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Uusi keräilytapahtuma

P.S.

S yksyllä heti kesälomien jälkeen 
järjestetään Hämeenlinnassa 
uusittu keräilytapahtuma. Vii-
me vuotiseen tapaan toisena jär-

jestäjänä on Oval Point, mutta nyt se on 
saanut yhteistyökumppanikseen Kortti-
en tarinat -tapahtuman. Tapahtumapaik-
kana lauantaina 15. syyskuuta klo 10–16 
on  Hämeenlinnan Verkatehdas, jossa kort-
titapahtumia on vietetty jo vuosien ajan. 
Aiempien vuosien yleisömäärät niissä 
tapahtumissa ovat olleet suuret. Nyt 
kun mukaan on tulossa myös merkittä-
vä joukko filatelisteja ja alan kauppiaita 
voi tapahtumasta odottaa onnistunutta 
keräilytapahtumaa.

Tarjolla on filateliaa, kortteja, numis-
matiikkaa ja muuta keräilyyn liittyvää! 
Tilaisuudessa järjestetään myös Postil-
jonenin Gummesson -kokoelman syk-
syn 2018 huutokauppakohteiden näyt-
tö. Paikan päällä on myös mahdollisuus 
tutustua keräilijän tärkeisiin apuvälinei-
siin kuten: PhilaSearch, Philabid, Systeemi 
ja OvalPoint.

Kauppiaista ovat mukaan ilmoittau-
tuneet jo Oy Kaj Hellman Ltd, Merkki-
Albert, Lauri Peltonen Oy, Philea ja Vesa’s 
Worldwide stamps. Kerhoista mukana 
ovat ainakin Hämeenlinnan Postimerkki-
kerho sekä oma kerhomme Suomen Fila-
telistiseura ry.

Hämeenlinnassa 12.2.2018 perustettu 
Korttien tarinat osuuskunta takaa kortti-

väen aktiivisen osallistumisen tapahtu-
maan. Yhtenä perustajana osuuskunnas-
sa oli Suomen postcrossingyhdistys, jonka 
jäsenkunta osallistuu aina innokkaasti 
korttitapahtumiin. Osuuskunnan tarkoi-
tuksena on edistää postikorttien käyttö-
kulttuuria järjestämällä messuja, näytte-
lyitä ja tapahtumia. Sen päätehtävä on 
tuottaa Hämeenlinnan Verkatehtaalla 
vuosittain Suomen suurin postikorttita-
pahtuma. Syyskuun postikorttifestivaali 
on järjestyksessään jo yhdestoista Kortti-
en tarinat -tapahtuma ja nyt ensimmäi-
sen kerran yhteistyössä filatelistipiirien 
kanssa.

Näillä järjestelyillä on lupa odottaa 
onnistunutta keräilytapahtumaa syys-
kauden aluksi, joten kannattaa merkitä 
päivämäärä kalenteriisi. ■

Seppo Evinsalo  
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Leimaa-
mattomi-

en uudelleen käytet-
tyjen postimerkkien 
käyttö postituksessa 
on maailmanlaajui-
nen ongelma. Ko-
neellisen postinkäsit-
telyn ansiosta merkit 
jäävät usein ilman leimausta. Maailmal-
ta on kuulunut huhuja uusien merkkien 
painomenetelmien kehittelystä. Toisin 
sanoen pestessä merkeistä irtoaisi jokin 
ainesosa, jolloin uudelleen käytetyt mer-
kit havaittaisiin postinlajittelussa. Tällai-
set tarinat tuntuvat enemmänkin nykyi-

sin muodissa olevilta 
tahallisilta  ”valeuu-
tisilta”. 

Oheinen kuori 
on kuitenkin pos-
tin toimesta tuomit-
tu lunastettavaksi 
ja kuorelle on käsin 
kirjoitettu merkin yl-

le ”Uudelleen käytetty merkki”. On tainnut 
kuitenkin käydä niin, että kuori on en-
sin käsinleimattu postissa (himmeä lei-
ma merkin alaosassa) ja sitten mennyt 
uudelleen koneleimaukseen, jonka jäl-
keen se on katsottu kahdesti leimatuksi. 
Mielenkiintoinen tulkinta. ■ 
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Puheenjohtajan palsta

Jyväskylän liittokokous

L iiton kevätkokous pidettiin 
Jyväskylässä samanaikaisesti 
Kesfila 2018 -näyttelyn kanssa. 
Ennen kokousta oli järjestetty  

keskustelutilaisuus, jossa kerhoista eten-
kin Vaasa ja Hämeenlinna antoivat pa-
lautetta omilta jäseniltään liiton hallituk-
selle. Näiltä kerhoilta tuli esille monta 
epäkohtaa, joihin liiton tulisi puuttua tu-
levaisuudessa. Itse jäin miettimään pu-
heenvuorojen jälkeen muutamia esille 
tulleita kommentteja. Jostain syystä tuo 
avoimuusasia jäi minua vaivaamaan. 
Mitä liiton pitäisi tehdä ja miten hei-
dän tulisi ottaa jäsenistönsä huomioon. 
Käytäväkeskusteluissa monien kerho-
jen edustajien kanssa tuli esille myös 
se mielipide, että monien mielestä liitto 
on olemassa vain pääasiassa näyttelyfi-
latelistia varten. Keskustelijat miettivät 
kuka oikein on filatelisti, tavallinen ke-
räilijä vai näyttelyihin osallistuva näyt-
telyfilatelisti?

Itse kokouksessa huomio tietenkin 
kiinnittyi puheenjohtajavaaliin, jossa 
edellinen puheenjohtaja Klaus Juvas sai 
vastaansa Salon kerhon Mikael Collanin.
Äänestyksessä Klaus sai 60 prosenttia ja 
Mikael 40 prosenttia äänistä. Tuo Mika-
elin saama äänimäärä osoitti sen, että iso 
osa jäsenistöstä ei ole tyytyväinen liiton 
toimintaan ja että muutosta halutaan. 
Merkit viittaavat myös siihen suuntaan, 
johon oma kerhommekin ajautui talous-
vaikeuksissa. Ainoa keino selvitä niistä 
on mielestäni se, että liiton uusi hallitus 

lähtee tekemään radikaaleja toimenpi-
teitä taloudenpitoon, jotta esimerkiksi 
jäsemaksu voitaisiin pitää nykyisellä 
tasolla tai jopa pudottaa sitä. ■

Jouko Mattila

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

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
ma  6.8. Kuukausikokous 1710 
  + Huutokauppa
ma  13.8. Kokous + Huutokauppa
ma  20.8. Kokous + Huutokauppa
ma  27.8. Kokous + Huutokauppa
ma  3.9. Kuukausikokous 1711 
  + Huutokauppa
Esitelmiä on luvassa useammalle    
maanantaille, mutta niiden päivä-   
määrät on vielä vahmistamatta.

  Suomen 
Filatelistiseura ry
Ohjelma kesällä 2018

S uomen Filatelistiseuran Lönkan kokoustilaa osoit-
teessa Lönnrotinkatu 32 B tarjotaan vuokralle kil-
pailukykyisin ehdoin. 180 m2:n huoneistomme on 
katutasossa, sijaitsee keskellä Helsinkiä, ja on kä-

tevästi kulkuyhteyksien varrella. Parkkimahdollisuudet lä-
hellä ovat hyvät. Tila soveltuu erinomaisesti kokouksien, 
tuote-esittelyjen, seminaarien ja juhlien pitopaikaksi. Pieni 
keittiö ja audiovisuaaliset välineet ovat käytettävissä ja ka-
lustusratkaisut helposti muunneltavissa.

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

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

Suomen Filatelistiseura ry. (SF) perus-
ti vuonna 1941 Einar Fieandt-mitalin 

(mitali) ensimmäisen ja 
pitkäaikaisen puheen-
johtajansa fil. tri Einar 
Fieandtin muistoksi ja 
huomion osoittamisek-
si merkittävästä työstä 
suomalaisen filatelian 
hyväksi. Mitalia myön-

netään näiden sääntöjen mukaisesti vaa-
timukset täyttäville filatelisteille.

Einar Fieandt -mitalin päivitetyt säännöt
2. Mitalitoimikunta  
(toimikunta)

M italin myöntämisestä päättää SF:n 
hallituksen nimeämä toimikunta, 

johon kuuluu puheenjohtaja ja kolme (3) 
jäsentä.  Toimikunnan jäsenten tulee olla 
SF:n jäseniä ja itse mitalin saaneita. Toi-
mikunnan jäsenten toimikausi on neljä 
(4) vuotta kerrallaan. Vuosittain yksi (1) 
jäsen on erovuorossa ja voidaan heti ni-
metä uudelleen. Näiden sääntöjen tul-
tua vahvistetuksi erovuoroisuusjärjestys 
arvotaan.

3. Mitalin myöntämiskriteerit

M italin saajalta edellytetään erittäin 
suuria ansioita Suomen filatelian 

edistämisessä, SF:n toiminnan puitteissa 
ja/tai laajaa filateelista tutkimustyötä ja 
sen julkaisemista kirjallisessa muodos-
sa. Mitali voidaan myöntää myös SF:n 
ulkopuoliselle tai ulkomaalaiselle fila-
telistille. Mitali voidaan myöntää samal-
le henkilölle useamminkin kuin kerran.

4. Toimikunnan työskentely

T oimikunnan tulee päätöksissään olla 
yksimielinen. Toimikunta julkistaa 

myönteiset päätöksensä perusteluineen. 

5. Mitalin laatu

M italin ulkonäön vahvistaa SF:n 
hallitus. Mitali on normaalisti 

pronssinen. Se voidaan poikkeuksellisis-
ta ansioista myöntää myös hopeoituna.

6. Mitalin saajan  
velvollisuudet

M italin saaja on velvollinen pitä-
mään omasta tutkimusalastaan 

esitelmän SF:n kokouksessa erikseen 
sovittuna aikana ja kirjoittamaan tästä 
tai muusta valitsemastaan filateelises-
ta aiheesta SF:n lehteen (Suomen Pos-
timerkkilehti).

7. Muut asiat

M italia hallinnoi virallisesti SF:n 
hallitus, mitalit myöntää sen va-

litsema itsenäinen toimikunta.

SF:n hallitus on kokouksessaan 26.2.2018.  
vahvistanut nämä säännöt, jotka samalla 
korvaavat kaikki aiemmat Fieandt-mita-
lia koskevat säännöt ja ohjeet. ■

SF:n hallitus

Tilaa nyt Suomen  
Postimerkkilehti!

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

19

Suomen
Postimerkkilehden
online-huutokauppa 38
  osoitteessa:
www.postimerkkilehti.fi
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Kirjallisten ja puhelintarjousten on oltava perillä to 22.2.2018 klo 12.00
Huutokauppa päättyy verkossa to. 22.2.2018 klo 21.00

Kohteiden näytöt Suomen Filatelistiseurassa, Lönnrotinkatu 32 B, 
Helsinki  12.2.2018 klo 16.30–17.30 sekä 19.2.2018 klo 16.30–17.30

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

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

Tarjolla loistoleimaisia merkkejä kuten:

Kohde nro 155.
Tub-51: 7 ja 12 mk Helsinki 1.8.1952

Kohde nro 154.
Helsinki  400 v. 
Turku 27.8.1952.

Kohde nro 204.
I-K marski 
Äänislinna 20.11.1942.

Kohteet nro 161 
ja 162. Tub-53 
Dalsbruk 16.11.53

Kohde nro 3. 10 kop soikiomerkki, tavallinen paperi. 
Lähetys hienolla Helsingfors 15.10.1858 leimalla + mr.

Tarjolla erikoisuuksia kuten:

Kohde nro 148.
PR-46. 5 mk
Risti puuttuu.

Kohde nro 147.
Urheilu -45
Hieno laskos.

Kohde nro 308.
10 kop vero-
merkki Venäjän 
Punaisen 
Ristin hyväksi.

Suomen Postimerkkilehti20
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Suomen Postimerkkilehden online-huutokauppa 38 osoitteessa: www.postimerkkilehti.fi

Kohde nro 1. Vapaakirje Helsingistä 
Hämeenlinnaan

Kohde nro 25. Senaatin 5 pen. Siisti kutsukuori 
häätilaisuuteen Tavastehus 22.3.1877.

Kohde 
nro 2.  
5 kop, 
pienet 
helmet, 
tavallinen 
paperi, 
musteristi. 
Aitoutus.

Kohde nro 5. 
10 kop, loisto 
Torneå 
24.APR. 18..

Kohde nro 21. 
1 mk. kaunis 
Helsingfors 
26.4.1873.

Kohde nro 9. 5 pen Turusta 10.3.73 Kristinestadiin.

Kohde nro 31. 
Köpis, käyttä-
mätön ilman 
liimaa. 
Aitoutus Jussi 
Murtosaari.

Kohde nro 26. 
Leimapainon 
5 p sekaham-
maste 11 x 12,5. 
Wiborg 
8.4.1882.

Kohde nro 56.  Rengasmerkkien 
4 kop nelilö välilöllä. Leimattu 
Mariehamn 13.V.10. Kuvakevirhe.

SUOMI Esifilatelia
1  Vapaakirje Helsingistä Hämeenlinnaan  12

SUOMI Soikiomerkit 1856

2 5 kop sininen, pienet helmet, tav. paperi, mr. aitoutus  300
3  10 kop tav. paperi, lähetys hienolla Helsingfors 15.10.1858  250

SUOMI Isohampaiset 1860
4  5 kop sininen pyöröleima ja mustemitätöinti 60
5  10 kop Loisto laatikkoleima: Torneå 24.APR. 18.. 20
6  10 kop punainen, ehjä Helsingfors 1864 ja mr. 18
7  10 kop siisti Tavastehus 1863 leimaus  25

SUOMI Isohampaiset 1866
8  5 C pen ruskea, käyttämätön ilman liimaa  15
9  5 pen kirjeellä Turusta 10.3.73 Kristinestadiin  100
10  8 pen Cya isoharkkoinen leimattu pari.  120
11  8 pen Cyc. Merkki käyttämätön. Ei hammastusvikoja.  80
12  8 pen vihreä/musta, mr. Yksi lyhyt hammas  18
13  10 pen leimattu, kaikki hampaat tallella  20
14  20 pen Cyc Ekenäs leike, 20 pen Ayj ja 40 pen Cyj  28
15  20 pen Cyd leimattu pari leikkeellä.  110
16  20 pen lähetys Kajaanista 26.9.1868 Ouluun. 30
17  20 pen kirjeellä Helsingistä 9.5.1872 Fredrikshamniin.  18
18  20 pen kuori Fredrikshamnista 23.10.69 Helsinkiin.   40

19  20 pen kuori, hieno Uleåborg 21.11.1868 Kajaaniin.  20
20  40 pen ehjä FR KO leima  25
21  1 mk kaunis Helsingfors 26.4.1873.   70

SUOMI Vaakunamalli 1875
22  2 penniä harmaa, Tavastehus leima  15
23  5 pen oranssi Vaakasivut A, pystysivut B  25
24  5 pen vaakunamalli 1882, hammaste B. Siisti hääkutsu.  40
25  5 pen senaatinpainos hammaste A. Siisti kutsukuori.  50
26  5 p sekahammaste 11 x 12,5. Loistoleima: Wiborg 8.4.1882. 50
27  10 pen SBc Borgå ja 25 pen SAa Uleåborg 15
28  20 pen kuorella Jyväskylästä 1880 Mikkeliin 10
29  20 pen oik pystysivu kaksoishammaste, leimattu 30
30  25 pen käyttämätön, ensiliimake 50
31  32 pen Köpis. Käyttämätön ilman liimaa. Aitoutus  120
32  1 mk lila Jyväskylä 17.12.81  40

SUOMI Uudet värit 1885
33  20 pen loisto Ekenäs 7 3(?) 1889  10
34  25 pen kuorella Oulusta Pietarin kautta Kieliin 17.8.89. 15
35  25 pen vas. pystysivulla kaksoishammaste 45
36  1 mk leimaus Forssa 14.3.89  12
37  5 mk leimattu  110
38  10 mk leimattu  100

SUOMI Vaakunamalli 1889
39  2 pen harmaa välilöllä **  12

Kohde nro 44. 
10 pen M-89 
timantti-
hammaste 
pystysivuilla.

Kohde nro 80. 
40 p M-11 Ruhtinansalmen 
puolitus kuorella.

21Suomen Postimerkkilehden online-huutokauppa 38 osoitteessa: www.postimerkkilehti.fi

 

Kohde 
nro 2.  
5 kop, 
pienet 
helmet, 
tavallinen 
paperi, 
musteristi. 
Aitoutus.

40  5 pen pystysivuilla osittainen timanttihammaste 40
41  Antiikin tilauskortti Helsingistä Tukholmaan, 2 kpl 5 pen. 15
42  10 pen ja 20 pen välilöillä  10
43  10 pen hieno Geta 8.1.91  10
44  10 pen timanttihammaste pystysivuilla 40
45  20 pen Kaunis Eura 3/12.90 osa päiväyksestä musteella käsin 6
46  25 pen hammastamaton pari **  20
47  25 pen pystys. timanttihamm. ja alareun. kaksoishamm. 30
48  25 pen Bggg ” iso leijona ” Hieno Jyväskylä leimaus 6
49  1 mk hieno Juuka 10.VIII.95 leimaus  8
50  1 mk loisto Björneborg 21.X.93  12
51  5 mk Helsingfors leima  18
52  5 mk Imatra leimaus  18

SUOMI Rengasmerkit 1891
53  Painotuotekortti Suomesta Ruotsiin. 2 kop vihreä  28
54  3 kop pun kortti Helsingistä 17.5.99 Puolaan  10
55  4 kop ja 14 kop parit **  30 
56  4 kop nelilö välilöllä lemattu Mariehamn 13.V.10  140
57  14 kop ja 50 kop hennot ensiliimakkeen jäljet 25
58  20 kop, siirtynyt keskuskuvio **  30
59  35 kop postituore nelilö reunakappale.  90
60  1 rupla Hanko 13.XII.00  25
61  3,5 ruplaa, siisti leima  90
62  3,50 ruplaa, pieni ensiliimakkeen jälki  110
63  7 ruplaa, käyttämätön liimakkeella.  70

SUOMI Kotkamerkit 1901-1911
64  10 mk musta/vaaleanharmaa, Uleåborg  80
65  1903 Kortti Tampereelta Pietarin kautta Unkariin.  7
66  1903 Wärde kuori Seinäjoelta Helsinkiin 1 mk+ 10 pen.  15
67  20 pen nelilö, jossa alareunan kaksoishammaste ** 40
68  20 pen, ylä ja alareunat hammastam. ja kaksoishammaste. 60
69  10 mk 2 kpl leikkeellä, Porvoo leima  25
70  10 mk 2 kpl siistillä Porvoo leimalla  28
71  10 mk ensiliimakkeella  40
72  10 mk ja 5 kpl 1 mk Hanko leimaus 13.IV.07 26
73  10 mk N 72 ja 10 mk N 80, leimatut  50
74  1902 musta kymppi, kaunis leima  10
75  Leike 10 mk pari, 6 kpl 1 mk ja 20 pen pari. Ekenäs 1.III.10 40
76  20 pen iso hammaste siirtymä  25
77  20 pen, liimoite molemmin puolin 10
78  1915  10 mk kulmaleimattu 50
79  10 mk leikkeellä, 2 Porvoo leimaa  40
80  1911 Ruhtinansalmen puolitus kuorella  20

SUOMI Saarisen malli 1917-1929
81  1921 lisäpainama 30/10 pen vaalenvih. Postituore pari  70
82  1923. Kirjattu kirje Helsingistä 8 XII 23 Saksaan. 8
83  1925 1mk Bw1 oranssi, hakaristi postituoreena. 60
84  1927 1 mk oranssi hammastamaton pari, postitorvi w2 **  60
85  1927 1,5 mk vihreä/lila leimattu, postitorvi w3  12
86  1927 1 mk oranssi, leimattu, postitorvi w4  80
87  1928 50 pen vihreä postitorvi w3. Kaksi leimaa  90
88  1928 Painotuote 40 pen Kankaanpää 18.VIII.28 Tomskiin  30
89 1928. Kirjattu kirje Helsingistä Hollantiin. Merkit hakaristi  8

SUOMI Vaasanmalli 1918
90  Kortti Viipurista Saksaan Suomen sensuuri ja lunastus 10
91  70 pen leimattu 5-rivilö Kuru 6.5.21  25
92  1 mk leim. Seinäjoki 2.II.20 oik pystysivulla timanttihamm. 65

SUOMI Käyttösarjat 1930-
93  1930 1,25 mk/50 pen lisäpainama tyyppi II postituore nelilö 25
94  1930 1,50 mk kortilla Imatralta Saksaan  8
95  1930 50 pen kelt. rullam. pari ja 1 mk orans. rullam. pari  25
96  1930 Hamm. pystyparit. 50, 1,25, 1,50, 2,00, 2,50 ja pp 2 mk 20
97  1930 leijonamerkkejä, siirtymiä 15 kpl  20
98  1930 Norma 164 Rautia, 397 Rovaniemi ja 193 T 1 Helsinki 15
99  1930 Olavinlinna 5 mk väritarttuma ** 10
100  1930 Saimaa 10 mk hammastamaton pari, ilman liimaa  10
101  1930 siistejä, hyviä leimoja  12

Kohde nro 60. 1 rupla
Hanko 13.XII.00.

Kohde nro 61. 3,5 
ruplaa, siisti leima.

Kohde nro 67.  
20 pen nelilö, jossa alareunan 
kaksoishammaste **

Kohde nro 81. 
30/10 pen vaalenvihreä, 
postituore pari
arkin alareunasta.

Kohde nro 84.  
1 mk oranssi hammas-
tamaton pari, 
postitorvi w2 ** 

Kohde nro 83.  
1 mk Bw1 hakar. 
postituoreena.

Kohde nro 86.  
1 mk leimattu, 
postitorvi w4.

Kohde nro 92.  
1 mk Seinäjoki 2.II.20 oik. 
pystysivulla timanttihamm.

Kohde nro 87.  
50 pen posti-
torvi w3. 
Kaksi leimaa.

Kohde nro 82. Kirjattu kirje Helsingistä 8 XII 23 Saksaan.

Kohde nro 68.  
20 pen, ylä ja 
alareunat 
hammastam. 
ja kaksois-
hammaste.

Jokaisessa numerossa  
laadukas huutokauppa!
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Huhtikuun alussa Jyväskylän Paviljongissa 
järjestetty kansallinen postimerkki-
näyttely osoitti jälleen kerran järjestävän 
tahon eli Keski-Suomen Filatelistiseuran 
kykyä luoda onnistunut filateelinen tapahtu-
ma. Seura on vuosien varrella järjestänyt useita 
niin kansallisia- kuin pohjoismaisiakin näytte-
lyitä. Väkeä tässäkin näyttelyssä riitti ja tun-
nelma oli leppoisa niin kehysten välissä kuin 
kauppiaspöytien ympärillä. Ei siis ole ihme että 
keväällä 2017 FEPA myönsi seuralle Euroopan 
parhaan postimerkkikerhon tunnustuksen

Teksti ja kuvat 
Seppo Evinsalo

H uhtikuun 7-8. päivä järjes-
tetty postimerkkinäyttely 
antoi uskoa filatelian tu-
levaisuuteen. Niin monta 

uutta kokoelmaa nähtiin ja mikä ilah-
duttavinta myös uusia näytteileasetta-
jia. Monet aiemminkin nähdyt kokoel-
mat olivat saaneet uuden esillepanon 
aiempien näyttelyiden tuomaripalaut-
teen seurauksena. Kansainvälistä tren-
diä seuraten monet kokoelmista oli nyt 
laadittu A3-kokoon ja tämän koon hy-
vät puolet tulivat hyvin esiin kun ver-
tasi niitä perinteisiin A4-sivuille raken-
nettuihin kokoelmiin. Varsinkin suuria 
kohteita sisältäneet vanhan malliset ko-

Onnistunut kansallinen postimerkkinäyttely Jyväskylässä sai    väen liikkeelle

Kesfila 2018
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Kauppiaspöytien ympärillä riitti lauantaina 
kuhinaa kuin itämaisessa basaarissa. Samassa 
hallissa ollut antiikkikauppiaiden osasto toi 
uteliaita kävijöitä myös postimerkkien pariin.

Tuomarit lienevät 
löytäneen jotain 
huvittavaa kehyk-
sistä. Ainakin jos 
katsoo Muhosen 
Arin ja Mäkipään 
Jukan ilmeitä. Allan 
Pihl ei usko muita 
vaan on kumartu-
nut katsomaan 
tarkemmin. 
Leppäsen Jarkko 
tutkii jo muita 
kohteita.  

koelmat saisivat varmasti uutta näyttä-
vyyttä ja selkeyttä suurempaan kokoon 
siirryttäessä. Monelle kynnyskysymys 
on tietysti omien printtereiden soveltu-
vuus ainoastaan A4 kokoisille tulosteil-
le. Kerhoille voisikin olla suositeltavaa 
hankkia jäsenistönsä käyttöön A3 pape-
reita tulostavia laitteita.

Toinen ilahduttava seikka oli samaan 
aikaan pidettävien messujen antiikki-
osastoiden sijoittaminen postimerkki-
näyttelyn kanssa samaan halliin. Tämä 
toi jatkuvaa kävijävirtaa myös filateli-
an puolelle. Tällaista synergiaetua tulisi 
näyttelyitä järjestävien kerhojen tulevai-
suudessakin pohtia. Tämän saman po-

sitiivisen seikanhan on voinut jo vuosia 
havaita Helsingin Kirjamessujen yhte-
ydessä järjestetyissä Stamp Forum -ta-
pahtumissa. Suomen Postimerkkilehti sai 
pystyttää lehtitelineensä ruotsalaisen 
Philean osaston yhteyteen. Jaoin kah-
den päivän aikana lähes 300 aiemmin 
ilmestynyttä lehteä kiinnostuneille. Hy-
vin harva lehden ottanut oli ennestään 
tuttu kasvo. Tuntuikin että suurin osa oli 

muualta messuilta ”eksynyttä” poruk-
kaa, jotka juteltaessa kuitenkin kertoivat 
olevansa ainakin osittain kiinnostuneita 
myös postimerkeistä. Samaa kertoivat 
myös kauppiaat, jotka tuttujen asiakkai-
densa lisäksi saivat paljon tiedusteluja 
juuri näiltä satunnaiskävijöiltä. 

Seuraavalla aukeamalla on näyttelyn  
palkintoluettelo, josta löytyy ilahdutta-
van paljon myös seuramme jäseniä.  
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KESFILA 2018 -postimerkkinäyttelyn palkintoluettelo           ja tyytyväisiä mitalisteja

Mestariluokka 
Koskiaho Tuomo: Estonia 1918 - 1941 
Pitkänen Risto: Postal History of Finland 
prior to the UPU 
Stone Jeffrey: Finland: the arms type of 1875  
Waris Pentti: Finland coat of arms 1889 

Perinteisen filatelian luokka 
Rannikko Pekka: Finland, Model Saarinen 
1917 - 1930 Suuri kulta 94 p. +  kunniap.
Haahtela Asko: Model 1954 
Definitive Series Kulta 87 p.  
Kaartinen Jouko: Hammaste- ja 
painantaerikoisuuksia Suomen posti-
merkeissä Kulta 87 p.  
Aaltonen Esa: Suomi soikio- ja 
isohampaiset merkit Kulta 85 p.  
Lappalainen Kalervo: Yleismerkit 
1930 - 1952 Kulta 85 p.  
Mustonen Ilkka: The Finnish Red 
Cross 1904 - 1946 Kulta 85 p.  
Tapola Kari: Malli 1954 Kulta 85 p.  
Kauppi Hannu: Malli 1975 
Suuri kullattu hopea 84 p. + kunniap. 
Salin Jarl-Gunnar: Tannu-Tuva 
Suuri kullattu hopea 82 p. 
Olli Marcus: Tampereen paikallisposti 
1866 - 1881 Suuri kullattu hopea 80 p. 
Swanljung Harry: British Protectorates in 
Central and Western Pacific during the Reign 
of King George VI 
Suuri kullattu hopea 80 p. + kunniap. 
Jurvanen Ari: Suomen yleismerkit, 
malli 1963 Kullattu hopea 78 p.  
Kontkanen Juhani: Suomen Vaakunamerkit 
1889 Kullattu hopea 78 p. +  kunniap. 
Virtanen Heikki: Suomen presidentti 
-postimerkit 1931-1960 Kullattu hopea 78 p.  

Weber Reinhard: Malaiische Staaten Sultanat 
Johor 1885-1940 Kullattu hopea 77 p.  
Väätäinen Lauri: Hae pakettisi pois kuleksi-
masta!!!! Kullattu hopea 76 p. +  kunniap. 
Pitkänen Risto: Suomen tuberkuloosi-
joulumerkit 1908-1991 Kullattu hopea 75 p.  
Vuorivirta Martti: Finland Freimarken 
modell 1963 Kullattu hopea 75 p.  
Korhonen Markku: Suomi 1856 - 1884 
Hopea 68 p.  

Yhden kehyksen kokoelmat 
Niininen Juha: Isohampaiset 1860 
80 pistettä  

Leimamerkkiluokka 
Koskiaho Tuomo: Revenue stamps used in 
Estonia in 1918 – 1944 Kulta 85 p.  

Postihistorian luokka 
Ala-Honkola Harri: Käyttösarja 1930
postimaksuja ja muita maksuja 1930 - 1962 
Kulta 87 p. +  kunniapalkinto 
Nikkanen Janne: The development 
of Espoo Municipality Post 1809-1918 
Kulta 87 p. +  kunniapalkinto 
Ranta Matti: Oulussa käytetyt autonomian 
aikana valmistetut posti- ja sensuurileimat 
Kulta 87 p. +  kunniapalkinto 
Keturi Jorma: Postilähetyksiin 
kohdistunut salainen urkinta ja julkinen 
tarkastustoiminta Suomessa 
Kulta 86 p. +  tuomariston onnittelut 
Laitinen Ari: 1918 - Suomen vapautumisen 
vuosi Suuri kullattu hopea 82 p. 
Elo Hannu: Rautatieleimoja ennen 
kesää 1918 Suuri kullattu hopea 81 p. 
Pesonen Matti: Maalaiskirjeenkannon kehitys 
ja muutokset Suuri kullattu hopea 80 p. 

Hjelt Sven-Erik: Pieksämäen postiolot ennen 
vuotta 1930 Kullattu hopea 78 p.  
Kilpijärvi Tero: Letter Post between Ireland 
and Finland Kullattu hopea 78 p.  
Lehtinen Matti: Mikkelin läänin 
postitoimipaikkojen leimat kyrilisistä 
venäläisleimoihin Kullattu hopea 78 p.  
Juvonen Tuomas: Tästäkin piti maksaa 
lissää… Kullattu hopea 77 p.  
Pohjola Seppo: Keurusseudun radanvarsi-
postia 1823 - 1950 Kullattu hopea 75 p.  
Hirvikoski Kaarlo: The Estonian TPO’s 
1919 - 1944 Iso hopea 74 p.  
Godfrey John: South Georgia 
1909 - 1952 Iso hopea 72 p.  
Mäntynen Kari: Vankilapostin 
historiaa 1884-1988 Iso hopea 72 p.  

Yhden kehyksen kokoelmat 
Collan Mikael: Printed matter abroad with 
Finnish model 1930 definitives 87 pistettä  

Lentopostiluokka 
Nieminen Veli-Heikki: The Airship Graf 
Zeppelin LZ 127 as a part of Finnish postal 
history Kulta 87 p. +  kunniapalkinto 

Yhden kehyksen kokoelmat 
Seitsonen Esko: Suomalaisen lentopostin 
ohjaukseen käytettyjä leimoja ja merkintöjä 
1938 - 1948 79 pistettä  

Aihefilatelian luokka 
Salomaa Helena: Kemian tarina 
Suuri kullattu hopea 83 p. 
Viljanen Olli: The Worlds Meet
Suuri kullattu hopea 83 p. 
Kylliäinen Mikko: Olipa kerran länsi… 
Iso hopea 70 p.  

Esa Aaltonen oli rakentanut soikio ja isohampaiskokoelmansa 
uudelleen ja panostanut myös onnistuneesti kokoelman 
esillepanoon. Tuloksena kulta ja 85 pistettä.

Taistelu Tampereesta 1918 oli nimenä Kari Salosen postikortti-
kokoelmalla. A3-sivuille näyttävästi rakennettu kokoelma 
saavutti Suuren kullatun hopean 84 pisteellä.
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Nikkasen Jannen Espoon postihistoriasta kertova kokoelma 
paranee jatkuvasti ja nyt se sai Kultamitalin 87 pisteellä.
Jatkossa Janne yrittää vielä tiivistää kokoelman tekstiä.

Tässäkin lehdessä esiteltävä Jouko Kaartisen hammaste- ja 
painantaerikoisuuksista kertova kokoelma oli saanut uuden ja 
selkeämmän esillepanon. Tuloksena Kultamitali 87 pisteellä.

Hirsmäki Vesa: Suomen päiväperhoset 
elinympäristöittäin Hopea 67 p. 
Juvas Klaus: Suomi ja suomalaiset ulkomaisin 
silmin Hopeoitu pronssi 61 p.  
Penttilä Jari: Suomalainen kirjallisuus ja 
painotuotteiden historia 
Hopeoitu pronssi 60 p.  

Yhden kehyksen kokoelmat 
Kylliäinen Mikko: C. L. Engelin 
arkkitehtuuri 71 pistettä  
Hirsmäki Vesa: Aurinkokunta – sen tutkimus 
ja merkitys elämälle 65 pistettä  
Hirsmäki Vesa: Ongella - onkijan pyyntiväli-
neet, -tavat ja saaliskalat 62 pistettä  
Hirsmäki Vesa: Sienimaniaa 62 pistettä  

Avoin filatelia 
Lappalainen Kalervo: Jyväskylä - 
markkinapaikasta yliopistokaupungiksi 
Kullattu hopea 75 p.  
Alkio Olavi: Aseet puhuvat - valtio 
vakiintuu Iso hopea 74 p.  
Heinonen Markku: Äitini Uusikirkko 
Vp.L: Posti- ja kotiseutuhistoria 1864-1944 
Iso hopea 73 p.  
Töntsi Eero: Olympialaiset Helsingissä 
Iso hopea 72 p.  
Hakoniemi Tapio: Petäjävesi - maisemia, 
ihmisiä ja postihistoriaa Hopea 65 p.  
Hakoniemi Tapio: Jyväskylän 
Kauppakatu Hopea 65 p. 
Segerberg Margaretha: Östersjön under 
århunradena - sjöfart, miljöbelastning och 
forskning Hopeoitu pronssi 63 p.  

Hartoma Jussi: Jokamiehenoikeus ja kivihar-
rastus Hopeoitu pronssi 61 p.  
Niittymäki Petri: Partio satavuotiaassa 
Suomessa Pronssi 57 p.  
Riisiö Veikko: Kenttälääkintä Pronssi 52 p.  

Yhden kehyksen kokoelmat 
Salonen Seppo: Suomen keskiaikaiset 
linnat 64 pistettä  
Salonen Seppo: Panssarivaunut - ja 
niiden käyttö Suomen armeijassa jatkosodan 
loppuun saakka 63 pistettä  

Maksimifilatelian luokka 
Turunen Olli: Talvista urheilua 
Iso hopea 70 p.  

Postikorttiluokka 
Salonen Kari: Taistelu Tampereesta 1918 
Suuri kullattu hopea 84 p. + kunniapalkinto 
Nikkanen Janne: Weekend trip to Tallinn 
during the last Russian Empire era 1896 - 1918 
Suuri kullattu hopea 83 p. 
Pitkänen Risto: Marilyn Monroen elokuvaura 
Suuri kullattu hopea 82 p. 
Pohjola Seppo: Keuruuu kotiseutuni 
Suuri kullattu hopea 80 p. 
Järvinen Jouko: Valokuvaaja Albin Aaltonen 
kuvauskohteena Jyväskylä 
Kullattu hopea 78 p.  
Uotila Raija: Turistina Joensuussa 1900-luvun 
alkuvuosikymmeninä Kullattu hopea 77 p.  
Viljanen Olli: Liederfürst Franz Schubert 
Kullattu hopea 76 p.  
Uotila Olavi: Havis Amanda Iso hopea 72 p.  
Hjelt Sven-Erik: Pieksämäki - kirkkopitäjästä 
kaupungiksi Iso hopea 70 p.  
Turunen Olli: Ihmisen elinkaari Virpin 
kuvaamana Hopea 68 p.

A3 -formaatti 
antaa kokoelman 
rakentajalle 
enemmän 
vaihtoehtoja 
kuin yleisimmin 
käytössä oleva 
A4-koko. Suuret 
kohteet mahtu-
vat ilman 
väkisin tunke-
mista näyttä-
vämmin lehdille 
ja lopputulos on 
rauhallinen.
Sivuja Asko 
Haahtelan 
mallista -54 
kertovasta 
kokoelmasta.



Suomen Postimerkkilehti10
3/2018

Teksti  ja kohteet 
Seppo Laaksonen,  AIJP

Ihmiselämän koko kirjo 
leimamerkkikohteiden kertomana

Kehdosta  hautaan 

S anonnat ”Kruunulle se, mikä 
kruunulle kuuluu” ja ”On on-
nellista olla iloinen veronmak-
saja” ovat kaikille tuttua arki-

todellisuutta. Tämä artikkeli esittelee 
sosiaalisen fiskaalisen filatelian keinoin 
useita veroja ja muita julkisvallalle me-
neviä maksuja. Kaikki ne – ja eräitä mui-
takin – on tarinan kuvitteellinen moni-

Kohta syntymän jälkeen on syytä an-
taa lapselle nimi. Slovakia 1940. Trebi-
sovin roomalaiskatolisen seurakunnan 
kolmikielinen (latina, slovakki, unkari) 
kastetodistus vuonna 1838 (!) syntyneelle 
henkilölle.*) Vuoden 1939 3 ja 2 korunan 
leimamerkit. Ylempi mitätöity musteky-
nällä, alempi kirkon virkaleimalla.

kansallinen päähenkilö (tai joku muu 
hänen asioissaan) elämänsä aikana jou-
tunut fiskaalisin merkein maksamaan.

Koulutiellä hankitaan perustiedot tule-
vaa elämää ja yhteiskuntaan astumista 
varten. Unkari 1933. Budapestin VII kau-
punginosan Ferenc Rakoczille nimetyn 
kaupallisen yläasteen  koulun todistus 
15-vuotiaalle pojalle. Vuoden 1926 50 fil-
lerin leimamerkki mustekynämitätöitynä.

Koulun päätyttyä on syytä hankkia am-
matillista tai korkeampaa koulutusta ja 
valmistautua siten työelämään. 
Unkari 1948. Teol-
lisuusministeriön 
mestarikirja put-
kiasentajan tut-
kinnon suorittami-
sesta 46-vuotiaalle 
miehelle. 10 forin-
tin vihreä leima-
merkki, mitätöity 
kirjoituskoneella.  

Huomautus: Kuvat 1, 2, 
3, 12 ja 13 ovat osakuvia, 
niistä on jätetty pois 
artikkelin kannalta 
epäolennaisia elementtejä. 
Eräiden muidenkin kuvien 
reunuksia on rajattu pois.

*) Tämä ei välttä-
mättä tarkoita, että 
henkilö olisi elänyt 
102-vuotiaaksi, 
kuolinvuosi ei 
dokumentista ilmene. 
Sitä on saatettu tarvita 
vanhemmista tai 
isovanhemmista 
sukuselvitykseen tai 
perunkirjoitukseen.
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T ämän artikkelin ideointivai-
heessa heräsi kysymys: mi-
kä oikeastaan on maailman 
vanhin leimamerkki. Asia 

osoittautui paljon mutkikkaammaksi 
kuin kysymys maailman ensimmäi-
sestä postimerkistä. Tähän jo filateliaa 
vähänkin harrastaneet tietävät vasta-
uksen: Englanti, Penny Black, 6. touko-
kuuta 1840. – Kun omat tiedot ja lähteet 
eivät fiskaalisten kohteiden osalta anta-
neet yhtä selkeää vastausta, käännyin 
kysymykselläni Jukka Mäkisen puo-
leen, sillä tiesin, että hänellä on paljon 
aineistoa ja tietoa aihepiiristä. Jukkahan 
on ansioitunut sekä leimamerkkiluo-
kan näytteilleasettajana, kirjoittajana, 
tuomarina että kansainvälisen katto-
järjestömme FIP:n leimamerkkikomis-
sion järjestötehtävissä.  Jukka antoikin 
kysymykseeni laajan vastauksen parin 
seikkaperäisen viestin muodossa, joista 
hänelle suuret kiitokset. Tässä keskeiset 
osat niiden sisällöstä:

”Täysin selkeää vastausta kysymyk-
seen vanhimmasta leimamerkistä on 
vaikea antaa, sillä onhan fiskaalisten 
kohteiden historia paljon monimuo-
toisempi kuin postimerkkien. Vastaus 
riippuu aika lailla siitä mitä haetaan 
ja miten leimamerkki määritellään. 
Fiskaalisten kohteiden evoluutio on 
huomattavasti postaalista puolta mo-
niulotteisempi:

Evoluution vaihe 1
Jos haetaan maailman vanhinta fiskaa-
lista kohdetta, niin niinä voidaan pitää 
ns. AQ (= Aquae eli vesi) leimapaperei-
ta, jotka julkaistiin Venetsiassa vuon-
na 1608. Björn-Eric Saarisen Suomen ja 
Ahvenanmaan leimamerkkien ja –pa-
pereiden luettelo kertoo näistä kuvan 

kera s. 133-4. (kts. kuva yllä).
Nämä olivat maailman ensimmäiset 

leimatut paperit ja etukäteen maksetut 
ehiöt – peräti 232 vuotta ennen Englan-
nin Mulreadyja. Vero koski vesiteiden 
hallintoon osoitettuja kirjeitä, joten 
nämä kirjelehtiset olivat samalla sekä 
postaalisia että fiskaalisia: kirjelehtisiä 
pidetään ehiöinä, vaikkakin ne oli tar-
koitettu vain virallisia kirjeitä varten. 
Kun niistä maksettiin veroa, kyseessä 
ovat samalla leimapaperit. AQ-kirje-
lehtisten käyttö loppui vuonna 1797. 
Niitä ehti ilmestyä noin 300 erilaista 
varianttia. 

AQ-lehtisillä on oma keräilijäkun-
tansa, nämä kokoelmat sijoitetaan 
yleensä ehiöluokkaan. Viimeksi näin 
tällaisen kokoelman New Yorkin näyt-
telyssä 2016. Kiinalainen Wang Zhigang 
sai vain alkuvuosia käsittelevällä ko-
koelmallaan ison vermeil-mitalin. 

Mikäli siis haetaan vanhinta fiskaa-
lista kohdetta, jolla on painettu mer-
kintä veronmaksusta (”Soldi 4 per let-
tre” – arvo oli vakio), ollaan vuodessa 
1608. Jos haetaan ensimmäistä posti-
merkkien kaltaista asiakirjalle kiinni-
tettävää leimamerkkiä, ollaan paljon 
myöhemmässä ajankohdassa.

Evoluution vaihe 2
Vaiheessa 2 luotiin eri maissa laajoja 
leimaverojärjestelmiä: leimaverotus 
laajeni kymmeniin ja satoihin eri tar-
koituksiin useantyyppisillä asiakir-
joilla. Ollakseen valideja asiakirjat tuli 
laatia leimapapereille, joita valmistet-
tiin eriarvoisina. Ensimmäiset tällai-
set leimapaperit julkaistiin Espanjassa 
vuonna 1637.  Eri maat seurasivat pe-
rässä, Ruotsikin jo 1660.  Ruotsin osa-
na leimaverotus tuli Suomeen vuotta 
myöhemmin 1661.

Vanhin leimamerkki?

Henkilöllisyys on pystyttävä todista-
maan läpi koko aikuisiän mitä moni-
naisimmissa tilanteissa. Itävalta 1949. 
Wienin 81. piirin poliisijohdon Liittoutu-
neiden miehityksen aikainen nelikielinen 
(saksa, englanti, ranska, venäjä) henki-
löllisyystodistus 44-vuotiaalle rouvalle. 
Vuoden 1948 1 schillingin leimamerkki, 
mitätöity poliisin virkaleimalla ja mus-
talla laatikkoleimalla (”1 schillingin hal-
linnollinen lunastusmaksu maksettu”).

Työpaikan saamiseen tai virkanimi-
tykseen saatettiin joissain maissa ja ti-
lanteissa vaatia esteettömyystodistus. 
Tshekkoslovakia 1950. Pääkaupunki Pra-
han kansalliskomitean keskustoimiston 
esteettömyystodistus 56-vuotiaalle nai-
selle. Siitä ilmenee, että rouva Marie 
Neureutrerovalla ei ole merkintöjä ri-
kosrekisterissä. Vuoden 1938 20 koru-
nan leimamerkki + oikealla pienempi 20 
korunan asiakirjan lunastusmerkki. Mi-
tätöity kansalliskomitean virkaleimalla. 
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Evoluution vaihe 3
Kun jatketaan matkaa asia-
kirjaleimaveron parissa kohti 
”kiinnitettäviä merkkejä”, on 
kehityskulun kolmas vaihe 
Britanniassa käytetyt ”leima-
merkinomaiset” arvoleimat, aluksi 
pergamentille, myöhemmin paperille 
kirjoitetuille asiakirjoille.

Leimavero pergamentille kirjoite-
tuille asiakirjoille tuli 28.6.1694. Lei-
mapaperilla tuli olla virallinen sininen 
merkki. Poikkeuksellisesti tunnetaan 
myös valkoisia merkkejä.  FINLAN-
DIA 2017:ssä ison kullan leimamerk-
kiluokassa saanut Christoph Harman 
esitti molemmat tällaiset asiakirjoilla 
käyttööntulovuodelta 1694. 

Nämä merkit eivät olleet ”merkke-
jä” siinä mielessä, että niitä olisi myyty 
irtonaisina asiakkaille. Ne olivat aina 
kiinni leimapapereissa. Ne olivat vä-
rillisiä ja kohopainettuja leimapaperin 
arvoleimoja, jotka toimivat jo varsin 
kehittyneinä turvatekijöinä. Turva-
tekijää kehitettiin vuodesta 1701 niin, 
että värilliseen ”merkkimäiseen” ar-
voleimaan liittyi läpikiinnitetty metal-
liniitti, jonka päät asiakirjan takasivul-
la peitettiin kuninkaan monogrammia 
esittävällä ”merkillä”. Näistä käyte-
tään nimeä ”Cypher labels”. Edelleen 
on kyse leimapapereiden arvoleimois-
ta, ei irrallisina käytetyistä merkeistä.

Evoluution vaihe 4
Vaiheessa 4 leimapaperin arvoleima-
osuus irtoaa erilliseksi leimamerkiksi.

Ruotsissa oli 1700-luvum lopulta 
ryhdytty hyväksymään leimaveron 
suoritukseksi leimapaperin yläosasta 
irti leikatut arvoleimat. Näitä käytet-
tiin ”irtomerkin” tapaan leimattomal-
la paperilla. Muodostunut käytäntö 
virallistettiin 1811 julkaisemalla Ruot-
sin ensimmäiset leimamerkit. Tuolloin 
ryhdyttiin valmistamaan leimapape-

reilta tuttuja arvoleimoja kuuden mer-
kin ”arkeissa”. Merkit leikattiin irti ja 
niitä käytettiin asiakirjoilla yksittäin, 
pareina ja rivilöinä. Nämä merkit oli-
vat ensimmäiset, jotka oli tarkoitettu 
käytettäviksi ”irtomerkkeinä” asia-
kirjoilla. Ne kiinnitettiin asiakirjoille 
langalla tai sinetillä. Ne olivat isoko-
koisia, hammastamattomia ja liimat-
tomia. Ne eivät ole tyypillisen mer-
kin näköisiä, enemmänkin lipukkeita 
kooltaan noin 100 x 190 mm. *)

Erään lähteen mukaan maailman 
ensimmäinen leimamerkki tunnetaan 
käytettynä Fürstenbergissä, Saksas-
sa jo 25.3.1775. Tätä ei ole voitu var-
mistaa, merkkiä ei ole luetteloissa ei-
vätkä saksalaiset itse tunne tällaista 
merkkiä. Tältä pohjalta pidettäköön 
Ruotsin vuonna 1811 ilmestyneitä lei-
mamerkkejä maailman vanhimpina, 
kunnes joku toisin todistaa.

Vuosikymmeniä myöhemmin näis-
tä merkeistä kehittyivät ensimmäiset 
sellaiset merkit, joita nykyisin pide-
tään ”merkkeinä”: pienikokoiset, lii-
moitetut, aluksi hammastamattomat 
ja myöhemmin hammastetut leima-
merkit. Jännittävää on todella se, että 
siinä vaiheessa kun maailman ensim-
mäinen postimerkki julkaistuiin Eng-
lannissa 1840 fiskaalisella puolella oli 
takana jo yli 200 vuoden kehityskaa-
ri. Tästä näkökulmasta postimerkki ei 
ollut mikään vallankumouksellinen 
asia, enemmänkin adoption postaali-
selle puolelle”.  

*) Näistä löytyy lisätietoa teoksesta: 
Jukka Mäkinen och Per Sundberg: 
Svenska beläggningsstämplar 
(eller Charta Sigillata), 2008.

Vanhin leimamerkki?

Hedelmien – erityisesti sitrushedelmi-
en – syönti edistää tunnetusti terveyttä 
ja hyvinvointia läpi koko elämän. Ita-
lia ja Unkari 1941. Palermolaisen pankin 
suurelle kauppasummalle asettama 30 
päivän vekseli budapestilaiselle maata-
lousosuuskunnalle, joka ilmeisesti on os-
tanut sitrushedelmiä Sisiliasta. Kahden 
maan leimamerkkien värikäs sekafran-
keeraus: 5 italialaista merkkiä, yhteensä 
28,10 liiraa + 6 unkarilaista vuoden 1934 
merkkiä, yhteensä 59,40 forintin edestä. 
Italialaiset mitätöity palermolaisen pan-
kin leimalla, unkarilaiset postileimalla 
Budapest 51 F. Lisäksi 3 italialaisen ja 1 
unkarilaisen pankin siirtomerkintää lei-
moineen ja allekirjoituksineen.

Kehdosta hautaan
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Vaihtelua ruokapöytään saattoi hank-
kia – samalla terveellistä liikuntaa har-
joittaen – esimerkiksi metsästämällä. 
Tshekkoslovakia 1929. Hustopechissä 
annettu kolmen vuoden metsästyslu-
pa Määrin ja (Tshekin) Sleesian alueel-
la. Todistuksen kääntöpuolelta ilmene-
vät eri metsästyseläinten rauhoitusajat. 
Esimerkiksi fasaani (’Bazant’, punainen 
nuoli) oli rauhoitettu helmikuusta elo-
kuuhun.  Vuoden 1919 8 korunan leima-
merkki, mitätöity mustekynällä.

Kalaruoka on tunnetusti vähäkalorista ja 
sisältää hyödyllisiä Omega 3 rasvahappoja. 
Böömi-Määrin Protektoraatti 1943. Moravska 
Ostravassa 54-vuotiaalle miehelle myönnetty 
kalastuslupa. Kääntöpuolelle on painettu eri 
kalalajien pyyntiajat ja vähimmäiskoot. Hau-
en (’Hecht’, punainen nuoli) rauhoitusaika 
on 1.2. – 30.4. ja minimipituus 35 cm. Vuoden 
1939 Böömi-Määrin 8 korunan leimamerkki, 
mitätöity kaupungin virkaleimalla.

Alkoholijuomien kanssa lutraaminen 
on syytä pitää kohtuullisena, jottei 
maksa poksahda ennen aikojaan. Ba-
hama-saaret 1945. Nassaulaisen viini- ja 
viinatukkuliikkeen lasku 5 1/2 pullosta 
mm. viskiä, rommia ja viiniä. Laskun 
maksusta peritty 2 pencen leimavero, jo-
ka on suoritettu normaalilla käyttösarjan 
postimerkillä.

Sähköstä ja sen tasaisesta virtaamises-
ta edulliseen hintaan olemme monella 
tavalla riippuvaisia. Italia 1935. Sisilian 
sähkölaitosyhtiön lasku Argienton kau-
pungissa fasismin vuonna XIV, 60 kilo-
wattia a-hintaan 0,50 on maksanut 30,00 
liiraa. 20 centin veromerkki, mitätöity 
violetilla päivämäärärivileimalla.

Lukeminen – niin huviksi kuin 
hyödyksikin – kannattaa aina. 
Itävalta 1889. Wieniläisen lääke-
tieteellisen kustantamon lasku 
toimitetuista kirjoista.  Vuoden 
1888 1 kreutzerin leimamerkki 
mustekynämitätöitynä. 
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Kehdosta hautaan

Sähkö mahdollisti myös nopean ja 
tehokkaan yhteyden ulkomaailmaan 
puhelimen avulla. Kypros 1947. Niko-
sialaisen puhelin- ja lennätinyhtiön las-
ku elokuun 1947 puheluista. Brittiläisen 
Kansainyhteisön maissa oli postimerk-
kien käyttö leimamerkkien tapaan pit-
kään yleistä, mikä usein ilmeni tekstistä 
”Postage & Revenue”. 1 piasterin posti-
merkin fiskaalinen käyttö, mitätöity pu-
helinyhtiön kumileimalla. 

Ennen televisiota kuunneltiin ahkerasti radiota ja se oli lehdistön ohella 
tärkein uutisten ja viihteen lähde. Slovakia 1943. Postitoimistosta lunastettu 
radiolupa, lupamaksu 8 korunaa vuoden 1939 leimamerkillä.  Lisäksi toimi-
tusmaksu 1 korunaa, maksettu vuoden 1939 lunastusmerkillä. Yhdistelmä 
fiskaalinen merkki + lunastuspostimerkki samalla asiakirjalla on harvinai-
nen. Molemmat merkit mitätöity Ladzanyn postileimalla.  Sen alakaaresta 
on meislattu pois Tshekkoslovakiaan viittaavat kirjaimet ”C.S.P.”. 

Viihdettä tarjosivat myös teatteriesi-
tykset. Böömi-Määrin Protektoraat-
ti 1944.  Nachodin piirihallinnon lupa  
teatterikappaleen esittämiseen ”U 
Solcu”-ravintolassa. Tekstistä ilmenee, 
että miehitysvallan sensuuri on hy-
väksynyt näytelmän sisällön, eikä sii-
hen saa tehdä muutoksia. Vuoden 1939  
8 korunan virkamerkki, lisäksi kuitti 
20 korunan virallisen lupamaksun suo-
rittamisesta. Tekstissä muistutus siitä, 
että ennen esitystä on paikkakunnan 
santarmistolle suorittava 33 korunaa ta-
pahtuman valvomisesta. Leimamerkki 
mitätöity violetilla, kuitti punaisella Na-
chodin piirin virkaleimalla. 

Arkipäivän rutiinit ja työ 
katkesivat joskus myös 
merkittävien perhejuhlien 
– kuten häiden – muodos-
sa. Italia 1941. Catanialaisen 
kulta- ja kellokauppiaan 
lasku 60 + 40 häälahjako-
rusta.**)  Laskuun lisätty 
leimaveron määrä 7,15 lii-
raa, maksettu 10 fiskaali-
sen merkin sekafrankeera-
uksella yhteensä 7,20 liiraa 
eli hiven liikaa. Mitätöity 
yksirenkaisella kumisella 
päivämääräleimalla. 

Jos häät tulivat liian kalliiksi, tai elä-
män laatu tulotasoon nähden oli hui-
kentelevainen, saattoi joutua asioi-
maan ”kanissa”.  Tshekkoslovakia 1936. 
Oslavanecin panttilainakonttorin kort-
ti Nova Ves’iin, mistä palautettu (käsin 
’Zpet’ = takaisin). Kortilla on vuoden 
1919 2 korunan leimamerkki, koska si-
tä on käytetty oikeudessa todisteena. 
Tämä merkki on mitätöity Brnon sivii-
lituomioistuimen virkaleimalla, takana 
on oikeuden arkistonumeroita.
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**)  Näitä pikkulahjoja (italiaksi ’bomboniere’) 
jaetaan isäntäväen toimesta myös ristiäisten, 
rippijuhlien, merkkipäivien ja muiden perhejuhlien 
vieraille. Jokaiseen bombonireen kuuluu aina 
myös viisi sokeroitua mantelia.

Onnettomuuksien, vahinkojen ja sairauksien varal-
ta oli syytä pitää vakuutukset kunnossa ja voimassa. 
Belgia 1943. Vakuutusyhtiö ”Le Globen” lasku Mons’ista 
Quaregnin’iin. Takana 0,20 frangin leimamerkki vakuu-
tusyhtiön laatikkoleimalla mitätöitynä. 

Sairaalaan ei kukaan toivo joutuvansa, 
mutta joskus se on lähes kaikkien koetta-
va. Italia 1928. Genovan protestanttisen sai-
raalan lasku kahdella mustekynämitätöidyl-
lä 50 centin leimamerkillä. Sairaalan perusti 
vanhan merenkulkukaupungin protestantti-
nen seurakunta jo vuonna 1857, viime sodan 
aikana sen toiminta oli pommitusvaurioiden 
takia keskeytyksissä 1942–46. Potilaana ol-
leella herra de Renyi’llä on ollut 19 potilas-
päivää ja niiden aikana 12 päivänä oma yk-
sityishoitaja. Hoitajan ruokakulut ovat olleet 
240 liiraa ja lisäksi on mm. laskutettu 2 pul-
loa sairaalan omaa Vichy-vettä!

Exit = kaiken loppu. Kun sairaa-
lakaan ei enää pysty auttamaan, 
ovat hautajaiset edessä. Italia 
1941. Palermon kaupungin kun-
nallisen hautausviranomaisen 
vainajainkuljetusosaston kuitti 
laskun maksamisesta. Neljä lei-
mamerkkiä, yhteisarvoltaan 4,15 
liiraa on mitätöity päivämäärä-
leimalla.

Hautausmaalla vainajasta jäi tuleville polville muistoksi risti. 
Unkariin kuulunut Slovakia 1906.  Bratislavalaisen (unk. Pozso-
ny, saks. Pressburg) taide-, rakennus- ja metallifirman lasku 60 
cm korkeasta taotusta valurautarististä. Vuoden 1903 2 fillerin 
leimamerkki mustekynämitätöitynä.
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5 ja 10 kopeekan ovaalit muodostavat yhdessä Suomen 
merkkien ensimmäisen julkaisun. Edellisessä numerossa 
(SP 2-2018 s. 16-18) kävimme läpi 5 kopeekan pieni- 
ja isohelmiset merkit. Toisin kuin 5 kopeekan ovaaleissa 
kaikki 10 kopeekan ovaalit ovat pienihelmisiä, 
mutta eri värisävyjä on 5 kopeekan ovaaleita enemmän. 

Teksti  Esa Kärkäs

Vanhassa kirjallisuudessa 10 
kopeekan merkin kerrotaan 
ilmestyneen maaliskuun kol-
mantena päivänä 1856, mutta 

yleinen käsitys tällä hetkellä on se, että 
aikaisin tunnettu käyttö on WIBORG lei-
malla maaliskuun kahdeksannelta päi-
vältä. Samalta päivältä tunnetaan kaksi 
käytettyä 10 kopeekan merkkiä. 10 ko-
peekan merkit ovat selvästi yleisempiä 
kuin 5 kopeekan merkit ja on arvioitu, et-
tä yhteensä 6 – 8 000 kohdetta on säilynyt 
keräilijöiden iloksi. 10 kopeekan merkki 
on perinteisesti jaettu kahdeksaan eri vä-
risävyyn.  Asiantuntijat ovat viimeaikoi-
na yhdistäneet painoasun perusteella li-

10 kopeekkaa
 1856-1859

lankarmiiniin ja vaaleankarmiinin sävyn 
yhdeksi vaalean-lilankarmiiniksi sävyk-
si. Joissakin luetteloissa vaaleankarmiini 
esiintyy omana lisäsävynään.

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 artikke-
li on kirjoitettu perustuen omiin havain-
toihini viimeisten 20 vuoden ajalta. 

Artikkelin kuvat tulevat Gummesson-
kokoelman huutokaupoista (G + huuto-
kauppa (I/II/III) + #kohdenumero), Oval-
Point-palvelusta (OP + # kohdenumero) 
ja omista rekistereistäni (A). 

Klassisen Suomen keräilystä osa 2

Punertavankarmiini,
valkoinen paperi 

(G sale I lot # 2380)

Karmiini 
(G sale I lot # 2383)

Tummankarmiini
(G sale II lot # 2031)

Lilankarmiini/
Vaaleankarmiini (A)

Punaisenkarmiini
(G sale II lot # 2036)
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kopeekan merkeistä niinikään noin 5–10 
% on valmistettu harvajuovaiselle pape-

rille. Harvajuovaisen paperin tunnistaa helposti 
katsomalla merkkiä valoa vasten kuten tehdään 
vesileimoja tutkittaessa. 10 kopeekan harvajuovai-
sia merkkejä tunnetaan sen verran runsaasti, että 
on voitu varmistua siitä että paperissa on myös 
vesileimana sana TERVAKOSKI 1855. Osassa har-
vajuovaisissa merkeissä voi näin olla nähtävissä 
myös TERVAKOSKI 1855 sanan kirjaimia tai nii-
den osia. Harvajuovaisia 10 kopeekan merkkejä 
tavataan elokuusta 1859 alkaen ja niitä tunnetaan 
melko monen postitoimiston postileimoin.

10 kopeekan harvajuovaisen paperin merk-
kejä on useampaa värisävyä. Punaisen karmii-
ni ja karmiininpunainen ovat sävyiltään selke-
ät. Monissa kokoelmissa on ollut esillä myös 
oranssinkarmiineja merkkejä, mutta tämän sä-
vyn asemasta omana sävynään ei ole täyttä yk-
simielisyyttä asiantuntijoiden ja keräilijöiden 
keskuudessa. 

Harvajuovainen
Helsingfors

(G sale I lot # 2409)

Harvajuovainen
Karis

(G sale II lot # 2055)

Harvajuovainen
Borgå

(G sale III lot # 2036)

Harvajuovainen Helsingfors, TERVAKOSKI 
OS vesileimalla (OP # 18278)

10 kopeekkaa harvajuovaisella paperilla

kopeekan merkeistä noin 5 – 10 % on valmistettu ti-
heäjuovaiselle paperille. Tiheäjuovaisen paperin omi-

naisuuksia on erittäin vaikea tarkentaa kuvalla. Paperissa on 
valmistuksessa syntynyttä tiheää juovikkuutta, mutta sen ha-
vaitseminen ei yleensä onnistu vaikka merkkiä tutkitaan valoa 
vasten, kuten vesileimoja tutkittaessa tehdään. 

Sen havaitseminen onnistuu paremmin, kun merkkiä tut-
kitaan valon kanssa niin, että valo heijastuu merkin pinnasta. 
Paras tapa tutustua tiheäjuovaisiin merkkeihin on hankkia 

aitoutettu 10 kopeekan tiheäjuovainen merkki. Tiheäjuovai-
suuden tunnistamisen vaikeus mahdollistaa niiden löytämisen 
vanhoista kokoelmista ja huutokaupoista. 

Aikaisimmat havainnot tiheäjuovaisista 10 kopeekan mer-
keistä ovat huhtikuulta 1858. Tiheäjuovaisia 10 kopeekan merk-
kejä tunnetaan erityisesti HELSINGFORS-, WIBORG- ja BOR-
GÅ-leimauksilla, mutta niitä tavataan toisinaan myös muissa 
postitoimistoissa mitätöityinä. 10 kopeekan tiheäjuovaiset mer-
kit ovat kaikki samaa karmiininpunaista sävyä. 

10 kopeekkaa tiheäjuovaisella paperilla

10

10

Tiheäjuovainen
Helsingfors (A)

Tiheäjuovainen
Wiborg 

(G sale I lot # 2407)

Tiheäjuovainen
Borgå

(OP # 30609)

Tiheäjuovainen
Heinola (A)

Karmiininpunainen
(G sale I lot # 2395)

Karmiininruso
(G sale I lot # 2394)

Ruso
(G sale II lot # 2032)
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Aikaisemmissa osissa 1-5 esittelimme Jouko Kaartisen 
suomalaisten merkkien paino- ja hammastevirheistä kertovas-
ta kokoelmasta merkkejä ennen itsenäisyyttä. Viime numerossa 
olivat vuorossa itsenäistyneen Suomen ensimmäiset merkki-
mallit, Saarinen ja Vaasa. Tässä osassa esittelemme leijona-
malli-30 sekä siihen liittyvät kuvamerkit. 

Yleismerkit
1930-1952 

Paino- ja hammastevirheet 
suomalaisilla merkeillä Osa 6

T ässäkin osassa esittelemme 
painatusvirheellisiä ja osittain 
tai kokonaan hammastamat-
tomia merkkejä. Yleensä vial-

lisia merkkejä ei päässyt markkinoille  
painolaitosten erittäin tarkan kontrollin 
vuoksi, mutta mallissa-30 sekä leijona- 
että kuvamerkkien kohdalla erilaisia vir-
heitä esiintyy. 

Yksi syy tähän on tietysti mallin-30 pit-
kä julkaisuaika ja siitä johtuvat lukuisat 
eri annit. Laskokset sekä kuvakevirheet, 
joita näissä julkaisuissa paljon esiintyy 
on rajattu tämän kokoelman ulkopuo-
lelle. 

Teksti ja kohteet Jouko Kaartinen

6 markan oranssi numerokuusilo. 
Hammastesiirtymästä johtuen 
merkkien alareunat hammastamatta.

5 markan keltainen hammas-
tamaton pari arkin alareunasta.

5 markan sininen pari. Yläreuna 
hammastamatta. Luultavasti 
siirtyneen hammastuksen takia?

6 markan punainen hammas-
tamaton pari. 

10 markan 
violetti.
Hammaste-
siirtymä. 

50/40 pennin 
vihreä, 
tyyppi I. 
Päällepainaman 
siirtymä.

1,25/50 pennin 
keltainen, 
tyyppi II. 
Päällepainaman 
siirtymä.

Kaksi 50 pennin vihreää postikortilla. 
Molemmissa hammastesiirtymä.
Leimattu Tornio 20.12.1945.

9 markan karmiininlila Postitalo. 
Hammastesiirtymä. 

20 markan mustanruske Postitalo. 
Hammastesiirtymä arkin alakulmasta. 
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Kirjallisten ja puhelintarjousten on oltava perillä to 31.5.2018 klo 12.00
Huutokauppa päättyy verkossa to. 31.5.2018 klo 21.00

Kohteiden näytöt Suomen Filatelistiseurassa, Lönnrotinkatu 32 B, 
Helsinki  21.5.2018 klo 16.30–17.30 sekä 28.5.2018 klo 16.30–17.30

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

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

Paljon loisto-
ja kaunis-
leimaisia 
merkkejä. 

Kohde nro 175. 

Kohde nro 151. 

Kohde nro 124. 

Kohde nro 169. 

Kohde nro 296. Sveitsi 
40 rappen Michel 17 II B. 

Kohde nro 223. Vuoden 1845 Porto Stempel kuori Tohmajärveltä 
G.J. Mechelinille Fredrikshamniin. Arvoleima tyyppiä II. 
Aitoutus Juhani Pietilä. Lausunto Göran Nykvist.
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Kohde nro 4. Yksirivinen St. Michel Vapaa-
kirje Hämeenlinnaan.

Kohde nro 7. Åbo 1857 korkea laatikko-
leima. Kirje Pietariin. Tuloleima.

Kohde nro 10.
10 kop läviste A, 
Cliche 1,6 x 1,6. 
Ehjä merkki. 
Aitoutus 
Schwenson.

Kohde nro 12.
10 kop * 
läviste A, 
ei korjauksia. 
Aitoutus 
Schwenson.

Kohde nro 14.
5 pen CWe *, 
alkuperäinen 
liima. 
Aitoutus 
Schwenson.

Kohde nro 24.
40 p C,
matala 
laatikkoleima 
Karis Oct 187?

Kohde nro 31.
1 mk, pari 
hampaankärkeä 
lyhyitä. 
Leimattu 
Torneå.

Kohde nro 33.
Leimattu Köpis, 
ehjä, takana: 
Strandet ja 
leima.

Kohde nro 47.
25 pen M-85 
vasemmalla 
pystysivulla 
kaksois-
hammaste.

Kohde nro 9. 10 kopeekan ehiöleike. 
Leveät reunat. Musteristi ja 
Helsingfors leimaus.

SUOMI Esifilatelia
 1  Karis kyrillinen leima  10
 2  Kirje Helsingistä 1877 Gammelbyhyn. Sisältö  10
 3  Kirkkokuulutus Karstulan kirkkoon 3. kesäkuuta 1876  10
 4  Yksirivinen St. Michel Vapaakirje Hämeenlinnaan  10
 5  Yksirivinen Wiborg , vapaakirje Hämeenlinnaan  10
 6  Yksirivinen Åbo. Vapaakirje 2171. Kaunis kokonaisuus 10
 7  Åbo 1857 korkea laatikkoleima. Kirje Pietariin. Tuloleima  10
 8  Åbo 1851 matala laatikkol. Kirje Hämeenlinnan kuvernööril.  10

SUOMI Soikiomerkit 1856
 9  10 kop ehiökuori leike. Musteristi ja Helsingfors leimaus  10

SUOMI Isohampaiset 1860
10  10 kop läviste A, Cliche 1,6 x 1,6. Ehjä merkki. Aitoutus  20
11  10 kop punainen, siisti laatikkoleima (No 4 A) 18
12  10 kop punainen * ei korjauksia. Aitoutus C. Schwenson  100

SUOMI Isohampaiset 1866
13  5 pen C * , lyhyitä hampaita  12
14  5 pen käyttämätön, alkuperäinen liima. Aitoutus  90
15  8 pen vihreä virheetön, Åbo -73 (No 6 Cyc)  30
16  10 p C Helsingfors 17.11.1868. 1,5 hammasta uupuu  12
17  10 pen keltainen/musta leimattu ja ehjä  40
18  20 pen kaunis kirje Oulusta Kajaaniin. (No 8 C)  20
19  20 pen Kirje Loviisasta 18.8.69 Saloon. Ank 22.8  100
20  20 pen Pieni kirje Jakobstad 3.3.70 Gamla Karleby  18
21  20 pen sininen oikean pystysivun hammaste vino  20
22  20 pen sininen, siisti, puolikas puuttuva hammas  18
23  20 pen, ehjä merkki, Helsingistä 17.5.1870 Turkuun  15
24  40 p C matala laatikkoleima Karis Oct 187?  8
25  40 pen himmeän punainen Tammerfors 1872.  18
26  40 pen kaunis kuori Uleåborg 20.10.1866 tavallinen paperi  22
27  40 pen punainen ehjä , siistillä Nycarleby 27.6.70 kirjeellä.  20
28  40 pen punainen Tammerfors 7.1.70 (No 9 C)  18
29  40 pen punainen, virheetön ja kaunis Wiborg 18.3.71 35
30  1 mk siistileimainen, kaksi hammasta puuttuu.  20
31  1 mk, pari hampaankärkeä lyhyitä. Leimattu Torneå. 80

SUOMI Vaakunamalli 1875
32  Köpis leimattu, alareunassa pientä ohentumaa  50
33  Köpis, ehjä ja leimattu Takana: Strandet ja leima  90

34  5 pen kaunis Åbo 29.9.79  5
35  8 pen erittäin tumma pari lyhyttä hammasta (No 16 S)  6
36  10 pen ruskea, hieno Saarijärvi leimaus 1883  10
37  10 pen sekahammaste BA Torneå leimaus (No 20 SBA)  40
38  20 pen , kaunis Åbo 8.2.85 (No 25 L)  7
39  20 pen ,kaunis Helsingfors 1882 leimaus  14
40  20 pen sininen kaunis FR.KO leima (No 17 SA)  10
41  20 pen sininen vaakasivut 11, pystyt 12,5 (No 17 SAB pp)  20
42  25 p (SAez) kirjeellä Helsingistä Tukholmaan 1881 40
43  25 pen LABaa, Helsingfors leimaus, harvinainen  40
44  1 mk lila helsingfors 3.10.84. Aitous: Murtosaari (19 SBb)  150
45  1 mk violetti, leimattu (No 27 L)  15
46  1 mk violetti, siisti Loimijoki 1884 leimaus  18

SUOMI Uudet värit 1885
47  25 pen sininen vas pystysivulla kaksoishammaste  38
48  Kirje PV leimalla 5.4.86 Tukholmaan tuloleima 11.4.86  20
49  5 mk leimattu (No 33)  80
50  1 mk kulmanelilö 3 ** 1 * (No 32)  50
51  10 mk leimattu (No 34)  180

SUOMI Vaakunamalli 1889
52  2 pen, 10 pen ja 20 pen välilöllä  15
53  5 p A ** kaksoishammaste, kevyt taite  40
54  10 p B pari, loisto laivaleima  8 
55  10 pen punainen, kaunis Nikolaistad 30.9.90  6
56  Kirje Åbo 2.IV.92 Myllykoskelle Mathilda Wredelle  12
57  25 pen 2 kpl kirjeellä Kuopiosta 24.1.00 Argentiinaan  10
58  25 pen sininen, ensiliimake *  10
59  Kirje Helsingistä 4.IX.99 Saksaan. 25 pen, tuloleima  15
60  5 ja 10 mk arkin reunasta **  30

Kohde nro 60.
5 ja 10 mk 
arkin 
reunasta **
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Kohde nro 61. M-89  5 markan 15-ryhmä **.  
Marginaalissa muutama liimakkeen jälki.

Kohde nro 72.
5 pen vihreä
B-hammaste, 
kaunis leima.

Kohde nro 105.
5 pen vihreä, 
kaksois-
hammaste.

Kohde nro 109.
50 pen kaksois-
hammaste ja 
oik pystysivu 
hammastam.

Kohde nro 95.
Hakaristi  
25 mk W2
Helsinki 
1.III.1928.

Kohde nro 68.  3,50 ruplan pari kaunilla leikkeellä
Aitoutus: Cyril Schwenson.

Kohde nro 112. Vaasan 5 mk pienellä 
kirjeellä. Leimattu Helsinki 15.XII.1918.

Kohde nro 99. Postitorvi 1 mk oranssi viisirivilö. 
Hammaste-erikoisuus ** (No 143 B w1).

Kohde nro 88.
1 mk iso 
siirtymä.

61  5 markan 15-ryhmä **. marginaalissa liimakkeen jälki 70
62  5 mk vihreä/punainen **   16
63  10 mk Rauman leimalla  10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUOMI Rengasmerkit 1891
64  7 x 1 kop kauniilla kirjeellä Nystadista Helsinkiin 21.12.1899  20
65  4 kop lähetetys Viipurista 20.12.1900 Saksaan  20
66  1 rupla siisti Helsingfors leimaus  20
67  1 rupla. Puolikuuloisto: Helsinki 4.7.1904.  20
68  3,50 ruplaa kaunilla leikkeellä. Aitoutus: C. Schwenson 200
69  7 ruplaa, kaunis Räkenskap-leima 70

SUOMI Kotkamerkit 1901-1911
70  1901 ja 1902 sortokauden lähetykset.  10
71  1904 valokuvakortti Helsingin laivaleimalla 5
72  1911 B-hammasteinen 5 p, kaunis leima  25
73  5 pen ** 3 sivua hammastamattomia (No 68)  70
74  10 pen ** 3 sivua hammastamattomia (No 69)  75
75  10 pen hammastamaton pari, myös laskos (No 63)  30
76  10 pen iso siirtymä, leimattu  15
77  20 pen nelilö ** , jossa alareunan kaksoishammaste (70 B)  35
78  1901 10 mk musta/vaaleanharmaa * (No 66)  100
79  1901 Eka musta kymppi. (No 66)  30
80  1902 2 kpl leimattua kymppiä, a ja b värit (No 72)  22
81  1902 10 mk kirjapaino leimattu pari (No 72)  25
82  10 pen punainen malli 1911 Tyyppi I ** (No 77)  15
83  10 pen punainen, erittäin matala ** (No 77A I)  15
84  Miljoona-arpajaisten voittokortti. Erikoinen ”tapaus”  30
85  10 mk 1915 kaksi leimaa (No 80)  45
86  10 mk 1915 Helsinki leimaus (No 80) 50

SUOMI Saarisen malli 1917-1929
87  10 loistoa, kaunista Saarismallia  10
88  1917 1 mk iso siirtymä  10
89  1917 Sekapostite Itsenäisyyden toisena päivänä. 10
90  1919. Kirjattu kirje Lapualta Saksaan. Suomen sensuuri 12
91  1919. Kirjattu kirje Tenalasta Tshekkoslovakiaan 30.X.19. 8

92  1919. Sensuroitu kirje Imatralta Saksaan 10.II.19.  8
93  1921. Kirjattu kirje Vaasasta Saksaan 29.I.21.  12
94  1921. Postituore 3 mk sininen/musta  15
95  1925 Hakaristi 25 mk Helsinki leimaus 1.III.28  80
96  1925 Kortti Loviisasta 22.8.27 Helsinkiin. 1 mk hakaristi w2  15
97  1927 1 mk postitorvi W3 **  8
98  1927 1 mk oranssi hammastamaton pari pt w2 **  40
99  1927 1 mk oranssi 5-rivilö Hammaste erikoisuus ** 80
100  1927 10 mk ruskea/musta ** (No 143 B w4)  15
101  1927 Postitorvi 1 mk oranssi w3 ** (No 143 B w3)  14
102  1927 Postitorvi 1 mk W3 ** (No 143 B)  14
103  1927 Postitorvi 1,50 mk w3 leimattu (No 144 B w3)  14
104  1927 Postitorvi 5 mk B-hammaste (No 147 B W3)  100

SUOMI Vaasanmalli 1918
105  5 pen vihreä, kaksoishammaste, leimattu  14
106  Postikortti kahdella 30 pennin merkillä eli oikealla taksalla  15
107  Vaasalaisia, kirjattu kirje Harlu4.1.19  20
108  Vaasalaisia, kirjattu kirje Hanko 30.XII.18  20
109  50 pen kaksoishamm. ja oik pystysivu hammastamaton  35 
110  Vaasan merkit 5, 10, 30 70 p ja 1 ja 5 mk kirjatulla kuorella  40
111  5 mk ensiliimake, hyvä keskitys  18
112  5 mk Vaasalainen pienellä kirjeellä. Helsinki 15.XII.18 36
113  5 mk **  25
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SUOMI Käyttösarjat 1930-
114  1930 10 mk Saimaa ** (No 174)  26
115  1930 Automaattirullan merkit 10, 50 p ja 1 mk leimattuina  25
116  1930 Ford-reijitteet 2 kpl  5
117  1930 mallin siirtymiä leijona merkeillä 15 kpl  15
118  1930 tarttumia 50 pen vihreä ja 1 mk oranssi  10
119  1930 10 mk Saimaa (No 174) postit. ja hienolla leimalla  20
120  1930 3 mk oliivi numerokuusilo ** (Lapessa 300 €)  50
121  1931 1,25 mk tyyppi II  15
122  1931 Sekapostitus M-30 40 pen pari ja M-1917 30 pen  10
123  1939 5 mk Olavinlinna lentokirje miehitettyyn Itävaltaan  8
124  1943 Olavinlinna 5 mk loisto Kuortane 5.9.43.  8
125  1945 3 mk täydellinen tarttuma, leimattu  7
126  1948 12/10 mk violetti ** Hieno tarttuma  18
127  1954 Wifag koemerkki sininen **, harvinainen väri!  20
128  1956 Ehdote Mallin 1954 kuvamerkiksi 100 mk  50
129  1956 Ehdote mallin 1954 kuvamerkiksi 50 mk  50
130  1973. Poro-koneen koevedos (15-ryhmä) arkin alakulmasta  50
131  1989 50 mk Karhu ** (No 1106)  6

SUOMI Juhla- ja avustuspostimerkit 1922-
132  1922 PR a- ja b-hammasteet **  7
133 1927 Itsenäisyys 1,50 mk (No 138 B w2a). Aitoutus 130
134  1929 Turku 2 mk loisto Lahti 12.10.1929  5
135  1929 Turku 900 v 1,5 mk w 4 **  180

Kohde nro 123. 5 mk Olavinlinna + 50 p lentokirjeellä miehitettyyn Itävaltaan.

Kohde nro 116. 
Kaksi kappaletta Ford-reijitteitä.

Kohde nro 120.  
3 mk oliivi numero-
kuusilo No 191 **.

136  1930 - 1931 Punaisen Ristin leimatut sarjat 25
137  1930 Punainen Risti 2 mk + 20 pen leimattu  15
138  1930 Zeppelin pari + 1 mk ja 50 pen pari Sveitsiin  210
139  1930 Zeppelin, Helsinki leima  50
140  1931 PR 1 mk + 10 pen ns. Ehrströmin koevedos 60
141  1931 PR 2 mk. Kaunis Lahti 2.5.1931  8
142  1931 Pro Filatelia, kaunis Helsinki leimaus 8
143  1931. Kirjattu kirje Lapualta Prahaan  12

Kohde nro 128. Ehdote mallin-54  100 mk kuvamerkiksi.
Suomen Pankin Setelipainon merkintä 16.5.1956. 
Kuvassa Outokummun Kuparikaivos.

Kohde nro 129. Ehdote mallin-54  50 mk kuvamerkiksi. 
Suomen Pankin Setelipainon merkintä 16.5.1956. 
Kuvassa Ahvenkoski.

Kohde nro 127.  
Wifag koemerkki 
sininen **, 
harvinainen väri!

Kohde nro 133.  
Itsenäisyys 1,50 mk 
(No 138 B w2a). 
Aitoutus Lehtonen.

Kohde nro 130. Poro-koneen koevedos 
(15-ryhmä) arkin alakulmasta.
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Kauniita leimoja 
kuten nämä:

Kohde nro 134. Kohde nro 141. Kohde nro 163. Kohde nro 171. Kohde nro 176.

Kohde nro 161. Kohde nro 162. Kohde nro 174.

Kohde nro 133.  
Itsenäisyys 1,50 mk 
(No 138 B w2a). 
Aitoutus Lehtonen.

Kohde nro 138. Zeppelin pari + mallin-30  1 mk punainen 
ja 50 pen oranssi pari kuorella Sveitsin Luganoon, 
tuloleimat. Siisti ja kaunis kokonaisuus.

Kohde nro 152. IKL kuori Terijoelta Rovaniemen 
rajavartiostoon 12.2.1939. Takana IKL kirjeensulkija!

144  1932 PR 2 mk kuvakevirhe pilvi peittää kupolin  20
145  1934 Lentoposti Helsingistä Berliinin kautta Itävaltaan  15
146  1936 PR 2,50 mk Helsingistä 13.VI.36 Sveitsiin  20
147  1937 Ensilento Helsinki Viipuri 1.5.37  10
148  1937. Kirjattu kirje Helsingistä Tshekkoslovakiaan 24.XI.37 20
149  1938 FIS hiihtomestaruuskilpailut sarja R-kuorella  17
150  1938 PR 3 ylintä arvoa + 1,25 mk. Kirjattu lentokirje  10
151  1938 Posti 300 v. loisto: Kuusankoski U.L. 21.8.1939  10
152  1939 IKL kuori Terijoelta Rovaniemen rajavartiostoon  10
153  1941 Mannerheim 5 mk w2 lyhyt väli, leimattu  8
154  1941 Mannerheim sarja * w2 lyhyt väli.  30
155  1941 Ryti 2 mk Loisto Helsinki 2.III.42 8
156  1941 Ryti 2 mk loisto: Parola 2.5.1942.  8
157 1941 Ryti 2,75 mk w2 lyhyt väli *(*).  70
159  1942 Kirjattu lentokirje Helsingistä Saksaan, sensuurit  12
160  1944 PR 3,5 mk. loisto Piikkiö 30.7.1944  10
161  1944 PR loistot: Hartola 26.4.1945 ja Turku  20
162  1946 Tammisaari, loisto Hämeenlinna  5
163  1946 TUL loisto Karkkila  5
164  1946. Kirjattu sensuurikuori Ruukista Tshekkoslovakiaan 8
165  1947 Kortti myyntimiehen tulevasta käynnistä  8
166  1947 Tub 15+3 / 10++2,50 hyvä lisäpainanta siirtymä 15
167  1948 Suomenlinna 12 mk loisto: Kaskö 3.11.1948  6
168  1950 Tub 9 ja 15 mk loistoina  10
169  1951 PR-sarja loistot Turku 31.3.1951  10

170  1952 Mannerheim 25 + 5 mk Pyynikki 25.8.52  5
171  1954 PR 10 ja 25 mk loistoina.  10 
172  1954 Tub 10 mk loisto: Tampere 9.6.1957  8
173  1955 Lennätin 15 mk loisto: Helsinki 20.12.1955  6
174  1955 Nervander ja Oulu loistoina.  8
175  1956 Tub 30 mk loisto: Turku 30.11.1956  8
176  1959 Maakauppa, loisto Juna 72. 29.12.1959  10
177  1959 Tub 30 mk loisto: Helsinki 17.9.1959 6
178  1996 Joulumerkki 0,60 € hammastesiirtymä  20
179  1998 PR-sarjat loistoina  5
180  PR kaunisleimaisia merkkejä 1964, 1970, 1992 ja 1994  5

Kohde nro 144.
PR 2 mk 1932
kuvakevirhe pilvi 
peittää kupolin.

Kohde nro 157.
Ryti 2,75 mk w2 
lyhyt väli *(*).
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SUOMI Postimerkkivihkot
181  Posti 300 vuotta vihko **   32
182  Olympia vihko v 1952 **  18
183  2000 Harvinainen Muumi-vihko. (No V50 B)  20

SUOMI Vuosilajitelmat ja -kirjat
184  1991 Postimerkkivuosi + merkit  12
185  1993 Postimerkkivuosi + merkit  12
186  1994 Postimerkkivuosi + merkit  12
187  1995 Postimerkkivuosi + merkit  12

SUOMI Kenttäposti
188  Kaksoispainanta ja hieno tarttuma (No KP 1) 18
189  Kenttäposti, tarttuma ja leimattu (No KP 1)  20
190  Kenttäposti 1983 ** takana huomaamaton pystytaite 20

SUOMI Autopakettimerkit
191  1949 Autopaketti merkit leimattuina (No AP 1 - 5)  25
192  1952 merkit kuormakirjalla. Joensuu rivileima  15
193  Autopakettimerkit AP 6 - 9 leimattuina  18
194  Autopakettimerkit 0,50 ja 1,00 mk loistoina  8

SUOMI Aunus
195  5 pen - 40 pen leimatut. Kari Lehtosen sign. kaikissa 30
196  Aunuksen pikkusarja ** (No A 1- 4)  20

SUOMI Pohjois-Inkeri
197  5 pen -50 pen ** nelilöt, joissa kaikissa kaksoishammaste  30
198  Inkerin hyväksi päällepainanta sarja **  30
199  Pohjois Inkeri II sarjan postitoimistojen mallisarja  90
200  Pohjois-Inkeri kolme erikoisuutta  18

SUOMI Karjala
201  5 pen, 10 pen ja 20 pen, kaikissa liimakkeen jälkiä  18
202  75 pen Uhtua leimaus (No K 7)  20
203  1 mk Uhtua leimaus (No K 8)  20

SUOMI Itä-Karjala
204  Kolme IK-korttia, Kontokki, Jessoila, Ruoppoja  15
205  Kolme IK-kuorta, Aunuksenlinna, Kontupohja, Nurmoila  15
206  Mannerheim, kolme loistoa  10
207  Pikakirje lentona Ruotsiin, sensuroitu. Äänislinna 27.VI.42  50

SUOMI Suomessa käytetyt venäläiset
208  1889 käyttösarjaa. Levy pysty- ja vaakaraitaisia 8
209  1901 VE 10 kop Helsingistä 29.III.1901 Hampuriin  12
210  1902   2x2 kop kortilla Saksaan.  7
211  1904 - 1916 Kolme postilähetystä  10
212  1914 10 kop kirjeellä Oulusta Saksaan. Hampurin sulkijal.  7
213  1917 Seitsemän VE 26 sensuurikuorella Tanskaan 4.12.17  10
214  1917 4 x VE32 Pori 10 leimaus ja sensuuri 10
215 7 Ruplaa Räk-leima (No SV 16 I))  20
216  Romanov 2 kop pari ja 14 kop.  10
217  1909 2 kop loisto välilöpari  7
218  Hammastamaton 1 kop nelilö, leimattu Otava 7
219  20 kop kirjattu ehiö Porista Pietariin 28.5.1917  50
220  1903. Kulkenut 4 kop kortti Jyväskylästä Saksaan  8

Kohteet nro 202 ja 203. Uhtualla 
leimatut Karjalamerkit 75 p ja 1 mk.

Kohde nro 192. AP-52 merkit kuorma-
kirjalla. Joensuu rivileimalla.

Kohde nro 212. Suomessa käytetyt 
venäläiset. 10 kop kirjeellä Oulusta 
Saksaan. Hampurin sulkijaliuska.

Kohde nro 216. Suomessa käytetyt venäläiset.
Romanov 2 kop pari ja 14 kop leikkeellä.

Kohde nro 219. Suomessa käytetyt venäläiset. 20 kop kirjattu ehiö Porista Pietariin 
28.5.1917. Porin venäjänkielinen R-lipuke. Upea sulkija kirjeen takana.

Kohde nro 199. 
Pohjois Inkeri II 
sarjan postitoimis-
toille (825 kpl) 
lähetetty mallisarja.
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SUOMI Joulumerkit
221  Joulumerkit 1908, -10, -15, -21, -27 ja -28 ** 20
222  1946 joulumerkki leiman alla Wendelin kortilla.  5

SUOMI Ehiöt
223  1845 Porto Stempel Tohmajärveltä. Arvoleima tyyppiä II 350
224  1934 Ehiökortti 1,50 mk 29.1.34 Marokkoon  15
225  Ehiökortti 12 mk lisänä 3 mk Ranskaan lentopostina  10

SUOMI Kokoelmat ja erät
226  64 siv. säiliökirja Suomea alk. 1885. Tuhansia merkkejä  70
227  Hieno Davo kansio Suomi 1990 - 2005. Suurin osa leimat. 75 
228  Saarismallin levyvirhe kokoelma. Lähes 600 merkkiä 20
229  Suomi kokoelma Davo-kansio 1860-1989 taskuilla  100
230  Vanha ESSO postimerkkikansio + pusseja 38 kpl  10

SUOMI LEIMAKOHTEET Luovutettu alue
231  1910. Kirjattu kirje Hovinmaalta Frankfurttiin  10

SUOMI LEIMAKOHTEET Kuvioleimat
232  Kuvioleima 100 2 kpl 1875 20 pen  10
233  Kuvioleima 115 5 pen 1882 ja siirtymä  10
234  Kuvioleima 115 8 pen vihreä, hieno  10
235  Kuvioleima 133 ( Raumo ) R2  8
236  Kuvioleima 226, Nikolaistad 10 pen  8
237  Kuvioleima 251, Joensuu firmakuorella 1894 20
238  Kuvioleima 275, 10 pen 1885  5
239  Kuvioleimat Joensuu 174, 237, 250 ja 277 20

SUOMI LEIMAKOHTEET Postipysäkkileimat
240  Asila postipysäkki 15 mk pun 3-rivilö (No 423)  5
241  Jokisivu, Hyönölä ja Hyvölänranta  6
242  Kevolan asemaleima sekä postivaunuleima  8

SUOMI LEIMAKOHTEET Numeroleimat
243  Numeroleimat 137 ja 336 20 pen 1895  6

SUOMI LEIMAKOHTEET Ensipäivä- ja erikoisleimakuoret
244  1927. Itsenäisyys 1,5 mk FDC-kuorella.  50
245  1935. Kalevala sarja vakuutetulla FDC-kuorella  50
246  1936 ensilento Hki-Stockholm-Itävalta. Tuloleimat 8
247  1941 .Salpausselän hiihdot. Kortilla Hyppyrimäki  10
248 1941. Mannerheim FDC  12
249  1942. Kirjapainotaito FDC kirjattuna Ruotsiin, sensuuril. 15
250  1944 Svinhufud FDC kuvakuori Norjaan, sensuurit  12
251  1946 Urheilu FDC  7
252  1948 Malli-30 leijona lisäpainama 12/10 mk ja 3 mk vihreä 10
253  1948 Malli-30 24 mk violetinpunainen 10
254  1949 Työväenliike  6
255  1952 EPK 18.1.1952 (No 422 - 425) 16

AHVENANMAA Merkit
256  Nordia 2011 arkki **. Kirjoitusvirhe Jyvälskylä 20

AHVENANMAA Kokoelmat ja erät
257   Kauniisti leimattu 1984 - 2009. Hieno Davo kansio 70

POHJOISMAAT Tanska
258  Iso säiliökirja Fär-saaret paljon merkkejä **  30

MUU EUROOPPA Belgia
259  Belgian sotamerkit Saksassa I maailmansodassa Mi 1-17 * 10

MUU EUROOPPA Eesti
260  1927. ”Kaupunkinäkymiä” sarja kulmaleimoilla  15
261  1932. ”Tarton yliopisto” sarjan postituoreet merkit  10
262  1938. Viron BL2 ”Oppineitten seura” postituoreena  8
263  1990. Viron vihko, blokkeja ja pienoisarkkeja 1990 luvulta  6

MUU EUROOPPA Hollanti
264  Ehiökortti lisämerkein Turkuun 12.9.1891. Tuloleima  8

MUU EUROOPPA Albania
265  Blokki no 2 **  15

MUU EUROOPPA Iso-Britannia
266  1840 Penny Black, maailman ensimmäinen postimerkki  40
267  1926 Kirjattu ehiökuori lisämerkillä ja sinetillä. Tuloleima 8

MUU EUROOPPA Italia
268  1938. Propagandakuori Hitlerin valtiovierailu Italiassa  8

MUU EUROOPPA Itävalta
269  1848. Wiener Zeitung sanomalehden kuitti maksusta  8
270  1946. Kirjattu sensuroitu erikoisleima lähetys Wienistä  12

MUU EUROOPPA Latvia
271  1877 Kirje Riikasta Helsinkiin Pietarin kautta rautatiepost.  20

MUU EUROOPPA Ranska
272  1932. Ranskan Polynesia kirjatttu kirje Uturoa/Raiatean saari  8
273  Ranska kokoelma 1849 - 1951  75

MUU EUROOPPA Saksa
274  1900 Saksan posti Itä-Afrikassa  10
275  1901 Saksan posti Karoliineilla  10
276  1905 Saksa Marshall-inslen * ensi liimake (Mi 25)  20
277  1911 saksal. kortti, jossa leiman alla Suomen surumerkki  20
278  1912 Saksan posti Kamerunissa  10
279  1930. ”Sunnuntaikirje” Saksasta Tanskaan 23.I.30. 12
280  1938. Kulkenut kortti Zeppelin-lento Sudettimaahan 1.12.38.  20
281  1940. Leipzigin messut sekapostite Orlausta Protektoraattiin 12
282  1941 Kenttäpostiläh. Helsinkiin. Saksan ja Suomen sens.  15
283  1941 Saksa, Deutsches Reich/Luxemburg, kaksi R-kuorta 14

Kohde nro 231.  
Kirjattu kirje 
Hovinmaalta 
Frankfurttiin 1910.

Kohde nro 244.  
Itsenäisyys 1,5 mk 
FDC-kuorella. 
Kaunis P.vaunu 
19 -leima 
6.12.1927

Kohde nro 271.  Kirje Riikasta Helsinkiin 
Pietarin kautta rautatiepostina 1877.

Kohde nro 266. Penny Black vuodelta 1840. 
Maailman ensimmäinen postimerkki.
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POSTIKORTIT Paikkakunnat
312  Ahvenanmaa, Finströmin kirkko. Turku 16.VII.33  6
313  Helsinki, Asemahalli ** pieni taite  8
314  Helsinki, Erottaja 9.XI.14  6
315  Helsinki, Hospiz matkustajakoti Iisalmeen 1919  5
316  Helsinki, Katajanokka Terijoki 1.IX.04  8
317  Helsinki, Klippan. Harvinainen Terijoki H.o 5.VIII.04  8
318  Helsinki, Presidentin linna **  6
319  Kuolemajärvi, Työppölä mallin-17 kortilla  10 
320  Petsamon Liinahamari. Postitettu Tsekkoslovakiaan 10
321  Suursaari maisema. Postitettu Suursaaresta 1931  8

POSTIKORTIT Taitelijakortit
322  M Wendelin joulupaketti kortit Hy 425/r ja 427/r5  30
323  M. Wendelin Hy 682. R4.  20
324  Martta Wendelin Jeesus lapsi A 93 R4  8
325  Tanssivat kissat joulukortti. Postivaunu 2 / Rajajoki 1923  8

POSTIKORTIT Aihekortit
326  Aero Oyn Junkers valokuvakortti  15
327  Aero Oyn lentoasema vesitasoineen  15
328  Joulupukki valokuvakortti. Kulkenut Suomessa 1927  8
329  Kaksi Chaplin korttia. Toinen osittain kankainen  10
330  Kolme Suomen ilmavoimien kaksitasoa vuodelta 1935 10
331  Kuolemajärvi-Sortavala kansallispuvut *  5
332  Kuutamokortti merimaisema 8
333  Mannerheim kasvokuva **  6
334  Mannerheim ottaa vastaan paraatia. Paraatiposti leima  10
335  Purjelaiva Pellingin salmessa  6
336  Purjelaiva Suomen Joutsen , ei kulkenut  6
337  Saksa 1918. Zeppelin Dresdenin yllä  8
338  Saksalaiset setelit **  8
339  Viisi korttia 1930-luvulta: Aarno Karimo, Agapetus ym.  10

NUMISMATIIKKA Suomalaiset kolikot
340  1864 1 mk hopea  60
341  1875 10 pen kuparia  50
342  1918 5 pen Kansanvaltuuskunta I  30
343  1928 5 mk alumiinipronssi  30
344  1931 20 mk ja 1932 5 sekä 20 mk alumiinipronssi 40
345  1956 - 1960 100 mk kolikoita 5 kpl  15

284  1943. Lähetys kirjatulla filateelisella kirjeellä Krakovasta  9
285  1949 Berlin leikkeet nr 40 ja 4118.6 ja 27.4 49  15
286  1950 Kirje DDR Pirnasta 18.12.50 Helsinkiin (Mi 261 - 270)  30
287  1951 BRD 700 v. Marienkirche, leimatut  20
288  1951 BRD Mi 141-142 leimattuina  15
289  1951 FDC 4.3.51 Helsinkiin (Mi 282 - 283)  14
290  1951 Lentokirje DDR Pirnasta 11.11.51 Helsinkiin 30
291  Hieno Leuchtturm kansio. Täydellinen 1996 - 2006. 40

MUU EUROOPPA Sveitsi
292  5 rappen Michel 13 II A  10
293  10 rappen Michel 14 II B ja 14 II B z  20
294  15 rappen Michel 15 I b  15
295  20 rappen Michel 16 II A ja B  25
296  40 rappen Michel 17 II B. Loistoleima Basel 8.Nov.1861  25
297  1930. Kulkenut Punaisen Ristin kortti  8

MUU EUROOPPA Unkari
298  Levy vanhaa Unkaria  15

MUU EUROOPPA Venäjä ja Neuvostoliitto
299  1900. Kulkenut 3 kop ehiökortti Pietarin numeroleim. ”1” 9
300  Venäjä 12 ryhmä, yksityinen päällepainant ”IZVESTJA”.  20
301  1859 Kirjeen etusivu Pietarista Viipuriin (Mi 5)  12
302  Venäjä 1858 - 1915 sekä jonkin verran vallatuilta alueilta  65
303  1928. Kulkenut kuori Leningradista Tanskaan  8

AFRIKKA Kokoelmat ja erät
304  Pohjois Afrikka, 5 lähetystä 1915 - 1943.  10

ETELÄ-AMERIKKA Postilähetykset
305  Ehiökortti lisämerkillä Chilestä Helsinkiin 18.9.1910 8

ETELÄ-AMERIKKA Laivaposti
306  Kaksi laivalähetystä Chilestä. Toinen Panaman kautta  10

POHJOIS-AMERIKKA USA
307  10 c grill kuvioleima ja musteristi (Scott nr 116) 50

KIRJALLISUUS Merkit
308  Filatelian Sanasto 3. painos  10
309  Levyvirheluettelo osa III  10
310  Suomen Postitoimipaikat 1638 - 1985  10

KIRJALLISUUS Itä-Karjala
311  Itä-Karjalan postimerkit N.H.Mali  10

Kohde nro 305.  
Ehiökortti 
lisämerkillä 
Chilestä Helsin-
kiin 18.9.1910

Kohde nro 326. Aero Oy:n Junkers. Kohde nro 327. Aero Oy:n lentoasema. Kohde nro 330. Ilmavoimien koneet 1935.

Kohde nro 340.  
1 mk hopea 
vuodelta 1864.

Kohde nro 329. KaksiChaplin korttia, toinen kankainen.
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Kaikkien kohteiden kuvat verkossa osoitteessa: www.postimerkki-
lehti.fi. Kohteiden näytöt Suomen Filatelistiseuran tiloissa, Lönnrotin-
katu 32 B, Helsinki, katutaso 21.5.2018 klo 16.30-17.30 sekä 28.5.2018 klo 
16.30-17.30. Kirjallisten ja puhelintarjousten on oltava perillä to 31.5.2018 
klo 12.00. Huutokauppa päättyy verkossa to 31.5.2018 klo 21.00.

TARJOUKSET
Jos et halua kirjautua Online-huutokauppaan on tarjouksissa mai-
nittava kohteen numero ja tarjottu hinta (tasa euroina). Kohteen saa 
korkeimman tarjouksen tehnyt hinnalla, joka on toiseksi korkein tar-
jous + korotus tai tarjoamallaan hinnalla, mikäli se jää alhaisemmaksi. 
Ainoan tarjouksen tehnyt saa kohteen pohjahinnalla. Yhtä korkeissa 
tarjouksissa ratkaisee saapumisjärjestys. Kohteiden myyntihintoihin 
lisätään 17% myyntiprovisio (huutoraha).

TOIMITUS
Kohteet ovat noudettavissa huutokaupan päättymisen jälkeisenä maa-
nantaina Suomen Filatelistiseura ry:n kerhotilasta Lönnrotinkatu 32 
B, Helsinki, klo 16.00-17.00 tai tiistaista lähtien Merkki-Albertin myy-
mälästä Annankatu 16, Helsinki. Postitse toimitettaviin lisäämme toi-
mituskulut.

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

MyyMÄTTÄ JÄÄNEET KOHTEET
Jälkimyynti alkaa verkossa välittömästi huutokaupan päättymisen 
jälkeen ja päättyy 7.6.2018 klo 21.00. Kohteita myydään pohjahinnoil-
la (+ 17%)

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

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

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

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

Suomen Postimerkkilehden 
Online-huutokaupan säännöt

NUMISMATIIKKA Suomalaiset setelit
346  1915 3 kpl 1 mk, peräkkäiset numerot, taittamattomia 50
347  1918 25 pen 17 kpl, perättäisiä numeroita, ei taitoksia  10

PÄÄTTEEKSI Keräilyautot
348  Fiat 600 Abarth  15
349  Liikennemerkit Dinky Toys  10

350  Mersu 300 SL Roadster  15
351  Mersu sedan  15
352  Postibussi. Keräilyauto nr 7  15
353  Postirekka Keräilyauto nr 9  15

PÄÄTTEEKSI Cinderella
354  Four Horsemen tulitikku etiketti. Koko: 25 x 14 cm  8
355  Hakkapeliitat muistomitalli  8
356  J. K. Paasikiven lähettämä kirje. Kirje mukana  20
357  Mannerheim ratsailla valokuva 24 cm x 30 cm 10
358  Olympia 1940. Helsingin kisojen USA:n sulkija **  5
359  Talvisodan aikaiset kirjeensulkijat, USA, Tanska ja Norja  10
360  Three Pipes tulitikkuetiketti Koko: 25,5 x 14,5 cm 8

Monia keräilyautoja 
alkuperäisissä 
pakkauksissaan kuten 
tämä kohde nro 348. 
Fiat 600 Abarth. 

Kohde nro 356. J. K. Paasikiven lähettämä kirje Tukholmasta 
Imatralle 27.8.1937. Kirje mukana.

Kohde nro 346.  
3 kpl  1 mk, 
peräkkäiset 
numerot.

Kohde nro 358. Olympia 1940. 
Helsingin kisojen USA:n 
olympiakomiteana sulkija **.
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Kirjaimellisesti

Valmiiksi painettujen osoitelappujen käyttäminen ei ole uusi 
keksintö. Jopa postikortteihin sai Suomessa sellaista käyt-
täen osoitteen merkitä vuoden 1922 alusta lähtien. Aina ei 
kuitenkaan hyväntahtoisia ohjeita tahdota ymmärtää. Täs-

sä kuvatussa lähetyksessä osoitelapun toimittajan ohjetta on nouda-
tettu KIRJAIMELLISESTI: lähetykselle on osoitteen kohtaan liimattu 
lappu, jossa lukee ”… liimatkaa tämä kirjekuoreen …”. ■ [PH]

Tarkat merkinnät

Vanhojen, lähinnä ennen toista maailmansotaa kul-
keneiden kirjeiden etuna on se, että niiltä löytyy 
usein merkintöjä, joista näkee kirjeen kulkeman rei-
tin. Lisäksi ennen UPU-aikaa kulkeneiden kirjeiden 

taksamerkinnöistä kykenee hahmottamaan postimaksun muo-
dostumista. Oheinen kirje on lähtenyt Aleksandriasta Egyp-
tistä 8.12.1851 ja se on kääntöpuolen leiman mukaan saapunut 
Marseilleen 22.12.1851 ja edelleen Berliiniin 27.12. kirjeellä ole-
vien ohjausmerkintöjen ”via Marseille et d’Allemagne” mukai-
sesti. Niin ikään kirjeen kääntöpuolelle on Pietarissa merkitty 

postimaksun kokonaismääräksi 61 hopeakopeekkaa. Posti-
maksu 61 kopeekkaa on koostunut 10 kop Venäjän sisäisestä 
postimaksusta, 8 groschenin Preussin kauttakulkumaksus-
ta ja Presussissa 7,5 groscheniksi muutetusta Ranskan postin 
osuudesta. Kirjeen etusivulla näkyy Preussin postin sinisellä 
merkitsemä yhteissumma ”15½ ” ja kirjeen takasivulla puo-
lestaan löytyy merkintä ”7½”. Käyttäen vaihtosuhdetta 12 gro-
schenia /39 kopeekkaa saadaan vähän päälle 50 kopeekkaa eli 
ainakin varsin lähellä ollaan. Hyvä lähde vanhojen kirjeiden 
taksamerkintöjen tulkintaan on Borge Lundhin teos European 
Letters to Finland. ■ [JS]
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Puolitettu merkki  

K ortilla on kaksi M-17 punamustaa yhden markan 
merkkiä josta toinen on puolitettu, tai oikeastaan 
alle puolet. Kortti on postitettu 23.2.1924 Tallin-
naan. Leima Helsinki – Helsingfors on selvästi 

merkin päällä. Kortilla on myös Tallinnan, Eesti-leima, joka 
on päivätty 25.2.24. Voi olettaa Helsingissä olleen merkkejä 
myös pienemmille arvoille, joten merkin puolittamisen (oike-
astaan alle) syy jää epäselväksi. Onko joku muotoilut merkkiä 
sopivan ”arvoiseksi” tai mikä on kysymyksessä?

Taksan pitäisi olla 1,20 mk, koska Viron erikoistaksa ei tuol-
loin ollut vielä voimassa. Puolitoista merkkiä olisi 1,50 mk. Tä-
mäkään ei siis selitä merkin puolittamista. Mutta on kortti nä-
köjään siitä huolimatta kelvannut postille kuljetettavaksi. ■ [CK]

Siviiliposti kenttäpostina

Löysin oheisen postikortin joka jäi vaivaamaan. Se on 
lähetetty Rovaniemeltä saksalaiseen kenttäpostinu-
meroon. (22031 E = Infanterie-Regiment 310) Kortti on 
varustettu 3½ mk postimerkillä, vaikka taksa kortille 

oli 2 mk. Tekstistä käy ilmi, että kirjoittaja kertoo lähettävän-
sä kirjeen myöhemmin. Kirjetaksa oli 3½ mk ja ehkä ei ollut 
muita merkkejä saatavilla, joten tämä sai kelvata. Ihmetyksen 
aiheen antaa se, että kortti on leimattu Rovaniemellä 3.V.1943 
ilman merkintää ”Feldpost” tai kenttäposti. Kirje olisi silloin 
kulkenut ilman merkkiä. Nyt Rovaniemen postitoimisto on 
vienyt kirjeen luultavasti saksalaisten kenttäpostitoimistoon 
Rovaniemellä, missä on lyöty leima ”Bei der Feldpost eingelie-
fernt”, eli toimittu kenttäpostissa perille. Täten kenttäposti on 
toimittanut ”siviilikortin” perille, sen sijaan että se olisi kul-
kenut normaalin postin välityksellä. ■ [CK]

Erillistaksan tulkinta

S aksan erillistaksa sodan aikana on aina kiehtonut ke-
rääjiä, jopa melkoista yliarvostusta nauttivat sinänsä 
melko yleiset lähetykset. Yksi hankalimmista on pai-
notuote alennetuin maksuin.

Ohessa esimerkki siitä, kuinka taksaa on tulkittu. Alennet-
tu maksu koski sanomalehtiä, aikakausjulkaisuja, kirjoja, len-
tokirjasia, nuotteja ja maantieteellisiä karttoja, joissa ei ollut 
ilmoituksia (vapaasti mukaillen Suomen postitaksat -kirjaa).

Tämä lähetys on postikortti ilman mitään toivotuksia, eli 
painotuotteeksi luokiteltava. Vaan kun se ei ole mikään edellä 
mainituista, on postissa jouduttu lisäämään toiset 50 penniä, 
jolloin kortti on kulkenut normaalilla ulkomaan painotuote-
taksalla. ■ [JS]

Paikallisasiakirja  
postiennakolla

I tsenäisyyden ensimmäisellä vuosikymmenellä paikallis-
kirjeen lisäksi eri taksoina tunnettiin paikallispainotuote, 
paikallisasiakirja paikallistavaranäyte. Paikalliskirjettä 
voi luonnehtia tavalliseksi, liki helposti hankittavaksi. 

Sen sijaan noista muista paikallislähetyksistä on tarjontaa niu-
kasti, voisipa sanoa niiden olevan jopa harvinaisia.

Ohessa on kuvattu paikallisasiakirjalähetys, josta on vielä pe-
ritty postiennakko! Postimaksu postiennakosta 100 mk asti oli 
0,50 ma ajalla 15.4.1918-11.4.1920 ja paikallisasiakirjasta postimak-
su oli 0,30 mk 150g asti ajalla 14.4.1918-19.10.1919 0,30. ■ [HA]
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Tapahtumat Balkanilla loppukesällä 1914 enteilivät sotaa. 
Erääksi maailmansodan syttymisen aiheuttajaksi on historian 
kirjoituksessa esitetty Itävalta-Unkarin sodanjulistusta 
Serbialle  28. päivänä heinäkuuta 1914. Päivää aikaisemmin 
oli Venäjän keisari Nikolai II allekirjoittanut määräyksen 
sotaanvalmistautumiskauden alkamisesta.
Teksti ja kohteet Jorma Keturi

H einäkuun viimeistä edellise-
nä päivänä Venäjä aloitti 
yleisen liikekannallepanon 
ja kahden vuorokauden ku-

luttua syttyi sota, kun Saksa antoi Berlii-
nissä sodanjulistuksensa Venäjälle. Hei-
näkuun lopusta lähtien oli myös Suomen 
suuriruhtinaskunta julistettu maan ken-
raalikuvernöörin ilmoituksella sotatilaan 
ja sotatilalait astuivat voimaan. Käytän-
nössä tämä tarkoitti sitä, että paikalli-
nen siviilihallinto alistettiin ylimmän 
sotilasjohdon alaiseksi. Maamme kor-
kein hallinnollinen virkamies oli kenraa-

likuvernööri Seyn, jo-
ka alistettiin Venäjän 
VI:n armeijan komen-
tajan käskyvaltaan. 
Mainitun komentajan 
alaisena toimi myös 
22:n armeijakunnan 
komentaja paroni van 
der Brincken, joka oli 
Suomen korkein soti-
lasviranomainen. Ar-
meijakunnan esikunta 
sijaitsi tällöin Helsin-
gissä, mutta se siirtyi 
muualle vuoden 1914 
loppuun mennessä. 

Suomen Postilaitos ja 
Helsingin postisensuuri 
maailmansodan 
puristuksessa 
syksystä 1914 talveen 1915

Suomen senaatti käski 31. päivänä elo-
kuuta 1914 kaikkia läänien kuvernööre-
jä ja keskusvirastoja ryhtymään välittö-
mästi tarpeellisiin toimiin, että kaikkien 
maan virastojen ja laitosten virkamiehet 
olisivat valmiita ilman viivytyksiä, täyt-
tämään kaikki sotilasjohdon niille anta-
mat käskyt ja viranomaisten määräyk-
set. Edellä mainitun käskyn postihallitus 
välitti kaikkien postitoimipaikkojen tie-
doksi.

Ennen sodan syttymistä olivat Rans-
ka ja Venäjä solmineet keskinäisen so-
tilasliittosopimuksen. Englanti oli liit-
toryhmittymässä mukana, mutta ilman 
vakavampaa sitoutumista siihen. Syys-
kuun 5. päivänä 1914 tilanne oli kuiten-
kin muuttunut siten, että kaikki kolme 
valtiota solmivat keskenään sitovan so-
tilasliiton. Kun maat liittyivät Venäjän 
rinnalle sotatoimiin Itävalta-Unkaria ja 
Saksaan vastaan, niin Suomen postilai-
tos joutui myöhemmin osallistumaan 
suurimittaisesti Venäjän kauttakulku-
postin käsittelyyn ja kuljetukseen. Ve-
näjän postista aiheutui postilaitokselle 
merkittäviä käytännön vaikeuksia suu-
ren pakettipostin lukumäärän johdos-
ta. Huomattavan osan kauttakulkevas-
ta postista muodosti Saksan ottamille 
venäläisille sotavangeille Venäjältä lä-

Franz Albert 
Aleksandrovitš Seyn 
oli venäläinen kenraali-
luutnantti ja Suomen 
kenraalikuvernööri 
vuosina 1909–1917.

Postihistoriaa

Kuva 1. Kirjattu surunvalittelu kirje 
Helsingistä syyskuun 12. päivänä 1914 
Venäjän vihollismaahan Itävaltaan. 
Suomesta postiyhteydet Itävalta-Unka-
riin keskeytyivät vasta lokakuun 21. 
päivästä alkaen. Lähetys oli ohjattu 
Petrogradiin, jossa se oli takavarikoitu 
sotilaallisiin syihin vedoten. (kaksi 
sinistä leimaa). Yksitoista kuukautta 
myöhemmin kirje oli palautettu Pet-
rogradista elokuun 24. päivänä 1915 ja 
edelleen Helsinkiin päivää myöhemmin. 
Sensori n:o 1 oli leimannut lähetyksen 
sen palauduttua takaisin. Postimaksu: 
12 kopeekkaa, kirjaus 10 kop ja paino-
tuotteen kuljetusmaksu 2 kop.

hetetyt postipaketit. Toinen merkittävä 
voimavaroja kuluttanut tehtävä liittyi 
postisensuuriin, koska postihallituksen 
oli irroitettava suuri joukko omaa hen-
kilökuntaansa sensuurin palvelukseen 
postilähetyksiä tarkastamaan. Sotatilan 
johdosta 1. päivänä elokuuta voimaan 
tullut väliaikainen rautatieaikataulu, ra-
joitti merkittävästi postinkuljetusta rau-
tateillä. Radoilla, joilla oli ollut useampia 
vuoroja päivässä, liikennöitiin vain yksi 
vuoro. Voimakkaasti supistunut postin-
kuljetus rautateillä lisäsi varsinkin Etelä-
Suomen alueella maantiepostin määrää. 
Postilaitos pyrki lisäämään päivittäisiä 
maantie kuljetuskertoja siten, että pos-
tien jakelu saatiin turvattua.

Ulkomaanpostiyhteydet
Postinvaihto ulkomaiden kanssa koki 
sodan johdosta täydellisen muutoksen. 
Rauhan aikana huomattava osa Suo-
men ulkomaanpostista saapui Helsin-
ki-Pietari yö- tai päivä postivaunuissa. 
Skandinavian maista saapuneet pos-
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tit kuljetettiin laivalla kerran päivässä 
Tukholmasta Turkuun. Suomalaisis-
sa laivoissa oli laivapostitoimisto, joka 
huolehti postien lajittelusta matkan ai-
kana. Postipakettien kuljetus oli järjes-
tetty laivoilla Suomen ja Saksan sekä 
Tanskan kanssa. Sodan sytyttyä postin-
vaihto Ruotsin, Saksan ja Tanskan välillä 
keskeytyi välittömästi. Venäjän välityk-
sellä voitiin rautateitse kuitenkin lähet-
tää Helsingin, Petrogradin ja Moskovan 
kautta Aasiaan osoitettua postia sekä 
Moskovan-Odessan-Ungenin ja Roma-
nian kautta Kaakkois-Eurooppaan me-
nevät lähetykset. Muihin maihin osoitet-
tu posti ohjattiin nyt Tornion ja Ruotsin 
kautta eteenpäin. Sotatilan johdosta 
vain muutamia Pohjanlahden satamia 
avattiin puolueettomien valtioiden lai-
voille. Lyhyen keskeytyksen jälkeen 
postinkulku Ruotsista Suomeen jatkui 

ruotsalaisilla laivoilla Pohjanlahden ylit-
se Gäflestä tai Tukholmasta Raumalle. 
Ensimmäinen ruotsalainen postilaiva 
”Öland” saapui kirjepostilastin kans-
sa Raumalle 11. päivänä elokuuta, jos-
ta ne siirrettiin suljetuissa postisäkeissä 
postivaunuihin kotimaahan ja Venäjälle 
kuljetusta varten. Riihimäellä Venäjälle 
kartoitetut suljetut postisäkit siirrettiin 
Helsinki-Petrograd postivaunuun. Näis-
sä säkeissä oli aika ajoin myös Suomeen 
osoitettua postia Euroopan puolueetto-
mista ja Venäjän liittolaismaista. Nämä 
lähetykset voidaan tunnistaa niihin lyö-
dyistä Petrogradin postisensuurin pyö-
reistä leimoista.  (kuvat 1 ja 2)

Raumalle vaihtopostikonttori
Ruotsista Raumalle laivalla saapuneet 
postien määrät olivat kasvaneet sellai-

siin mittoihin,  että postihallitus päätti 
perustaa 20. päivänä elokuuta Raumalle 
väliaikaisen vaihtopostikonttorin. Siellä 
toimi kaksi expeditööriä, kuusi postil-
joonia ja kaksi toimistovirkailijaa. Poriin 
menevien postivaunujen n:o 11-12 reittiä 
muutettiin niin, että ne kulkivat Rauman 
kautta. Porin ja Peipohjan välille liiken-
teeseen asetettiin postiljoonivaunu. Lai-
vasta puretut suljetut postisäkit voitiin 
siirtää suoraan rautatiekuljetukseen. 
Raumalla ei vaihtokonttorin yhteydes-
sä ollut vielä toimivaa postisensuuria, 
jonka johdosta sotasensuurikomissio 
Helsingissä keskeytti mainitun vaih-
tokonttorin toiminnan jo 27. päivänä 
syyskuuta, passittaen Suomeen osoite-
tun postin tarkastukseen Helsinkiin. To-
dellisuudessa Helsingin postisensuuri 
ei ollut saanut komissiolta tästä tarkas-
tuksesta mitään määräystä ja niin pos-
tit kulkivat toistaiseksi eteenpäin ilman 
sensuuria. Tästä kenraalikuvernööri oli 
moittinut postitirehtööri Jamalaista totte-
lemattomuudesta kun hän ei ollut otta-
nut oma-aloitteisesti Raumaan saapuvaa 
postia tarkastuksen piiriin. Helsingin 
postisensuuria vaivasi edelleen valta-
vat ruuhkat, jotka johtuivat sensuuri-
viranomaisten harkitsemattomista pää-
töksistä keskittää ulkomailta saapuneen 
postin tarkastus juuri Helsingin tarkas-
tuspisteeseen.

Laivapostiliikenne Raumalle  jatkui 
tällä kertaa joulukuun alkupuolelle, jol-
loin ”Everilda” ja ”Luna” tuhoutuivat 
saksalaisten miinoitukseen ja samoin 
kävi Mäntyluodon väylällä ”Norra Sve-
rige” laivalle. Näiden vakavien koke-
musten jälkeen laivaliikenne Raumalle 
keskeytettiin ja Ruotsista saapuva pos-
ti siirrettiin pohjoiselle Tornion reitille. 
Venäjän liittolaismaasta Ranskasta pos-
tia kuljetettiin Skandinaviaan  kanaalin 
ylitse Englantiin ja sieltä edelleen lai-
valla Bergenin kautta Tornion tai Rau-

Kuva 2. Kirjattu liikekirje 18.10.1914 Helsingistä Belgiaan. Suomen postiyhteydet 
kulkivat rauhan aikana Belgiaan Ruotsin kautta. Sodan sytyttyä Saksan sotatoimet 
suuntautuivat Belgiaan katkaisten postiyhteytemme toistaiseksi. Lähetys oli 
tarkastettu Tornion postisensuurissa ja palautettu Ruotsista lähettäjälle. 
Postimaksu: 12 kopeekkaa, kirjaus 10 kop ja painotuotteen kuljetusmaksu 2 kop.

Venäläinen tykistö marssilla.              Tornion ja Haaparannan välinen posti-ilmarata.
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man kautta Suomeen. Suomen posti-
hallinto ohjasi vihollismaihin Saksaan 
sekä Itävalta-Unkariin postia Venäjän 
Ungenin rajapostikonttorin kautta 21. 
päivään syyskuuta 1914 saakka. Ennen 
mainittua lopettamispäivää olivat pos-
tiyhteydet muuttuneet epävarmoiksi. 
Toinen postin lähettämismahdollisuus 
olisi ollut Tanskan kautta, mutta sekin 
oli osoittaunut hitaaksi reitiksi. Puolu-
eeton Ruotsi kykeni postisopimustensa 
puitteissa postiyhteyteen länsivaltojen 
kanssa Norjan Bergenin ja Newcastlen 
kautta Englantiin ja Amerikoihin. Edel-
lä mainitulla postireitillä kuljetettiin 
Suomesta ja keisarikunnasta lähtevää ja 
myöskin näihin maihin osoitettua pos-
tia. Italiasta Suomeen osoitettu posti oh-
jattiin elokuuhun 1916 saakka Romanian 
ja Venäjän kautta. (kuva 3)

Postisensuuri
Sotatilalakien tultua voimaan Suomessa 
kenraalikuvernööri Seyn ryhtyi omalta 
osaltaan toimeenpanemaan Venäjällä 
2. päivänä elokuuta annettua sensuu-
riasetusta, jonka eräs tärkeimmistä 
osa-alueista oli postisensuuri. Suomen 
asetuskokoelmassa sotasensuuriasetus 
julkaistiin vasta 11. päivänä syyskuuta. 
Postisensuurin tehtävänä oli estää sodan 
aikana sellaisten tietojen levittäminen 

postin välityksellä, jotka voisivat vahin-
goittaa valtakunnan sotilaallista asemaa 
ja turvallisuutta. Tämän saavuttamiseksi 
oikeutettiin korkeat sotilasviranomaiset 
kieltämään  vastuualueillaan postilähe-
tysten välittäminen. Vaikka tätä oikeutta 
ei Suomessa koskaan käytetty, niin  pos-
tisensuurin tototeuttaminen tuotti sellai-
senaan vaikeuksia postihallinnolle. 

Sodan alkuvaiheessa sotilasviran-
omaiset jättivät postin toistaiseksi rau-
haan. Väliaikaisratkaisuna vain ulko-
maille ja Skandinavian maihin osoitetut 
postit määrättiin ohjattaviksi Petrogra-
din sensuuriin. Muutoksia edelliseen 
tuli nopeasti 5. päivänä elokuuta, kun 
edellä mainitut lähetykset passitettiin lä-

hetettäviksi Tornioon. Kolmen päivän 
kuluttua viranomaiset antoivat varsin 
kummallisen käskyn, jonka mukaises-
ti kaikki Suomesta ja Venäjältä lähtenyt 
posti oli kokonaan pysäytettävä Torni-
oon. Tästä seurasi valtavat postiruuhkat, 
joille etsittiin säilytyspaikkoja Tornion 
postikonttorin piha-alueelta. Vajaan 
viikon kuluttua ruuhkia ryhdyttiin to-
den teolla purkamaan ja Venäjältä saa-
puneita lähetyksiä päästettiin vapaas-
ti menemään 14 hevoskuorman verran 
Ruotsin kautta eteenpäin. Kaikki edellä 
esitetty oli omiaan kuvaamaan sotilas-
viranomaisten keskuudessa vallinnutta 
paniikkia. Tällöin ei vielä tiedetty mi-
hin suuntaan Saksan armeija tulisi ensi 
hyökkäyksensä suuntaamaan. Pelkona 
oli se, että se olisi käyttänyt Suomen alu-
een kautta tapahtuvaa operaatiota kohti 
Petrogradia. 

Postisensuuri aloitti Torniossa noin 
kymmenen sensorin voimin 15. päivänä 
elokuuta. Tarkastukseen jääneiden lähe-
tysten ruuhkat saatiin purettua 21. päi-
vään elokuuta mennessä. Ensimmäisinä 
käsiteltiin kirjatut lähetykset, jotka eivät 
olisi saaneet sensuurin johdosta viiväs-
tyä yhtä vuorokautta pidempää aikaa. 
Postihallinto oli komentanut postivir-
kailijoitaan ympäri maata toimineista 
postitoimipaikoista yhteensä 49 henki-
löä ruuhkia purkamaan. Varsin outo oli 

Kuva 3. Ehiökortti 21.11.1914 Tukholmas-
ta laivakuljetuksella Raumalle. Postin-
kuljetus jatkui ruotsalaisilla laivoilla 
joulukuun alkupuolelle asti, mutta sen 
jälkeen Saksan laivaston torpedo 
hyökkäykset pysäyttivät laivaliikenteen. 
Tämän jälkeen postinkuljetukset 
siirtyivät reitille Haaparanta-Tornio. 
Kortilla Rauman postisensuurin leima.

Venäläinen jalkaväki marssilla.
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sensuuriviranomaisten käsky kaiken ul-
komaanpostin ohjaamisesta Tornioon, 
koska siellä ei ollut aluksi minkäänlaisia 
valmiuksia tarkastaa ja käsitellä tälläisia 
posti määriä. (kuvat 4 ja 5)

Sotasensuurikomissio  
Helsinkiin
Postisensuurin johtoelin ”Erityinen so-
tasensuurikomissio” perustettiin Helsin-
kiin syyskuun 1. päivänä 1914, kun 22 
armeijakunnan komentaja oli hyväk-
synyt kenraalikuvernööri Seyn esitte-
lemän suunnitelman. Sen puheenjohta-
jaksi tuli Raahen sotilasalueen päälikkö 
Everstiluutnantti Belostotskij, jonka väli-
tön esimies oli Viaporin komendantti 
kenraali Bauer. Belostotskij oli syntynyt 
Suomessa ja tunsi maan olot läpikotai-
sin. Komission muut jäsenet oli määrät-
ty tehtäviinsä postilaitoksesta, painotuo-
te- ylihallituksesta, kenraalikuvernöörin 
kansliasta, ja Viaporin linnoituksen pääl-
likön nimeämästä henkilöstä. Komissio 
aloitti työnsä kolmea päivää myöhem-
min. Ensi töikseen se oli saanut määrä-
yksen aloittaa Helsingin postikonttoriin 
saapuneen postin tarkastuksen, joka oli 
toistaiseksi saanut kulkea vapaasti. 

Kenraalikuvernööri Seyn oli tarmok-
kaasti ryhtynyt tarkastusasiaa ajamaan, 
vaikka hänellä ei ollut virka-asemansa 
perusteella sensuuriasioihin minkään-
laista roolia. Päätökset tarkastuksesta 
kuuluivat sotilasviranomaisille. Seyn 
oli tarmokkaasti ennen sotaa suunnitte-

	Ulkomailta ja Venäjältä Helsingin postiin saapuneiden lähetysten 
 tarkastus alkoi 4. päivänä syyskuuta 1914.
	Sensuurikomission puheenjohtajan määräyksellä 26. päivänä syyskuuta   
 alkaen koko kotimaan sisäinen posti määrättiin tarkastukseen Helsingin 
 postisensuuriin. Postitirehtööri esitti kirjallisesti painavan ja perustellun   
 mielipiteensä tämän määräyksen peruuttamiseksi.
	Helpotusta tuotti postin tilanteeseen sensuurikomission ilmoitus 
 28. päivänä syyskuuta, jolloin Suomen suurimpiin kaupunkeihin oli 
 päätetty perustaa postisensuurin tarkastuspisteitä kotimaanpostin 
 tarkastamista varten. 
	Uudenmaan lääniin osoitettujen lähetysten tarkastus aloitettiin 
 12. lokakuuta 1914.

Yhteenveto postisensuurin 
alkamisesta Helsingissä 1914

Erikoisen sotasensuurikomis-
sion puheenjohtaja ilmoitti 
kirjallisesti 28. päivänä syys-
kuuta 1914 postitirehtööri 

Jamalaiselle, että kotimaan postintar-
kastusta varten on päätetty perustaa 
tarkastuspisteet seuraaviin kaupun-
keihin:  Helsinki (Uudenmaan lääni), 
Turku (Turun ja Porin lääni sekä Ah-
venanmaa), Viipuri (Viipurin lääni), 
Nikolainkaupunki (Vaasan lääni), Ou-
lu (Oulun lääni), Kuopio (Kuopion ja 
Mikkelin läänit) ja Tampere (Hämeen-
lääni). Tarkastus suoritettiin tässä vai-
heessa osoitepaikan mukaan mää-
räytyvässä läänin tarkastuspisteessä. 
Sensorit edellä mainittuihin kaupun-
keihin nimitti Viaporin linnoituksen 
komendantti kenraaliluutnantti Bau-
er. Torniossa (lähtevä ulkomaanpos-
ti) ja Helsingissä (Venäjältä saapuneet 

kirjatut kirjeet) tarkas-
tus oli jo käynnissä. Ja-

malainen kääntyi Suomen senaatin 
puoleen tuoden esiin huolensa sii-
tä miten lähiaikoina avattavat uudet 
tarkastustoimistot sensoreiden osalta 
miehitetään. Sensuuri komitea oli ni-
mittäin suunnitellut ottavansa henki-
lökunnan postitoimipaikoista ympäri 
maata. Käytännössä tämä toteutui-
kin, mutta paljon suunniteltua pie-
nemmässä mittakaavassa. Paikalliset 
huolintaliikkeet Raumalla halusivat 
kirjeenvaihtonsa tarkastettavaksi pai-
kallisesti Tampereen sijaan. Sotasen-
suurikomission puheenjohtaja hyväk-
syi hakemuksen ja toiminta käynnistyi 
lokakuun loppupuolella. Sotilasviran-
omaiset olivat kiinnittäneet huomion-
sa siihen, että Porin Mäntyluodon 
kautta maahan saapui laivojen muka-
na postilähetyksiä, joiden tarkastusta 
sekä Porin lääniä varten perustettiin 
paikallinen sensuuripiste marraskuun 
puolivälissä 1914. 

Postisensuurin tarkastuspisteitä perustettiin lisää

Kuva 4. Kirjattu kirje Irkutskin kuvernementistä Venäjältä 17.7.1914 
Viipuriin. Lähetys oli avattu ja tarkistettu Helsingin postisensuu-
rissa 9.9.1914. Kuoren sulkeminen oli suoritettu taittamalla se 
päästään kaksinkerroin ja taiton varmistus oli tehty Helsingin 
postikonttorin lakkasinetillä. Kolmikielinen sulkijaliuska oli 
liimattu kuorelle määräysten mukaisesti, vaikka ei sillä ollut tässä 
tapauksessa mitään käyttöä. Postimaksu 14 kop ja kirjaus 14 kop.

lemassa ja toteuttamassa Suo-
men postilaitoksen venäläis-
tämistä. Kun se ei toteutunut 
hänen suunnittelemassa laajuu-
dessa, niin nyt oli tarjoutunut 

mahdollisuus puuttua asioiden 
kulkuun, vaikka ne eivät edes 
hänelle kuuluneetkaan.  

Helsingin postikonttoria 
käskettiin 3. päivänä syyskuu-
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15.08.1914  Tornio (lähtevä ulkomaanposti)
03.09.1914  Helsinki (Venäjältä ja ulkomailta saapuneet liikekirjeet)
12.10.1914  Helsinki (Uudenmaan lääniin osoitettu posti)
03.10.1914  Viipuri (Viipurin lääniin osoitettu posti)
05.10.1914  Turku (ulkomailta saapuneet painotuotteet)
15.10.1914  Turku (Turun ja Porin lääniin osoitettu posti. 
 Porin lääni 14.11.1914 asti)
10.10.1914  Kuopio (Kuopion lääniin osoitettu posti)
13.10.1914  Nikolaistad (Vaasa) Vaasan lääniin osoitettu posti)
13.10.1914  Oulu (Oulun lääniin osoitettu posti)
15.10.1914  Tampere (Hämeen lääniin osoitettu posti)
25.10.1914  Rauma (Rauman kaupunkiin osoitettu posti)
15.11.1914  Pori (Porin lääniin osoitettu posti)

Yhteenveto tarkastuspisteiden avautumisesta 
lähdetietojen mukaan:

ta luovuttamaan saapunut kirjepos-
ti postisensuurille. Konttori luovutti  
5 000 kappaletta kirjattuja- ja 20 säkillistä 
tavallisia kirjeitä tarkastukseen. Nämä 
lukumäärät käsittivät Helsinkiin saa-
punutta ulkomaista- ja Venäjän postia. 
Annetulla määräyksellä ruuhkautettiin 
Helsingin postisensuuri erittäin pahas-
ti, jolloin postit viivästyivät sensuurissa 
jopa kaksi viikkoa. Yleisö reagoi tähän 
ärhäkkäillä lehtikirjoituksilla ja ryhtyi 
kirjeenvaihtoon postilaitoksen johdon 
kanssa. Viranomaiset myöntyivätkin 
purkamaan syntyneen ruuhkan pääs-

tämällä kaikki lähetykset 
vapaasti eteenpäin, mutta 
varsinaista ongelmaa tä-
mä ei poistanut. Suomen 
senaatti vaati jyrkkään sä-
vyyn kahdesti syyskuun 
alkupuolella kenraaliku-
vernööriä ratkaisemaan 

ruuhkautumisongelmat. Vielä pahem-
maksi tilanne muuttui, kun Jamalainen 
sai sensuuri komission puheenjohtajalta 
määräyksen aloittaa koko kotimaan pos-
tin tarkastuksen Helsingissä ulkomail-
ta saapuneen postin lisäksi 28. päivänä 
syyskuuta. Tämä oli jo liikaa postitireh-
tööri Jamalaiselle. Kimpaantuneena hän 
ryhtyi painostamaan sensuurista vastaa-
via viranomaisia ja kenraalikuvernöö-
ri Seyniä luopumaan kotimaan postin 
tarkastamisesta Helsingissä. Perustelu-
na hän esitti, että mikäli Helsingin pos-
tikonttoriin vuorokaudessa saapuvat 
100 000 kotimaista postilähetystä halu-
taan tarkastaa, niin siihen tarvittaisiin 
500 sensoria. Hänen mukaansa tälläi-
sen henkilömäärän palkaamiseen ei ol-
lut mitään mahdollisuutta. Lopultakin 
sensuuriviranomaiset ymmärsivät sen, 
ettei saapuvaa ulkomaan- ja kotimaan 
postien tarkastusta voitu keskitetysti 
suorittaa Helsingissä.   

Lähteet: Kenraalikuvernöörin ja Jamalaisen 
kirjeenvaihto vuosilta 1914-1915.

  Omat tutkimukset. 
PLH Postiosaston asiakirjat 1914-1915.

  

Kuva 5. Yhdysvalloista Nikolaistadiin 
osoitettu kirje oli avattu Helsingin 
postisensuurissa 10.10.1914 tarkastusta 
varten. Sulkijana käytetty harvinaista 
keltaista sulkijaliuskaa, jonka on 
tutkimuksissa todettu olleen käytössä 
10.10-13.10.1914 välisenä aikana. Käytös-
sä oli neljää muuta väriä. Väreillä halut-
tiin yleisölle korostaa postisensuurin 
olevan toiminnassa. Värilliset liuskat 
loppuivat Helsingissä marraskuun 
puoliväliin mennessä. Seuraavat liuskat 
oli valmistettu valkoisesta paperista.
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Koonnut:  Seppo Evinsalo

Postiljonenin Gummesson -huu-
tokaupassa oli keväällä tämän 
legendaarisen Suomi-keräi-
lijän kokoelmien myynnistä 

vuorossa osa 4. Oheinen kotkamallin 
1911 tiheähampainen kellanvihreä ne-
lilö Malkkila-rivileimalla ja Heinävesi 
postileimalla oli edellisen kerran kau-
pan vuonna 1992, jolloin se päätyi tämän 
ruotsalaisen kauppiaan kokoelmiin. Nyt 
sen tultua myyntiin oli sille halukkaita 
ottajia niin Suomesta kuin ulkomailta-
kin. 2 250 euron hinnalla se päätyi vih-
doinkin suomalaiseen kotkamallin ko-
koelmaan.

Keräilyuutisten päätoimittaja Mikko 
Ossa kirjoitti tästä kyseisestä uniikista 
kohteesta lehdessään sen tultua edelli-
sen kerran markkinoille. Ossa kirjoitti 
silloin mm:

”Keräilyuutiset -lehden ystävä Eng-
lannista lähetti joitakin aikoja sitten 
tarkastettavaksi oheisen vuoden 1911 
julkaisun 5 pennin merkin nelilön ham-
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Maaliskuussa pidetyssä 
Hellman-huutokaupas-
sa oli muiden herkkujen 
ohella tarjolla kattava an-

nos hienoja ja harvinaisia laivamerk-
kikohteita. Suomen Filateliapalvelun 
tiloihin Naantaliin oli kokoontunut lu-
kuisia näitä kohteita himonneita filate-
listeja. Monet halukkaat salissa ja pu-
helimen päässä pitivät harvinaisimpien 
kohteiden kohdalla huolen kovista nou-
suista. Kohteiden runsauden ja hienon 
laadun takia myös laihemmalla kukka-
rolla varustetut saivat hankittua jotakin 
kotiin viemiseksi. Jos eivät rahat riittä-
neet lähetysten ja merkkien hankintaan 
oli huutokaupassa tarjolla laatikoittain 
meriaiheista kirjallisuutta ja laivoihin 
liittyvää rekvisiittaa. Viisitoista banaa-
nilaatikkoa laiva-aiheisia astioita ym. 
ateriointiin liittyvää sai mukaansa alle 
300 eurolla. Yksittäisiä laatikoita halvim-
millaan pohjahinnalla 20 eurolla. 

Kuvioleimattu Östra 
Skärgården 10 penniä musta 
lilalla paperilla vuodelta 
1894. Mallin -89 20 pennin 
ehiökuori on leimattu 
Helsingfors -93. Laiva-
kohteiden kallein lähetys 
maksoi huutorahoineen 
hieman alle 6 000 €.

Vuoden 1896 Porkala 
Långviken 10 penniä 
hienolla vuonna 1899 
leimatulla kirjeellä 
on ilmeisesti uniikki. 
Vasarahinta 4 000 €.

Helsingfors Ångslups 
Aktiebolag 1890 
10 penniä kirjeen 
etusivulla  ja Svala 
-leimalla Kallvikiin. 
Tämän kauniin 
kohteen sai omaksi 
noin 250 eurolla 
huutorahoineen.

masteella 14 1/4 : 14 3/4.  Kyseessä ei ole 
mikä tahansa  nelilö vaan erittäin har-
vinaisen kellanvihreän alalajin nelilö. 
Viiden pennin kellanvihreä merkki B-
hammasteella on erittäin harvinaislaa-
tuinen kohde. Vuosien mittaan sitä nä-
kee tämän alan kokoelmissa vain erittäin 
harvoin.

Tiheähampaista kellanvihreää merk-
kiä on varmasti ollut myynnissä Hei-
näveden postikonttorissa. Kuvatussa 
nelilössä on Heinäveden leima 25.5.1... 
Toisessa tunnetussa irtomerkissä on 
Heinäveden leima 24.5.1911, joten neli-
lökin täytyy olla vuodelta 1911. Kellan-
vihreää on B-hampaisena tavattu myös 
Porvoon leimalla joulukuulta 1911.

Vertailun vuoksi todettakoon, että 
suhteellisen yleisesti tavattava sinivihreä 
B-hampainen on käyttöajaltaan paljon 
myöhäisempi. Sitä tavataan käytettynä 
aikaisintaan vuodelta 1916”.

Kohteen huutokaupasta saanut keräi-
lijä oli tätä uniikkia kohdetta odottanut 
yli 25 vuotta. Toivotaan että tämän keräi-
lijän laaja ja paljon harvinaisia kohteita 
sisältävä kotkamallin kokoelma nähtäi-
siin jossakin tulevassa postimerkkinäyt-
telyssä, jottei kohde hautaudu taas seu-
raaviksi 25 vuodeksi pöytälaatikkoon.  

 

Vuoden kauneimmaksi mer-
kiksi vuonna 2017 on WOPA 
(World Online Philatelic Agen-
cy)  valinnut virolaisen ilves-

tä (Lynx lynx) kuvaavan 0,65 euron mer-
kin. Merkin on suunnitellut niinikään 
ilves eli Indrek Ilves. Kuten muistetaan 
Viron presidenttinä toimi myös ilves 
Toomas Hendrik Ilves vuosina 2006–2016. 
Ilvestä on kuvattu lukuisissa merkeissä 
ympäri maailmaa. Ohessa belgialainen 
vuonna 2014 julkaistu niinikään kaunis 
ilvesaiheinen merkki.  

Viro järjestää 100-vuotisen it-
senäisyytensä kunniaksi 
kansainvälisen EstEx 2018 
-näyttelyn Tallinnassa 13.-15. 

heinäkuuta. Näyttelyyn on kutsuttu mu-
kaan kymmenen Itämeren maata: Viron 
lisäksi Latvia, Liettua, Venäjä, Suomi, 
Ruotsi, Norja, Tanska, Saksa ja Puola. Li-
säksi osallistumisoikeus on myös muista 
maista tulevilla Viro-kokoelmilla. Suo-
mesta 24 kokoelmaa ja yksi kirjallisuus-
luokan kohde. Suomalaisten kokoelmi-
en kehysmäärä on yhteensä 129, lähes 
neljäsosa koko näyttelystä. Näyttelyn 
kokonaislaajuus tulee olemaan 557 ke-
hystä. Lisätietoja komissaari Jukka Mä-
kiseltä jukka.matias.makinen@gmail.com
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V uoden 2016 numerossa 5 ker-
roimme Saarisen mallin har-
vinaisista ehdotteista, jotka 
olivat löytyneet keräilijän 

jäämistöstä. Samoihin aikoihin veljeni 
Kari Evinsalo mietti uuden nuorisokir-
jansa  aihepiiriä. Aiemmissa saman sar-
jan kirjoissa nuoret etsivät selvittelivät 
muun muassa kadonneiden veistosten, 
maalausten ja hylkyjen arvoituksia. Leh-
tijuttumme innostamana päätti veljeni 
rakentaa uuden kirjansa juonen näiden 
harvinaisten ehdotteiden ympärille.

Kuudes Etsivä Vertti -seikkailu alkaa 
Vertin, Lissun ja Korpin vanhempien pa-
laverista: he aikovat keksiä lapsilleen 
turvallisen harrastuksen rikosten sel-
vittämisen sijaan. Kolmikko päätetään 

5 /2016

Suomen Filatelistiseuran äänenkannattaja / 97. vuosikerta / 7 €
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Suomessa käytetyt venäläiset postimerkit

Suomen suuriruhtinaskunnan ja Venäjän yhteneväiset ulkomaan postinSensurointileimat 1914-15

Maailman harvinaisin lentopostimerkkiHondurasin Musta

ilmoittaa partioon oppimaan 
hyödyllisiä taitoja. Uusi har-
rastus ei kuitenkaan estä 
heitä hyppäämästä seikkai-
luun, kun sellainen osuu 
kohdalle. 

Naapurustossa asuva taiteenkeräili-
jä herra Dutzenware on ostanut Kolhola-
nimisen hirsitalon, jota kunnostetaan 
galleriatilaksi. Huhu kertoo, että taloon 
on kätketty arvokas postimerkkikokoel-
ma. Tietysti etsivät päättävät löytää tuon 
aarteen. Kaksi hämäräveikkoa liikkuu 
samalla asialla, ja etsinnät muuttuvat 
kilpajuoksuksi, josta ei tiukkoja kään-
teitä puutu. 

Alakoululaisten lukijoiden käsissä 
kuluva etsiväsarja tunnetaan huumo-
ristaan ja vauhdikkaasta menostaan. 
Seikkailun siivellä tutustutaan partio-
toimintaan, postimerkkeilyyn ja raken-
nusten entisöintiin. ■ 

Kustantaja: Kustannus Mäkelä Oy
ISBN: 978-952-341-077-0
100 s. Ovh: 25,00 €

Etsivä Vertti -sarjan kaikkien kuuden kirjan 
kannet ovat sarjakuvataiteilija Martti 
Sirolan käsialaa. Suomen sarjakuvaseura 
palkitsi hänet tänä vuonna Puupäähatulla.

J yväskylän Kesfila 2018 näyttelyssä 
viitasaarelainen filatelisti Raimo Yr-
jänä esitteli paikalle olleille kaup-
piaille ja lehden päätoimit- 

      tajalle kehittämäänsä vesilei-
manetsintä. Raimo kertoi itse ole-
vansa innokas saarisen mallin mas-
saerien tutkija, joka kuitenkin oli 
tuskastunut vesileimojen hankalaan 
määrittelyyn. Kätevänä miehenä hän 
oli rakennellut erilaisia prototyyppe-
jä näiden himottujen erikoisuuksi-
en helppoon löytämiseen. Saatuaan 
mieleisensä tuotteen valmiiksi oli 
hän valmistanut niitä jo useita kym-
meniä ja käynyt niitä esittelemässä-
kin lähiseutujen kerhoissa.

Laitteessa merkki asetetaan mus-
talle alustalle ja paksu pleksikan-
si puristetaan vivun kanssa tiiviisti 
alustaa vasten. Mustan teipin alla on 
pitkulainen LED-nauha, joka valai-

see merkin pintaa sopivassa kulmassa. 
Vihreässä kotelossa on kolme AAA-pa-
ristoa. Valurautaisen pinnan alle on lii-

mattu karketa mattoa, joten koko kome-
us ei liu eikä naarmuta pöydän pintaa.
Lönkan maanantaikokouksessa päästiin 

laitetta kokeilemaan myös muiden 
maiden vaikeasti havaittavilla vesi-
leimoilla ja hyvin se näytti toimivan. 
Kun kädellä vielä varjosti toista reu-
naa oli lopputulos vieläkin parempi 
kuin oheisessa kuvassa.

Raimo Yrjänä kertoi jo kehittele-
vänsä suurempaa laitetta, jolla myös 
kuorilla olevista merkeistä voisi et-
siä vesileimoja. Kiinnostuneet voivat 
tiedustella laitetta suoraan Raimolta 
sähköpostilla: raimoyrjana@hotmail.
com tai soittamalla puh 0400 344 011.  
Kesfilasssa laitetta myytiin 60 euron 
hinnalla. ■

Vesileima erottuu vieläkin selvemmin 
jos vasenta reunaa varjostaa 
esimerkiksi kädellä tai vaikkapa 
mustalla pahvilevyllä.  

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

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

PHILEAN LAATUHUUTOKAUPAT

Me olemme panostaneet kansain välisiin yhteystietoihin ja tehok kaaseen internet- palveluun – siksi 
kannattaa valita kohteittesi myynti Philean kautta.

Tervetuloa sopimaan asiantuntijoidemme kanssa kohteittesi myynnistä kesän ja syksyn huutokaupois-
samme.

www.philea.se
auction@philea.se

juho.paananen@elisanet.fi

Seuraavat Philean huutokaupat (357) 
Tukholmassa, ensin rahahuutokauppa 12. ja sitten postimerkkien laatuhuutokauppa 24. 

toukokuuta. Luettelo ja ennakkotarjoukset kotisivullamme www.philea.se                 

Palvelua jo 30 
vuotta!

Kirje lähetetty Hollantiin vuonna 1875.Tulee Philean 
huutokauppaan 357 toukokuussa.

Vuoden 2016 
numerossa 5 
kerrottiin Saarisen 
mallin harvinais-
ten ehdotteiden 
löytymisestä. 
Nyt nämä ehdot-
teet seikkailevat 
myös juuri 
ilmestyneessä 
nuorten kirjassa.
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Designmuseon kevään ja ke-
sän päänäyttely avautui 23 
maaliskuuta 2018. Näyttelyn 
aiheena on muotoilijalegen-

da Timo Sarpaneva (1926–2006). Sarpane-
va tunnetaan erityisesti hänen Iittalalle 
suunnittelemistaan laseista ja taide-esi-
neistä. 

Näyttelyssä nämä klassikkoesineet 
saavat rinnalleen Sarpanevan harvinai-
sempia veistoksellisia ja tilallisia teok-
sia, tekstiilejä, metallia ja keramiikkaa. 
Aivan uudenlaisen näkökulman Sarpa-
nevan elämään ja työhön tuovat myös 
muotoilijan vaimon Marjatta Sarpanevan 
1990- ja 2000-luvuilla kuvaamat video-
tallenteet, jotka ovat laajasti esillä näyt-
telyssä.

 Lisäksi näyttelyn kunniaksi on mm. 
tehty numeroitu (juokseva numerointi, 
joka jatkuu vastaisuudessakin uusissa 
korteissa) taidekorttikokoelma.

Kokoelma käsittää tällä hetkellä 24 
postikorttia, joissa on Timo Sarpanevan 

piirroksia ja luonnoksia pää-
osin 40 – 60 – luvuilta. Uusi ja 
kiinnostava postikortti-keräily-
kohde, jolla on samalla taide-
teollista kulttuurihistoriallista 
arvoa. Kortit valmistaa Karto 
Oy ja ne ovat alkuvaiheessa 
myynnissä Desingmuseon mu-
seomyymälässä Korkeavuoren-
katu 23, 00120 Helsinki. ■

Timo 
Sarpanevan 
piirroksia ja 
luonnoksia 
40-60 -luvuilta 
esitellään 
uudessa 
numeroidussa 
postikortti-
sarjassa. 
Ohessa sarjan 
numerot 1-3.
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Tervetuloa sopimaan asiantuntijoidemme kanssa kohteittesi myynnistä kesän ja syksyn huutokaupois-
samme.

www.philea.se
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Palvelua jo 30 
vuotta!

Kirje lähetetty Hollantiin vuonna 1875.Tulee Philean 
huutokauppaan 357 toukokuussa.

Vuoden 2016 
numerossa 5 
kerrottiin Saarisen 
mallin harvinais-
ten ehdotteiden 
löytymisestä. 
Nyt nämä ehdot-
teet seikkailevat 
myös juuri 
ilmestyneessä 
nuorten kirjassa.
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Kirjallisuutta

Heinz Wewer: ”Abgereist, ohne Anga-
be der Adresse”. Postalische Zeugnis-
se zu Verfolgung und Terror im Natio-
nalsozialismus. Kustantaja: Hentrich 
& Hentrich Verlag, Berlin, Saksa, 2017, 
sähköposti: info@hentrichhentrich.de  
224 isokokoista sivua, runsas neliväri-
kuvitus.  ISBN 978-3-95565-241-8. Hinta 
alkuperämaassa: EUR 39,-.

L ehtemme palstoilla (SP-lehti  
1/2016 s. 30 ja 5/2017 s. 63) olen 
äskettäin referoinut kahta ame-
rikkalaista Kolmannen valta-

kunnan terroriin liittyvää teosta. Tuo-
rein uutuus tulee Saksasta ja täydentää 
laajalti kahta amerikkalaista. Uutuuden 
otsake (”muuttanut ilmoittamatta uutta 
osoitetta”) ja kansikuva viittaavat Sak-
san postin lipukkeeseen, joka liimattiin 
Hitlerin Saksan postin toimesta postilä-
hetyksiin. Näitä olivat lähettäneet ihmi-
set, jotka osana ”lopullista ratkaisua” oli 
karkoitettu asuinsijoiltaan ja kodeistaan, 
useimmiten keskitysleireihin meneviin 
juniin. Kyllä heillä siis uusi osoite (tyyp-

Natsivainojen 
postihistoriasta 
– vielä kerran

piä Auschwitz, Dachau, Buchenwald jne.) 
oli, mutta sitä ei tietysti voitu ilmoittaa 
eikä sinne ulkomaanpostia jälkilähettää. 
Kun lipukkeen merkitys alkoi huhunuo-
maisesti levitä, kielsi Gestapo tammi-
kuussa 1943 sen käytön. 

Ammattihistorioitsija Heinz Wewer 
on kirjassaan tehnyt varsin perusteel-
lista työtä. Hän esittää kuvituksena 300 
postilähetystä ja muuta dokumenttia, 
jotka ovat peräisin 20 filatelistin koko-
elmista ja 31 eri arkistosta. Teos kuuluu 
tekijän oman määritteen mukaan suo-
siotaan kasvattavan ”sosiaalisen filate-
lian” kategoriaan eli melkoinen osa ai-
neistosta on muuta kuin postilähetyksiä.  

Teos ei saksaa hyvin taitavallekaan ole 
kevyttä luettavaa, siinä on 696 alaviitet-
tä ja 14 sivun lähdeluettelo yms. eli se 
täyttää monessa mielessä akateemisen 
tieteellisen tutkimuksen kriteerit. We-
wer itse kutsuukin sitä myös ”histori-
allisesti suuntautuneeksi filateliaksi”. 
Jos into tai saksan taito ei riitä teoksen 
lukemiseen, saa sen ydinsanomasta sel-
keän kuvan läpikäymällä ulkonäöltään 
upean kirjan huolella valitut kuvat ja ku-
vatekstit. Kirja on onnistunut sillanra-
kennusyritys keräilevän filatelian ja tie-
teellisen historiantutkimuksen välillä. 
Tosin liika akateemisuus saattaa myös 
olla rasite vain omaksi ilokseen kerää-
välle postihistorian harrastajalle. Pieni 
riski voi olla siinä, että jos samaa tasoa 
ja tieteellisyyttä aletaan edellyttää esi-
merkiksi näyttelykokoelmilta, harvenee 
niiden rakentamiseen pystyvien joukko 
ja samalla myös niihin näyttelyissä sy-
vällisemmin perehtyvien määrä. Yksin-
kertainen sääntö KISS (= keep it short and 
simple) kannattaa kokoelman rakentajan 
myös pitää mielessä. 

Suosittelen Wewerin teosta Saksan ja 
toisen maailmansodan postihistoriasta 
kiinnostuneille.  Tekijältä on odotettavis-
sa myös siihen jatko-osa, otsake vapaasti 
käännettynä ”Keskitysleirien, ghettojen ja 
kansanmurhan postaalisia todisteita”. Toi-
vottavasti hän ehtii ja jaksaa – Wewer on 
syntynyt 1935. ■

Seppo Laaksonen, AIJP

Toukokuun 9. päivä 2018 jul-
kaistiin Åland Postin posti-
merkkiehdokas vuoden Euro-
pa postimerkkisarjassa, jonka 

teemana ovat sillat. Pitkänomaisen pos-
timerkin on suunnitellut ahvenanmaa-
lainen graafinen suunnittelija Sandra 
Henriksson, ja se esittää Bomarsundin 
siltaa, joka kulkee Prästösundet-salmen 
yli Bomarsundin linnoituksen raunioi-
den läheisyydessä.   

 Bomarsundin 61 metriä pitkä silta, 
jota kutsutaan yleisesti nimellä Präs-
töbron, ei ole pisin eikä korkein Ahve-
nanmaan 53:sta sillasta. Se on kuitenkin 
toinen kahdesta kaarisillasta; toinen on 
Färjsundsbron, joka kuvattiin postimer-
kissä 1987. 

Bomarsundin betoninen silta valmis-
tui 1958. Nyt kapean yksikaistaisen sil-
lan elämänkaari alkaa olla lopuillaan. 
Sillalla on ollut jo pitkään painorajoitus, 
kun sekä liikennemäärät että ajoneuvo-
jen painot ovat kasvaneet huomattavas-
ti. Se on myös mukana Ahvenanmaan 
maakuntahallituksen maantiesiltojen 
uudistamisohjelmassa, johon kuuluu 
useita siltoja, jotka vaativat uudistusta 
vuoteen 2023 mennessä. ■

Toukokuun 28. päivä 2018 ilmestyy 
vuoden postimerkkivihko, joka vie aika- 
matkalle moottoripyörän historiaan 
ahvenanmaalaisen valokuvaajan 
Daniel Erikssonin hienoin kuvin.
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Teksti  Reinhard Weber

Kuvioleima nro 251 koostuu 23 
osittain neliömäisestä ja kol-
mikulmaisesta erikokoisesta 
kentästä, jotka muodostavat 

viisi (5 x 5) riviä. Leiman tunnusomai-
nen piirre on kaksi puuttuvaa kenttää 
alarivissä.  

Pyöreän leiman koko on 20 x 21 mm, 
ja leimasinväri on musta. Tätä leimaa 
esiintyy malleissa 1885, 1889 ja 1891. 

Tunnetut kohteet:

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

Itselläni on tiedot 190 kohteesta, joista 
13 postilähetyksillä. Ensimmäinen tun-
nettu postilähetys on 20 penniä kirjeellä 
Joensuusta 2.12.1890 ja viimeinen Joen-
suusta 7.4.1894 kirjeellä Hankoon. 

A. Laitinen antaa leimalle luokituksen 
R2 (201-400 kohdetta tunnetaan).

Artikkelin kuvat ovat tunnetuista 
huutokaupoista, Werner Filmerin, Wil-
ly Schütin, K. Wolfin  ja omista kokoel-
mistani.

Uskon, että leimasta 251 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 251 (Joensuu) 
1885
20 p kirjeellä   20.12.1893 1 kpl 

1889
2 p 1 kpl
2 p pari 1 kpl
5 p 14 kpl
5 p pari 1 kpl
2 x 5 p ja 10 p kirjeellä  27.12.1893 1 kpl
10 p 20 kpl 
10 p pari 2 kpl 
20 p 95 kpl 
20 p pari 1 kpl 
20 p kirjeellä 17.5.1890 - 7.4.1894 7 kpl 
25 p 22 kpl 
25 p pari 1 kpl 
25 p leikkeellä + 4 x 10 p 12.1.1894     1 kpl 
1 mk 12 kpl 
5 mk 3 kpl 
10 p postikortilla  1.2.1893 1 kpl 
20 p ehiöt 7.2.1891 - 31.12.1893      3 kpl 

1891
1 kop 1 kpl 
7 kop 1 kpl 
10 kop 1 kpl
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Paitsi Prahassa, nimettiin 1943 
ainakin myös hyvän oluen ja 
Skoda-autojen kotikaupungis-
sa Plzenissä eli Pilsenissä katu 

murhatun protektorin mukaan.  Kuvan 
kohde ei ole huippulaatua, kaksi merk-
kiä on jäänyt ohileimatuiksi eikä ikku-
nakuoresta ilmene minne se on mennyt.

Kuitenkin Plzen 1:ssä 10.2.1945 leima-
tulta kuorelta näkyy selvästi, että lä-
hettäneen firman osoite on ollut Rein-
hard-Heydrich-Strasse ??. Kadun nimi oli 
ennen Klatovska ulica (saksaksi Klattauer 
Strasse).  Amerikkalaisen kenraali Patto-
nin 3. Armeija vapautti Plzenin saksalais-
miehityksestä toukokuun alussa 1945 ja 
kadun nimeksi vaihtui pikavauhtia Be-
nesova trida Tshekkoslovakian toisen pre-

N umerossa 2 / 2018 (s. 8-12) 
ollut artikkelini Reinhard 
Heydrichin salamurhasta 
sai myönteistä palautetta.  

Tämä kannusti vielä penkomaan aar-
rearkun pohjia asiaan liittyvien uusien 
kohteiden löytämiseksi. Ja – kas kum-
maa – jotain tarttui haaviin. Täydennän 
siis aiemmin kirjoittamaani Prahassa 
27.5.1942 toteutetun attentaatin taustoi-
hin liittyvän kolmen postilähetyksen 
esittelyllä:

Seppo Laaksonen,  AIJP

Operaatio Anthropoid

Kolme Heydrichin attentaattiin 
liittyvää lisäkohdetta

K irjattu paikalliskirje Praha 27.7.1939 (?? = päiväys hieman epätark-
ka).  Lähettäjä on Böömi-Määrin valtakunnanprotektorinviraston 
järjestöasioiden valtuutettu.  Myös vastaanottaja on varsin mielen-
kiintoinen: ”Chevra Kadischa Gomle Chasodim” tarkoittaa juutalaisten 

hautausveljeskuntaa, mikä myös osoitteessa saksaksi mainitaan. Juutalaisethan 
hautaavat vainajansa pikaisesti, mahdollisuuksien mukaan jo vuorokauden 
kuluttua kuolemasta ja tällainen veljeskunta huolehtii näistä järjestelyistä 
aikana, jolloin edesmenneen lähiomaiset eivät ehkä nopeaan toimintaan ky-
kene.  Prahan ”Chevra Kadischa”-veljeskunta on perustettu jo vuonna 1564. 

– Kirje on ajalta ennen Heydrichin Prahan komennusta.  Hänen edeltäjän-
sä Böömi-Määrin protektorina oli keväästä 1939 syksyyn 1941 Saksan enti-
nen ulkoministeri, vapaaherra Konstantin von Neurath (1873–1956).  Hitler 
piti kuitenkin vanhaa herrasmiesdiplomaattia liian pehmeänä tehtävään, 
lomautti hänet ja nimitti vt. protektoriksi Prahaan häikäilemättömän SS-
kenraali Heydrichin. 

– Kirje on myös hyvää postihistoriaa. Protektorinvirasto ei ainakaan 
kirjatun postin osalta vielä 1939  nauttinut vapaakirjeoikeutta. Kirjeestä 
on maksettu täysi postimaksu: 2. painoluokan (20 – 100 g) paikalliskirje 
1,10 + kirjaus 2,00 = 3,10 korunaa. Lähettäjä on myös käyttänyt entisen 
Tshekkoslovakian merkkejä (nämä olivat käypiä 15.12.1939 asti), vaik-
ka Böömi-Määrin omat merkit olivat jo ilmestyneet paria viikkoa ai-

kaisemmin. Myös postileima ja kirjauslipuke ovat yksikielisesti tshekkiläiset, 
syksyn 1939 kuluessa ne korvattiin Protektoraatin kaksikielisillä leimoilla ja li-
pukkeilla. Niissä oli ensin saksa ja alempana tshekki. Mahdollisesti merkit on 
ehkä tarkoituksella liimattu kuorel-
le ylösalaisin, kuten Suomessakin 
joskus tehtiin tsaarinvallan ajan kot-
kamerkeille. 

”Pehmeys” ei pelastanut vapaa-
herra von Neurathia (kuvassa) 
joutumasta Nürnbergin sotasyylli-
syysoikeudenkäynnin syytettyjen 
penkille 1946.  Hän selvisi vankeus-
tuomioilla ja istui Spandaun vanki-
lassa vuoteen 1954. ■
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sidentin Eduard Benes’in mukaan. Kom-
munistit eivät kuitenkaan arvostaneet 
Benesiä ja jo 1946 katu sai taas alkupe-
räisen nimensä Klatovska ulica. ■
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Toinen kohde liittyy sekä Suo-
meen että aasinsillan kautta 
”Prahan pyöveliin”.  Se on Suo-
men Lapissa taistelleen saksa-

laisen 6. SS-vuoristodivisioona ”Nordin” 
kenttäpostia. Kortti on lähetetty 17.6.1942 

kaisesti merkinnyt sotilasarvoaan, ko-
ko nimeään ja kenttäpostinumeroaan, 
mutta Kannapinin luettelon mukaan 
virkaleimasta näkyvä yksikön peitelu-
ku 46672 kuului aiemmin SS-divisioona 
”Nordin” IV pataljoonan esikunnalle ja 
13. – 16. komppanioille.  Heydrichin kuo-
linpäivänä 4.6.1942 yksikkö kuitenkin 
sai uuden nimen ”SS vuoristorykmentti 6 
Reinhard Heydrich” eli päivämäärän pe-
rusteella tämä nimi on jo ollut virallinen 
kortin lähtiessä. Uusi rykmentti sai myös 
Heydrich nimeä kantavan hihanauhan. 
Syksyllä 1943 rykmentin järjestysluku 
muuttui, siitä tuli ”SS vuoristorykmentti 
11 Reinhard Heydrich”. ■

Lapista Schladmingiin, Itävaltaan. Lei-
mana on Saksan rautatiepostileima. Se 
on neutraloitu niin, että reittiä ilmaisevat 
paikkakunnat yläkaaresta puuttuvat, ja 
reittinumerona on vain ”Z(ug) 000” *).  
Lähettäjä Hubert ei ole määräysten mu-

6. SS-vuoristodivisioona 
Nord (saks. 6. SS-Gebirgs-
Division ”Nord“) oli toisen 
maailmansodan aikainen 
Waffen-SS:ään kuulunut 
Saksan armeijan yksikkö, 
joka taisteli muun muassa 
Suomen Lapissa vuosina 
1941–1944. 
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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 KANSAINVäLISET 
HUUTOKAUPAT Tukholmassa jat-
kuvat kevään aikana normaalisti: kevään 
suuri rahahuutokauppa Nro. 14 lauan-
taina 12. toukokuuta ja filatelian laatu-
huutokauppa Nro. 357  torstaina 24. tou-
kokuuta. Kansainvälinen huutokauppa 
kesäkuussa  13.6 ja vielä kokoelmien ja eri-
en huutokauppa heinäkuussa 11.7. Kaikki 
nämä huutokaupat salissa Tukholmassa. 

Paperiluettelot ja luettelot netissä noin 
kaksi viikkoa ennen huutokauppaa. Tee 
ennakkotarjoukset www.philea.se. Kesä-
kuun ja myöhempiin huutokauppoihin 
ehdit vielä jättää kohteita: filateliaa, nu-
mismatiikkaa sekä mitaleita ja kunnia-
merkkejä.  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, hänen sukuunsa ja ystäväpii-
riin liittyvää filateelista ja muuta pianoa 
pienempää keräilymateriaalia (kortit, va-
lokuvat, lehtileikkeet, mitalit, rahat, ni-
mikirjoitukset ym). Klaus Juvas, Kalakou-
luntie 55, 21610 KIrjala, klaus.juvas@gmail.
com, 040 516 0316.

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. 

KIINTEISTÖJEN, asunto-osakk., yms. 

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

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.



43
F I L A T E E L I N  K A L E N T E R I

Tiedot tulevista tapahtumista mieluiten 2-3 kuukautta etukäteen lehden toimitukselle osoitteella: seppo.evinsalo@gmail.com

KANSAINVÄLISET NÄYTTELYT

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.

LONDON  2020.  2.-9.5.2020
Lontoo, Iso-Britannia
Komissaari: Jukka Mäkinen
www.london2020.co

POHJOISMAISET NÄYTTELYT

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

NORDIA  2019. 23.-25.8.2019
Sarpsborg, Norja.

NORDIA  2020  4.-6.9.
Malmö, Ruotsi
 
KANSALLISET NÄYTTELYT

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

POSTIHISTORIALLINEN YHDIS-
TYS & KUMPPANIT. Kansallinen näyt-
tely Helsingissä maalis-huhtikuussa 2020.

Eurooppalaisten näyttelyiden kalenteri 
löytyy osoitteesta fepanews.com.

MUUT NÄYTTELYT 
JA TAPAHTUMAT

AIHEFILATELISTIEN kerho-oh-
jelma keväällä 2018: ti 29.5.: Janne Nik-
kanen: Postikorttikeräily ja -kokoel-
manteko. Aihefilatelistit kokoontuvat 
kuukauden viimeisenä tiistaina klo 17 
Suomen Filatelistiseuran kerhotiloissa 
Lönnrotinkatu 32 B.  Tervetuloa!

 
HFF, Helsingfors Frimärkssamlare Före-
ning. Möten och föreläsningar varannan 
onsdag kl. 18.00 i Suomen Filatelistseuras 
möteslokal, Lönnrotsgatan 32 B, Helsing-

fors. Filatelister från övriga föreningar är 
välkomna till alla möten med föredrag. 

Joensuun Postimerkkeilijät ry järjestää 
JOENSUU 2019 alueellisen näyttelyn 
Joensuussa 30. -31.3.2019 Joensuun Kan-
salaisopiston tiloissa. Näyttelyn arvos-
teluluokkiin voivat osalllistua kaiki ne 
kokoelmat, jotka ovat saavuttaneet vii-
meisen 10 vuoden aikana kansallisessa, 
pohjoismaisessa tai kansainvälisessä 
postimerkkinäyttelyssä korkeintaan 84 
pistettä. Tiedustelut: Juhani Kontkanen, 
sähköposti: juhani.kontkanen51@gmail.
com, puhelin: 0500 784 880. 

K olmen postimerkkikerhon yh-
teistyönä on päätetty järjestää 
kansallinen postimerkkinäytte-
ly keväällä 2020 pääkaupunki-

seudulla. Näyttelyn tavoiteltu laajuus on 
500 kehystä ja mukana ovat kaikki näytte-
lyluokat. Filatelistiliitto on myöntänyt lu-
van näyttelyn järjestämiseksi, ja kerhojen 
välillä on tehty yhteistyösopimus. 

Näyttelytoimikuntaan on valittu seu-

Kansallinen SFEx2020 
-postimerkkinäyttely Helsingissä 2020

raavat henkilöt: Petteri Hannula (pu-
heenjohtaja), Jukka Mäkipää, Tuomas 
Juvonen, Seppo Salonen ja Tapio Hako-
niemi.  

SFEx2020 -näyttelyn järjestävät 
45-vuotista taivaltaan juhliva Postihis-
toriallinen yhdistys, 100-vuotista taival-
taan juhliva Suomen Filatelistiseura (SF) 
ja 70-vuotista taivaltaan juhliva Korson 
Filatelistit. ■

Muutoksia kirjeen postimaksuihin 4.5.

Postin käteismaksullisten kirje-
palveluiden hinnat muuttuivat 
4. toukokuuta 2018. Aiemmin il-
mestyneet ikimerkit kelpaavat 

tämän jälkeenkin postimaksuksi sellai-
senaan ilman lisämerkkejä.

Enintään 50 gramman kotimaan kor-
tin ja kirjeen hinta on 4.5.2018 alkaen 1,50 
euroa (+0,10 euroa). Enintään 20 gram-
man ulkomaan kortin ja kirjeen hinta 
on Priority-luokassa 4.5.2018 alkaen 1,60 
euroa (+0,10 euroa). Ulkomaan Maksi-
kirjeluokat yhdistyvät ja Maksikirjeen 
Economy-kulkunopeus poistuu. Mak-
sikirjeen hinta on 4.5.2018 alkaen 8,50 
euroa.

Ikimerkit kelpaavat aina ilman lisä-
merkkejä

Kaikki ennen hin-
nankorotusta ostetut 
kotimaan ja ulko-
maan ikimerkit kel-
paavat sellaisenaan 
ilman lisämerkke-
jä myös muutoksen 
jälkeen. 

Vanhoja 1. ja 2. 
luokan ikimerkkejä 
kuten näitä Muumi-
merkkejä voi käyt-
tää edelleen lähettä-
miseen. Niiden arvo 
vastaa kotimaan iki-
merkkiä, jonka arvo 
4.5. alkaen on 1,50 
euroa. ■

O val Point – keräilytapahtuma 
2018 järjestetään yhteistyössä 
Korttien tarinat -tapahtuman 
kanssa Hämeenlinnan Verka-

tehtaalla lauantaina 15.9.2018 klo 10–16. 
Tarjolla on filateliaa, kortteja, numisma-
tiikkaa ja muuta keräilyyn liittyvää!

Tilaisuudessa järjestetään myös Postil-
jonenin Gummesson -kokoelman syksyn 
2018 huutokauppakohteiden näyttö. ■
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Oy Hellman – Huutokaupat

Myy sinäkin meidän 
kauttamme

järjestämme Suomen suurimmat postimerkkihuutokaupat

Soita ja kerro, mitä 
Sinulta löytyy, niin 
autamme asiassa 
eteenpäin. 
Puh. 02 254 7200

1926 200 markan  
kultaraha.
Lähtöhinta: 400 €
Tulos: 1 050 €

1980 kiinalainen
apinamerkki.
Lähtöhinta: 400 €
Tulos: 1 460 €

1875 8 pennin postilähetys. 
Lähtöhinta: 2 000 €.     Tulos: 5 610 €

Kotkariipus Suomen vaakunalla.
Lähtöhinta: 50 €
Tulos: 1 340 €

1893 Porvoon laiva- 
yhtiön merkki.
Lähtöhinta: 20 €
Tulos: 1 210 €

1856 10 kop yhdistetty kolmirivilö ja pari.
Lähtöhinta: 3 000 €
Tulos: 10 980 €

Seuraa meitä  
sosiaalisessa mediassa:

muutaylimääräisetkeräilykohteesi  rahaksi!
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