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Lokakuussa Helsingin Kirjames-
sujen yhteydessä pidettävät 
Stamp Forum -postimerkkimes-
sut ovat aina olleet kävijämää-

riltään filateelisen vuoden kohokohtia. 
Tänä vuonna Suomen Filatelistiseura jär-
jestää messujen postimerkkinäyttelyn. 
Teemana tässä näyttelyssä on koko maa-
ilman keräily, johon toivottavasti saam-
me jäsenistöltämme edustavan kattauk-
sen erilaisista kokoelmista.

Koko maailman keräily on uskoakseni 
ollut jokaisen filatelistin ensimmäinen 
kipinä postimerkkeilyn kiehtovaan maa-
ilmaan. Eksoottiset maat ja merkit saivat 
mielikuvituksen liikkeelle ja toivat myös 
paljon uutta tietoa ympäröivästä maail-
masta. Monilla tämä keräily sai kuiten-
kin väistyä oman rajatumman keräily-
alan saadessa kaiken huomion. Muiden 
kuin oman maan merkkien keräilyn voi 
kuitenkin helposti aloittaa uudestaan 
ja ilman suurempia kustannuksia. Vesa 
Hirsmäen artikkelissa sivuilla 6-9 kerro-
taan internetin tuomista suunnattomista 
mahdollisuuksista hankkia vaihtokave-
reita helposti ympäri maailmaa.

Hyvää merkkitavaraa ulkomaan vaih-
toa varten taas saa edullisesti esimerkik-
si kerhomme maanantai-huutokaupois-
ta, joissa suuriakin Suomi-eriä saa joskus 
muutamilla euroilla. Suomi-merkit ovat 
haluttua valuuttaa maailman vaihto-
markkinoilla. Itsekin olen toistakym-
mentä vuotta harrastanut ulkomaan 

vaihtoa, vaikka en enää rakenna koko-
elmia muiden maiden merkeistä. Kerään 
kuitenkin huvikseni ja ilman suurempaa 
tavoitetta useaan kymmeneen säiliökir-
jaan 30-40 maan merkkejä. 

Jos koko maailman keräily tuntuu lii-
an mahtipontiselta voi aina rajata kiin-
nostuksen kohteen muutamaan maahan. 
Yksi tapa on kerätä sen maan tai maiden 
merkkejä, jotka ovat tehneet vaikutuk-
sen lomamatkoilla, kuten Salosen Sepon 
jutussa Jordaniasta. Myös historialliset 
tapahtumat tai henkilöt voivat olla in-
noittajana merkkien hankintaan. Laak-
sosen Sepon artikkelissa Baijerin prinses-
soista nähdään yksi mahdollisuus rajata 
keräilyä kiinnostaviin henkilöihin. 

Meklarimme Petrin sanoin: ”Keräätte-
kö te muutakin kuin vain postituoretta 
Ahvenanmaata”? 

Seppo Evinsalo
























SPKoko maailman keräily

Yksi suosittu 
tapa kerätä 

koko maailman merkke-
jä on hankkia huutokau-
poista vanha kansio ajalta, 
jolloin maiden merkke-
jä oli julkaistu vain pie-
ni määrä. Välttävän kun-
toisia merkkejä monien 
maiden alkuvuosilta saa 
pienelläkin rahalla ja aina 
voi jo kansiossa olevia merkkejä vaihtaa 
parempi kuntoisiin tai kauniimmin lei-
mattuihin. 

Maailmalla toimii myös yhdistys, jon-

ka jäsenet keräävät vain 
kunkin postihallinnon 
ensimmäistä merkkiä. 
Tämä on ehkä monelle 
liian rajattu keräilytapa, 
mutta jokainen löytää 
varmasti itseään mielyt-
tävän ja omalle kukkarol-
le sopivan tavan laajentaa 
pelkästään oman maan 
merkkejä tai postihistori-

aa käsittävää keräilyä. 
Pääasia on hankkia oman suppean ja 

kalliin filateelisen keräilyn rinnalle help-
po ja mielummin edullinen kohde. 
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Puheenjohtajan palsta

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

ma  3.9. Kuukausikokous 1711 
  + Huutokauppa
ma  10.9. Kokous + Huutokauppa
ma  17.9. Kokous + Huutokauppa
la  22.9. Suomen Lähetysseuran raha-
  ja postimerkkihuutokauppa
  Lönkalla klo 11.00
ma  24.9. Kokous + Huutokauppa
ma  1.10. Kuukausikokous 1712 
  + Huutokauppa
ma  8.10. Kokous + Huutokauppa
ma  15.10. Kokous + Huutokauppa
ma  22.10. Kokous + Huutokauppa
ma  29.10. Kokous + Huutokauppa
ma  5.11. Kuukausikokous 1713 
  + Huutokauppa

 Esitelmiä on luvassa useammalle   
 maanantaille, mutta niiden päivä-  
 määrät on vielä vahmistamatta.

  Suomen 
Filatelistiseura ry
Ohjelma syksyllä 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

K esätauko on taas vietetty ja 
kerholla aloitellaan syys-
kautta. Kesällä useat kerhot 
pitivät kesäkokouksiaan/

tapahtumiaan. Minäkin sain kutsun 
Forssan kerhon tapahtumaan Tammelan 
Pyhäjärven rannalle Opiston mökille. 
Sinnehän totta kai suuntasin Kanervan 
Kimmon kanssa. Yllätyin kuinka paljon 
siellä oli tuttuja filatelisteja eri eteläsuo-
men kerhoista. Oman kerhomme jäse-
niäkin oli paikalla lähes kymmenkunta. 
Myös useita kauppiaita oli tullut paikal-
le.  Ilta aloitettiin eri kerhojen tervehdyk-
sillä ja kesätapahtumien tiedotteilla. Siitä 
jatkettiin mielenkiintoisella Eesti esitel-
mällä ja tietenkin huutokauppa ja arpa-
jaiset kuuluivat illan ohjelmaan. Makka-
rat ja juomat maistuivat ja saunaakin oli 
tarjolla. Illasta jäikin hyvä mieli. 

Syksyn Stamp Forumin näyttelyn val-
mistelu on seuramme seuraava haaste. 
Jos sinulla on jokin kiva ulkomainen/
kokomaailma kokoelma niin siitä vaan 
tekemään näyttelyyn kehys tai useampi. 
Kerhostamme on jo jokunen lupautunut 
tekemään ainakin yhden tai useamman 
kehyksen. Esimerkiksi Lahtisen Mauri 
tuo sinne osan lintukokoelmastaan. Mi-
näkin yritän saada aikaan ainakin yh-
den kehyksellisen. Se voi olla hieman 
haasteellista, sillä en ollut ajatellut ryh-
tyä moiseen.  Koska tuo Stamp Forumin 
näyttely ei ole virallinen näyttely, niin 
sinne vaan muutkin esittelemään omaa 
keräilyalaansa. Etenkin kivoja yhden ke-

Syyskausi alkaa

hyksen kokoelmia saisi esimerkiksi ai-
hekokoelmista. Disney aiheinen kokoel-
ma voisi olla yksi, koska siellä vierailee 
runsaasti lapsia ja nuorille pitäisi löytää 
myös jotakin kivaa nähtävää. Jyväsky-
lässä oli esillä mielenkiintoinen Tannu 
Touva  kokoelma, joka olisi kiva myös 
saada Stamp Forumiin. 

Jouko Mattila



Muita kohokohtia:

kumppani:

Huutokaupan Suomi -kohteiden näyttö on perjantaina 14.9 kello 12:00-18:00
Helsingissä, Sokos Hotelli Vaakunassa (Asema-aukio 2, 00100 Helsinki)

&
Oval Point -keräilytapahtumassa lauantaina 15.9 kello 10:00-13:30

Hämeenlinnassa, Verkatehtaalla (Paasikiventie 2, 13200 Hämeenlinna

Grönlanti, Kultamitalikokoelma ”Pakke-Porto”
Ruotsi ja Islanti loistokohteita ja harvinaisuuksia - poikkeuksellinen valikoima

Klassisia harvinaisuuksia Tanskasta ja muista maista
Kokoelmia ja varastoeriä jäämistöistä

Erinomainen postituore

F Tj 12, kolme tunnettua

F 33, käyttämätön,
ainoa tunnettu

Uusi löytö 4 skillingin virkamerkki

Suurin ryhmä (6) 3 sk:n Bco kuorella

kaksoispainatus

VR 1 p. musta

Ainoa tunnettu

The Gummesson Grand Prix d´Honneur Suomi-kokoelman osa 5

  Box 537  S-201 25 Malmö  Sweden  Tel. +46 40 25 88 50  Fax. +46 40 25 88 59
www.postiljonen.com  stampauctions@postiljonen.se

Kansainvälinen huutokauppa!
21.-22. syyskuuta
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Postimerkkien vaihtaminen kuten muukin filateelinen kaupan-
käynti on nykyisin helppoa netissä. Internetin kautta löytyy 
jopa satoja nettisivuja, jotka tarjoavat filateelista vaihtoa. 
Esittelemme tässä yhden niistä, Colnect vaihtopalvelun. 
Teksti  Vesa Hirsmäki

Postimerkkien vaihtaminen on 
perinteinen tapa kartuttaa ko-
koelmia ja saada ylimääräiset 
merkit kiertoon. Se on varmasti 

ollut kaikille filatelisteille tuttua harras-
tuksen alkuaikoina, kun postimerkkejä 
alkoi hankkia kokoelmiinsa. Rahaa ei 
välttämättä ollut käyttää uuden mate-
riaalin hankkimiseen ja niinpä kaksois-
kappaleita vaihdettiin hanakasti halut-
tuihin merkkeihin kavereiden kanssa.

Käyttövarojen karttuessa ja toisaalta 
kaupallisen tarjonnan kasvaessa tarjou-
tui postimerkkien hankkimiseen muita-

Koko maailman keräily uuteen nousuun

Postimerkkien 
kansainvälinen vaihto-
toiminta internetissä

vereiden ja kollegoiden kanssa alkanut 
vaihto laajeni ehkä kerhoihin ja vaihto-
tapahtumiin. Lehti- ja netti-ilmoitusten 
kautta vaihtamismahdollisuudet ovat 
laajentuneet moniin keräilyalan netti-
palveluihin jopa maailmanlaajuiseksi.

Vaikka vaihtomahdollisuudet ovat mo-
nipuolistuneet, sen haasteet ovat kuiten-
kin entiset ja kasvaneetkin. Vaihdon tasa-
puolisuus ja vaihtokaverin vilpittömyys 
ovat aina askarruttaneet etenkin uudes-
sa vaihtosuhteessa. ”Etä”vaihtosuhteissa 
taas merkkien laadun ja edelleen vaih-
don tasapainoisuuden arviointi voi tulla 
haasteeksi. Lisäksi mitä kauempaa vaih-
tokaveri on, saattaa tulla yllätyksiä hen-
kilökemian, tapa- tai kulttuurierojen tai 
kielimuurin kanssa. Viimeisenä niittinä 
voi olla postilaitosten luotettavuus kan-
sainvälisessä kirjeenvaihdossa.

kin mahdollisuuksia, kuten postimerk-
kiliikkeet ja huutokaupat. Sittemmin 
verkkokauppojen yleistyessä tarjonta 
vain kasvoi ja tavaraa sai entistä helpom-
min. Tosin siitä pääsi myös helpommin 
samoilla kanavilla eroonkin, mutta kaik-
ki keräilijät tuntenevat tilanteen, että ma-
teriaalia ja ”sivusaalista” kertyy kovin-
kin helposti kaiken aikaa.

Mahdollisuudet ja haasteet
Vaihtaminen on edelleen säilyttänyt 
asemansa, mutta sen luonne ja mahdol-
lisuudet ovat muuttuneet. Alkuun ka-
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Postimerkkien 
kansainvälinen vaihto-
toiminta internetissä

1. Colnectissa 
on luetteloitu 
keräilytavaraa 
noin 40 katego-
riassa, joista 
filatelian ja 
postikorttien 
osuus on 
huomattava.

N Ä I N  C O L N E C T  V A I H T O P A L V E L U  T O I M I I

2. Colnectin postimerkkiluettelo on 
laaja, mutta ei täydellinen. Alkuun 
tunnistamattomatkin merkit löytyvät 
luettelosta monipuolisilla haku-
kriteereillä.

3. Luettelosta löytyy noin 400 maan 
postimerkit. Selailuun on käytettävis-
sä useita suodattimia ja lajittelu-
järjestyksiä.

4. Luetteloa voi käyttää myös aihe-
luettelona. Siitä löytyy postimerkit 
jaoteltuna lähes 1000 aiheesta 
(Colnectin terminologialla 
”teemasta”). 

5. Luettelossa postimer-
kit voi merkitä esim. 
kokoelmaan, vaihtoon 
tai toiveisiin. Tietoja 
voi tarkentaa kunto/
laatuluokituksilla ja 
julkisilla sekä yksityi-
sillä merkinnöillä.

6. Omassa profiilissa kannattaa kertoa toiveistaan, 
vaihtotarjonnastaan ja mahdollisista reuna-
ehdoistaan, jotta mahdolliset vaihdot löytyvät 
mahdollisimman sujuvasti.

7. Vaihdon suunnittelun voi aloittaa jopa vain yhdestä 
merkistä. Allaolevan kuvan esimerkissä suunnittelen 
vaihtoa nimimerkki ”Petko”n kanssa.
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Kuten muutkin filateeliset palvelut 
myös postimerkkien vaihtaminen on 
mennyt nettiin. Esimerkiksi googletta-
malla hakusanoilla ”stamp exchange” löy-
tyy jopa satoja nettisivuja, jotka tarjoavat 
vaihtopalveluita. Monesti näiden sivus-
tojen palveluvalikoimassa on vaihdon 
lisäksi huutokauppa ja mahdollisuus 
ostaa ja myydä postimerkkejä. Jotkut 
sivustot tarjoavat myös samat palvelut 
myös muille keräilyaiheille. 

Colnect
Tutustuin vuonna 2013 useisiin eri net-
tisivustoihin löytääkseni hyvän ja luo-
tettavan kansainvälisen vaihtokanavan. 
Joukosta erottui positiivisesti tuolloin 
www.colnect.com -sivusto. Sen suomen 
kielisyys ja keskittyminen juuri posti-
merkkien vaihtamiseen tekivät vaiku-
tuksen. Myös keräilijöiden arviointi 
vaihtokumppaneina loi luotettavuutta 
sivustolle, sillä vaihtaminenhan on luot-
tamustaloutta

Colnect (Collect + Connect) yhdistää 
laajat keräilykatalogit ja maailmanlaajui-
sen keräilijäverkoston. Se kattaa 40 ke-
räilykategoriaa, joista postimerkit ovat 
laajin kategoria 735 000 luetteloidun 
postimerkin valikoimalla ja 38 000 ke-
räilijän jäsenellä 140 maasta. Suomalai-
sia rekisteröityjä jäseniä on n. 60 keräi-
lijää. Sivuston kieleksi voi valita myös 
Suomen 38 kielen joukosta. Sivusto on 
rekisteröityneiden käyttäjiensä ylläpitä-
mä palvelu.

Jäsenet voivat luoda ja hallita katalo-
geissa omia henkilökohtaisia luetteloita 
esim. kokoelmista, puuteluetteloista ja 
vaihtolistoista. Omat listat voi halutes-
saan julkaista muille näkyviksi, jolloin 
vaihtomateriaalin etsiminen helpottuu 
jäsenten välillä. Sivustolla voi myös 
myydä ja ostaa keräilykohteita. 

Sivuston palvelujen käyttö vaatii re-
kisteröitymisen, mutta siihen voi tutus-
tua ennen rekisteröitymistä, jolloin si-
vustolla voi tutustua eri keräilyalueisiin, 
esittelyvideoon, kielivalintoihin, luette-
loihin, keräilijöihin ja foorumeihin.

Rekisteröityminen on ilmainen ja käyt-

töön saa tuolloin sivuston perusominai-
suudet, kuten oman profiilin ylläpitämi-
sen, luettelomerkinnät omia kokoelmia, 
vaihtoa ja toiveita varten sekä osallistu-
misen foorumien kirjeenvaihtoon. Re-
kisteröitynyt käyttäjä saa luonnollisesti 
myös sivuston kautta yhteyden muihin 
keräilijöihin, mikä mahdollistaa vaihta-
misen, ostamisen tai myymisen.

Maksuton jäsenyys riittää hyvin vaih-
totoimintaan ja listojen hallinnointiin, 
mutta maksusta (9,90 €/kk tai 82,20 €/
vuosi) saa Premium-jäsenyyden, jolla saa 
käyttöönsä rajoittamattomia tai laajen-
nettuja ominaisuuksia. Näitä ovat mm. 
mainosten esto, parhaat osumat keräili-
jöiden listojen välillä, nopea merkitse-
minen, jolla voi lisätä tai poistaa useita 
kohteita luettelosta yhdellä napsautuk-
sella. Erityisen hyödyllinen lisäominai-
suus on oman toivelistan sovittaminen 
toisen keräilijän vaihtolistaan yhdellä 
klikkauksella. Premium-jäsenyys voi 
myös olla maksuton, jos avustaa Col-
nectia esim. kielenkääntäjänä tai luette-
loiden täydentäjänä.

Vaihtaminen Colnectissa
Vaihtotoimintaa varten kannattaa omas-
sa profiilissaan kertoa keräilyalueistaan 

ja toiveistaan vaihdon suhteen, mikä 
helpottaa muiden arviointia vaihtomah-
dollisuudesta. Suurin urakka on inven-
toida Colnectin luetteloon oma kokoel-
mansa sekä vaihto- että toivelistansa. 
Tämä työ tulee sitten olemaankin jatku-
vaa ylläpitoa harrastuksen edetessä, kun 
kokoelmat karttuvat ja kohteet vaihtavat 
omistajaa.

Vaihtaminen voi käynnistyä monella 
tapaa. Colnectissa on sisäinen ja henki-
lökohtainen sähköposti ja sitä kautta voi 
odottaa muilta keräilijöiltä vaihtoehdo-
tuksia sen perusteella, miten profiilissa 
on vaihtotoiveet esitetty tai mitä vaih-
dettavaa sinulla luettelon perusteella 
on. Monesti keräilijät kertovat jo tässä 
vaiheessa, mistä kohteista he ovat kiin-
nostuneet. Toinen tapa vaihdon aloitta-
miseen on olla itse aktiivinen ja tehdä 
vaihtoehdotus keräilijälle, jolta löytyy 
haluttuja kohteita. Myös Colnectin kes-
kustelufoorumia kannattaa seurata ja 
siellä ilmoitella vaihtohalukkuudes-
taan etenkin, jos haluaa vaihtaa muita 
kuin luetteloituja kohteita ja materiaa-
lia. Premium-tason jäsenyys suo lisä-
mahdollisuuksia vaihdon aktivointiin 
ja kehittämiseen, kuten oman toivelis-
tan sovittaminen toisen keräilijän vaih-
tolistaan.

Internet 
postimerkkien  
vaihtokanavana

Vaihdoissa saa materiaalin myös hyvinä filateelisina postituksina runsaine 
merkkeineen etenkin, jos lähetys tulee kirjattuna kirjeenä. Myös toiveet postimerkki-
valikoimasta kuoreen otetaan hyvin huomioon.
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Vaihto etenee molempien toivelistojen 
tekemisellä ja niiden tasapainottamisella. 
Monet ehdottavat vaihtoa merkki mer-
kistä, mikä onkin monesti ok, kun on ky-
symys halvoista merkeistä. Colnectissa 
ei ole merkeillä luetteloarvoja ja yleises-
ti käytetäänkin jotain yhteisesti sovittua 
online-luetteloa, kuten Michel tai www.
StampWorld.com , joka on ilmainen. Luet-
teloarvojen käyttö listojen arvottamisessa 
ja tasapainottamisessa on hieman työläs-
tä, mutta näin voi varmistua vaihdon rei-
luudesta. Tapana on, että tiettyä luetteloa 
ehdottanut tekee laskelman. 

Keräilijöillä on monesti erilaisia laa-
tukäsityksiä postimerkeistä. Luettelossa 
on luokitus peruslaaduista (MNH, MH, 
U ja CTO), mutta etenkin käytettyjen (U) 
merkkien osalta laatu kannattaa toden-
taa ennen vaihtamista pyytämällä valo-
kuva tai skannattu kuva sähköpostitse 
merkeistä, jotta leimojen ja hammastus-
ten laatu voidaan todeta. Voi myös teh-
dä niin, että sovitaan palautusoikeudes-
ta ja mahdollisista hyvityksistä, jos laatu 
ei vastaa odotuksia tai lupauksia.

Kun vaihdettavasta materiaalista on 
päästy sopimukseen, on itse vaihdon 
aika. Uusien vaihtokumppanuuksien 
suhteen on olemassa suosituksia, jos 
vielä epäröi. Yksi on se, että vaihtoeh-
dotuksen tehnyt tai vähemmän positii-
visia arviointeja saanut lähettää merk-
kinsä ensin ja hyväksytyn vastaanoton 
jälkeen toinen osapuoli lähettää omansa. 
Kokemuksen kautta ja vaihtojen toistu-
essa saman kollegan kanssa näillä suo-
situksilla ei jatkossa ole enää merkitystä. 
Lähetys kannattaa pakata huolella ja ve-
sitiiviisti. Colnect suosittelee lähetysten 
rekisteröintiä, mutta itse suosin normaa-
lia ”priority” postitusta johtuen Suomen 
Postin korkeista kirjaamismaksuista. 
Käytän rekisteröityä postia ainoastaan 
luetteloarvoltaan yli 100 € lähetyksille. 
Jos ei käytä rekisteröintiä, hyviin tapoi-
hin kuuluu infota postin lähetyksestä ja 
vastaanottamisesta.

Kun on vastaanottanut kollegan lähe-
tyksen, on vuorossa vaihdon viimeinen 
vaihe eli lähetyksen tarkastaminen ja pa-
lautteen antaminen. Mukavin hetki vaih-
dossa on lähetyksen saaminen pitkänkin 
vaihtoprosessin jälkeen. Tärkeä asia saa-
pumisen jälkeen on saatujen kohteiden 

tarkastus ja päivitys Colnectin luetteloon 
– toiveista kokoelmaan. Jos on merkittä-
viä laatupoikkeamia, niihin kannattaa 
reagoida sovitusti. Pienistä lapsuksista 
en välitä, koska niiden korjaukset aihe-
uttavat vaan ylimääräistä työtä. 

Palautteen antaminen vaihdosta on 
tärkeä asia. Se luo ja kasvattaa luotta-
musta vaihtoihin ja keräilijöiden välil-
le. Positiiviset pisteet parantavat myös 
huomiota ja kiinnostavuutta kollegoissa 
joten kannattaa olla rehellinen palautetta 
antaessaan. Koska keräilijöidenkin jouk-
koon pyrkii tai ajautuu joskus epärehel-
listä väkeä, siitä kannattaa antaa nega-
tiivista palautetta. Järjestelmä huolehtii 
heidän pois sulkemisesta palveluista. 
Itse olen saanut pelkästään positiivista 
palautetta enkä ole joutunut antamaan 
negatiivista palautetta kenellekään. 

Kokemuksia Colnectista
Colnectin palvelut vastaavat pitkälti ny-
kyaikaisten vaihtotarpeiden vaatimuk-
siin. Ensinnäkin se mahdollistaa keräily-
kohteiden täsmähankinnat globaalisti ja 
vaihtamalla vain postikuluilla. Tämä on 
näin myös yksi tapa päästä eroon alati 
kertyvästä vaihtomateriaalista ja saada 
ylimääräinen materiaali kiertoon. Yllät-
tävää kyllä, mutta on tullut useita vaih-
toehdotuksia postimerkeistä muuhun 
keräilytavaraan eli palvelun kautta on 
mahdollista päästä tarvittaessa eroon 
kaikenlaisesta ei filateelisesta materiaa-
lista. Vaihdot ovat olleet hyvin eri ko-
koisia: pienin vaihto on ollut kolmen 

Tyytyväinen vaihtokaveri saattaa myös 
lähettää lahjana ylimäärisiä merkkejä 
kiitokseksi hyvästä avusta tai palvelusta.

Colnect on täyttänyt hyvin odotukseni 
kansainväliseen vaihtotoimintaan ja sen 
luotettavuuteen.  Autan tarvittaessa 
mielelläni alkuun ja voin tehdä haluk-
kaiden kanssa ensimmäisen vaihdon, 
jolloin on mahdollista oppia vaihtopro-
sessi parhaiten ja saada myös ensimmäi-
nen suosittelu. Voit ottaa yhteyttä:
Vesa Hirsmäki puh. 040 772 1977 
tai e-mail: vesa.hirsmaki@gmail.com

merkin sarja ja suurimmat 200 merkin 
luokkaa per vaihtokerta. Useista keräi-
lijöistä on tullut pitkäaikaisia vaihto-
kumppaneita, jos vaihdettavaa on riit-
tänyt. Joistakin keräilijöistä on tullut tosi 
hyviä ystäviä ja kanssakäyminen on jat-
kunut vaihtojen loputtua Facebookissa ja 
Instagramissa.

Kansainvälisellä vaihtotoiminnalla on 
ollut myös merkittäviä sivuvaikutuksia. 
75 vaihtokaveria 35 eri maasta on kyllä 
avartanut kokemuksiani eri kulttuureis-
ta, ajattelutavoista ja ihmisistä eripuo-
lilta maailmaa. Tämä on kehittänyt so-
siaalista kanssakäymistä. Kielitaito on 
myös huomaamatta kehittynyt vaih-
tohistorian yhteydessä. Colnectin mo-
nikielisyyden ansiosta kaikenkieliset 
voivat kommunikoida keskenään ym-
märrettävästi vähintään englanniksi ja 
viimeistään googlen kääntäjällä. Vaih-
tokokemusten perustella on myös syn-
tynyt mallikäännösten luettelo vaihto-
prosessin eri vaiheisiin, joista on hyötyä 
vaihtojen aloituksiin ja nopeutuksiin. 
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Suomen Postimerkkilehden seesteiset vuodet päättyivät 
uudelle vuosikymmenelle tultaessa. Koko 1980-luvun lehteä 
luotsanneen Pentti Anttilan jälkeen päätoimittajat vaihtuivat 
taas tiuhaan eikä konflikteiltakaan vältytty.
Teksti  Seppo Evinsalo

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

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

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

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

Suomen Postimerkkilehden  
vuosikymmenet: 1990-luku

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

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

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

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

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

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

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

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

Lama iski, 
päätoimittajat 
vaihtuivat

Uudet keräilyalat 
kuten framat, 
vaakaleimat ja 
puhelinkortit saivat 
paljon palstatilaa 
koko 1990-luvun ajan.
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Numerossa 2-1991 Suomen Fila-
telistiseuran puheenjohtaja Hannu 
Wallin lupasi paljastaa seuraavas-
sa numerossa kaikkien tunteman 
väärentäjän, joka kuulema toi-
mitti jatkuvasti aikaansaannoksi-
aan Suomen huutokauppoihin. 
Paljastusta ei kuitenkaan lehtiin tullut. 
Liekö pelko mahdollisista oikeudellisis-
ta seuraamuksista saanut päätoimittajan 
varovaiseksi.

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

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

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

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

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

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

Lehden ilmestymisaikojen venyminen 
ja päätoimittajan siviilityön kiireet pa-
kottivat Hellstenin siirtymään syrjään 
numeron 4-1992 jälkeen.  
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Teräväkynäinen  
päätoimittaja
Eero Hellstenin jälkeen päätoimittajak-
si värvättiin liiton lehden entinen pää-
toimittaja August Leppä. Jo liiton lehden 
aikana Leppä oli joutunut ”myrskyn sil-
mään” eikä meno Suomen Postimerkki-
lehdessäkään rauhoittunut.

Jo toisesta lehdestä alkaen lehden va-
kioaineistoa alkoivat olla päätoimittajan 
kärjekkäät kommentit liiton, muiden 
huutokauppojen ja yleensäkin filateeli-
sen kentän toimijoista. Näitä komment-
teja seurasi sitten sivukaupalla vastineita 
niiden kohteiksi joutuneilta.

Räväkässä lehdessä sivutilaa saivat 
onneksi myös monet asialliset ja paljon 
informaatiota sisältäneet artikkelit. Nu-
merosta 6/92 eteenpäin saivat Eesti Fi-
latelistit lehdessä oman palstansa sillä 
uudelleen itsenäistyneen naapurin uu-
det merkit ja myös vanhempi filatelia 
kiinnostivat monia.

Vuosikymmenen ahkerimpia avus-

Devalvaation takia Suomen markan ostovoima ulkomailla 
oli heikko. Tämä 1 markan loistoleimainen isohampainen 
myytiin vuonna 1994 Saksassa Steltzerin huutokaupassa
2 000 dm:n hinnalla. Silloisella kurssilla hinta piti kertoa 
vielä neljällä ennenkuin päästiin Suomen markkoihin.
Rahamuseon rahanarvolaskurin mukaan tuo silloinen 8 000 
markkaa olisi vuonna 2018 ollut hieman alle 1 900 euroa.

Numerosta 7-1992 alkoi 
Heikki Reinikaisen 
perusteellinen sarja 
mallin 1875 merkeistä.

Myös postikortit 
saivat paljon 
palstatilaa August 
Lepän lehdissä. 
Sotapropaganda 
kortteja I maail-
mansodasta.

tajia lehdelle oli B. J. Weckman. Hänen 
runsaasti kuvitettuja artikkeleita koko-
maailma keräilystä saatiin lukea miltei 
jokaisesta lehdestä, toisinaan jopa kaksi 
artikkelia yhdestä numerosta. Numeros-
sa 7-1993 hän teki selkoa Tanskan Länsi-
Intian ehiöistä. Nämä usein eksottisetkin 
artikkelit olivat useiden lehtien runko-
materiaalia ja varmasti herättivät mo-
net lukijoistakin ottamaan keräilyalaksi 
jotain muutakin kuin omat lähialueet. 

Numerossa 1-1993 kerrottiin valtakun-
nallisen nuorisokerhon SFC lähteneen 
voimalla liikkeelle. Jäsenmäärä oli kas-
vanut vuoden aikana 65:stä aina 345 jä-
seneen. Kun vetäjinä on innokkaita saa-
daan tuloksiakin aikaan!  Myös 
kerhomme SF:n jäsenmäärä oli 
kasvussa, vuodessa nousua oli 
23 uutta jäsentä ja kokonais-
määrä oli 537. Samaan aikaan 
Tanskan posti oli tutkinut 
tanskalaisten keräilyinnos-

2 centin sininen ehiökuori M-77  
Tanskan Länsi-Intian St. Thomasista 
Uuteenkaupunkiin 30.8.1889. 
Kirje on epähuomiossa osoitettu 
Ruotsiin, mutta on löytänyt tiensä 
perille Suomeen. Tukholman kautta-
kulkuleima 20.9. Turun 22.9. ja 
Uudenkaupungin tuloleima 23.9.

tuksen. Tutkimuksen mukaan 500 000 
tanskalaista keräsi postimerkkejä. Määrä 
oli 10 prosenttia korkeampi kuin vastaa-
vat luvut Norjassa ja Englannissa. Mikä-
köhän oli luku Suomessa?

Tietokonetekniikan tultua myös ta-
vallisen kuluttajan ulottuville sai erilai-
set tietokoneisiin liittyvät artikkelit tilaa 
lehdessä. Suomen Puhelinkorttien Ke-
räilijöiden kerrottiin olevan nopeimmin 
kasvavia yhdistyksiä vuonna 1994. Kort-
tien hamstraaminen kävi niin kuuma-
na, että toiset harkitsivat sorkkaraudan 
ostoa puhelinkioskien käytettyjen kort-
tien keräilylaatikoiden aukaisemiseen. 
Lehti kysyikin miksei puhelinlaitokset 
voisi luovuttaa käytetyt korti niitä ha-
luaville. Vai oliko laitoksissa keräilijöitä 
omasta takaa?  

Alkuvuosikymmenen syvä 
lama alkoi helpottaa 
vuonna 1994 ja se näkyi 
sekä lehden ilmoituksissa 
että myyntiään kasvattavis-
sa huutokaupoissakin.
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Vuoden 1994 numerosta 5 eteenpäin 
alkoi seuran puheenjohtajan Kimmo Ka-
nervan vetovuoro lehden huutokaupan  
vetäjänä. Saatuaan apureikseen Ervas-
tin Jyrkin ja Sandvikin Nissen kasvoi leh-
den huutokauppa ennennäkemättömiin 
mittoihin. Tuhannesta kohteesta mentiin 
pikkuhiljaa 1 500 ja vuonna 1998 kohtei-
ta oli enimmillään jo 2 000. Kun lisäk-
si pidettiin julkisia huutokauppoja oli 
vuoden 1998 paras myyntitulos 200 000 
markkaa. Nykyrahaksi muunnettuna yli 
45 000 euroa! Tänä päivänä kun jokai-
nen kohde on myös skannattava nettiin 
ei tällaisista luvuista voi kuin uneksia. 
Tai sitten pitäisi olla oma henkilökunta 
tätä urakkaa suorittamassa.

Loppuvuodesta 1994 lukijoiden vas-
tineet lehden artikkeleihin alkoivat ko-
ventua. Numerossa 7-1994 toimittaja 
Mikko Niskasaari kirjoitti muun muassa: 
”Pahimmillaan pääosa lehdestä täytetään 
huhuilla ja huitaisuilla, sisäpiirin supinoil-
la, kaunaisella venkoilulla, henkilöön käy-
vällä vinoilulla. Lähes poikkeuksetta tämä 
aineisto on päätoimittajan käsialaa”.

Aktiivisille nuorfilatelisteille toivottiin 
liitolta lisää rahoitusta ja maassa ilmes-
tyville nuorisolehdille ilmaista ilmoitus-

tilaa lehdistä. Maassa ilmestyi lukuisia 
filateelisia nuorisolehtiä. Niistä uusin 
oli naantalilainen Zoya, jonka vetäjänä 
toimi Tatu Untinen. Monen nykyisin fi-
lateelisessa maailmassa toimivan taus-
tat ovatkin olleet näissä reipashenkisissä 
pienlehdissä.  

Kanarian saarilla ruotsalaisten matka-
oppaiden myymistä turistipostimerkeis-
tä kerrottiin numerossa 3-1995. Merkeil-
lä postitetut kortit ja kirjeet toimitettiin 
kotiin charterkoneilla ja nopeasti. Toisin 
kuin normaali turistiposti, joka saattoi 
viipyä matkalla viikkoja. Näistä lähe-
tyksistä olisi kiinnostavaa nähdä yhden 
kehyksen kokoelma jossain kerhonäyt-
telyssä.

Vuoden viimeisessä numerossa pää-
toimittaja kertoi jättäneensä Suomen Fi-
latelistiseuran jäsenmaksun maksamatta 
koko vuoden osalta. Tämän syyksi hän 
kertoi seuran haluttomuuden maksaa 
lehtitilauksiaan ajoissa. 

Vuoden 1995 ensim-
mäisessä lehdessä oli 
SF:n silmäätekevät 
yhteiskuvassa. 
Vasemmalta Urho 
Saari, VBO-vastaava 
Harri Kauppila, Aimo 
Pulkkinen, meklari 
Petri Jansson, kerho-
mestari Reino Laine, 
puheenjohtaja Kimmo 
Kanerva, sihteeri 
Kalervo Pulla, Raimo 
Peltonen, Seija-Riitta 
Laakso, varapj. Nils 
Sandvik ja rahaston-
hoitaja Johanna von 
Weissenberg.

Helsingin uusi 
postimuseo avattiin 
Postitalossa maalis-
kuun alussa 1995 ja se 
sai heti ensimmäisenä 
viikkona 7 000 kävijää.
Monet filatelistit 
kyselivät missä ovat 
postimerkit? Niin 
paljon tilaa sai uudet 
tekniikat, kuten 
multimedia.  

Nuorta verta  
toimitukseen
Vuoden 1996 alusta lehden päätoimit-
tajana aloitti aikoinaan nuorten FilaHe-
saa toimittanut Juha Jaatinen. Nuorekas 
ote näkyi myös lehdissä hänen aikakau-
dellaan. Paljon palstatilaa saivat uudet 
keräilyalueet ja tietotekniikan tuomat 
mahdollisuudet kokoelmien rakentelus-
sa. Jaatinen tunnettiin myös mallin-63 
tutkijana ja siitä käsikirjan tehneenä.

Nuorekas ote näkyi valitettavasti 
myös lehden aikataulujen pahana pettä-
misenä. Niinpä vuoden 1997 ensimmäi-
sessä numerossa seuran puheenjohtaja 
Johanna von Weissenberg kirjoitti seuran 
lahjoittaneen päätoimittajalle sekä ka-
lenterin että kellon. Sysäyksen tälle ai-
heutti vuoden 1996 viimeisen numeron 
ilmestyminen vasta vuonna 1997!

Uusien keräilyalojen lisäksi lehdes-
sä kerrottiin myös klassisesta keräilys-
tä. Suomen postimerkkien kaivertajista 
kirjoitti itse päätoimittaja useassa osas-
sa ja Venäjän keisarikunnan ehiöistä ja 
korttilomakkeista Juha Pfäffi.

C. M. Mellgren kaiversi ovaalien lisäksi 
myös 5 ja 10 kopeekan merkit.
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Numerossa 1-1997 voitiin vihdoin jul-
kistaa Suomen Filatelistiseuran oman 
kerhohuoneiston hankinta. Vuosikym-
meniä haaveiltu ja rahaa kerätty hanke 
oli näin saatu onnellisesti maaliin. An-
tinkatu 32 B:n nimellä hankittu entinen 
kirjapainona toiminut tila oli jutun kir-
joittajan Kanervan Kimmon sanoin ”kaa-
meassa kunnossa”. Optimistina Kimmo 
kuitenkin totesi että kyllä tästä ”hyvä tu-
lee”. Seuran hallitus nimitti omakotitoi-
mikuntaan Kimmon lisäksi Peltosen Rai-
mon ja Saarisen Jussin.

Vuosikymmeniä sitten syntyneen 
unelman isä ja innokkain puolesta pu-
huja oli ollut Magnus Relander. Entinen 
puheenjohta LarsTrygg oli oivaltanut 
perustaa seuralle tuottoisan ”omakoti-
rahaston”, johon vuosien mittaan lah-
joitukset ja ylijäämät kerättiin. Aiem-
min seuran rahastonhoitajana toiminut 
Kimmo oli ajatellut ettei näillä kympeil-
lä ja ”roposilla” mitään huoneistoa os-
teta. Kympit kasvoivat kuitenkin vuosi 
vuodelta ja niillä luotua osakesalkkua 

Ahvenanmaa sai 
lehdissä oman 
Å-palstansa. 
Uudet tarra-
merkit käytiin 
tarkasti läpi 
samoin kuin 
SPR: ehiökortit 
ja -kuoret, joista oli oma erikoisluettelointi 
vuosilta 1988-92 numerossa 5-1996

Aikana ennen Postin omakumerkkejä 
päätoimittaja Jaatinen valmisti lehdelle 
oman yksityismerkin, jota sai sekä 
hammastettuna että rullamerkkinä. 
Valtakunnan postiin se ei kelvannut, 
mutta toimi kirjeensulkijana. 

asianosaavat seuran jäsenet myös taiten 
hoitivat. Pienemmässä mittakaavassa on 
tämä sama toteutunut myös nykypäivä-
nä, kun lahjoitusten voimin olemme saa-
neet seuramme taloutta kuntoon. 

Samassa vuoden 1997 ensimmäises-
sä numerossa oli 16 sivuinen artikkeli 
paikallisesta postitoiminnasta Suomes-
sa. Jokainen paikallispostitoiminta sai 
oman sivunsa ja kokonaisuus oli hyvin 
kunniahimoinen. Aineiston kokoami-
sessa käytettiin suurta joukkoa eri alu-
eiden tuntijoita. Oman selvityksen sai-
vat muun muassa Ahvenanmaa, Vaasan 
väliaikainen posti 1918, Kansanvaltuus-
kunnan posti 1918, Helsingin ja Tampe-
reen postit, reuna-alueet kuten Aunus, 
Pohjois-Inkeri, Karjala ja Itä-Karjala, Lai-
va- ja rautatieposti samoin kuin Rauman 
ja Vaasan yksityinen posti. Samalla tee-
malla selviteltiin numerossa 3-1997 myös 
paikallispostia pohjoismaissa. Tämän-
kaltaiset paljon työtä vaatineet artikke-
lit olivat tunnusomaisia Jaatisen toimit-
tamissa lehdissä. Ehkä niiden vaatima 
suuri työmäärä oli yksi syy lehden il-
mestymisen epäsäännöllisyyksiin. 

Antinkatu 32 huoneiston 
(Lönkka) kauppakirjan 
allekirjoitus 18.12.1996. 
Kuvassa vuoden 1996 
puheenjohtaja Kimmo 
Kanerva, vuoden 1997 
puheenjohtaja Johanna 
von Weissenberg sekä V. 
Luhtasuon perikunnan 
edustajat

Ruotsin Trollhättanin 
paikallipostimerkin 
koepainos vuodelta 
1945.

Granö Ångslups 
Aktiebolagin 
10 penniä 
vuodelta 1890. 

Helsingin kaupungin 
postin 10 pennin 
värikoepainama 
vuodelta 1890. 

Jokioisten Forssan rautatien 
25 pennin ehdote vuodelta 1898.

Åbo Skeppsvarfs 
Aktiebolagin sulkija.

Suomen ja 
Pohjoismaiden 
paikallisposti 
sai paljon palstatilaa 
vuoden 1997 lehdissä.

Postimerkkien suunnittelijasta ja tai-
teilijasta Eric O. W. Ehrströmistä oli laaja 
monien ehdotteiden ja luonnosten kuvit-
tama artikkeli numerossa 2-1998. Ohei-
nen vuoden 1931 presidentti Svinhufvu-
din juhlamerkin hylätty luonnos oli ehkä 
liian moderni jos sitä vertaa lopulliseen 
merkkiin. 

Lama oli vuosikymmenen loppuvuo-
sina jo taakse jäänyttä aikaa. Ainakin jos 
katsoi huutokaupoissa maksettuja hin-
toja. Karelia Stampsin huutokaupassa 
postituoreesta ahvenanmaan kuvakevir-
heellisestä haahkamerkistä sai pulittaa  
2 500 markkaa lähtöhinnan oltua 50 mk.
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Kuvat Lönkalta remontin ajalta kertovat, että töitä riitti ennenkuin huoneisto saatiin siihen kuntoon kuin se on nykyisin. 

Vihdoinkin muutto  
omaan kerhotilaan
Huhtikuun 6. päivänä 1998 voitiin pitää 
Suomen Filatelistiseuran ensimmäinen 
kokous omalla uutuuttaan kiiltelevällä 
Lönnrotinkatu 32:n kerhohuoneistolla. 
Paikalle oli saapunut yli 90 seuran jä-
sentä ja osa joutui seisomaan tuolien lo-
puttua. Tunnelma oli kuitenkin hieno ja 
yleisesti kiiteltiin paikan soveltuvuutta 
ja valoisuutta. Nimeä ei paikalle vielä 
silloin oltu annettu, mutta pian se muo-
toutui ”Lönkaksi” kävijöiden puheissa.

Numerossa 3-1998 julkaistiin kuvasa-
toa virallisista avajaisista kutsuvierail-
le 18. huhtikuuta. Tervetulomaljojen jäl-
keen oli onnittelijoiden vuoro. Lahjoja 
annettiin ja uuteen kirjastoon seura sai 
Anneli Hvidonovin lahjoittaman hienon 
kirjakokoelman.

Oma kerhohuoneisto antoi myös mah-
dollisuuden omien myyntitapahtumien 
järjestämiseen. Urho Saaren järjestämät 

Lönkan avajaisten sankarille Magnus 
Relanderille Suomen Filatelistiseura 
myönsi kultaisen ansiomitalin. Magnus-
ta jututtamassa meklari Petri Jannson.  

”Merkkimarkkinat” polkaistiin käyn-
tiin heti kerhotilan valmistuttua. Niistä 
tulikin heti suosittu sunnuntaitapahtu-
ma ja väkeä riitti tungokseen asti. Mo-
net nykyisetkin kerhon jäsenet ovat 
saaneet ensikosketuksensa Lönkkaan 
juuri näissä tapahtumissa. Saaren Urho 
olikin hyvä houkuttelemaan asiakkaita 
piipahtamaan heti seuraavana päivänä 
kerhon maanantaikokoukseen ja huu-
tokauppaan.

Numerossa 5-1998 päästiin herkutte-
lemaan ”Suuren postimerkkiryöstön” 
kanssa.  Valtakunnallinen lehdistö ja 
TV oli kertonut poliisin helsinkiläisestä 
panttilainakonttorista takavarikoimasta 
nimellisarvoltaan yli puolen miljoonan 
markan erästä uusia postimerkkiarkke-
ja. SP-lehden toimitus oli ensimmäisten 

lehtien kanssa päässyt poliisin tiloihin 
kuvaamaan takavarikoituja arkkeja. 
Lehdessä julkaistiinkin tilauseränume-
roittain kaikki arkit. 

Vuoden 1999 numerossa 1 päätoimitta-
ja iloitsi saatuaan vihdoin lehden kotisi-
vut valmiiksi nettiin. Koska  tekijä niitä 
itse päivitti oli sivuilla usein myös uut-
ta tietoa. Sopisi toivoa että vuonna 2019 
lehden täyttäessä 100-vuotta saataisiin 
vihdoinkin seuran ja lehden nykyiset si-
vut kuntoon.

Liekö kotisivujen teko vienyt kaiken 
puhdin sillä numeron 4-1999 pääkirjoi-
tuksessa Jaatinen ilmoitti lehden olevan 
hänen viimeisensä ja pyysi lukijoilta 
anteeksi lehden jatkuvaa myöhästelyä. 
Hän kirjoitti jatkavansa lehden kotisivu-
jen tekoa toistaiseksi, vaikka eräät tahot 

olivat pyytäneet ettei niitä 
enää ylläpidettäisi.

Numerossa 5-1999 uusi 
päätoimittaja Kimmo Ka-
nerva ilmoitti uuden pes-
tin tarkoittavan sitä, että 
häneltä ei enää riittäisi ai-
kaa lehden huutokaupan 
tekemiseen vaan siitä ot-
taisi vastuun Suomen Pos-
timerkkeily. Tärkeintä oli 
Kimmon mielestä saada 
lehti ilmestymään jatkossa 
aikataulujen mukaisesti.  

Takavarikoitujen arkkien 
joukossa oli paljon 
kysyttyjä hologrammi-
merkkejä sekä 50 markan 
karhumerkkejä. Näiden 
karhumerkkien yhteen-
laskettu nimellisarvo oli 
suurin 243 500 mk.
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Edellisissä numeroissa kerroim-
me ovaalien perusmerkkien li-
säksi erikoisimmista tiheä- ja 
harvajuovaisista 5 kopeekan 

merkeistä. Tässä osassa vuoronsa saavat 
viiraliitos, käyttämättömät ovaalit sekä 
isokokoiset yksilöt. Nämä kaikki ovat 
harvemmin tavattavia erikoisuuksia, si-
ten myös hinnoittelultaan kalliimpia.

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

Harvinaiset ovaalit
5 ja 10 kopeekan ovaalit muodostavat yhdessä Suomen 
merkkien ensimmäisen julkaisun. Edellisissä numeroissa 
(SP 2-2018 ja SP 3-2018) kävimme läpi 5 kopeekan pieni- 
ja isohelmiset merkit sekä 10 kopeekan merkit. Tässä osassa 
käsittelemme molempien merkkien erikoisuuksia. 

Klassisen Suomen keräilystä osa 3

Teksti  Esa Kärkäs

Erittäin suurireunainen 10 kopeekan ovaali leikkeellä.  Leveys 1,74 on suurin havaittu, 
ja pinta-ala 2,00 myös suurin havaittu. (G sale II lot # 2033)

Vuosien saatossa erittäin isoko-
koisten hammastamattomien 
klassisten merkkien keräämi-

nen on kiehtonut tunnettuja keräilijöitä. 
Ovaalit eivät tee poikkeusta tässä yhte-
ydessä. Jo Agathon Fabergélla oli aika-

Viiraliitos 
-vesileima
5 tai 10 kopeekan merkkejä esiin-
tyy myös viiraliitos -vesileimalla. 
Viiraliitos -vesileimaa ei pidä se-
koittaa paperityyppeihin. Tämä 7 
mm leveä viivojen nauha esiintyy 
merkillä silloin, kun paperin val-
mistuksessa käytetyn viiran liitos 
on jättänyt paperiin jäljen pape-
rin valmistusprosessissa. On ar-
vioitu, että viiraliitos -vesileima 
esiintyy yhdessä merkissä viides-
täsadasta ja se on siis hyvin har-
vinainen. Muutamia yksittäisiä 
merkkejä ja 3 kuorta on rekisteröi-
ty tähän mennessä. Viiraliitos -ve-
sileiman voi helposti erottaa (ku-
ten tavallisenkin vesileiman), kun 
kohdetta tarkastelee valoa vasten. 
Tämä erikoisuus on monille ke-
räilijöille tuntematon ja se tekee 
mahdolliseksi löytää sellaisen 
vanhoista kokoelmista tai myös 
huutokaupoissa tarjolla olevien 
kohteiden piilo-ominaisuutena.

(OP # 18279)

5 kopeekan merkki on leikattu aivan 
tarkasti ovaalin reunoja sivuten. 
Jos näin leikatun merkin leveys on = 1,00 
ja pinta-ala on = 1,00 niin silloin 
A. Fabergén mittaaman kohteen (kuva 
alla) leveys = 1,66 ja ala = 1,92. Näillä 
mitoilla sen on yksi suurimmista 
rekisteröidyistä kohteista.Isokokoiset 

ovaalit
naan kuuluisassa Suomi-kokoel-
massaan monia erittäin leveitä ja 
kauniita ovaalikohteita. Hän on 
myös ollut kiinnostunut mittaa-
maan kohteiden leveyksiä, kuten 
oheinen kuva osoittaa. Hän on 
mitannut kohteen leveydeksi 48 
mm ylhäällä ja 45,5 mm alhaalla 
sekä korkeudeksi 28 mm.
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Käyttämättömät ovaalit, joissa alku-
peräinen liimoite on säilynyt, ovat 
erittäin harvinaisia ja keräilijöiden 

arvostamia. Voidaan arvioida, että vain 
noin 1 % ovaalikohteista on säilynyt alku-
peräisellä liimoitteella tai osittaisella lii-
moitteella. Lisäksi 2–3 % kohteista on säi-
lynyt käyttämättömänä ilman liimoitetta. 
Nämä kohteet ovat myös erittäin haluttu-
ja, vaikka ei olekaan täysin selvää ovatko 
ne peräisin kirjeiltä ja vain jääneet mitä-
töimättä vai onko liimoite vain poistettu 
vuosien saatossa. 

Alkuperäinen liimoite on myös aihe-
uttanut sen, että monet käyttämättömät 
ja käytetyt kohteet ovat hieman rusket-

tuneet. Tämä 
on täysin nor-
maalia ja joh-
tuu liimoitteen 
vaikutuksesta, 
eikä sitä tule 
pitää kohteelle 
minään isona 
epäkohtana.

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 artikkeli 
on kirjoitettu perustuen omiin havaintoi-
hini viimeisten 20 vuoden ajalta. 

Käyttämättömät 
ovaalit

(G sale III lot # 2001)

(G sale III lot # 2016)

L U K I J O I L T A

Onko kuvan asemanseutu sinulle tuttu? Saarisen Olli oli 
ostanut kyseisen postikortin ilman taustaviivoitusta ja 
tekstiä ulkolaiselta kauppiaalta. Junanvaunut ja rakennus 
näyttävät kyllä suomalaisilta, mutta missä kuva on otettu. 
Paljon väkeä on asemalle kertynyt, joten lienee kyse jostain 
suuremmasta tapahtumasta. 

Numerossa 6-2017 Postihistoria-palstalla kerrottiin 
sotilasviranomaisten järjestämästä postintarkastuksesta 
Rajajoella 1918-19. Kuvana oli tarkastusleimalla n:o 2 
leimattu lähetys. Kuusiston Harri toi näytille omista 
kokoelmistaan postikortin, joka on leimattu numerolla 3.

K anervan Kimmo oli löytänyt vanhasta ”sokeripa-
lasta” kotkamallin 10 pennin merkin vuodelta 
1908, joka näytti olevan ilman pohjapainatus-
ta. Luettelot tuntevat sellaisen merkin vain ai-

emmasta vuoden 1901 tilapäis-
julkaisusta. Kotkamallin tuntija 
Pesosen Matti tutki merkin ja to-
tesi pohjapainannan olevan hei-
kon: ”Merkin alareunassa näkyy 
suurennoksessa harmaita pisteitä.  
Näistä eroittuu ruutukuvio, joka 
vastaa pohjapainannan kuviota. 
Mielestäni merkkistä voidaan sa-
noa sen olevan heikkoa pohjapai-
nantaa. Hyvä kohde silti”. 

L ehtemme Online-huutokaupan meklari Tapani 
Somersalo puolestaan oli löytänyt vuoden 2007 
I-luokan Vadelmamerkin, jossa vadelman väriä 
on enemmän kuin tarpeeksi. Merkki on kuponki-

leikkeellä, mutta ilman leimaa. Magenta 
väri ulottuu hammastukseen asti, mut-
ta ei sen yli kupongille. Näin ollen se ei 
voi olla leimauskoneen ”mustetta”. On-
ko väri merkin painatuksessa syntynyt-
tä tahraa? Merkki on painettu kolmella 
värillä: magenta, vihreä ja musta. Eri-
laisia kummallisuuksia uusissa mer-
keissä näkee säännöllisesti, joten olisi 
toivottavaa että niitä joku painotek-
niikkaa tunteva tutkisi.  
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Aikaisemmissa osissa 1-6 esittelimme Jouko Kaartisen 
suomalaisten merkkien paino- ja hammastevirheistä kertovasta 
kokoelmasta merkkejä ennen itsenäisyyttä sekä itsenäistyneen 
Suomen ensimmäiset merkkimallit: Saarinen, Vaasa ja malli-30. 
Tässä osassa esittelemme juhlamerkeistä PR:n ja Tubin.

Punainen Risti
ja Tub-merkit 

Paino- ja hammastevirheet 
suomalaisilla merkeillä Osa 7

Teksti ja kohteet Jouko Kaartinen

T ässäkin osassa esittelemme 
painatusvirheellisiä ja osittain 
tai kokonaan hammastamat-
tomia merkkejä sekä voimak-

kaita hammastesiirtymiä. Yleensä vial-
lisia merkkejä ei päässyt markkinoille  
painolaitosten erittäin tarkan kontrol-
lin vuoksi, mutta esimerkiksi Punaisen 
Ristin merkeissä löytyy ristin siirtymiä, 
puuttumisia ja kaksoispainatuksia. Näis-
sä merkeissähän punainen risti painettiin 
erillisenä lisävärinä. 

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

PR-32. Eduskunta-
taloa kuvaavassa 
2,5 markan merkissä 
on voimakas 
hammaste-
siirtymä.

PR-38.
1 1/4 mk + 15 p
kaksois-
ristillä.
Erittäin 
harvinainen.

PR-46. Taksan mukainen postilähetys Turusta 1.12.1951 
Peipohjaan. Punainen 5 + 1,25 mk ilman ristiä. 
Ainoa tunnettu oikeataksainen lähetys tällä merkillä. 

PR-46. Vihreä 
1 mk + 25 p. 
Hammastamaton 
merkki arkin 
reunasta.

PR-38. 2 mk + 50 p
kaksoisristillä
ja alla PR-67
0,20 + 0,03 p
ilman ristiä.

Tub-51.  12 + 3 mk
Voimakas hammaste-
siirtymä vasemmalle
sekä Tub-47
päällepainaman
siirtymä oikealle.

Punaisen Ristin vuoden 1982 liito-oravamerkistä 
tunnetaan voimakkaita hammastesiirtymiä.
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Kirjallisten ja puhelintarjousten on oltava perillä to 20.9.2018 klo 12.00
Huutokauppa päättyy verkossa to. 20.9.2018 klo 21.00

Kohteiden näytöt Suomen Filatelistiseurassa, Lönnrotinkatu 32 B, 
Helsinki  10.9.2018 klo 16.30–17.30 sekä 17.9.2018 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

Punaisen Ristin vuoden 1982 liito-oravamerkistä 
tunnetaan voimakkaita hammastesiirtymiä.

Harvinaisia 
malleja ja ehdottei-
ta kuten tämä 
mallin-54 Suomen 
Pankin Setelipai-
non esittelymerkki 
60 markan Olavin-
linnasta (Kohde nro 
93) sekä mallin 
-30 Helsingin 
Olympialaisia 
varten tehty ehdote 
25 markan ehiö-
kortista (Kohde nro 
178), jota ei 
koskaan julkaistu. 

Runsaasti hienoja Arvo-posti 
kohteita kuten tämä upea 10 kop 
vakuutettu ovaaliehiökuori. 
Helsinki 14.7.1854 - Reval (Tallinna) 
9.7. - Post Veso 11.7. Recom sealing 
wax no 3.  (Kohde nro 174).

Kohde nro 16.
Isohampainen 
1 mk, aitoutus.

Kohde nro 102.
Zeppelin nelilö,
postituore.

Kohde nro 283. USA 
Jackson 2 c hammasta-
maton nelilö, aitoutus.
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SUOMI Esifilatelia
1  1746. Kirjattu vapaakirje Porvoosta Ithis Nybyhyn  80
2  1806. Kirjattu kirje Heinolasta Loviisaan 50
3  1826. Kirjattu kirje Porista Turkuun. Kyrillinen Björneborg.  20
4  1857  Åbo korkea laatikkoleima kirjeellä Ranskaan.  20
5  1863  Brahestad matala laatikkoleima Englantiin.  20
6  1867. Kirjattu kirje Tampereelta Jacobstadiin.  15
7  1872. Vakuutettu lähetys Helsingistä Nycarlebyhyn.  50
8  1872. Vakuutettu lähetys Helsingistä. Rekom sealing wax 2. 50
9  1881.  Erityisesti kirjattu kirje (in Specie) Haminasta.  30

SUOMI Isohampaiset 1866
10  8 penniä (Ayc) ehjä merkki  40
11  20 pen sininen läv B, liimakkeen jälkiä *. Aitoutus. 80
12  20 penniä Cf, kauniilla kuoren etusivulla  20
13  20 penniä kaksoishammaste  35
14  20 ja 40 p kirjatun kuoren etusivulla Kuopiosta Helsinkiin.  15
15  40 pen läviste III, kaunis postimestarin mustemitätöinti  10
16  1 mk ruskeankeltainen läv C. Hyvä, aitoutus C. Schwenson  90

SUOMI Vaakunamalli 1875
17  Köpis, musteristi ja leiman kaari.  70
18  2 pen harmaa ** ja Fredrishamn leimaus 1885.  12
19  Senaatin 5 p (SAh) loisto Helsingfors 7.11.1880.  15
20  10 pen ruskea ** (No 24 LB)  40
21  Leimapainon 10 p (LBb) lähes loisto Helsingfors 7.8.1883.  10
22  20 pen sininen oik pystysivu kaksoishammaste.  18
23  Senaatin 20 p (SA) korkea merkki, loisto Hyvinge  10
24  25 pen punainen ** 1882 (No 26 LB).  20
25  Senaatin 2 x 20 p ja 25 p kirjatulla kuorella Helsingistä.  70
26  32 p (SAg) loistokuorella Porvoosta Pietarin kautta Saksaan.  90
27  Senaatin 32 ja 20 p R-kuorella Ruotsiin. Hyvä taksakohde!  80

SUOMI Uudet värit 1885
28  1 mk harmaa/punainen ** (No 32) 20
29  5 mk vihreä/punainen leimattu (No 41)  80

SUOMI Vaakunamalli 1889
30  M-89 sarja 2 pen - 10 mk postituoreena **  100
31  10 mk ruskea/punainen leimattu (No 42)  20

SUOMI Rengasmerkit 1891
32  Rengasmerkit 14 kop, 35 kop ja 50 kop **  35
33  Rengasmerkit 14 kop, 35 kop ja 50 kop leimattuina.  25
34  1 rupla loisto Kajana 18.1.1899  25
35  1 rupla siistillä 13.VI.01 Helsinki leimalla.  20
36  7 ruplaa musta/keltainen liimakkeen jälki *  50

SUOMI Kotkamerkit 1901-1911
37  5 pen pulajulkaisu 1901 ** (No 60)  26
38  10 pen karmiini, iso siirtymä osa ensiliimakkeesta * (No 63)  20
39  1901 20 p * (lähes **)  12
40  1905 Wärde kuori, 3 x 20 p M-01 Kuolemajärveltä Viipuriin. 5
41 1901 5 x 1 mk leikkeellä Turenki 4.1.1902.  20
42  1902. Musta 10 mk kulmaleimalla.  12

Kohde nro 1. Kirjattu (rekommenderas) 
vapaakirje Porvoosta Ithis Nybyhyn 
26.9.1746. Sisältö mukana. Upea kohde! 
Kokoelmasivu mukana.

Kohde nro 8. Vakuutettu lähetys Helsingistä 
Nycarlebyhyn 7.9.1872. Rekom sealing wax 
no 2. Langat ehjät. Kokoelmasivu mukana.

Kohde nro 4. 1857 Åbo korkea laatikko-
leima kirjeellä Ranskaan. Sisältö 
mukana, kuusi erilaista leimaa.

Kohde nro 25. Senaatin 2 x 20 p ja 25 p kirjatulla kuorella 
Helsingistä Tampereelle 13.7.1881. Takana Sealing-Wax no 1a.
Kokoelmasivu mukana.

Kohde nro 26. Senaatin 32 p (SAg) loistokuorella Porvoosta 
Pietarin kautta Saksaan 2.8.1878. Postivaunuleima 3.8. Pietarin 
leima 28.7. ja Wiesbadenin tuloleima 7.8. Tuorin aitoutus.

Kohde nro 14.  20 ja 40 p kirjatun kuoren 
etusivulla Kuopiosta Helsinkiin 3.8.1872.

Kohde nro 13.  
20 penniä 
kaksois-
hammaste.

Kohde nro 19. Senaatin 5 p (SAh) 
loisto Helsingfors 7.11.1880.
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43  1902. 10 mk räkenskap-leimaus sekä reunavesileima (No 72)  18
44  1902. 10 mk musta 5-rivilö Leimaus Räk. (No 72)  80
45  5 pen sinertävänvihreä B-hammaste (No 76 Be)  18
46  1914 20 pen sininen, Turku 22.V.14, Turun laivaleima.  8
47  20 pen sininen iso hammaste siirtymä (No 78 A) 20 
48  1915. 10 mk leikkeellä, 2 Porvoo leimaa (No 80)  35
49  1915. 10 mk leimattu (2 leimaa ) (No 80)  50

SUOMI Käyttösarjat 1930-
78  1930  7 erilaista lähetystä.  10
79  1930  Olavinlinna 15 mk siirtymä  5
80  1930  Olavinlinna sin 5 mk väritarttuma **  8
81  1930  täydellinen tarttuma 3 mk leijonamerkissä ** 5
82 1931  kortti USAAN Taksa 1,5 mk  5
83 1932  2,5 markan hammastamaton pari ilman liimaa 10
84  1933  Kirjattu kirje Saksaan 3 mk ja 2 mk. Tuloleima  10
85  1937  Sekapostite malli 30 leijonia ja PR 1937 sarja  20
86  1947  täydellinen tarttuma 24 mk leijona **  8
87  1948  Olavinlinna 15 mk lentopostina Hollantiin 31.1.1948. 12
88  1949  Olavinlinna 35 mk, laskos!  10
89  1949  Olavinlinna 35 mk loisto Kemi 27.3.52  6
90  1954  Wifag koemerkit, kolme erilaista **  8
91  1956  Lammin kirkko hieno Lauttakylä 21.7.56 6
92  1956  Yleismerkit 100 mk, 125 mk ja 300 mk kaikki ** 20
93  1957  Valmiin malli 1954 60 mk kuvamerkin esittelykappale 50
94  1973  numerokuusilo 10 mk (1571-11-1973) ** 10
95  1975  siirtymä 0,40 mk leijonamerkissä ** 8Kohde nro 55.  50 pen ruskea huvi-

veroon tarkoitettuja mitätöintejä.

Kohde nro 63. Firmakuori harvinaisel-
la Helsingin punaisella R-leimalla. 
Vain kaksi tunnetaan. 2 mk merkki 
leimattu Helsinki 12.2.1925. Turun 
tuloleima 13.2. Kokoelmasivu mukana.

SUOMI Saarisen malli 1917-1929
50  1917  10 p painotuotteella Hollantiin. Tarkastuleima.  30
51  1917  5 mk loisto Helsinki 15.12.1921.  8
52  1917  1 mk punainen/musta iso siirtymä * (No 87 A) 10
53  1917  1 mk numerokuusilo nr 97 ** (No 87 A)  40
54  1917  1 mk yhdeksän ryhmä arkin reunasta (n:o 97) **  50
55  1917  50 pen ruskea huviveroon tarkoitettuja mitätöintejä.  15
56  1917  Kirjattu pakettikortti Juurikasta Sotilasleima 1. Patalj.  10
57  1917  siirtymä 1 mk  5
58  1917  sokkohampaat 1 mk 5
59  1919  siirtymä 20/10 p  5
60  1920 puolikas arkki lisäpainama 60/40 p  10
61  1921 Vakuutetulla Arvo-kuorella 25 mk pari + muita.  20
62  1925 Erikoisuus, puolitettu 60 p. Numeroleima 1801, tekele.  10
63  1925 Firmakuori harvinaisella Helsingin pun. R-leimalla. 20
64  1925 Hakaristi 30 p ja 2 mk siirtymät  5
65  1925 Hakaristi 25 pen W1 kulmaleimalla  10
66  1925 Postituore numerokuusilo hakaristi 40 pen B hamm. 20
67  1926 40 pen sinertävänvihreä ** (No 127 B w29  30
68  1927 25 mk Norma 136 B w 2 *   16
69 1927 postitorvi 40 p B-hamm. vesileima w4 **  8
70  1927. Malli 1917 merkit 1 ja 5 mk lentokirjeellä Saksaan.  12
71  1928 1,5 mk vihreä/lila pari (No 144 Bw 4)  20

SUOMI Vaasanmalli 1918
72  10 pen punainen, 3-rivilö leimattu ja siirtymää  10
73  40 p koko arkki  10
74  70 pennin nelilö kirjeellä Vaasasta Helsinkiin 6.6.1918  20
75  1 mk 4-rivilö, ei keskuskuviota eikä liimaa. 15
76  5 mk nelilö **  60
77  5 mk violetti/musta ** (No 97) 20

Kohde nro 74.  70 pennin 
nelilö kirjeellä Vaasasta 
Helsinkiin 6.6.1918.

Kohde nro 73.  
40 p koko arkki.

Kohde nro 75.  1 mk nelirivilö ilman keskuskuviota. Ei liimaa.

Kohde nro 84. 
Kirjattu kirje 
Helsinki N 
Saksaan. 
3 mk oliivi 
ja 2 mk violetti. 
Takana tuloleima.

Kohde nro 89.  
Olavinlinna 35 mk 
loisto Kemi 27.3.1952.

Kohde nro 83.  
2,5 markan 
hammasta-
maton pari 
ilman liimaa.
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SUOMI Juhla- ja avustuspostimerkit 1922-
96  1928 Postimerkkinäyttelyn numerokuusilot w1 ** 40
97  1930 -1940 luvun siirtymiä juhlamerkeillä 15 kpl 14
98  1930 PR 1 mk+15 pen nelirivilö 16.XII.30 Läskelästä 15
99  1930 Punainen Risti 2 mk + 20 p postivaunuleima 22.IX.30  40
100  1930 Punainen Risti leimattu sarja (No 176 - 178) 18

101  1930 Zeppelin ** (No 179)  50
102  1930 Zeppelin nelilö **   180
103  1931 E. Lönnrot, kuvakevirhe, leimattu  16
104  1931 Svinhufvud loisto Helsinki 7.4.1932. 5
105  1932 - 1936 Punaisen Ristin leimatut sarjat 20
106  1937 kirjattu lentokirje Helsingistä 27 IX 37. 10 
107  1937 PR 3,5 mk Hieno Padasjoki leimaus  10
108  1938. Viiden eri julkaisun sekapostite  15
109 1941 Mannerheim 3,50 mk w2, lyhyt väli, suosioleimaus?  30
110  1941 Mannerheim sarja w2, lyhyt väli (19 mm) **  40
111  1941 Ryti 2,75 mk w2 ** liimakkeen jälki marginaalissa  150
112  1943 PR kirje Helsingistä Rutalahdelle 10.VI.43 8
113  1944 PR 2 mk + 50 p ristin siirtymä **  5
114  1945. PR 1945-sarja Pori 2.5.1945 loistoleimoin.  50
115  1947 Tub 24 mk + 6 mk, hieno Helsinki 16.XI.51 10
116  1948 Punaisen Ristin Sveitsin lastenapu Helsingistä 3.9.48  8
117  1953 Tub 15 + 3 mk Jyväskylä 23.X.54  10
118  1955 Nervander loisto Alavus k.k. 10.8.55 6
119  1955 Suomen Kirkko 800 v. Loisto Hyvinkää 15.6.55  6
120  1957 PR 20 + 5 mk Lauritsala 20.10.63  8
121  1965 Tub-sarja loistoleimoin 5
122  1987. Sekapostite ehiökortilla Kajaanista Unkariin.  8
123  1990 pr-sarja loistoleimoin  6
124  1992 pr-sarja loistoleimoin  5
125  1994 Leppäkerttu pienoisarkki **  20
126  1995 Sontiainen arkki **   20
127  Näyttelymerkkejä -48, -55, -56, -60, -66 ja -81  15

SUOMI Postimerkkivihkot
128  1938 Posti 300 vuotta vihko **   30

SUOMI Vuosilajitelmat ja -kirjat
129  1992 Postimerkkivuosi kirja + merkit  12
130  1996 Postimerkkivuosi kirja + merkit  12
131  1997 Postimerkkivuosi kirja + merkit  12

SUOMI Kenttäposti
132  1963 Pakettikortti Västinniemestä 2.10.63  40
133  Kenttäposti 1963 ** (No KP 8)  28
134  Kenttäposti 1983 ** (No KP 9)  45

SUOMI Autopakettimerkit
135  1949/50. Ensimmäinen autopakettisarja.  10
136  1952 5 mk x 2 ja 50 mk x 2 paketin osoitekortilla 15

SUOMI Aunus
137  1 mk punainen/musta ** Aitoutus Kari Lehtonen 80

SUOMI Pohjois-Inkeri
138  5 mk violetti/harmaa ** (No PI 6)  100
139  Hammastamattomat 10 pen - 5 mk **  30
140  II sarja hammastamaton pari sarja *  35

SUOMI Karjala
141  2 mk leimaamaton väärenne  10
142  40, 50 ja 75 p kaunisleimaisina kuorella Uhtua 2.2.1922.   150

SUOMI Itä-Karjala
143  1942 Mannerheim 2.75 mk Äänislinna 23.II.42 6
144  1942 Mannerheim 50 p, 1.75 mk ja 2 mk Äänislinna 22.II.42 6
145  Kolme kuorta Akve, Alavoinen ja Jessoila  10
146  Kolme kuorta Kaskenoja, Kenjärvi ja Nurmoila 10
147  Kolme kuorta Pajusuo, Palalahti ja Patojärvi 10
148  Mannerheim, kolme loistoa  5
149  Ryti sarja kirjatulla kuorella Vahvajärvi  5
150  Ryti sarja kirjatullla kuorella Mäkriä  5
151  Vihreä lisäpainama kirjatulla kuorella Aunuksenlinna 5

Kauniita Punaisen Ristin postilähetyksiä, kuten nämä kohteet nro 98 ja 99. Kaunisleimaisia 
juhlamerkkejä, 
myös nappiloistoja.

Postituoreet (**) Zeppelin ja PR-44  2 mk +50 pristin siirtymä.

Kohde nro 132. 
Pakettikortti 
2.10.63Västin-
niemestä 
Kenttäposti-
konttoriin 
3.10.63.

Kohde nro 136.  
1952 autopaketti-
merkit 5 mk x 2 ja 
50 mk x 2 paketin 
osoitekortilla.
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SUOMI Suomessa käytetyt venäläiset
152  1889 20 kop (vaakar. pap.) kirjatulla kuorella Saksaan 8
153  1889 Kaksi 4 kop postik. Suomesta Norjaan ja Englantiin 8
154  1889 Pystyraitainen paperi, 9 erilaista  10
155  1889 Vaakaraitainen paperi, 10 erilaista  10
156  1889 VE13, 50 kop (vaakar. pap.) Helsinki 18.3.1907. 6
157  3 +7 kop firmakuorella Mikkelistä Saksaan. Tuloleima  10
158  1914 Hyvänt. 1+1 kop värillinen paperi, hammaste 13,5.  30
159  1914 Hyvänt. 3+1 kop valkoinen paperi, hammaste 12,5  10
160  1914 Hyvänt. 3+1 kop värillinen paperi, hammaste 11,5  5
161  1914 Hyvänt. 10+1 kop valkoinen paperi, hammaste 11,5  5
162  1914 Hyvänt. 7+1 kop värillinen paperi, hammaste 13,5 10
163  1917 hammastam. 3 kop nelilö, K.P.X.P. No 10. 28.10.1917 15
164  1917 hammastam. 5 kop nelilö, Mikkeli 31.8.1917 15

Kohde nro 132. 
Pakettikortti 
2.10.63Västin-
niemestä 
Kenttäposti-
konttoriin 
3.10.63.

Kohde nro 136.  
1952 autopaketti-
merkit 5 mk x 2 ja 
50 mk x 2 paketin 
osoitekortilla.

Kohde nro 142. Karjalan 40, 50 ja 75 p kaunisleimaisina 
kuorella Uhtua 2.2.1922. Saarisen mallin 25 ja 75/50 p Suomus-
salmella leimattuina 10.2. Lapuan tuloleima 10.2.

SUOMI Rautatieposti
165  1902.Kirje ilomantsiin postivaunu 13 (R)  10
166  1908. Postikortti postiljoonivaunu S-J (R5) 10
167  1960. Lähetys 1 3 60 postivaunu 39 (R4) 8
168  1963. Lähetys 29 4 63 postivaunu 40 (R4) 8

SUOMI Joulumerkit
169  Kahdeksan erilaista postituoretta 1908 -1930  25
170  1913. Kulkenut TUB joulumerkki Omenapuu ehiökortti. 10
171  1915. TUB-joulumerkki Keltainen Risti postituore.  12
172  1955 Joulumerkit 10-rivilö **  20
173  1987. TUB-joulumerkki blokit 1987 ja 1990 postituoreina.  8

SUOMI Ehiöt
174  Upea 10 kop vakuutettu ovaaliehiök. Helsinki 14.7.1854  200
175  14 kop rengasehiökuori hienolla R-leimalla Liivinmaalle.   30
176  15 mk ehiökortti ehdote, sivukuvana Korpilahti. Aitoutus.  50
177  15 mk ehiökortti ehdote, sivukuvana Turku Åbo. Aitoutus.  50
178  Mallin 1930 luonnos ehiökortiksi, ei luetteloissa. Aitoutus. 60

SUOMI LEIMAKOHTEET Luovutettu alue
179  Viipurin leimavirhe. Päiväys kääntynyt ylösalaisin. 10
180  Uuksu, varaleimasin 24.9.39 Helsinkiin  15

SUOMI LEIMAKOHTEET Kuvioleimat
181  Kuvioleima 64 B Turusta 15.8.78 Helsinkiin  15
182  Kuvioleima 79, Helsingfors 1875 32 pen  10
183  Kuvioleima 99 kauniilla yhdistetyllä rivilöllä 25
184  Kuvioleima 149 Sign. R Weber  8
185  Kuvioleima 181 (Joensuu) kuorella Ilomantsiin  20
186  Kuvioleima 184 Sign. R Weber  8
187  Kuvioleimat 230, 250, 277 ja 280 kaikki Joensuusta  20
188  Kuvioleima 280 Joensuu 5 pen 1895 rivilö, pari+irto  10
189  Kuvioleima 318 Kuopiosta 23.III.95 Hankoon 30
190  Kuvioleima 360. 3x20 p ja 5 p kirjat. kuor. Ny Carlebystä  20
191  Kuvioleima 400 Kuopiossa 13.7.03  10
192  Kuvioleima 400, punainen 1895 5 pen pari  15
193  Kuvioleima 441, ruotsalaisella Oscar 10 öre merkillä. 8

Suomessa käytettyjä venäläisiä hyväntekeväisyysmerkkejä, 
sekä värillistä etä valkoista paperia.

Kohde nro 175.
14 kop rengas-
ehiökuori 
hienolla 
R-leimalla 
Helsingistä 
17.4.1895 Liivin-
maalle. 
Tuloleima 10.4. 
(juliaaninen 
kalenteri)

SUOMI LEIMAKOHTEET Postipysäkkileimat
194  Finnby.p. 3 kop rengasmerkki Salon kautta Lohjalle  25
195  Hölmö, Kasala, Leppijärvi, Malvala ja Mjölbolsta 15
196  Karhunselkä postipysäkki  5
197  Keveri Tampereelta 17.IV.15 Rantsilaan  10
198  Mustianoja, K Kallio. Häijää 11.VII.41  8

SUOMI LEIMAKOHTEET Numeroleimat
199  Numeroleimat 131, 161, 187, 204, 342 ja 364 (1889 20 p)  20
200  Numeroleima 75 Loimaalta 18.XI.09 Nummelaan  12
201  Numeroleima 76. Kulkenut kuori Lemland postileimalla  10
202  Numeroleima 203 Nauvosta 29.8.04 Turkuun  12
203  Numeroleima 574 Sulkavalta Kurkijoelle  12
204  Numeroleima 723 Suomusjärveltä 5.X.05 Vihtiin  12
205  Numeroleima 1021 kirjeellä Nurmi VpL. 21.4.1948 20
206  Numeroleima 2052 + Kuolemajärvi postileima M-17 postik.  10

Kohde nro 190. Kuvioleima nro 360. 3 x 20 p ja 5 p kirjatulla 
kuorella Ny Carlebystä Kajaaniin 11.12.1887. Kuorella 
ensimmäinen R-lipuke mallia 1883! Kokoelmasivu mukana.
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SUOMI LEIMAKOHTEET Asemaleimat
207  Raseborg Kortti lähetetty 11.VII.11 Poriin  10
208  1915. Asemaleima SAIRALA ehiökortilla.  10
209  Pennala Lähetetty 30.XII.15 Helsinkiin  10
210  1916. Asemalaima MELLILÄ ehiökortilla.  10
211  Jorfvas 12.I.25 Helsinkiin  15 
212  Humppila,asemaleima ja postitoimipaikka, varaleima.  20

SUOMI LEIMAKOHTEET Ensipäivä- ja erikoisleimakuoret
213  1937 Mannerheim FDC, tuloleima  15
214  EPK 2.1.42 Punainen Risti  40
215  EPK 2.5.42 Yleismerkit 50 mk ja 100 mk Ruotsiin, sensuuri.  120
216  EPK 1.10.42 Leijonamalli (No 283-287)  100
217  1945 PR-sarja kirjatulla FDC-kuorella. Tuloleima.  10
218  EPK 4.9.45 Olavinlinna 15 mk ja Postitalo 20 mk 75
219  1947 Paasikivi FDC, kuvakuori  8
220  1948. FDC kuori TUB 1948 päällepainamasarja USA:aan  8

AHVENANMAA Kokoelmat ja erät
224  Ahvenanmaa 2010-2016 leimattuna. Hieno Davo kansio. 50
 
POHJOISMAAT Esifilatelia
225  Liikekirje Tanskasta Jakobstadiin. Helsingör 24.11.1848.  10

POHJOISMAAT Islanti
226  1912. Seitsemän erilaista leimattua merkkiä ajalta 1912-25.  15
227  1922 Tjänstemärke 2 kr, Facit Tj 53.  8

POHJOISMAAT Norja
228  1921.Norja: Sekapostitekirje Stavanger-Tshekkoslovakia.  15
229  1934. Norja laivapostia s/s ”costa Rican” leimalla Hollantiin.  8
230  1941 V-merkit Wieniin lentopostina. Saksan sensuuri.  12
231  1943 Facit 335B-340B * (ensiliimakkeet) Facitissa 5000 kr.  100

POHJOISMAAT Tanska
232  1855. Sininen 2 skilling, Facit 3  20
233  1857  8 skilling vihreä, Facit 5  10
234  1858. 4 skilling ruskea 7 kpl leimoja. Facit 7  10
235  1900. Vanhaa Tanskaa virka-, lautta-, lunastus ym.  40

POHJOISMAAT Ruotsi
236  1927. Ruotsi Yliopiston kirjattu virkakirje Ranskaan.  12

MUU EUROOPPA Postilähetykset
237  1927. Bulgaria: Kirjattu sekapostite korkein arvoin Saksaan.  8

MUU EUROOPPA Eesti
238  1931 Painotuote Tallinnasta Turkuun 19.5.1931.  10
239  1935 Lähetys Tallinnasta 1.VIII.35 Helsinkiin. Lunastettu 20

MUU EUROOPPA Iso-Britannia
240  1940. Englanti postimerkit 100 vuotta sarja FDC kuorella  8
241  1948. Englanti: Lontoon olympialaiset sarja FDC kuorella 8

MUU EUROOPPA Italia
242  1918. Kirje monin merkinnöin ja sensuurein. 10

Paljon asemaleimoja ja rautatiepostia. 
Kohde nro 209. Pennalan asemaleima 30.XII.15.

Kohde nro 215. M-30 yleismerkit 50 mk 
ja 100 mk. FDC Ruotsiin, sensuuri.

Kohde nro 218. Olavinlinna 15 mk ja 
Postitalo 20 mk FDC Ruotsiin 4.9.45

AHVENANMAA Postilähetykset
221  Mallin 1889 20 ja 25 p kirjatulla kirjeellä Maarianhaminasta 20
222  20 p ehiökuori M-89 laivalla (per ångbåt Sofia)  20
223  Kotkamallin 1901 10 p nelirivilö kirjat. kirjeellä Brändöstä  20

Kohde nro 221. 
Mallin 1889 20 ja 
25 p kirjatulla 
kirjeellä Maa-
rianhaminasta 
Helsinkiin 
22.3.1894. 
Harvinainen 
Maarianhaminan 
iso R-leima. 
Tuloleima Turku 
26.3. Kokoelma-
sivu mukana.

Kohde nro 223. 
Kotkamallin 1901 
10 p nelirivilö 
kirjatulla 
kirjeellä Brän-
döstä Turun 
kautta Kimitoon 
12.3.1901. R-leima 
ja Turun R-lipu-
ke. Kauttakulku- 
ja tuloleimat. 
Komea sinetti. 
Kokoelmasivu 
mukana.

Kohde nro 231. Norja 1943 Facit 335B-340B * (ensiliimakkeet).

Tanskan skilling
-merkkejä 1855-58. 
Facit 3, 5 ja 7.
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MUU EUROOPPA Ranska
243  1796 vallankumousajan kuori. Vuosi 7 taksa 6.  10
244  1873. Ranska: vanha kirje 25c + 15c Ceres ”P.D” leimalla  10

MUU EUROOPPA Saksa
245  1902 Postikortti Saksan Itä-Afrikasta Saksaan  10
246  1913 Kortti Kamerunista Saksaan  10
247  1918. Miehitys Puolassa. Kirje Varsovan poliisipresidentille  8
248  1922 Pikakirje lentopostina (zeppelin postia) 50
249  1923 Saksa Reich Michel 258-60  25
250  1933 Zeppelin Chicago lento 1 mk, 2 mk ja 4 mk.  80
251  1936. Saksa: Zeppelin 75 pfg ”Hindenburgilla” lentänyt.  12
252  1937. Kulkkenut kortti Hitler ja Hindenburg autossa.  10
253  1938. Kirjattu kirje Bremen-New York laivapostin leimalla  25
254  1938. Lentokuori Frankfurtista Hollantiin 8.7.38 8
255  1938. Saksa Zeppelin juhlamerkit kirjatulla lentokortilla  12
256  1941 Sachsenhausenin keskitysleirin kuori. Sensuurileima E  25
257  1943 Böömi-Määr ja Ostland sekapostite.  35
258  1943. Saksa 6xWienin postikongressi 12+38 pfg  8
259  Kenttäposti koko arkki (Mi 3)  20
260  Hieno blokki, kirjeellä leimattuna 2.3.49 (Mi 42-45)  300
261  1950 DDR Pirnasta 18.12.50 Helsinkiin  16
262  1951 BRD kirje Bremenistä Tanskaan 22.11.51  45
263  1951. DDR FDC 2x12 pf NL:n ystävyys 15.12.51. 12

MUU EUROOPPA Unkari
264  1931 Zeppelin nelilöt ** 1 ja 2 pengö (Mi 478-479)  70
265  1931. Unkari: Zeppelin lento Itävaltaan.  15

MUU EUROOPPA Venäjä ja Neuvostoliitto
266  1858 Venäjän n:o 2 kuorella Pietarista Ouluun 1858  40
267  1879 firmakuori Suomeen 7 kop merkillä.  10
268  1886. Venäjä 3 kop ehiökortti Moskova-Pietari-Helsinki.  8
269  1889 pystyr. 7 ruplaa. Nelilö arkin reunasta ** (Mi 50y)  20
270  1889 vaakar. 3,5 ruplaa. Kuusilo arkin kulmasta ** (Mi 49x)  30
271  1889 vaakar. 7 ruplaa. Nelilö arkin reunasta ** (Mi 50x) 20
272  1902. Venäjä: Pieni ehiökuori 14 kop kirjattuna Harkovasta 8
273  1914 Sensuroitu lähetys Pietarista Grankullaan.  10
274  1934 Neuvostoliitto, 10 kop Zeppelin + 5 kop sotilas 12
275  1937 Zeppelin 50 kop yksin kirjeellä Ukrainasta  10

AASIA Postilähetykset
276  1974. Vietnam sensuroitu kenttäpostikirje Etelä-Vietnam.  15

AFRIKKA Merkit
277  Englannin siirtomaa Natal Michel 32C  10

AFRIKKA Postilähetykset
278  Saksan posti Kamerunissa. Ehiökortti Saksaan 1909  10
279  Ugandasta kirje Suomeen 1922, lunastusleimat 10
280  Tarvelähetys Sudanista Helsinkiin 26.IX.40 sensuurileimat 10

AUSTRALIA & OSEANIA Postilähetykset
281  Kirje Englantiin 1896. Victorian 1/2 p + kaksi ehiöleikettä 10

POHJOIS-AMERIKKA Kanada
282  1939. Kanada: Sekapostitekirje ensilentokuorella Saksaan.  12

POHJOIS-AMERIKKA USA
283  1864 Jackson 2 c musta, hammastamaton nelilö, aitoutus 120

POSTIKORTIT Paikkakunnat
284  Afrikka Ambomaa lähetysasema  6
285  Ahvenanmaa Hammarlandin kirkko Ei kulkenut 6
286  Ahvenanmaa, Pedersön kirkko, nyrkkipostissa 1916  6
287  Ahvenanmaa, Saltvikin kirkko. Ei kulkenut 6
288  Antrea. Kulkenut kortti Antreasta Koivistoon 10 XI 11. 10
289  Harmoinen, maisema ja lähetys 21.7.39  8

Kohde nro 243. Ranska 1796. Vallan-
kumousajan kuori. Vuosi 7 taksa 6.

Kohde nro 260. Saksan hieno blokki, 
kirjeellä leimattuna 2.3.49 (Mi 42-45).

Kohde nro 281. Oseania. Victorian 1/2 p 
+ kaksi ehiöleikettä kuorella Englantiin.

Kohde nro 266. Venäjän nro 2 kuorella Pietarista Ouluun 1858.

Kohde nro 270. Venäjä 1889 
vaakaraitainen 3,5 ruplaa. 
Kuusilo arkin kulmasta ** (Mi 49x)
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290  Helsinki kortti 18.IX.08 Uuteenkaupunkiin 6
291  Helsinki, Kauppatori Kulkenut Uuteenkaupunkiin 6
292  Helsinki, Hypoteekkiyhdistyksen talo .  5
293  Helsinki, Presidentin Linna  6
294  Helsinki, rukoushuone Kalliossa.  6
295  Helsinki, Vanha Kirkko ei kulkenut  6
296  Helsinki, Vanha Ylioppilastalo, kulkenut 15.I.15 Iisvedelle  6
297  Helsinki, Ylioppilastalo ja raitiovaunu, kulkenut 18.V.12  6
298  Jyväskylä, hieno maisema  6
299  Kuokkala. Kaksi rantamaisema korttia  10
300  Kuolemajärvi, kirkonkylä  8
301  Naantali, Ukko-Pekan silta ja Pohjola laiva 6
302  Sortavala, maisema ei kulkenut  6
303  Tampere, Talouskoulu 31.X.12 Iisvedelle  6
304  Turku , Aurajoki Turusta 6.V.17 Nummelaan 6
305  Turku, silta ja raitiovaunu Turusta 16.9.22 Mouhijärvelle  6
306  Turun lentoasema 1937.  5
307  Turun messujen avajaiset 1929 (?)  8
308  Uusikaupunki  6
309  Uusikaupunki, kulkenut 4.VI.10 Naantaliin  6
310  Viipuri 2-osainen panoraamakortti, kulkenut 1901.  20
311  Viipuri 2-osainen panoraamakortti, kulkenut 1902. 25
312  Viipuri 3 osainen panoraamakortti, kulkenut 1901  20
313  Viipuri 3 osainen värillinen panoraamakortti, ei kulkenut.  30
314  Viipuri. Kulkenut kortti Viipurista Tampereelle 22 VII 27. 10
315  Viipuri. Kulkenut sommitelma kortti 1902  10
316  Viipuri. SNLL:n kesäjuhlat 1922, ei kulkenut.  10

POSTIKORTIT Taitelijakortit
317  M Wendelin nr 449 R 4  8
318  M Wendelin nr 483 R4. Mustianojan postipysäkki leima  8
319  M. Wendelin pakettikortti Hy 418, harvinainen 50
320  M. Wendelin taittokortti Hy 689 / R4  20

POSTIKORTIT Aihekortit
321  Jean Sibelius Helsingistä 11.XII.40 Häijään  6
322  Karjala kortti kulkenut Naantalista 16.VII.44 Häijään 6
323  Kenttäsairaala, Vapaussodan Rintamamiesten Naisliitto 5
324  Kirkko, Kyyrölä Viipurin lääni ei kulkenut  6
325  Kirkko, Muonio kulkenut 18.VII.32 Uuteenkaupunkiin 6
326  Saksan Itä-Afrikan linjan alus  8
327  SAS DC-3 ja DC-6, kulkeneet Tanskasta Suomeen 5
328  Suomalainen kone menossa Laatokalle.  10
329  Suomen vanha kartta suomalaisuuden aikaan. 8
330  Suomi Neito  6

331  Uudenvuoden kortti Raumalta 20.XII.09  6

NUMISMATIIKKA Suomalaiset kolikot
332  25 pen hopea, 1866 - 1917 laijitelma yht. 33 kpl 10
333  50 pen hopea 1864 - 1917 laijitelma yht. 34 kpl  10
334  1 mk 1865, -66 3 kpl, -67, -74 2 kpl, -90 2 kpl,  
  -92, -93, 1907 ja 1915 2 kpl yht. 14 kpl 60
335  2 mk hopea 1865 2 kpl, -66, -70, -72,  
 -74 2 kpl, 1906, -08 2 kpl yht. 10 kpl 80
336  10 pen kupari 1889 2 kpl ja 1890 3 kpl  10

NUMISMATIIKKA Suomalaiset setelit
337  50 pen 1918 7 kpl sarja 00645313 - 00645319  10

Kohde nro 293. Helsinki, Presidentin linna.Monia Viipurin hienoja panoraamakortteja, kuten tämä kohde nro 310.

Kohde nro 287. Saltvikin kirkko, Åland.

Kohde nro 328. Ilmavoimat Laatokalla.

Kohde nro 305. Turku, silta ja raitiovaunu. Kohde nro 306. Turku, lentoasema 1937.

Kohde nro 334. 14 kpl suomalaisia kolikoita 1865-1915.

Kohde nro 343. Nigel Mansell + Renault, 
F1-mestari vuodelta 1992.,
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Kohteet myydään eniten tarjoavalle. Ostohinta on joko korkein 
tarjous tai toiseksi korkein tarjous  + 10 % riippuen siitä kumpi on 
alhaisempi. Verkossa näkyy toiseksi korkein tarjous tai korkein 
tarjous jos se on alle 10 % toisena olevaa tarjousta. Jos et halua 
kirjautua Onlineen, voit tarjota puhelimitse tai kirjeitse. Kun tarjo-
uksia on yksi näytetään pohjahinta. Tarjoukset tehdään tasa euroi-
na. Noudatamme ns. 5 min. sääntöä huutokaupan päättyessä.  
Kohteen ostohintaan lisätään 17 %:n huutoraha. Ainoan tarjouksen 
tekijä saa kohteen pohjahinnalla, johon lisätään huutoraha 17 %.
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MyyMäTTä JääNEET KOHTEET
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Kohde nro 295. Helsinki, Vanha kirkko. Kohde nro 298. Jyväskylä, maisema. Kohde nro 300. Kuolemajärvi, kirkonkylä.

PääTTEEKSI Postia Mannerheimille
338  Lieux de Geneve päämajasta kirje Suomen Punaisen Ristin  
 puheenj. Mannerheimille 17.4.1943. Upea kirjeensulkija. 20
339  Lunastuslähetys Sveitsistä Marsalkka Mannerheimille 1944. 15
340  Ruotsin natsipuolueen (NSF) äänenkannattajan lehtikääre  
 Mannerheimille 1943. Mielenkiintoinen kohde! 30
341  Surukuori Ruotsista Mannerheimille 21.12.1943.  15
342  Vichyn Ranskasta kirje Marsalkka Mannerheimille 1944. 20

PääTTEEKSI Keräilyautot
343  Nigel Mansell + Renault, F1-mestari vuodelta 1992  20
344  Packard V12 Le Baron alkuperäispakkauksessa.  15
345  Saab 96 vuodelta 1964 alkuperäispakkauksessa. 1:43  15

346  USA military Ford GPA alkuperäispakkauksessa. 1:43  15
347  USA military kuorma-auto GMC 353 alkuperäispak. 20

PääTTEEKSI Cinderella
348  Alkon leimamerkit 193-69, 7 erilaista  5
349  Helsingin Olympialaisten kankainen hihamerkki 10
350  Helsingin Olympialaisten pääsyliput jalkapallo otteluun 10
351  Kansalaissodan aikaiset hätärahat. Käytetty Iissä.  10
352  Osakekirja Rederiaktiebolagen Aura leimamerkein.  10
353  Postikortti kokoisessa valokuvassa presidentti Svinhufvud  5
354  Postimerkkien muistotauluista kirjanen vuodelta 1901.  10
355  Suomen Matkailijayhdistys: Henkilövaa`n kuitti Uutela  7
356  UN-Finbat muistoblokki 1989. Harvinainen! 10
357  Åbo filatelistföreningen muistoblokki 1937. Harvinainen! **  50

Kohde nro 340. 
Ruotsin natsi-
puolueen (NSF) 
äänenkannattajan 
lehtikääre  
Mannerheimille 
vuonna 1943. 
Mielenkiintoinen 
historiallinen
kohde!

Kohde nro 349. Helsingin 1952 
Olympialaisten kankainen hihamerkki.

Kohde nro 357. Åbo filatelistföreningen 
muistoblokki 1937. Harvinainen! **.



Suomen Postimerkkilehti28
4/2018

Mitä yhteistä on jalosukuisten sukupuilla ja 
Itävalta-Unkarin vanhoilla leimoilla?
Teksti  ja kohteet Seppo Laaksonen AIJP

Historiaa 
ja f ilateliaa

Kaksi Baijerin prinsessaa
  Itävallan keisarinnoina

M olemmat ovat – ainakin 
allekirjoittaneelle – vai-
keasti avautuvia.  Tämä 
saattaa tietysti johtua iän 

mukanaan tuomasta analyyttisen kyvyn 
heikkenemisestä, mutta ainakin vanho-
jen keisarillis-kuninkaallisten postilei-
mojen osalta asiaa hankaloittaa myös se, 
että niissä ei ennen 1880-lukua ollut lain-
kaan vuosilukua. Toki päivä ja kuukausi 
löytyvät, mutta ellei kohteen sisältö ollut 
tallella tai siinä ole vuoden paljastavaa 
käsimerkintää tai ulkomaista tuloleimaa 
jää se arvausten varaan. Koska keisaril-
linen posti kuitenkin usein sisältää his-
torian siipien havinaa, yritän muutaman 
kohteen avulla valottaa kahden baijeri-
laisprinsessan kohtaloita Itävallan kei-
sarin (joka myös oli Unkarin kuningas) 
puolisoina. 

Ensimmäisen kirjeen lähettäjä on kei-
sarinna Carolina Augustan ylihovimesta-
rin virasto. Carolina oli Baijerin kunin-
gas Maximilian I Josephin ja kuningatar 
Auguste Wilhelminan tytär ja eli vuosina 
1792–1873.   Carolina Augusta avioitui 
1808 vasta 16-vuotiaana Württenbergin 
kruununprinssi Williamin kanssa, mut-
ta liitto päättyi jo varhain avioeroon.  
Toisen kerran Carolina Augusta me-
ni naimisiin Itävallan keisari Franz I 
(1768–1835) kanssa 1814.  Tämä liitto kes-
ti keisarin kuolemaan asti, jonka jälkeen 
leskikeisarinna vietti loppuelämänsä 

Kirjattu, postimaksusta 
vapaa virkakirje 
Hänen Majesteettinsa 
keisarinna Carolina 
Augustan ylihovimestarin 
virastosta Wien 
Recommand(irt) 
29.4.18?? > Pisek, Böömi.  

Takana ei tuloleimaa, vain ylihovimestarin musta lakkasinetti.

Kokoelmissani on 
myös leiman 
käyttöajan 
vertailukappa-
leeksi sopiva 
toinen tavallinen 
yksityispostin 
kuori samalla 
leimalla eli Wien 
Recommand(irt) + 
punainen ”Franco” 
(= kokonaan 
maksettu) 30.4.1844 
> Debrecen, 
Unkari. Vuosiluku 
sisällä tekstissä. 
Ylempi kuori 
ajoittuu samoihin 
aikoihin 1840-lu-
vulle eli Carolina 
Augustan leski-
keisarinnakauteen.

syrjään vetäytyneenä.  Suurimman osan 
ajastaan hän asui Salzburgin linnassa, 
mutta ylemmän kuvan kirje on kuiten-
kin Wienin hovista.

Keisarinna Carolina Augustan 
muotokuva sekä hänen 
puolisonsa keisari Franz I  
Itävallan 12 hellerin merkillä 
vuodelta 1910 (Michel 167).
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T oinen keisarinnamme on fil-
meistä ja TV-sarjoista tuttu 
Sissi (saksankielisellä alueella 
käytetään muotoa Sisi) eli Bai-

jerin prinsessa Elisabet (1837–1898).  Hän 
oli Baijerin ruhtinas Maximilian Josephin 
(myöhemmin kuningas Maximilian II) 
ja prinsessa Ludovikan tytär.  Carolinan 
isä Maximilian I oli siis Sissin  isoisä, hei-
dän välissään Baijeria hallitsi kuningas 
Ludwig I. 

Elisabet avioitui vuonna 1854 Itäval-
lan keisari Franz Josef I (1830 - 1916) kans-
sa. Keisarinna oli rakastettu ja suosittu, 
mutta avioliitto ei kuitenkaan ollut on-
nellinen. Keisariparin neljästä lapsesta 
toinen tytär kuoli vain 2-vuotiaana ja 
ainoa poika eli kruununprinssi, arkki-
herttua Rudolf (1858-1889)  teki itsemur-
han 31-vuotiaana. Hovin ankara etiketti 
ahdisti Sissiä ja hän sairasti tuberkuloo-
sia. Siksi hän viihtyi Wienin juonittele-
vaa keisarillista hovia paremmin Un-
karin kuningattaren roolissa Gödöllön 
linnassa Budapestin itäpuolella, mistä 
myös kokoelmani kohteet on lähetetty. 
Keisarinna Elisabet salamurhattiin vasta 
60-vuotiaana italialaisen anarkistin toi-
mesta Genevessä syyskuussa 1898.

Keisarin tai keisarinnan omakätises-
ti allekirjoittama kirje on tietysti doku-
menttina omassa luokassaan.  Mutta kei-
sarinnojen lähipiirinkin postilähetykset 
tarjoavat filateelisia tarinoita – kuten tä-
män päivän trendi edellyttää. Tuoreissa 
lehdissä ja uutuuskirjoissa on ollut usei-
ta pohdintoja filatelian, postihistorian ja 
varsinaisten historiatieteiden suhteesta. 
Suunta näyttää selvältä: filatelia tulee 
entistä enemmän painottumaan histo-
riantutkimuksen suuntaan. Toivottavas-
ti vanha kunnon keräilyn vietti ja ilo ei-
vät tästä kärsi vaan säilyvät ensisijaisina 
motiiveinamme. 

Nuori, kaunis keisarinna 
Sissi I maailmansodan 
aikaisella hyvän-
tekeväisyysmerkillä, 
tekstinä ”Viribus Unitis” 
(= yhteisin voimin). 
Kirje 4.8.1915 Wien > Judenau. 
Etusivulla toinen 
hyväntekeväisyysmerkki 
sotasokeiden hyväksi. 

Takana ei tuloleimaa, vain ylihovimestarin musta lakkasinetti.

Hänen Majesteettinsa 
keisarinnan ja kuningat-
taren sihteeristön raha-
lähetyskirje. Gödöllöstö, 
Unkarista, 21.11.18?? > Pest. 
Sisältönä ollut seteleitä 
yhteensä 95 guldenin 
arvosta. Gödöllön yksi-
renkainen leima, jossa 
kuukausi numeroin 
ilman vuosilukua.

Tamas Gudlinin Unkarin leimakäsikirjan mukaan 
leima on ollut käytössä 1855–82 eli sopii hyvin Sissin keisarinna-aikaan. 
Kuorella on kaksi unkarinkielistä laatikkoleimaa: ”Berment” (= postimaksutta) 
ja ”Allitolag” (= ilmoituksen mukaan, eli sisältöä ei postin toimesta laskettu, 
on luotettu lähettäjän kuorelle kirjoittamaan). Iso ”X” musteristi keskellä 
kuorta tarkoittaa, että se on kokonaan maksettu perille asti. 
Kuoren takana on viisi mustaa majesteetin sihteeristön lakkasinettiä.

Toinen kirje Sissille 
rakkaasta Gödöllöstä.  
Keisarillis-kuninkaallisen 
hovijahtimestarin 
maksettu kirje 16.2.1898 > 
Magyarovar (saks. 
Ungarisch Altenburg). 
Osoitettu paikalliselle 
metsänhoitajalle. 
Gödöllön uudemmassa 
yksirenkaisessa leimassa 
(käytössä kolme eri kokoa 
1882–1918)  nyt ylinnä 
vuosiluku, kuukausi on 
kirjaimin. 

Kirjeen maksu tuolloin oli 10 kreutzeria, 5 kreutzerin merkki 
oli korttitaksan arvo. Lunastusleima (P) ja käsimerkintä 
punakynällä ”10 kr” eli 2 x puuttuva taksa ja muita 
kynämerkintöjä. Kirje ajoittuu aikaan noin puoli vuotta 
ennen Sissin murhaa. 
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ja Israelin välissä eli lähellä hyvin levottomia ja sotaisia alueita. 
Siksi onkin hämmentävää, miten rauhallista maassa on.
Teksti  Seppo Salonen

– lämmintä ja hiekkaa

Syyriasta on viime vuosien aikana 
tullut Jordaniaan pari miljoonaa 
ihmistä pakoon alueella riehuvaa 
julmaa sotaa. Jordanian oma vä-

kiluku on vain seitsemän miljoonaa, joten 
näin suuri pakolaisjoukko on maalle valta-
va taakka. Jordanialla on rauhansopimus 
Israelin kanssa sekä hyvät suhteet Yhdys-
valtoihin ja maa lienee arabimaista länsi-
maisin.

Jordania

Jordania sijaitsee alueella, jolla on ollut 
asutusta tuhansia vuosia ennen ajanlaskun 
alkua. Valloittajia on tullut monesta ilman-
suunnasta, ja useita korkeatasoisia kulttuu-
reja on lopulta hävinnyt historian hämärään.

Ensimmäisen maailmansodan aikana 
lähi-itää hallitsi Osmanien valtakunta (turk-
kilaiset), jolla oli yhteistyösopimus Saksan 
kanssa. Arabinationalistit liittoutuivat brit-
tien kanssa vuonna 1916. Britannian yh-



31

 

dysupseerina oli kapteeni T.E. Lawrence, 
jonka ehdotuksesta kapinalliset katkai-
sivat tärkeän Hijazin rautatieyhteyden 
(Damaskoksesta Medinaan), ja valloit-
tivat myöhemmin Aqaban satamakau-
pungin. 

Näistä tapahtumista on tehty kuuluisa 
elokuva Arabian Lawrence (kuvassa David 
Lean, jonka ohjaama elokuva sai vuonna 
1962 seitsemän Oscar-palkintoa).

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen 
suurin osa entisestä Osmanien valtakun-
nasta jaettiin. Britit irrottivat osan man-
daatistaan Transjordaniaksi, jota hallitsi 
kuningas Abdullah I. Maa itsenäistyi brit-
tihallinnosta vuonna 1946. Maan viral-
linen nimi on Jordanian hašemiittinen 
kuningaskunta. Suurin osa maasta on 
kuivaa erämaata, mutta Jordanin laak-
sossa harjoitetaan maanviljelyä. Asuk-
kaista valtaosa on arabeja, jotka kult-
tuurinsa mukaan jaetaan jordanialaisiin, 
palestiinalaisiin ja beduiineihin. Kunin-
gas Hussein hallitsi maata vuosina 1953-
1999. Hän nousi valtaan 15-vuotiaana 
isoisänsä salamurhan ja mielisairaudes-
ta kärsineen isänsä lyhyen hallituskau-
den jälkeen. Husseinista tuli eräs tun-
netuimmista arabijohtajista, ja häntä 
kunnioitetaan yhä joka puolella näkyvin 
kuvin. Nykyinen hallitsija Abdullah II on 
Husseinin poika. Hän on opiskellut Yh-
dysvalloissa ja Britanniassa. Kuningas-
perhe on erittäin suosittu Jordaniassa.

Jordanian talous ja turismi
Jordanialla ei ole juurikaan luonnon-
varoja, ja se on riippuvainen energian 
ja veden tuonnista naapurimaista. Se 
tuo öljyä Saudi-Arabiasta ja maakaa-
sua Egyptistä. Ainakin aurinkoenergi-
an kehittämiselle olosuhteet ovat otolli-
set. Maan merkittävimmät luonnonvarat 
ovat fosfaatti, potaska ja öljyliuske. Aqa-

ba on tärkeä satamakaupunki Punaisen-
meren pohjukassa. Sieltä erilaista tava-
raa kuljetetaan pohjoiseen maanteitse ja 
rautateitse aina Syyriaan saakka. Myös 
Palestiinaan lähes kaikki tavara kulkee 
Jordanian läpi Aqabasta. Satamakau-
punki on vapaakauppa-alue, mistä edul-
lista tavaraa tullaan hakemaan muualle 
Jordaniaan. 

Turismi on tärkeää Jordanialle. Aqaba 
on vajaan 200 000 asukkaan rantaloma-
kohde, jossa on takuuvarmasti lämmin-
tä, kesällä liiankin kuuma. Muutaman 
kilometrin päässä saman lahden rannal-
la sijaitseva Israelin Eilat on ehkä tun-
netumpi lomakohde. Koska Jordaniassa 
on korkeatasoisia sairaaloita, maa pyrkii 
houkuttelemaan varakkaita ulkomaa-
laisia potilaita leikkauksiin edullisiin 
yksityissairaaloihinsa. Kaksi tärkein-
tä turistikohdetta ovat Petran arkeolo-
ginen rauniokaupunki ja Wadi Rumin 
autiomaa. 

Petra sijaitsee vuorten reunustamassa 
syvässä laaksossa. Nabatealaiset raken-
sivat sen pääkaupungikseen kuuden-
nella vuosisadalla ennen ajanlaskun 
alkua. Suurimmillaan Petrassa asui  
20 000 asukasta. Kaupunkiin johtavan 
yli kilometrin pituisen Siq-solan loi ai-
kanaan maanjäristys, ja vuoden 363 jä-
ristys tuhosi puolet kaupungista, eikä se 
enää kyennyt toipumaan ennalleen, var-
sinkin koska kauppareittien muutokset 
olivat vähentäneet sen merkitystä. Ku-

koistuskautenaan Petra oli taidokkaasti 
kasteltu, vehreä kaupunki, jossa viljel-
tiin hedelmiä ja viiniä. Sen vaikuttava ja 
värikäs arkkitehtuuri yhdisteli vaikut-
teita niin Kreikasta, Egyptistä, Meso-
potamiasta kuin Intiastakin. Vieläkin 
kaupungissa on jäljellä vesikouruja ja 
patorakennelmia.

 

Kuuluisia rakennelmia on hiekkakivi-
kallioon kaiverrettu Al Khazneh, ”aar-
rekammio” eli treasury, joka tunnetaan 
myös elokuvasta Indiana Jones ja viimei-
nen ristiretki. Siinä Harrison Ford ja ”isän-
sä” Sean Connery etsivät ristiretkeläisten 
Graalin maljaa juuri tästä aarrekammi-
osta. Laaksossa on paljon muitakin kal-
liohautoja, obeliskeja ja muun muassa 
iso kallioon kaiverrettu amfiteatteri. Ny-
kyisen turistiryntäyksen aikana voi vain 
kuvitella, miltä laaksossa on näyttänyt 
silloin kuin siellä asui tuhansia ihmisiä 
ja vesi kulki laaksoa pitkin. Nyt rutikui-
vaa solaa ravaa edestakaisin kymme-
nittäin aaseja, hevosia, hevosrattaita ja 
kameleja turistien kuljettamista varten. 
Joka tapauksessa paikka on vaikuttava, 
joten kannattaa tutustua. Vuonna 2007 
valittiin maailman seitsemän uutta ih-
mettä. Petra on yksi näistä uusista pai-
koista.

Al-Sharif Al-Hussein bin Ali moskeija Aqabassa.
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Toinen merkittävä Jordanian turisti-
nähtävyys on Wadi Rumin autiomaa, 
joka sijaitsee noin 50 km Aqabasta poh-
joiseen. Se on 720 neliökilometrin puner-
tava aavikko, jossa hiekan keskellä siellä 
täällä nousee korkeita hiekkakivikallioi-
ta. Alue on Unescon maailmanperintö-
luettelossa ja rauhoitettu. 

Siellä tehdään paljon maastoauto- se-
kä kamelisafareita, joiden lopuksi ihail-
laan auringonlaskua, ellei aurinko ole 
pilvessä tai hiekka pimennä taivasta. 
Lopuksi pimeän tullessa kokoonnutaan 
beduiinitelttaan, jossa nautitaan ros-
vopaistin tapainen ateria paikallisine 
mausteineen. Beduiiniteltoissa on mah-
dollisuus myös yöpyä. Wadi Rumin erä-
maassa on kuvattu muun muassa elo-
kuva Yksin Marsissa, jossa Matt Damon 
seikkailee yksin Marsiin jääneenä hie-
kan keskellä. Elokuvaan on hiukan lisät-
ty punaväriä, mutta kyllä koko autiomaa 
vivahtaa vahvasti punaiseen. Erittäin 
vaikuttava paikka on joka tapauksessa.

Aqaba on turistille aika helppo kau-
punki. Hyviä ruokapaikkoja ja kahvi-
loita riittää, ja hintataso on pahimmil-
laan Suomen tasoa ja parhaimmillaan 
paljon edullisempi. Kannattaa tutkia 
paikalla aiemmin käyneiden edullisia 
ruokavinkkejä; se kannattaa. Kaduil-
la voi kävellä rauhassa ja basaarimai-
sia kauppakujia riittää. Takseja tööttäi-
lee joka välissä tarjoamassa kyytiä tai 
sightseeing-ajeluja. Oppaat varoittivat, 
että Aqabassakin saakka saattaa törmätä 
pakolaisiin tai kerjäläisiin, mutta emme 
nähneet mitään epäilyttävää. 

Vesiurheilusta kiinnostuneille Punai-
nen meri tarjoaa kirkkaita vesiä, koral-
liriuttoja ja suolaisessa vedessä on tosi 
mukava kelluskella. Paikalliset asukkaat 
ovat ystävällisiä, tervehtivät, ja meno on 
yleisesti aika rentoa.

Posti ja filatelia Jordaniassa

Aqaban keskustasta löytyi pääpostitoi-
misto aika helposti. Konttori oli hyvin 
askeettinen. Siellä oli kolme tiskiä vie-
rekkäin, eikä juuri mitään tavaraa ei-
kä postin tuotteita näytillä. Yleensähän 
kaikissa länsimaissa on nykyään posti-
kortteja ja makeisia ja muuta rihkamaa 
enemmän kuin postimerkkejä esillä. 
Merkkien osto sujui kyllä sujuvasti ihan 
englannin kielellä. Varsinaisia filatelia- 
tai numismatiikkakauppoja ei vastaan 
tullut. En kyllä varsinaisesti niitä etsi-
nytkään. Jordanian postimerkeillä näyt-
tävät toistuvan jatkuvasti kulloisenkin 
hallitsijan kuvat sekä tietysti paikallinen 
historia ja vanhat rakennukset. 

Postikortteja löytyi joka toisesta ka-
dun kaupasta, mutta yleensä ne olivat 
pölyisiä ja auringossa käpristyneitä. Jos 
osti postikortteja niin postimerkkejäkin 
aina löytyi. Keskustassa oli myös pa-
ri yllättävän tasokkaan näköistä kirja-
kauppaa, joissa myös postikortit olivat 
siistejä. Yhdestä ostin myös postimerk-
kejä, joita näytti olevan hyvä valikoima. 
Keltaisia postilaatikoita oli siellä täällä 
kaupungissa, mut-
ta en tiedä minne 
kortit olisi pitänyt 
laittaa. Tähän men-
nessä kukaan ei tie-
tääkseni ole saanut 
Jordaniasta lähe-
tettyä korttia, vaik-
ka osa postitettiin 
ihan pääpostista, 
osa hotellista ja osa 
kadun postilaati-
kosta. Lisäksi pos-
timaksu Euroop-
paan oli yllättävän 
kallis 1,80 dinaaria, joka on reilusti yli 
2 euroa. Onnistuimme siis löytämään 

Suomeakin kalliimman postimaksun 
Euroopan ulkopuolelta.

Paluumatka jordanialaisella lentoyh-
tiöllä oli yhtä suoraviivainen kuin me-
nokin kaikkien kriisialueiden sivuitse. 
Lensimme ensin Israelin yli, sitten Kyp-
roksen ja Libanonin välistä (juuri siinä 
oli lentokieltoalue muutamaa viikkoa 
myöhemmin ohjushyökkäyksen takia), 
suoraan Turkin yli, Krimin niemimaan 
sivuitse, Ukrainan ja Valko-Venäjän yli 
ja Viron yli Helsinkiin. Kaiken kaikkiaan 
kuitenkin hieno reissu. Takuuvarmaa 
lämmintä ja mielenkiintoista historiaa 
kuitenkin suhteellisen lähellä ja ilman 
aikaeroa. 

Jordaniassa on 
satakunta 
päiväperhoslajia, 
joista joitakin on 
ikuistettu 
sikäläisiin 
merkkeihin. Tässä 
sitruunaperhosen 
lähilaji ja 
etelänkuusama-
perhonen.

Postimaksu 
Eurooppaan 
1,80 dinaaria.

Jordanian kuninkaallinen perhe.
Kuningas Abdullah II oikealla.
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Rautatieonnettomuuksista julkaistuja postikortteja ei paljoa 
markkinoilla näy ja ne vähätkin käyvät yleensä kaupaksi hy-
vään hintaan. Minulle tuli joskus vuosikymmeniä sitten oheisen 
kuvan mukainen postikortti vaurioituneesta dieselveturista.
Teksti  Olli  Saarinen

Tapahtumien selvittämisessä 
olisi ollut melkoinen työ, ellei 
joku (isäni?) olisi kirjoittanut 
kortin taakse vihjettä: Kirjoki-

ven asemalla 24.9.1962 kello 16.25. Tämän 
jälkeen tapahtumien selvittäminen oli-
kin paljon helpompaa. 

Kirjokiven asema sijaitsi Savon radalla 
Kouvolasta pohjoiseen. Tapahtumassa 
olivat mukana pohjoisesta tullut tava-
rajuna kuvan dieselveturin vetämänä ja 
etelästä tullut höyryveturi Ukko-Pekka 
matkustajavaunuineen. Helsingin Sano-
mat tiesi kertoa tapahtumasta heti seu-
raavana päivänä:

”Henkilö- ja tavarajunan raju yhtee-
najo Kirjokiven asemalla; kuusi louk-
kaantui. Loukkaantuneista kaksi oli 
matkustajia. Tavarajunan lastina oli ha-
lot ja paperipuut. Henkilöjunasta särkyi 
ensimmäisenä ollut vaunu, jossa oli en-

Kirjokiven onnettomuus

simmäisen luokan osasto, ei kuitenkaan 
siinä matkustajia.”

Seuraavana päivänä tapahtumien 
kulusta oli selvinnyt jo enemmän (HS 
26.9.1962): 

Pultin katkeaminen syynä Kirjokiven 
onnettomuuteen; vahingot kymmeniä 
miljoonia markkoja. Mekaanisesti toimi-
vat turvallisuuslaitteet ovat olleet vialla, 
jolloin pääopastin ei ole toiminut, on ai-
nakin alustavien tutkimusten mukaan 
todettu osasyyksi tavarajunan ja hen-
kilöjunan yhteenajoon maanantaina il-
tapäivällä Kirjokiven asemalla Kouvo-
lasta pohjoiseen. … Onnettomuudessa 
vaurioituivat tavarajunan veturi HR12 
numero 2215 ja henkilöjunan Risto-sar-
jaan kuuluva veturi numero 1013. Hen-
kilöjunasta särkyi yhdistetty I ja II luo-
kan matkustajavaunu sekä tavarajunasta 
venäläisiä pienehköjä umpivaunuja VG 

viisi kappaletta ja isohkoja neljä vaunua 
sekä suomalainen neliakselinen vaunu. 
Lisäksi neljään muuhun tavaravaunuun 
tuli pieniä vaurioita. ”Ensi perjantaina 
piti Kirjokiven asemalla ottaa käyttöön 
sinne asennetut releasetinlaitteet ja van-
hat asetinlaitteet oli tarkoitus jättää pois 
käytännöstä torstaina”, sanoo 7. liiken-
nejakson päällikkö Toivo Paronen.

Kouvolasta tuleva henkilöjuna nume-
ro 171 oli otettu ensimmäiselle raiteelle. 
Mekaanisissa asetinlaitteissa ei ollut it-
sessään mitään vikaa, mutta siipipää-
opastin toimi seuraavasti. Sen ylimmäi-
nen siipi, jonka täytyy aina laskeutua 
seis-asentoon, onkin jäänyt aja-asen-
toon. Tämä johtuu siitä, että siiven kiin-
nityslaudan kierrepultti on katkennut. 
Tyynellä ilmalla siipi on jäänyt ilmei-
sesti edellisen junan jäljiltä aja-asentoon. 
Vaikka junanlähettäjä asetinlaitteista nä-
ki, että se oli seis-asennossa, niin siitä 
huolimatta pohjoisesta saapuvan tava-
rajunan miehistö luuli, että heillä on lu-
pa ajaa ja että he kohtaavat postijunan 
sivuraiteella. Tavarajuna tuli ratapihalle 
noin 40 kilometrin nopeudella.

Ennen ei tiettävästi VR:llä ole sattunut 
tällaista siiven jäämistä. Se on teoriassa 
mahdotonta. Koko laitos rakentuu sii-
hen, että näin ei voi käydä. Jos yhteen-
ajo olisi tapahtunut kymmenen metriä 
pohjoisempana, olisivat vaunut murs-
kanneet asemarakennuksen ja uudet 
kauko-ohjauslaitteet. Pahimmin louk-
kaantuneen tavarajunan veturinkuljet-
tajan Herman Karteman tila on vakava, 
muut voivat hyvin, kertoi lehti.

Liekö tästä tapahtumasta olemassa 
onnettomuuspostia? Mielenkiintoista 
olisi myös tietää, onko jollakulla posti-
korttikokoelma rautatieonnettomuuk-
sista? Onko sellaista materiaalia tar-
peeksi kokoelmaksi asti? 

Kirjokiven onnettomuu-
dessa tavarajunaa vetä-
nyt höyryveturi Ukko-
Pekka selvisi pienemmin 
vaurioin kuin henkilöju-
naa vetänyt Risto-sarjan 
dieselveturi. 

Jordaniassa on 
satakunta 
päiväperhoslajia, 
joista joitakin on 
ikuistettu 
sikäläisiin 
merkkeihin. Tässä 
sitruunaperhosen 
lähilaji ja 
etelänkuusama-
perhonen.
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Harvinaisia?

E dellisen palstan “Paikallisasiakirja postiennakolla” -kir-
joitukseen viitaten Keijo Kivimäki on lähettänyt toi-
mitukselle oheiset kuvat – tästä kiitos.

Ensimmäisessä kuvassa on paikallispainotuote 
postiennakolla vuodelta 1919 (paikallispainotuotteesta 51-100g 
postimaksu oli 0,20 mk ja postiennakosta 25,01-100 mk maksu 
oli 0,50 mk eli yhteensä 0,70 mk eli sen, mitä lähetykselle on 
frankeerattu merkkejä).

Toisessa kuvassa on vapaakirjepaketti postiennakolla sa-
moin vuodelta 1919. Vapaakirjeoikeudella tarkoitettiin va-
pautta sekä postimaksun että kirjaus- ja vakuutusmaksun 
suorittamisesta. Tässä tapauksessa maksettavaa jää postien-
nakkomaksu (postiennakosta 325,01-400 mk maksu oli 2,00 
mk eli tässäkin frankeeraus on tehty oikein).

Kivimäki tiedustelee, mitä tarkoitetaan edellisessä palstassa 
lausutulla ”voisipa sanoa niiden olevan jopa harvinaisia” ja ovatko 
tässä kuvatut kohteet harvinaisia sekä mikä olisi käypä hinta.

Harvinaisuudella yleensä tarkoitetaan, kuinka usein puhee-
na olevan kaltaista kohdetta tiedetään tavatun. Kun nyt pu-
hutaan taksoista, niin henkilön, joka ei keräilyssään juurikaan 
kiinnitä huomiota postitaksoihin ja eikä sen myötä tarkem-
min lähetyslajeihinkaan, niin hänelle kirjeistä, postikorteista 
ja pakettiosoitekorteista poikkeavat lähetyksen satunnaises-

ti tarkasteltuna voivat kaikki tuntua harvinaisilta. Sen sijaan 
postitaksoihin erityisesti paneutunut keräilijä, jonka paneutu-
misen kesto on voinut kestää kymmeniä vuosia, pitää harvi-
naisena kohteita, joita hän tuon kymmeniä vuosia kestäneen 
keräilijänuransa aikana on tavannut harvoin. Luokituksella 
”harvinainen” tarkoitetaan tuota jälkimmäistä, pitkäkestoiseen 
havainnointiin perustuvaa harvinaisuutta.

Mikä sitten on lukumäärä, jonka alittuessa postilähetyslajin 
voidaan sanoa olevan harvinainen. Tästä lienee lukuisa käsi-
tyksiä. Käsikirjoissa näkee harvinaisuusasteikkoja tyyliin RR, 
R1, R2 jne., joissa RR tarkoittaa kaikkein harvinaisinta astet-
ta. Noissa käsikirjoissa RR tyypillisesti määritellään niin, että 
kohteesta on 1-2 , 1-3 tai 1-5 rekisteröityä havaintoa. Toisaalta 
kysyin kerran Postihistoriallisen yhdistyksen kerhoillassa ihan 
vain galluppina, mikä on määrä, jota asianomainen pitää vielä 
harvinaisena, ja suurin lausuttu käsitys oli 50.

Usein harvinaisuus ja kohteen kalleus mielletään kulkevan 
käsikädessä. Näin ei välttämättä ole. Voihan olla kohde, joita 
tiedetään olevan olemassa vain yksi tai kaksi, mutta jos kukaan 
muu ei moisia kohteita kerää eikä siten halua ostaa, niin kohde 
ei mene kaupaksi ja kohteen arvon voidaan sanoa olevan jo-
pa nolla. Kääntäen kohde, joita tiedetään olevan useita, mutta 
sellaisia kohteita on myynnissä harvoin, niin hinta voi huuto-
kaupassa muodostua hyvinkin korkeaksi, jos kohdetta useat 
haluavat oikein tosissaan. Ohessa kuvatun kaltaisten kohtei-
den hinnan sanelee ihan kulloinenkin markkinatilanne. ■ [PH]
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Postihistoriallisen 
syksy

Postihistoriallisen yhdistyksen 
2018 syksyn ensimmäinen ker-
hoilta on 30.8.2010. Tuolloin 
Christian Knappe kertoo kii-

nalaisista postileimoista ja niiden tul-
kinnasta.

 Syyskuun 27. päivänä Mikael Col-
lan valistaa Suomen ja Viron välisestä 
postista 1930-45 
ja niihin liittyvis-
tä erikoisuuksis-
ta. Lokakuun 25. 
päivänä vuoros-
taan Risto Pitkä-
nen kertoo Suo-
men varhaisista 
postinkuljetusjär-
jestelmistä ja mar-
raskuun 29. päi-
vänä kuulemme 
Jorma Keturin 
esitelmän Postin 
salaisesta urkin-
nasta.

 Vuoden viimeisessä kerhoillassa jou-
lukuun 19. päivänä (joka on poikkeuk-
sellisen aikaisin ja vielä keskiviikkona) 
käydään läpi läsnä olevien esittämiä 
kohteita sekä havaintoja ja kysymyksiä 
niistä. Lisäksi on osallistuttava tietokil-
pailu.

Kokouksen aluksi yhdistys tarjoaa 
kahvia, teetä ja kahvileipää. Ja Lönkalla 
sisällä on aina kuivaa vaikka ulkona tuli-
si vettä kuin Esteri-tädin pyllystä. ■ [PH]

K uvattakoon heinällä vähemmän harvinaisia koh-
teita ja puulla enemmän harvinaisia kohteita. Jos 
kokoelmassa valtaosa kohteita on vähemmän har-
vinaisia, niin jokusen enemmän harvinaisen koh-

teen mukaan saaminen ei tee kokoelmasta enemmän harvi-
naista – eli metsää.

Jokunen enemmän harvinainen kohde saattaa tulla huoma-
tuksi – kuten muutama puukin niityllä – mutta yleisnäkymä 
kokoelmassa on kuitenkin yhä vähemmän harvinainen – eli 
niitty. Vasta silloin, kun enemmän harvinaisilla kohteilla on 
kokoelmassa selvä pääpaino, kokoelman harvinaisuuden voi-
daan sanoa selvästi nousseen – eli niitystä on tullut metsä.

Kesfila-
näytteilleasettajat 
aktiivisia 
palautekeskustelun 
suhteen

K ansallisissa näyttelyissä on 
jo useamman vuoden ajan 
organisoitu mahdollisuus 
näytteilleasettajien ja tuo-

mareiden keskusteluun asianomaisten 
kokoelmista eli ns. palautekeskuste-
lutilaisuus. Ainakin Kesfilan postihis-
torialuokkaan osallistuvien kohdalla 
aktiivisuus taisi olla kaikkien aikojen 
suurin. Nimittäin kaksi kolmasosaa 
näistä osallistujista halusivat palaute-
keskustella (loput eivät tainneet olla 
silloin näyttelyssä). Näyttelyn järjestäjä 
oli varannut keskusteluille aikaa kaksi 

tuntia, mutta postihistori-
an osalta aikaa käytet-

tiin lopulta liki neljä 
tuntia. Tällaisen ak-
tiivisuuden soisi jat-
kuvan. ■ [PH]

Vastaavasti yhden, kahden tai kolmen todella suuren harvi-
naisuuden – vrt. korkea puu – saaminen kokoelmaan ei nos-
ta harvinaisuuspisteitä huippuunsa – kyse on yhä enemmän 
matalien puiden metsästä vaikka jokunen korkea puu näky-
mässä häämöttäisikin.

Vastaava vertaus pätee arvioitaessa kokoelman laatutasoa 
tai täydellisyyttä ( ≈ käsittelyä ja merkittävyyttä). Muutama 
laadukas kohde ei tee kokoelmasta korkealaatuista -- eli met-
sää – jos valtaosa materiaalista on laadultaan vaatimatonta – 
eli niittyä. Ja yhden tai kahden tarinaan oleellisesti kuuluvan 
kohteen puuttuminen ei ole olleellista kokoelman käsittelyn 
täydelisyyttä arvioitaessa. ■ [PH

Yksi tai kaksi kohdetta ei muuta kokoelman harvinaisuutta
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Koonnut:  Seppo Evinsalo

Vanha markkinointiväen ho-
kema julkisuudelle on: ”Ei 
ole väliä mitä kirjoitetaan, 
kunhan vain kirjoitetaan”. 

Filateliasta ja keräilystä on tänä vuon-
na näkynyt aika näyttäviä uutisia eri il-
tapäivälehdissä. Englantilainen keltai-
sen lehdistön suurin ja kaunein The Sun 
nosti tammikuussa postimerkit lehtensä 
kannen ykkösuutiseksi. Siinä ihmetel-
tiin ettei Brexit (Englannin ero EU:sta) 
ole saanut omaa postimerkkiä kun taas 
suosittu tv-sarja Game of Thrones oli saa-
nut peräti 15 merkin sarjan.

Huhtikuussa meikäläinen Ilta-Sanomat 
oli nostanut Huuto.net:issä myydyn pos-

timerkkikokoelman uutisiinsa. Siinä ih-
meteltiin:  ”Nettikirpputori Huuto.netiä 
selatessa tulee vastaan hinnakas yllätys. 
64 sivun postimerkkikokoelma on myy-
ty jollekin hintaan 2 270 euroa. Kuulos-
taa isolta summalta postimerkeistä”. 
Kuvien perusteella kyseessä oli paksu 
säiliökirja Suomen juhlamerkkejä, mutta 
sisälsikö se arvokkaimpia merkkejä sitä 
ei kuvista nähnyt. 

Myös Suomen Filatelistiliiton puheen-
johtaja Klaus Juvasta oli jutussa haasta-
teltu ja hän totesikin, ettei tuo hinta nyt 
aivan tavaton ole filateliassa. Monissa 
huutokaupoissahan tuon tason summa 
voi olla yhden harvinaisen merkin tai 

Yhteistyökumppanimme Merkki-Alber-
tin Kuusiston Harri oli laittanut 
keväällä liikkeensä ikkunaan Timo 
Soinia kuvaavan postikortin ja sille 
hintalapuksi 10 000 euroa. Myös tämä 
”markkinointijippo” uutisoitiin näyttä-
västi Ilta-Sanomissa.

lähetyksen hinta. Varmasti tämä näyt-
tävästi uutisoitu myynti sai monet pe-
rikunnat kaivamaan vanhat kokoelmat 
esille ja kiikuttamaan niitä toivekkaasti 
arvioitaviksi. ■    

Kuusiston Harrin postimerkkiliike 
Helsingin Annankadulla täytti kesäkuun 
alussa kunnioitettavat 35 vuotta. 
Liikkeessä oli syntymäpäivän kunniaksi 
tarjolla asiakkaille kahvin ja kakun 
lisäksi myös konjakkia. Hyville asiak-
kaille Harri lupasi tarjota myös jatkos-
sakin kahvit avec. Kannattaa syksyn 
tullen ennen Lönkalle tuloa piipahtaa 
liikkeessä katsomassa sen runsaita 
valikoimia. Kerhon jäsenille on lisäksi 
luvassa tuntuvia alennuksia koko 
syksyn ajan. Harri esitteli myös uutta 
A3-sivuille hienosti monteerattua mallin 
1885 kokoelmaansa, jonka laajuus on 
peräti 15 kokoelmakehystä.

S uomen Postimerkkilehden edel-
lisen numeron Online-huutokau-
pan suurimmat nousut nähtiin 
mallin 1954 ehdotteissa. Kuvan 

50 markan merkin Ahvenkosken voima-
laitosta kuvaava ehdote nousi useiden 
huutajien voimin 50 euron lähtöhinnas-

AB PHILEA3030
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Otamme parhaillaan vastaan yksittäisiä, filatelisesti kiinnos
tavia kohteita ja kokoelmia tuleviin suuriin laatuhuuto
kauppoihimme:

Stockholmia 2019 näyttelyn aikana toukokuussa 2019 
Philea pitää huutokaupan Tukholman Sheraton hotel
lissa, lähellä näyttelyä. Kohteiden näyttö on myös Stock
holmia näyttelyssä Philean osastolla.
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Uskomme, että näissä huutokaupoissa on vetovoimaa ja että 
ne saavat melkoisen kansainvälisen huomion. Jätä kohteesi 
mitä pikimmin, jotta voimme markkinoida niitä mainonnas
samme. Ota yhteys edustajaamme Suomessa tai Ruotsissa.
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vuotta ja juhlistamme sitä pitämällä Tukholmassa 
marraskuussa 2018 JUHLAHUUTOKAUPAN erityi
sen laadukkaille kohteille.
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ta yli 1 500 euron vasarahintaan. Myös 
muissakin uniikeissa tai harvinaisissa 
kohteissa nähtiin kovaa kilpailua. Huu-
tokaupan kokonaismyynti oli jo kolman-
nen kerran peräkkäin yli 10 000 euroa 
ja myyntiprosentti oli edellisten huuto-
kauppojen tavoin 70 %.

Tässä lehdessä julkaistava Online-huu-
tokauppa 40 sisältää lisää monia uniikke-
ja kohteita malleista 1930 ja -54. Olemme 
myös saaneet myytäväksi korkeatasoi-
sen mitalikokoelman Suomen arvopos-
tista, josta ensimmäiset kohteet ovat tar-
jolla tässä huutokaupassa. ■ 

Myös tämä upea 10 kop vakuutettu ovaaliehiökuori Helsingistä 14.7.1854 Revalin 
(Tallinna) kautta Post Vesoon on tarjolla tämän lehden Online-huutokaupassa. 
Kohdetta kaunistavat komeat Recom sealing wax no 3 -sinetit.

L ehden Online 40 -huutokaupas-
sa on myynnissä myös tämä 
erikoinen kohde. Mallin 1917 
aitouttaja Lehtosen Kari kertoi 

kohteesta seuraavaa: 
”Kyseessä on M-17 puolite, jotka ovat 

aina laittomia postin kieltämiä käyttöjä. 
Maalaiskirjeenkantajan numeroleima on 
1805. Tämä numero osoitti aina kanto-
linjaa, jolla välillä maalaiskirjeenkanta-
ja toimi.

Pidän kohdetta kuriositeettina, humpuu-
kina tai tekeleenä. Sillä ei ole mitään varsi-
naista postin kulkuun liittyvää, vain tuo 
maalaiskirjeenkantajan numeroleima. 
Postissa aidosti kulkemista ei pysty mi-
tenkään todentamaan tuolta kohteelta.

Maalaiskirjeenkantajat kuljettivat pos-
tia tietyllä reitillään. Reitti alkoi/päättyi 
aina tiettyyn postitoimipaikkaan, joka 
normaalisti leimasi kohteen ja se jatkoi 
siitä eteenpäin. Tuo postileima puuttuu 
kohteelta.

Kohde voi ehkä olla ns. paikallista 
nyrkkipostia, joka on huviksi merkitet-
ty puolikkaalla merkillä ja leimattu vielä 
tuolla maalaiskirjeenkantajan numero-
leimalla jostain syystä”.

Joka tapauksessa hauska kuriositeetti 
mallin -17 tai numeroleimojen kerääjille, 
aivan kuten Ruhtinansalmen puolitus kot-
kamerkeillä. ■
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Luotettavaa postimyyntiä 
vuodesta 1920 lähtien !
Pyydä ilmaiset esitteet: 019-2482336

KERÄILIJÄN TAVARATALO:  

WWW.LAPE.NET/SPL17

WEB212X281_Nyt link.indd   1 14/09/16   09.27
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Hehkeä Marilyn poseeraa Kesäleski
-elokuvan mainoskortissa. ”Kesäleski” 
perustuu George Axelrodin samannimi-
seen Broadway-näytelmään. Sitä pide-
tään yhtenä kaikkien aikojen parhaista 
komedioista. Ilmestyessään elokuva oli 
suurmenestys. Kuva Postimuseo.

P ostimuseo esitteli kesällä Vap-
riikin Marilyn-näyttelyn in-
noittamana Marilyn Monroeta 
esittelevän postikorttikokoel-

man, joka kertoi näyttelijän elokuvauras-
ta. Ainutlaatuinen kokoelma kuuluu fila-
telisti Risto Pitkäselle ja on vuosien työn 
tulos. Marilynin uran aikana painetulla 
medialla oli suuri merkitys julkisuuden 
kannalta. Marilyn sai runsaasti ihailija-
postia ja tätä varten filmiyhtiöt teettivät 
postikortteja. Pitkäsen kokoelmassa on 
alun perin erilaisiin markkinointitarkoi-
tuksiin otettuja valokuvia, joista on myö-
hemmin tehty postikortteja. Osa koko-
elman korteista on alkuperäispainoksia, 
osa uusintapainoksia. 

Ne, jotka eivät vierailleet kesällä Tam-
pereella voivat muistella mennyttä kesää 
oheisen viehkeän postikortin kera. ■

Postimuseon 
ystävien vuosikirja 
2018
Mikko Nykänen (päätoim.), Kimmo An-
tila ja julkaisuryhmä: Tabellarius 2018. 
Postimuseon Ystävät ry:n julkaisu 19.  
Kustantaja: Postimuseon Ystävät ry ja 
Postimuseo, Tampere 2018. ISBN 978-
952-5249-37-8.  127 sivua, runsas nelivä-
rinen kuvitus. Hinta € 25,-. Saatavissa 
mm. Postimuseon Vapriikin museomyy-
mälästä ja tilattavissa Postimuseon ja 
Postimuseon Ystävien sekä Trafiikki-
museoiden verkkokaupan kautta.

Kirjallisuutta

Helteisen kesän jälkeen on 
syksyksi luvassa useita fi-
lateelisia tapahtumia ”kuu-
mine kohteineen”. 

Tapahtumat aloittaa Oval Point – ke-
räilytapahtuma Hämeenlinnan Verkateh-
taalla, lauantaina 15.9. klo 10–16. Tapah-
tuma järjestetään Verkatehtaalla omana 
osastonaan yhteistyössä Korttien tarinat 
– tapahtuman kanssa. Tarjolla on filate-
liaa, kortteja, numismatiikkaa ja muuta 
keräilyyn liittyvää!

Kaikki 12 osastoa on varattu ja mukana 
ovat Aarno Aspbäck, Tommi Pehkonen, 
Oy, Kaj Hellman Ltd, Merkki-Albert, 
Lauri Peltonen Oy, Vesa’s Worldwide 
stamps, Postiljonen ja Philea AB. Ker-
hoista mukana ovat Suomen Filatelisti-
seura, Hämeenlinnan Postimerkkikerho 
sekä Etelä-Hämeen numismaatikot. 

Seuraavana viikonloppuna 21.-22.9. 
on Malmössä Postiljonenin huutokauppa, 
jossa tulevat myyntiin Gummessonin Suo-
mi-kokoelmien viides osa. Vuorossa ovat 
1856, 1860, 1866, 1875-82, 1885, 1889,1891 
ja 1901-15 julkaisut. Nämä kohteet ovat 
nähtävillä myös edellä kuvatussa Oval-
Point keräilytapahtumassa Hämeenlin-
nassa klo 10.00-13.30. 

Lokakuun 12.-13. on vuorossa Hell-
man-huutokaupat Naantalissa. Huu-
tokauppaan on saatu myytäväksi mer-
kittävä suomalainen mallien 1875-82 
kokoelma, josta ensimmäinen osa oli 
tarjolla elokuun online-huutokaupassa. 
Toinen osa on myynnissä lokakuun jul-
kisessa huutokaupassa Naantalissa. Tar-
jolla on monia 1875-82 julkaisun hieno-
uksia ja erikoisuuksia, kuten esimerkiksi 
erittäin harvinainen vuoden 1882 25 pen-
nin päikkönelilö postituoreena. Lähtöhinta 
kohteella on 6 500 €. 

Verkatehdas on hyvin tavoitettavissa 
aivan Hämeenlinnan keskustassa 
rautatie- ja linja-autoasemien välissä.

Samaisessa huutokaupassa jatketaan 
myös edesmenneen Johan Snellmanin 
kokoelmien myyntiä. Tarjolla on siis ta-
kuuvarmasti laivapostia ja aiheeseen liit-
tyvää mielenkiintoista materiaalia. Huu-
tokauppaluettelo ilmestyy viikolla 38 ja 
sen voi tilata puh. 02 254 7200 tai myynti@
filateliapalvelu.com. ■ 

Hellman-huutokaupassa lokakuussa on 
tarjolla huippuharvinainen Ruotsin 
ykkösmerkkien 3 skilling banco lähetys, 
joka on tullut Suomeen vuonna 1856.
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Kaikenmaailman kirje(posti)laatikoista 53 Teksti  ja kuvat Kaarlo Hirvikoski

T uli vähän aikataulupaineita, jo-
ten paikataan aiempia juttuja. 
Islannin kirjelaatikoita kuva-
sin osiossa XLII. Silloiset ku-

vat olivat vuodelta 2011. Tässä 24.10.1996 
Reykjavikin  Raudararstigurilta otetussa 
kuvassa on hieman erilainen kuviointi 
ja teksti. Tekstissä lukee PÓSTUR, mi-
kä saksalaisen sanakirjan mukaan tar-
koittaa postia, kun taas 2011 laatikoissa 

Islanti 2

lukee PÓSTURINN.  Näyttää kieli siel-
läkin kehittyvän. Niinhän on ruotsin 
kielessäkin (Sveriges tunga på svenska); 
meillä lukee kirjelaatikossa Tyhjennetään 

töms (kuvannee tyhjennettäessä kuulu-
vaa ääntä). Haaparannan laatikossa luki 
Tyhjennetään tömmes (XLIX). Mutta leikki 
leikkinä. ■
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Kirjallisuutta

K esän ollessa kauneimmillaan sai seuram-
me juuri kevätkauden päättyessä suru-
viestin. Pitkäaikainen jäsenemme Paavo 
”Pablo” Salmivaara oli menehtynyt äkil-

lisen sairauden seurauksena.  Hän olisi 14.7.2018 täyt-
tänyt 92 vuotta.

Pablo oli jäsenistömme joukossa viimeisiä oikeita sotavete-
raaneja.  Hän osallistui sotatoimiin Helsingin Ilmatorjuntaryk-
mentin sotilaspoikana Taivaskalliolla kevättalven 1944 suur-
pommitusten yhteydessä jo ennen varusmieskoulutustaan.  
Armeijan jälkeen hän valmistui ekonomiksi Helsingin Kaup-
pakorkeakoulusta ja toimi mainos- ja tiedotustehtävissä eräissä 
suuryrityksissä. Tämän jälkeen hän perusti yhdessä vaimonsa 
Arjan kanssa oman yrityksen, joka toimi tilitoimistona ja edusti 
Suomessa sveitsiläistä kielikoulutusyhtiötä.

SF:ään Pablo Salmivaara liittyi jäsennumerolla 1117 vuonna 
1968 yhdessä Arjan kanssa. Hän ehti siis olla toiminnassamme 

mukana 50 vuotta, joskin viime elinvuosina liikku-
misongelmat estivät Lönkalla käynnit.  Hän tuki ja 
seurasi kuitenkin aktiivisesti seuramme asioita lop-
puun asti.

Pablon tärkein oma keräilyala oli Victorian ajan Eng-
lanti, eli tässä hän paini kovimmassa mahdollisessa 
sarjassa. Kokoelma palkittiin korkein näyttelymitalein 
ja Pablo toimi myös kansallisena näyttelytuomarina.  

Muista keräilyaloista mainittakoon kenttä- ja sotilasposti, Iran, 
Saksan Notopfer-merkit – ja paljon muuta. SP-lehden tekemi-
seen Pablo osallistui pitkään ja ansiokkaasti toimittamalla useita 
vuosia edelleen jatkuvaa suosittua ”Postihistoriaa”-palstaamme. 
Vireyttään ja skribentin taitojaan hän osoitti myös kirjoittamal-
la jo ikämiehenä useita teoksia perhe- ja sotahistorian aloilta. 
Eräissä näistä sivuttiin myös filateliaa.

Säilytämme Pablo Salmivaarasta valoisan muiston avuliaa-
na, ystävällisenä ja tietorikkaana ihmisenä sekä hyvänä fila-
telistina. ■

Seppo Laaksonen

Pablo on poissa

K evätkauden päätteeksi ilmes-
tyi – tällä kertaa hivenen si-
vumäärältään laihtuneena 
– Postimuseon Ystävien yh-

deksästoista Tabellarius.  Uusin vuosi-
kirja keskittyy museon ja yhdistyksen 
asioiden lisäksi pääosin vuoden 1918 si-
sällissotamme tapahtumiin postin ja fi-
latelian kannalta.  Toki myös 80 vuot-
ta täyttänyt Helsingin Pääpostitalo saa 
oman juttunsa. Sisällissotaamme si-
vuavia artikkeleita on yhteensä kuusi, 
kaikki eturivin tutkijoiden ja keräilijöi-
den asiantuntemuksella tekemiä.  Tuo-
mas Hoppu selvittää sekä Venäjän että 
Saksan armeijoissa palvelleiden suo-
malaisten kenttäpostia, Ari Muhonen 
punaisten alueen postikonttorit, Vilma 
Lempiäinen diakonissasisarusten kier-
jeenvaihtoa vuoden 1918 sodan aikana. 
Juha Valtonen selvittää vuoden 1918 
Vaasan julkaisun postimerkkien taus-
toja ja Kari Salonen Tampereen verisiä 
taisteluita keväällä 1918 postikorttien ku-
vaamina. Saksalaisten osuudesta sisäl-
lissodassamme löytyy seikkaperäinen 
tutkielma Ari Laitisen artikkelista Itä-
meren divisioonan postista. Kaikki ar-
tikkelit ovat asiantuntevia ja erinomai-

sesti kuvitettuja ja kuvaavat ansiokkaasti 
sitä kuinka vaikea ja traaginen nuoren 
tasavallan ensimmäinen ehjä vuosi oli – 
myös postihistorian näkökulmasta kat-
sottuna.

Kaikista artikkeleista on Harry Swanl-
jungin laatima tasokas tiivistelmä ruot-
siksi. – Kokonaisuutena 19. Tabellarius 
on hyvin toteutettu ja laadukas koko-
naisuus.

… ja vastaava lahden 
länsirannalta
Thorsten Sandberg (toim.): Postrytta-
ren. Årsbok för Postmusei Vänner 2018.  
Årgång 68. ISSN 0586-6758. Kustantaja: 
Ruotsin Postimuseon Ystävät ja Posti-
museo, Tukholma 2018. 140 sivua, runsas 
nelivärikuvitus.  Hinta alkuperämaassa 
SEK 250,-.  Saatavilla mm. Tukholman 
Postimuseon myymälästä.

Ruotsin Postimuseon ystävi-
en vastaava vuosikirja ilmes-
tyi samanaikaisesti oman Ta-
bellariuksemme kanssa. Sen 

sisältö on selkeästi keveämpää viihdettä, 
onhan länsinaapurimme saanut nauttia 
jo 205 perättäistä rauhan vuotta! Kah-
deksasta asia-artikkelista ovat suomalai-
selle lukijalle mielestäni kiintoisimmat 
Christer Brunströmin ”Tanskan Länsi-

Intia – aurinkoa, sokeria ja orjuutta”, Ar-
ne Karlssonin kattava juttu vuoden 1958 
jalkapallon MM-kisoista Ruotsissa.  Se 
on sivumäärältään laajin ja sivuaa jal-
kapalloaihetta otsaketta laajemminkin. 
Päätösjutussa Håkan Söderberg jättää 
jäähyväiset Ruotsin omalle postimerkki-
tuotannolle. Pitkään kuuluisista kaiver-
tajista ja heidän kättensä töistä ansaitusti 
ylpeä länsinaapurimme on Suomen ta-
paan joutunut luopumaan omien merk-
kien painamisesta. Ruotsin uutuusmer-
kit valmistetaan nykyisin joka Ranskassa 
Cartor Security Printing-yhtiön tai Eng-
lannissa Walsall Security Printers-yhtiön 
toimesta. Näin ajat muuttuvat. 

Uusi Postryttaren ei tällä kertaa sisällä 
Suomea sivuavia artikkeleita, mutta esi-
merkiksi jalkapallon ystäville se on tuiki 
tarpeellinen. ■

Seppo Laaksonen, AIJP

jatkoa sivulta 38.
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Teksti  Reinhard Weber

Kuvioleima nro 259 koostuu 22 
eri kokoisesta neliömäisestä 
ja kolmikulmaisesta kentästä, 
jotka muodostavat 5 x 6 riviä.  

Leiman tunnuspiirre on keskirivin 
suuret pitkänomaiset   kentät. Leiman ko-
ko on 18 x 18 mm ja leimausväri on musta 
tai sininen. Leimaa tavataan mallin 1875 
ja 1882 merkeillä.

Itselläni on tiedot 127 kohteesta, jois-
ta kaksi postilähetyksillä. Ensimmäi-
nen tunnettu postilähetys on mustalla 
leimasinvärillä mitätöity 10 p ehiökort-
ti Joensuusta Helsinkiin 27.4.1883 ja toi-
nen sinisellä leimasinvärillä mitätöity  
20 p merkki kirjeellä Joensuusta Tohma-
järvelle 11.12.1883. 

A. Laitinen antaa leimalle luokituksen 
F1 (101-200 kohdetta tunnetaan).

Artikkelin kuvat ovat tunnetuista ko-
koelmista sekä omista kokoelmistani.

Uskon, että leimasta 259 löytyy vielä 
aiemmin tuntemattomia kohteita. Toi-
von lehtemme lukijoitten lähettävän 
tutkimusteni tueksi tietoja kohteistaan ja 
havainnoistaan, mieluiten skannaamalla 
kohteet väreissä. Kiitos etukäteen. ■

Tunnetut kohteet:

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

Kuvioleima nro 259 (Joensuu) 

Sininen leimasinväri  

1882
5 p 1  kpl
5 p pari 2  kpl
5 p nelirivilö 1  kpl
10 p ja 25 p leikkeellä 1  kpl
20 p 8  kpl
20 p pari 2  kpl
20 p päikköpari 1  kpl
20 p kolmirivilö 1  kpl
20 p kirjeellä (11.12.1883) 1  kpl
25 p 3  kpl
1 mk 2  kpl

Musta leimasinväri

1875
5 p 1  kpl
5 p nelirivilö 1  kpl
10 p SB (12½) 4  kpl
20 p 1  kpl

1881
10 p ehiökortti (27.4.1883) 1  kpl 

1882
5 p 10  kpl
5 p pari 1  kpl
5 p kolmirivilö 1  kpl
10 p 5  kpl
10 p kolmirivilö 1  kpl
20 p 37  kpl
20 p pari 3  kpl
20 p nelirivilö 2  kpl
25 p LA (11) 1  kpl
25 p LB (12½) 16  kpl
25 p LB nelirivilö 1  kpl
25 p LB leikkeellä + 5 x 20 p 
(12.1.1894) 1  kpl
8 x 25 p LB pakettikortilla 1  kpl
1 mk 17  kpl
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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, Svar-
tensgatan 6, jatkuvat syksyn aikana nor-
maalisti: Huutokauppa nro: 361 keski-
viikkona 19.9. klo 17:00. Huutokauppa 
nro: 362 keskiviikkona 17.10. klo 17:00. 
Rahahuutokauppa 15 (363) lauantaina 
10.11. Rahahuutokauppa nro: 363 tors-
taina 22.11. Juhlahuutokauppa nro: 364 
keskiviikkona 12 12. klo 17:00. 

Katso luetteloita kotisivuillamme 
www.philea.se. Tarjoukset salissa tai säh-
köpostilla. Kohteiden jättö kahdeksan 
viikkoa ja luettelo kotisivuilla kaksi viik-
koa ennen huutokauppaa. 

Jos haluatte jättää huutokauppoihimme 
kohteita, pyydämme ottamaan yhteyttä: 
Jussi Paananen, AB Philean edustaja Suomes-
sa, puh 040 570 6195 tai  juho.paananen@eli-
sanet.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. 
kohteiden arvionti, myynti ja osto.  Yli 

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

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.

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.

LÖyTÖJä EDuLLISESTI. Teemme 
tilaa varastoihimme! 20%:n alennus fila-
teliasta ja postikorteista. www.divarikan-
gas.fi - 141 000 eri keräilykohdetta. Pentti 
Kangas / Divari Kangas
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Tiedot tulevista tapahtumista mieluiten 2-3 kuukautta etukäteen lehden toimitukselle osoitteella: seppo.evinsalo@gmail.com

KANSAINVÄLISET NÄYTTELYT

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

STOCKHOLMIA 2019. 29.5.-2.6.2019 
Tukholmassa. Royal Philatelic Societyn 
150-vuotiskerhonäyttely. 

CHINA 2019 kesäkuussa 2019

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

POHJOISMAISET NÄYTTELYT

NORDIA  2019. 
23.-25.8.2019
Grålum, Norja.

NORDIA  2020  4.-6.9.
Malmö, Ruotsi
 

KANSALLISET NÄYTTELYT

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

SFEx2020 28.-29.3.2020 Kaapelitehdas, 
Helsinki. www.sfex2020.info

MUUT NÄYTTELYT 
JA TAPAHTUMAT

AIHEFILATELISTIEN  kerho-ohjelma 
syksyllä: ti 25.9. Heikki Virtanen: Man-
nerheim. ti 30.10. Jari Forsblom: Suoma-
laiset Viron vapaussodassa, Stamp Fo-
rum 2018 palaute. ti 27.11. Klaus Juvas: 
Suomalaiset ulkomailla ja ulkomaalai-
set Suomen postimerkeillä. ti 18.12. pik-
kujoulu / tietovisa / katsaus filatelia-
vuoteen. 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. 12.9 Ralf Ilmoni, Kort presentation 
över mitt samlande. 26.9  Pär Stenbäck, 
Afrikanska frimärken från kolonialti-
den. 10.10 Cyril Schwenson, Aitouttajan 
työ ja siihen liittyvät asiat. Föredraget 
hålles på finska. 24.10 Martin Holmsten, 
Rysk post i Fjärran Östern. 7.11 Valmöte. 

21.11 Klaus Juvas, 1) Förbundsnytt 2) Fin-
land och finländare på utländska mär-
ken. 5.12 Julfest. Filatelister från övriga 
föreningar är välkomna till alla möten 
med föredrag. 

OVAL POINT – KERäILyTAPAH-
TUMA  2018 järjestetään yhteistyössä 
Korttien tarinat -tapahtuman kanssa Hä-
meenlinnan Verkatehtaalla lauantaina 
15.9.2018 klo 10–16.

HäMEENLINNAN ANTIIKKI-, tai-
de- ja keräilymessut 1.9.-2.9.2018. Elenia 
Areena, Härkätie 17. Helsingin antiikki-, 
taide- ja keräilymessut 20.10.-21.10.2018. 
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1. www.
laatumessut.com puh. 050 525 7464.

SUOMEN LäHETYSSEURAN huu-
tokauppa la 22.9. Suomen Filatelistiseu-
ran kerhotilassa Lönnrotinkatu 32 B. 
Rahoja, mitaleita, postimerkkejä ja -kort-
teja. Näyttö klo 10, myynti klo 11 alkaen 
rahoista. Tiedustelut: kimmo.kanerva@
kolumbus.fi, 0400 601 848.  

30. KERäILyMESSuT  Raumalla. 
Rauman Filatelistikerho on päättänyt 
jatkaa pitkää perinnettä ja järjestää myös 
tänä vuonna keräilymessut lauantaina 

22.9. klo 10-15. Paikka on entinen eli kan-
salaisopisto Aittakarinkatu 10 Scandic-
hotellia vastapäätä.

Messujen yhteydessä järjestetään pie-
ni näyttely ja julkaistaan uusi postimerk-
ki ja kortti. Tapahtumaan on vapaa pää-
sy. Myyntipöydillä monenlaista tavaraa 
filateliasta ja postikorteista kirjoihin, 
kippoihin ja kuppeihin.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut Olavi 
Helminen puh. 040 731 8138, sähköposti:  
olavi.helminen@luukku.com.

KERäILYTAPAHTUMA  Riihimäen ker-
hotalolla, Torikatu 3, sunnuntaina 7.10.  
klo 10 - 15. Vapaa pääsy. Pöytävaraukset  
Reijo Myller puh. 040 721 7709, reijo.myl-
ler@suomi24.fi

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, puh. 0500 784 880. 

Kansallinen SFEx2020 -postimerkkinäyttely Helsingissä

K urssilla kerrotaan lyhyesti aihefilateliasta, ja näytetään miten yksinkertai-
silla työkaluilla kuten MS Word (tai Open Office) voi rakentaa filateelisen 
näyttelykokoelman. Annetaan vinkkejä mitä tulee huomioida kokoelman 
eri rakennusvaiheissa. Näytetään myös kehittyneempää taittoa ilmaisella 

Scribus -taitto-ohjelmalla.
Näyttelykokoelman rakentamisen alkuun pääsee ihan perustyökaluilla ja 
ohjelmilla. Kunhan vain hiiri pysyy kädessä ja intoa on niin tervetuloa!
Paikka: Helsingin työväenopisto, Helsinginkatu 26, Helsinki
Kurssipäivä: lauantai 24.11.2018, aikataulu klo 10-15
Kurssimaksu 16 euroa. Ilmoittautuminen avautuu osoitteessa www.ilmonet.fi 
syyskuussa eli noin kuusi viikkoa ennen kurssia.
Kurssin vetäjinä toimivat Seppo Salonen ja Jari Majander.

Aihefilatelistit järjestävät: Filateelisen kokoelman 
ulkoasun suunnittelu tietokoneella

Kansallinen postimerk-
kinäyttely SFEx2020 
pidetään lauantaina 
ja sunnuntaina 28-

29.3.2020 Helsingin Kaapeli-
tehtaalla Puristamo- ja Valssaa-
mo-nimisissä näyttelyhalleissa, 
joissa on valoisat tilat näyttelyyn 
suunnitelluille 500 näyttelykehyk-
selle. Kaapelitehdas sijaitsee Helsingin 
Ruoholahdessa hyvien liikenneyhteyk-

sien varrella. Näyttely on avoin-
na lauantaina klo 10-17 ja sun-
nuntaina klo 10-15. Näyttelyn 
virallisen logon on suunnitel-
lut Suomen Postimerkkileh-
den päätoimittaja Seppo Evinsa-

lo. Logosta ilmenevät selkeästi 
järjestävien seurojen juhlapäivät, 

sekä ajatus että ”rolling stones” eli 
vierivät aktiiviset kivet eli virkeät fila-
telistit eivät sammaloidu.

SFEx
2020

100 70 45. .



noutokatu 3 • fi-21100 naantali
puh. 02 254 7200  •  www.filateliapalvelu.com
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Oy Hellman huutokaupat

Jätä kohteita myytäväksi

SUOMEN SUURIMPAAN

Huutokauppojemme kautta tavoitat aktiiviset ostajat Suomesta ja ulkomailta.  
Autamme Sinua saamaan parhaan markkinahinnan niin kokoelmista,  

yksittäisistä arvokkaista merkeistä kuin sekalaisista eristä. 

huutokauppaan!

Esimerkiksi nämä kuvatut kohteet on jätetty huutokaupattavaksi lokakuun huutokauppaamme.

Vielä ehdit jättää kohteita lokakuun 

julkiseen huutokauppaamme 

kun toimit heti!
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