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Kenttäpostikuori Jalasjärvelle 2.9.1944 on varustettu 3 ½ mk oliivilla mallin 1942 leijonamerkillä. Kirvun postitoimisto oli jatkosodan aikana auki kolmessa jaksossa.
Tämä on viimeisen jakson 31.8.1944 – 20.9.1944
ainoa tunnettu havainto.
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Klassisen Suomen
keräilystä Osa 4

Kuuluisat päikköparit

Mukana Merkki-Albertin 32-sivuinen huutokauppa
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Yhteistyötä kaivattaisiin

uomen Filatelistiseura osallistui Hämeenlinnan Verkatehtaalla syyskuussa järjestettyyn
Korttien tarinat -tapahtumaan.
Suomen Postcrossingyhdistys oli saanut tapahtuman toiseksi järjestäjäksi OvalPointin, joka vastasi tapahtuman filateelisesta puolesta. Tapahtuma oli järjestetty
Verkatehtaan hienoissa tiloissa kahteen
kerrokseen, jossa filatelia ja numismatiikka olivat ylemmässä kerroksessa.
Niinkuin aina alakerta sai tapahtumassa vierailleista noin tuhannesta kävijästä suurimman osan, mutta ainakin
meidän pisteessämme toisessa kerroksessa väkeä riitti aina sulkemiseen asti.
Ja näistä kävijöistä suurin osa oli juuri
näitä ”postcrossaajia”, ei niitä yleensä
näyttelyissä nähtyjä tuttuja keräilijöitä.
Nykyään suomalaisia ”crossaajia” on
jo yli 21 000. Nämä aktiiviset harrastajat
ovat postittaneet jo yli kolme miljoonaa
postikorttia! Siis puhutaan aivan valtavasta potentiaalista mahdollisia uusia
keräilijöitä myös oman harrasteemme
piiriin. Myimme tapahtumassa aikanaan kerhomme teettämiä TUB-postimerkkiaiheisia postikortteja, jotka vietiin kaikki käsistä. Kysyntä oli jopa niin
suurta, että lopussa piti myydä jo ”ei
oota”. Kortteja kaupitellessa pääsimme
myös kertomaan kerhostamme ja tästä
lehdestämme, joten meidän kannaltamme tapahtuma oli onnistunut.
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Kiireinen syksy

L

Suomen
Filatelistiseura ry
Ohjelma syksyllä 2018

Kokoukset ja huutokaupat alkavat
maanantaisin klo 18.00.
Vaihtopäivät sunnuntaisin klo 10.00.
Osoite: Lönnrotinkatu 32 B,
00180 Helsinki
ma 22.10. Kokous + Huutokauppa
25.-28.10 StampForum
ma 29.10. Kokous + Huutokauppa
ma 5.11. Kuukausikokous 1713
		
+ Huutokauppa
ma 12.11. Vuosikokous + Huutokauppa
ma 19.11. Kokous + Huutokauppa
su 25.11. Merkkimarkkinat Lönkalla
ma 26.11. Kokous + Huutokauppa
ma 3.12. Kuukausikokous 1714
ma 10.12. Kokous + Huutokauppa
su 16.12. Merkkimarkkinat Lönkalla
ma 17.12. Seuran pikkujoulut
		
+ Huutokauppa
		 Joulutauko
		
Esitelmiä on luvassa useammalle 		
maanantaille, mutta niiden päivä-		
määrät on vielä vahmistamatta.

ähetysseuran syyshuutokauppa pidettiin muutama viikko
sitten ja valitettavasti huutajia
ei ollut niin paljon kuin edellisissä, vaikka myynnissä oli hyviä kohteita. Olemme aloittaneet jo seuraavan
tammikuun huutokaupan rakentamisen. Myös lehtemme huutokauppa meni jälleen hyvin. Kuulin ”huhuna”, että
seuraavassa huutokaupassamme olisi
jonkin verran enemmän kohteita myynnissä kuin aikaisemmin.
Hämeenlinnassa Oval Point tapahtumassa kerholla oli pöytä jossa kerroimme toiminnastamme, mainostimme
lehteämme ja myimme myös hieman
postikortteja. Teimme myös kerhovierailun Suomen Filateliapalvelun huutokauppaan Naantaliin. Siitä myöhemmin seuraavassa lehdessä. Lokakuussa
onkin se kovin haaste, eli Stamp Forum.
Sinne olemme saaneet kerättyä aika kivasti erilaisia kokoelmia jäseniltämme.
Moni on myös koonnut sinne ensimmäisen näyttelykehyksensä kuten minäkin.
Esillä on paljon erilaisia maakokoelmia,
aihekokoelmia, postihistoriaa ja myös
opastavaa infoa mitä voisi kerätä ja miten aloittaa keräily. Esimerkiksi lapsille
löytyy mielenkiintoinen leppäkerttukehys, perhoskehys ja myöskin Disneytä
on tarjolla. Nuorisollekin on aiheita tarjolla.
Valitettavasti Messut ovat nostaneet lipun hinnan 19 euroon, joten se varmasti tulee tiputtamaan kävijöiden määrää.

S

Onneksi Filatelistiliitto tarjosi lippuja jäsenilleen järkevään hintaan. Seuraavaksi
onkin vuorossa jo Suomen Filatelistiseuran
syyskokokous marraskuun puolivälissä.
Kaiken tuon edellä mainitun lisäksi on
kerholla tarjolla pikku esitelmiä, runsaita
maanantaihuutokauppoja ja toivottavasti
jotain kivaa niiden lisäksi. 
Jouko Mattila

Kerhohuutokaupan ostot voit
maksaa myös suoraan pankkiin.
Maksun saaja: SF:n Kustannus Oy
Tilinumero: FI 23 1347 3000 4063 67
Viitenumero: 1818

uomen Filatelistiseuran Lönkan kokoustilaa osoitteessa Lönnrotinkatu 32 B tarjotaan vuokralle kilpailukykyisin ehdoin. 180 m2:n huoneistomme on
katutasossa, sijaitsee keskellä Helsinkiä, ja on kätevästi kulkuyhteyksien varrella. Parkkimahdollisuudet lähellä ovat hyvät. Tila soveltuu erinomaisesti kokouksien,
tuote-esittelyjen, seminaarien ja juhlien pitopaikaksi. Pieni
keittiö ja audiovisuaaliset välineet ovat käytettävissä ja kalustusratkaisut helposti muunneltavissa.
Pyydä edullinen tarjous:
Pertti Hurmerinta, puh. 050 589 8010
Sähköposti: postia.pepelle@gmail.com
Suomen Filatelistiseuran Kustannus Oy
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Vanha valkoinen linna on kuulunut
Pernsteinin aatelissuvulle.
Nykyisen se on osin museona,
osin remontissa.

Kuuluisaa ja maittavaa paikallista
piparia koristaa kaupungin valkoista
oria esittävä vaakuna.

P

ardubice sijaitsee Böömissä, Elbe-joen yläjuoksulla hieman yli
100 kilometriä Prahasta suoraan
itään. Kaupungilla on vanha ja
vankka teollinen perinne ja nykyisin sen
asukasluku on lähes 100 000. Pardubice
on myös samannimisen läänin pääkaupunki ja tärkeä rautateiden risteysasema.
Kaupungin keskeiset nähtävyydet ovat
vanhan kaupungin torilla sijaitsevat Zelena Branan (eli Vihreän portin) 59 metriä korkea kellotorni sekä upea Raatihuone. Hieman keskustan ulkopuolella on
kaupungin vanha linna, jota aikanaan on
asuttanut Pernateinin aatelissuku. Vireän
ja eläväisen tuntuisen kaupungin vaakunasymboli on valkoinen orihevonen.

Paikalliset erikoisuudet

Pardubice

– pipareita, muoviräjähteitä,
ratsastuskilpailuja – ja filateliaakin
Tshekin tasavallan Pardubicen (saksaksi Pardubitz)
historiallinen kaupunki on perustettu vuonna 1340,
mutta jo 1200-luvun aikakirjoista löytyy maininta
sen paikalla sijainneesta luostarista.
Teksti ja kuvat Seppo Laaksonen, AIJP

Pardubice tunnetaan Tshekissä ja muuallakin kolmesta seikasta: maan ylivoimaisesti parhaat piparit (Pardibicke pernik) valmistetaan edelleen perinteisin
käsimenetelmin ja niitä myydään kaikissa kioskeissa ja valintamyymälöissä.
Toinen, täysin erilainen paikkakunnan
tuote on maineeltaan täysin vastakkainen: Semtex-muoviräjähde. Attentaattimiesten, terroristien ja muiden hämärien ja kumouksellisten ainesten lisäksi
tienvarsipommiksi soveltuvaa räjähdettä
käyttivät myös useiden maiden asevoimat. Semtexin valmistus alkoi sosialismin aikana, mutta Tshekin presidentti
Vaclav Havel, jonka mielestä suuri osa
tuotannosta joutui ”pahojen poikien” käsiin, kielsi sen. Sittemmin Semtexin val-

7
Pardubicen postihistoriasta
Kaupungin postihistoria jakautuu seuraaviin jaksoihin:
Itävallan aika ennen vuotta 1918
Vanhaa
rautatiepostia
noin 1880
-luvulta: vain
saksankielinen
ehiökortti
reitin F.P.A. 116
Pardubitz >
Reichenberg
saksankielisellä leimalla
(josta vuosiluku puuttuu)
> Würzeldorf.

50 floriinia sisältänyt käteisellä maksettu rahalähetyskirje kaksikielisellä leimalla
Pardubice Mesto (= kaupunki)
30.3.1885 > Praha.

Saksan ja tshekinkielinen ehiökortti kaksikielisellä
leimalla Pardubice 1 23.6.1902 > Cep.
I maailmansodan aikana Pardubicessa oli sotasairaala. Kenttäpostikortti kaksikielisellä leimalla ja
sairaalan saksankielisellä joukko-osastoleimalla
Pardubice 1 22.10.1915 > Dasice. Lähettäjän joukko-osasto: kotiarmeijan 11. jalkaväkipataljoona Pardubicessa.

Tshekkoslovakian I tasavalta 1918-39

Poliisiviranomaisten kirjattu virkakirje Pardubice 1
19.6.1923 > Dalisicich, missä lunastettu 19.6.23.
Vastaanottaja maksanut lunastusmerkillä
varsinaisen kirjetaksan 1,00 korunaa, ei kirjausta.
”Navratka!” oikealla ylhäällä = palautettava.

Prokop-yhtiön postituskoneleima
24.7.1935. Yhtiö valmisti mm. myllyteollisuuden koneita ja vesiturbiineja.

Pikakirje Pardubice 2
C.S.P. 27.8.1929 > hotelli
Jachymov’issa.
Vastaanottajaa ei löytynyt, violetti ”Tuntematon”
lipuke, käsin ”Zpet”
(= takaisin). Takana
saksaksi poliisin leima
ja käsin ”ei löydy”.
Palautunut Pardubice 1:een
30.8.29 (leimassa ei
C.S.P.-kirjaimia).
Express-lipuke tarkalleen
”Tuntematon”-lipukkeen
alla. Taksa: kotimaan kirje
1,00 + pika 1,00 = 2,00
korunaa.
Sotilasvirkakirje presidentti T. G. Masarykin
kuoleman suruleimalla Pardubice 1 12.10.1937 >
Hradec Kralove, missä lunastettu 13.10.37.
Vastaanottaja maksanut normaalin kirjetaksan.
Lähettäjä: 4. moottoroidun
prikaatin esikunta.
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Pardubicen tyylikäs
ja hyväkuntoinen
raatihuone Vanhan
kaupungin torilla.
Semtex muoviräjähdettä limsan muodossa.
Tämän tölkin voimajuoma maistuu kaktukselta, muttei räjähdä.

Pardubice täytti 600
vuotta Protektoraatin
aikana 1940.
Kirje Pardubice 2
> Olomouc. Kaksivärisessä erikoisleimassa on kaupungin vaakuna ja siinä
valkoinen ori.
Tshekkoslovakian
aika: Pardibicen
vanhan kaupungin
tori ja kellotorni
vuoden 1931 erikoisehiöllä.

9
Pardubicen postihistoriasta
Böömi-Määrin Protektoraatin aika 1939-45

Syksyllä Pardibicessakin toivottiin (ainakin propagandaleimojen muodossa) Saksan voittoa sodassa. Kortti punaisella
”V” (= Viktoria) –leimalla Pardubice 1 7.11.1941 > Chrudim.
Maaliskuusta 1939 toukokuuhun 1945 Pardubice kuului
Böömi-Määri Protektoraattiin. Sekapostitekirje Tshekkoslovakian ja Protektoraatin päällepainamamerkein
Pardubice 1 5.9.1939 paikallisesti. C.S.P. leima ja kirjauslipuke
ovat vielä yksikielisiä tshekkiläisiä. Sekapostitteet olivat
sallittuja 15.12.1939 asti. Taksa: paikalliskirje 0,60
+ kirjaus 2,00 = 2,60 korunaa on oikein.

Pankin arvokirje on sisältänyt 150 kpl 1 000 korunan seteleitä
eli yhteensä 150 000 korunaa. Se on kulkenut vakuutettuna
Pardubice 1:stä 28.2.1942 Hlinskoon.

Pian leimat vaihdettiin kaksikielisiksi, saksa + tshekki.
Postihallinnon virkakirje Pardubice 1 6.5.1941 > Litomysil,
missä lunastettu 7.5. Vastaanottaja maksanut kirjetaksan
1,20 korunaa.
Protektoraatin perustamisen 3-vuotispäivää
juhlistettiin vain saksankielisellä erikoisleimalla.
Kirjattu kirje 15.3.1942 Pardubice 1 > Prelouc.

mistus ja vienti on käynnistetty uudelleen, nyt viranomaisten erittäin tiukassa
valvonnassa.
Semtexiä voi kuitenkin itse kukin Pardubicesta vapaasti ostaa, tosin kuntoi-

lijoille ”räjähtävää energiaa” lupaavan
virvoitusjuoman muodossa. Siitä on
markkinoilla useita eri makuja. Kolmas
vankka pardubicelainen perinne on suuret esteratsastuskilpailut, eli turhaan ei

valkoinen ori komista kaupungin vaakunaa. Näilläkin on pitkä ja vankka perinne Tshekin tasavallan tärkeimpänä
hevosurheilutapahtumana, joista myös
löytyy useita filateelisia dokumentteja.
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Pardubicen postihistoriasta
Tshekkoslovakian II tasavalta 1945-92

Sodan jälkeen
palattiin yksikielisyyteen niin
leimoissa kuin
lipukkeissakin.
Kirjattu postiennakkokirje
Pardubice 1
13.11.1947 > Cheb.
Merkeillä demokraattista Tshekkoslovakiaa
edustavat presidentit Masaryk
ja Benes.
Neuvostoliiton
lokakuun vallankumouksen
juhlamerkki
oikealla alhaalla
ennakoi kuitenkin
tulevaa…
… eli helmikuussa
1948 siirryttiin
kommunismiin
ja stalinismiin.
Kirje Pardubice 1
29.10.1951 >
Chrudim.
Keskimmäisellä
merkillä tshekkien
kommunistijohtaja
Klement Gottwald
ja hänen oppiisänsä Josif Stalin.

Elbe on Pardubicen
läpi virratessaan vielä
kapea ja rauhallinen joki.

Postimerkkiliike FIPA (= Filatelie
Pardubice) ja sen hyväntuulinen
omistaja Jaromir Durchanek.

Pardubicen
postihistoriasta
Kaupungin postihistoria jakautuu seuraaviin jaksoihin: Itävallan aika ennen
vuotta 1918, Tshekkoslovakian I tasavalta 1918-39, Böömi-Määrin Protektoraatin
aika 1939-45, Tshekkoslovakian II tasavalta 1945-92 ja Tshekin tasavallan aika
vuodesta 1993 tähän päivään. Pardubiceen perustettiin ensimmäinen posti Itävallan aikana lähikaupunki Chrudimin
alatoimistoksi 1789. Ensimmäisen postileiman Pardubice sai 1818 ja alatoimisto
ylennettiin omaksi itsenäiseksi postiksi
1839. Yleisimmin tavattavat leimat ovat
vanha pääposti Pardubice 1 ja rautatieaseman posti Pardubice 2. Pardubicella on
myös pieni lentokenttä ja ensimmäinen
lento sieltä Prahaan tehtiin jo 1911!

Ensimmäinen lento Pardubicesta
Prahaan tapahtui 11.5.1911 ins.
Jan Kaspar’in toimesta varsin
vaatimattoman näköisellä koneella.

11
Kasparin kuoleman muistoleima + lentoleima Pardubice 1 lentokenttä,
lentokuori 12.9.1937 > Prahan lentokenttä 12.9.37 >> Olomouc 13.9.37.

Filateliaa
Pardubicessa
Pardubicessa on vain yksi postimerkkiliike nimeltään FIPA, joka sijaitsee aivan
keskustan tuntumassa. Kaupan omistaja Jaromir Durchanek oli varsin joviaali herra, ja liikkeen varastossa oli runsaasti postilähetyksiä. Kaupankäyntiä
hidastivat kieliongelmat, mutta kohtuuhintaista ostettavaa löytyi runsaasti, sillä filateelisten turistien valtavirrat
ovat toistaiseksi sivuuttaneet FIPA:n.
Useimmat tämän artikkelin filateeliset
kuvakohteet ovat peräisin herra Durchanekin kuorilaatikoista. Lisäksi vanhan
kaupungin torin tuntumassa oli antikvariaatti, josta löytyi laaja valikoima postikortteja. Hankintamielessä merta edemmäksi kalaan meno kannatti hyvinkin. 

30

”Pienen ententen”
(= Tshekkoslovakia,
Romania ja Jugoslavia)
sotilasratsastuskilpailujen kolmivärinen
erikoisleima 12.9.1937
blankokuorella.

Esteratsastuskilpailut jatkuivat
sodan jälkeen:
Pardubicen autopostitoimiston
erikoisleima
12.10.1947.

EA

AB PHIL

Myyty 3.920 €

Myyty 10.540 €

Myyty 219.460 €

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

30

Philea on toiminut nykyisellä organisatiollaan 30
vuotta ja juhlistamme sitä pitämällä Tukholmassa
marraskuussa 2018 JUHLAHUUTOKAUPAN erityi
sen laadukkaille kohteille.

Myyty 81.450 €

Myyty 10.600 €

Stockholmia 2019 näyttelyn aikana toukokuussa 2019
Philea pitää huutokaupan Tukholman Sheraton hotel
lissa, lähellä näyttelyä. Kohteiden näyttö on myös Stock
holmia näyttelyssä Philean osastolla.
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.
Huutokauppoihimme vastaanotetaan myös jatku
vasti numismaattisia kohteita!
Stockholm:
Göteborg:
Kalmar:
Helsinki:

Phone +46 8 640 09 78  auction@philea.se
Phone +46 3141 22 71  klas@philea.se
Phone +46 480150 90  tomas@philea.se
Phone +358 40570 61 95  Jussi Paananen

Kuvassa osa Postnord kokoelmaa, joka myytiin 80.200 €

AB PHILEA
Svartensgatan 6
SE-116 20 Stockholm
Tfn +46-8-640 09 78
auction@philea.se

www.philea.se
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Käkisalmi siltaleima 2 pt
No 2303.1b. Joulukortti
Kotkaan 17.12.1942.
Ensimmäisellä jaksolla
tämä oli hyvin tavallinen
leima, mutta toiselta
jaksolta toistaiseksi ainoa
kirjaus. Varmaan näitä
löytyy lisää kun vaan
tutkitaan tavallistenkin
leimojen päivämääriä.

II R Pr:n komentaja
everstiluutnantti Nordlund
tarkastaa joukot Käkisalmella
itsenäisyyspäivän paraatissa
6.12.1941. SA-kuva.

Luovutetun alueen
leimatietoja sota-ajalta

Tässä artikkelissa esitetään luettelo luovutetun alueen sotaajan leimoista, joita käytettiin talvisodan loppuun saakka 1940
ja uudelleen jatkosodan aikana 1941-1944.
Teksti ja kohteet Anssi Mikkola
Neljä leikettä, joissa kaikissa on
ainoa toisen jakson päivämääräkirjaus.
Honkaniemi (Viipurin mlk) siltaleima
2 pt No 3703.2b 18.6.1944,
Koirinvaara (Soanlahti) siltaleima 2 pt,
No 4202.2b 22.1.1944,
Paanajärvi (Kuusamo) No 2101.2b 27.2.1944
ja Suojärvi siltaleima 2 pt No 4624.2b
11.3.1943, erikoisuutena tässä kellomerkinnän paikalla 0.

N

äitä leimoja on löytynyt
kaikkiaan 100 kpl ja leimoissa on joko venäjänkieli
poistettu tai ne ovat siltaleimoja. Monin paikoin jatkosodan aikana tuli käyttöön uusi leimatyyppi, pieni
yksirengasleima. Näissä paikoissa ei siis
yleensä ollut käytössä näitä kaksijaksoisia leimoja mutta esimerkiksi Viipurissa
ja Käkisalmessa oli käytössä sekä näitä
vanhoja että yksirengasleimoja.

Suomessa oli luovutetulla alueella 100 leimaa, jotka olivat käytössä
sekä ennen sotia talvisodan loppuun, että jatkosodan aikana.
Oheisissa leimossa ensimmäinen jakso kuvaa tunnettua käyttöä käyttöajan alusta
talvisodan loppuun, toinen jakso käyttöä jatkosodan alusta sen loppuun.
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Postitoimisto
ja aukioloaika

Alattu siltaleima 2 pt
1.7.1942
Antrea siltaleima 2 pt
22.9.1941 - 16.6.1944
Elisenvaara siltaleima 2 pt
1.11.1941 - 23.9.1944
Enso venäjä poistettu
22.9.1942
Enso siltaleima 1 pt
Heinjoki venäjä poistettu
1.11.1941
Helylä venäjä poistettu
1.2.1942 - 22.9.1944
Helylä venp v-luku 4-num
Honkaniemi siltaleima 2 pt
1.5.1943
Hovinmaa venäjä poistettu
24.11.1941
Huhtervu venäjä poistettu
16.3.1942
Huuhanmäki siltaleima 1 pt
1.2.1942
Hämekoski venäjä poistettu
24.11.1941
Ihantala siltaleima 1 pt
16.3.1942
Impilahti venäjä poistettu
18.8.1941
Inkilä venäjä poistettu
1.11.1941
Johannes siltaleima 1 pt
1.2.1942
Juustila venäjä poistettu
18.12.1941
Kaijala siltaleima 1 pt
1.5.1943
Karisalmi venäjä poistettu
1.12.1942
Kavantsaari siltaleima 2 pt
1.5.1943
Kilpeenjoki venäjä poistettu
8.12.1941
Kirvu venäjä poistettu
1.9.1941 - 1.6.1944
31.8.1944 - 20.9.1944
Kivennapa siltaleima 2 pt
16.3.1942
Kivioja siltaleima 1 pt
1.4.1943
Koirinvaara siltaleima 2 pt
?
Koivisto siltaleima 2 pt
15.6.1942

Numero
luettelossa

Tunnetut käyttöajat

Postitoimisto
ja aukioloaika

4501.4a
4501.4b
102.1a
102.1b
2002.2a
2002.2b
1103.2b
1103.2c
1103.4a
1103.4b
302.2b
302.2c
4401.6b
4401.4c
4401.6c
4401.6d
3703.2a
3703.2b
5402.2b
5402.2c
2603.1b
2603.1c
2401.1a
2401.1b
202.1b
202.1c
5704.2a
5704.2b
602.1b
602.1c
1402.1b
1402.1c
1002.2a
1002.2b
5705.1b
5705.1c
1004.2a
1004.2b
5707.2b
5707.2c
108.3a
108.3b
5709.2b
5709.2c
1405.1b
1405.1c
1405.1d
1608.3a
1608.3b
1108.4a
1108.4b
4202.2a
4202.2b
1709.1a
1708.1b

13.12.1926 - 1.5.1939
19.1.1943 - 3.7.1944
13.12.1926 - 16.2.1940
7.1.1942 - 14.6.1944
12.11.1926 - 14.5.1934
13.12.1941 - 18.6.1944
5.12.1918 - 10.10.1927
29.11.1941 - 11.7.1944
21.3.1939 - 14.11.1939
21.1.1942 - 24.7.1944
25.5.1920 - 1.12.1937
20.3.1942 - 4.5.1944
30.4.1919 - 30.8.1938
5.7.1944 - 4.9.1944
8.9.1928 - 19.10.1938
1.4.1942 - 4.7.1944
1.7.1922 - 8.11.1939
18.4.1944
16.1.1918 - 4.2.1940
30.3.1943 - 17.6.1944
23.4.1919 - 1.5.1939
31.8.1944
17.12.1936 - 2.7.1939
13.4.1942 - 8.9.1944
18.6.1918 - 31.12.1938
22.2.1943 - 8.7.1944
1.7.1922 - 20.2.1940
17.11.1942 - 6.1.1944
17.6.1918 - 11.12.1939
29.12.1941 - 2.5.1944
16.5.1918 - 8.2.1937
30.4.1942 - 27.5.1944
11.9.1933 - 11.6.1939
29.7.1942 - 31.5.1944
9.4.1919 - 4.7.1939
26.1.1942 - 12.6.1944
7.1.1931 - 9.12.1935
11.12.1943 - 24.12.1943
1.9.1918 - 23.4.1939
17.12.42 - 25.5.1944
9.2.1919 - 7.9.1939
2.7.1943 - 22.11.1943
12.9.1919 - 1.2.1940
26.3.1942
17.6.1918 - 19.9.1934
21.1.1942 - 2.6.1944
2.9.1944
29.8.1924 - 26.3.1940
9.9.1942 - 9.6.1944
16.7.1938 - 16.12.1939
19.5.1943 - 12.6.1944
16.9.1924 - 23.4.1939
22.1.1944
19.9.1925 - 27.11.1939
21.8.1942 - 24.2.1944

Koljola venäjä poistettu
1.11.1941
Konnitsa venäjä poistettu
15.5.1942
Korpiselkä siltaleima 2 pt
18.8.1941
Kuokkaniemi siltaleima 2 pt
1.2.1942
Kurkijoki siltaleima 1 pt
1.9.1941 - 21.9.1944
Käkisalmi siltaleima 2 pt km
1.11.1941 - 21.9.1944
Käkisalmi siltaleima 1 pt
Kämärä venäjä poistettu
8.12.1941
Lahdenpohja siltaleima 2 pt
N lohkoviivan välissä
Lahdenpohja siltaleima 2 pt
N lohkoviivan kohdalla
Lahdenpohja siltaleima 1 pt
25.8.1941 - 19.9.1944
Lamminsalo siltaleima 1 pt
16.3.1942
Leipäsuo siltaleima 2 pt
9.12.1941
Leppäsyrjä siltaleima 2 pt
1.10.1941
Liinamaa siltaleima 2 pt
1.9.1943
Loimola venäjä poistettu
1.11.1941 - 7.7.1944
Lumivaara siltaleima 2 pt
8.12.1941
Makslahti venäjä poistettu
1.10.1942
Matkaselkä venäjä poistettu
1.10.1941 - 22.9.1944
Metsäpirtti venäjä poistettu
1.1.1942 - 16.6.1944

Numero
luettelossa

Tunnetut käyttöajat

109.2b
109.2c
3204.1b
3204.1c
1803.3a
1803.3b
4404.2a
4404.2b
2005.2a
2005.2b
2303.1a
2303.1b
2303.4a
2393.4b
1908.1b
1908.1c
2402.1a
2402.1b
2402.2a
2402.2b
2402.3a
2402.3b
3004.2a
3004.2b
2809.1a
2809.1b
4505.2a
4505.2b
1307.2a
1307.2b
4507.1b
4507.1c
2609.1a
2609.2a
1712.1b
1712.1c
3610.1b
3610.1c
2702.2b
2702.2c

21.1.1918 - 28.12.1939
7.11.1941 - 15.6.1944
30.7.1918 - 17.11.1938
25.9.1942 - 19.6.1944
16.8.1918 - 10.6.1939
15.12.1941 - 23.2.1944
21.12.1927 - 27.7.1939
4.4.1942 - 23.5.1944
22.8.1933 - 12.12.1938
26.1.1942 - 2.8.1944
4.2.1928 - 6.9.1939
17.12.1942
24.11.1931 - 11.12.1939
10.6.1942 - 16.6.1944
7.9.1918 - 6.4.1939
17.1.1943 - 11.4.1944
28.10.1926 - 4.6.1934
27.11.41 - 31.7.1944
5.7.1927 - 17.6.1939
16.9.1941 - 2.9.1944
3.4.1935 - 2.3.1940
29.6.1942 - 31.12.1943
8.11.1937 - 20.12.1939
8.11.1943
19.4.1927 - 25.9.1939
13.1.1942 - 14.2.1944
18.3.1920 - 20.4.1939
3.3.1943 - 10.6.1944
3.3.1924 - 12.6.1939
6.11.1943 - 6.3.1944
24.2.1920 - 25.11.1939
16.5.1942 - 22.6.1944
14.2.1924 - 8.11.1937
24.2.1943 - 12.2.1944
2.9.1919 - 27.6.1939
29.5.1942 - 22.12.1943
10.5.1918 - 3.11.1939
31.12.1941 - 21.9.1944
30.12.1918 - 28.4.1939
11.9.1943 - 10.4.1944

Kirvu venäjä poistettu No 1405.1d.
Kenttäpostikuori Jalasjärvelle 2.9.1944 on varustettu 3 ½ mk
oliivilla mallin 1942 leijonamerkillä. Kirvun postitoimisto
oli jatkosodan aikana auki kolmessa jaksossa. Tämä on
viimeisen jakson 31.8.1944 – 20.9.1944 ainoa tunnettu havainto.
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Luovutetun alueen
leimatietoja sota-ajalta
Oheisissa kirjauksissa on lähteeksi hyväksytty myös postimerkit ja leikkeet jos
leima on varmasti selkeä. Jos käytettäisiin vain kulkeneita kohteita jäisivät materiaalit kovin vähäisiksi.
Vanhoissa leimakirjoissa (Helkiö ja
Mikkola-Könönen) oli näistä leimoista
kirjattuna päivämäärät vain ensimmäisen jakson alusta ja toisen jakson lopusta. Nyt tulee siis väliin kaksi uutta päivämäärää. Olen antanut näille leimoille
myös uudet numerot. Siltaleimoihin tulee vanhan numeron loppuun yleensä
ensimmäisessä jaksossa a ja toisessa b.
Venäjä poistetuissa leimoissa oli yleensä viimeisenä merkkinä b, kun venäläisleima oli a. Nyt tulee toisen jakson
leimaan viimeiseksi merkiksi yleensä
c. Oheisessa luettelossa on nämä uudet
numerot.
Talvisota päättyi 13.3.1940. Postitoimistojen sulkemispäiviä ei juuri ole tarkkaan kirjattu. Niitä lopetettiin sitä mukaa kun vetäytyminen eteni. Myöhäisin
tässä luettelossa kirjattu päivämäärä
on Kivennavan siltaleima 26.3.1940 leijonamerkin punaisella 2 mk:n parilla.
Myöhäisiä ovat myös Viipuri 19.3. leima 5619.22a sekä Kurkijoen Elisenvaaran siltaleima 2002.3 samalta päivältä,
joka ei ole tässä luettelossa.

Pihkalanjärvi siltaleima 1 pt
No 2902.2b 28.6.1943
1. painoluokan kirjattu kuori,
Viipuri 1-rengasleima 29.6.
ja tuloleima Helsinki 30.6.
Harvinainen leima, josta
ensimmäisellä jaksolla on
vain yksi ja toisella kaksi kirjausta.

Yläkylä siltaleima 1 pt No 1013.2b
25.1.1943 Vakuutettu kuori Helsinkiin.
Harvinainen leima ja tämä on toisen
jakson varhaisin kirjaus.

Jatkosodan aikaiset leimat
Jatkosota alkoi 25.6.1941 ja ensimmäinen
postitoimisto avattiin Värtsilään 1.8.1941,
seuraavana Salla 11.8.41 ja 18.8. Korpiselkä ja Impilahti. Varhaisin jatkosodan aikainen leimahavainto tässä listassa on
Räisälästä 23.9.1941 kun postitoimisto oli
avattu edellisenä päivänä.
Viipurin postitoimisto avattiin
27.9.1941. Viipurissa oli kaikkiaan 19 erilaista siltaleimaa ja näistä viittä on käytetty kahdessa jaksossa. Kolmesta eri
leimasta on löytynyt tuo ensimmäisen
päivän leimaus, jotain niistä ensipäivän
leimoista on käytetty myös Helsingin
postitoimistossa ilmeisesti aika isojen
erien mitätöintiin. Ainakin leima 5619.14
on tällainen, koska sillä on leimattu
myös Itä-Karjalan merkkejä ennen niiden varsinaista ilmestymispäivää.
Jatkosota päättyi 19.9.1944. Useimpien

postitoimistojen tarkka sulkemispäivä
ei ole tiedossa. Viimeiset tiedossa olevat
sulkemispäivät ovat Parikkalan Syväoro
ja Kurkijoen Elisenvaara 23.9.1944, Ruskealan Matkaselkä ja Sortavalan maalaiskunnan Helylä suljettiin 22.9. ja Kurkijoki ja Räisälä 21.9.
Myöhäisimmät leimahavainnot ovat
Suojärven Piitsjoki 23.9.1944 ja Ruskealan Matkaselkä 21.9. kun postitoimisto
suljettiin seuraavana päivänä.
Räisälän ja Kirvun postitoimistot olivat auki jatkosodan aikana kahdessa
jaksossa. Kirvussa nämä jaksot olivat
1.9.1941 – 1.6.1944 ja 31.8.1944 – 20.9.1944.
Edellisellä sivulla on kuva kenttäpostikuoresta lyhyeltä viimeiseltä jaksolta.
Yhdestätoista leimasta on olemassa ainoastaan yksi kirjaus viimeiseltä jaksolta. Mukana on myös kuva muutamasta
leikkeestä ja käytetty postimerkki varmistaa, että kyse on varmasti tältä ajalta.
Leimojen kirjaus kahteen jaksoon antaa aihetta materiaalien lisätutkimuksiin. Varsinkin luettelon keskimmäisistä
päivämääristä löytyy helpommin uusia
havaintoja. Esimerkiksi kuvan Käkisalmen hyvin tavallisesta siltaleimasta on
toiselta jaksolta vain yksi havainto.
Tarkempia tietoja ja kuvia luovutetun
alueen leimoista löytyy sivulta www.
karjaleimat.net. Siihen ei ole kuitenkaan
päivitetty viimeisimpiä päivämäärähavaintoja eikä oheisia uusia leimojen numerointeja. 
Jos lukijoilla on
luetteloon uusia rajapäivämääriä tai
havaintoja saa niitä
mielellään lähettää
kuvan kanssa kirjoittajalle
sähköpostilla
anssi.mikkola@kolumbus .fi
tai toimitukseen.

alle

us .fi
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Muolaa siltaleima 2 pt
15.12.1941 - 14.6.1944
Mustamäki siltaleima 1 pt
1.2.1942
Niva venäjä poistettu
16.3.1942
Näätäoja siltaleima 2 pt
1.5.1943
Ojajärvi siltaleima 2 pt
1.2.1942
Paanajärvi siltaleima 1 pt
1.11.1942
Papero siltaleima 2 pt
16.3.1942
Pihkalanjärvi siltaleima 1 pt
16.3.1942
Piitsjoki siltalema 1 pt
16.3.1942
v.luku 4-numeroinen
Pirttipohja siltaleima 2 pt
1.10.1942
Pitkäpaasi venäjä poistettu
1.3.1942
Pitkäranta siltaleima 1 pt x
1.9.1941
Pyhäkylä siltaleima 2 pt
10.10.1941 Pälkjärvi siltaleima 2 pt
1.10.1941
Pälkjärvi as. siltaleima 1 pt
1.10.1941
Pälksaari siltaleima 2 pt
1.10.1941
Pölläkkälä siltaleima 1 pt 6 lv x
1.11.1941
Pölläkkälä siltaleima 1 pt 7 lv
Rahikkala siltaleima 1 pt
1.5.1943
Rautu venäjä poistettu km
1.10.1942 - 14.6.1944
Ruskeala venäjä poistettu
1.10.1941
Ruskeala siltaleima 1 pt
Rytty venäjä poistettu
1.2.1942
Räisälä siltaleima 1 pt
22.9.1941 - 21.6.1944
1.9.1944 - 21.9.1944
Rättijärvi siltaleima 1 pt
8.12.1941
Sairala siltaleima 2 pt
22.9.1941

Numero
luettelossa

Tunnetut käyttöajat

Postitoimisto
ja aukioloaika

2813.1a
2813.1b
1206.4a
1206.4b
810.3b
810.3c
4615.1a
4616.1b
1308.2a
1308.2b
2101.2a
2101.2b
4616.3a
4616.3b
2902.2a
2902.2b
4617.1a
4617.1b
4617.1c
3612.2a
3612.2b
5804.3b
5804.3c
615.4a
615.4b
3213.1a
3213.1b
3302.2a
3302.2b
3304.1a
3304.1b
3005.4a
3005.4b
6205.1a
6205.1b
6505.2a
6505.2b
114.1a
114.1b
3503.1b
3503.1c
3613.2b
3613.2c
3613.3a
3613.3b
4408.3b
4408.3c
3707.3a
3707.3b
3707.3c
5717.2a
5717.2b
1411.2a
1411.2b

21.8.1926 - 9.10.1939
4.12.1943 - 2.6.1944
4.4.1935 - 27.4.1939
3.4.1943
?.4.1918 - 19.12.1939
7.1.1943 - 15.5.1944
2.2.1925 - 29.4.1939
8.10.1943 - 13.5.1944
30.4.1928 - 25.12.1939
31.3.1942 - 6.4.1944
28.3.1930 - 16.4.1939
27.2.1944
19.6.1927 - 30.4.1939
26.4.1942 - 20.11.1943
27.5.1939
28.6.1943 - 6.8.1943
18.1.1938 - 1.5.1939
28.2.1943 - 23.9.1944
2.5.1943 - 2.10.1943
17.8.1923 - 24.9.1938
23.5.1943 - 1.7.1944
11.8.1922 - 2.8.1939
15.9.1943 - 3.4.1944
16.5.1935 - 18.8.1939
29.3.1942 - 3.6.1944
3.10.1919 - 27.4.1939
13.12.1941 - 14.6.1944
30.12.1922 - 30.11.1939
27.1.1942 - 29.6.1944
2.11.1937 - 27.4.1939
11.11.1942 - 13.7.1944
1.11.1928 - 24.4.1939
4.4.1942 - 20.3.1944
12.10.1930- 17.3.1939
27.3.1942 - 13.5.1944
18.5.1935 - 3.5.1939
18.11.1941 - 22.4.1944
15.5.1939
13.8.1943
12.5.1918 - 31.12.1932
27.10.1942 - 27.4.1944
22.10.1918 - 17.2.1939
8.3.1943 - 6.9.1944
9.2.1940
25.1.1942 - 2.11.1942
?.7.1919 - 16.12.1939
19.4.1942 - 26.7.1944
15.12.1934 - 31.7.1939
23.9.1941 - 12.6.1944
29.8.1944 - 8.9.1944
22.6.1936 - 5.4.1938
5.2.1942 - 17.6.1942
14.3.1921 - 13.8.1938
20.11.1941 - 4.4.1942

Salla siltaleima 1 pt
11.8.1941
Salmi siltaleima 2 pt
18.8.1941 - 24.6.1944
Sortanlahti siltaleima 1 pt
15.5.1942
Suistamo venäjä poistettu
18.8.1943
Suojärvi siltaleima 2 pt 8 lv km
1.11.1941 - 3.7.1944
Syväoro venäjä poistettu
1.11.1941 - 23.9.1944
Säiniö venäjä poistettu
24.11.1941
Säkkijärvi siltaleima 1 pt
1.11.1941 - 18.6.1944
Tietävälä siltaleima 1 pt
1.3.1943
Tuokslahti venäjä poistettu
1.2.1942
Tyrjä venäjä poistettu
1.2.1942
Uuksu venäjä poistettu
15.6.1942 Uuras siltaleima 2 pt
16.1.1942 - 16.6.1944
Uusikirkko VP.L siltaleima
1.11.1941 - 12.6.1944
Vaavoja siltaleima 1 pt
1.10.1942
Valkjärvi siltaleima 2 pt
1.11.1941 - 16.6.1944
Viipuri siltaleima 2 pt 7lv km
27.9.1941 - 17.6.1944
Viipuri silta 2 pt 7 lv x
Viipuri siltaleima 1 pt km x
Viipuri siltaleima 1 pt x
Viipuri siltaleima 1 pt km 9 lv
Virkkilä venäjä poistettu
20.10.1941
Välimäki siltaleima 1 pt
10.8.1942
Värtsilä siltaleima 2 pt
1.8.1941 - 19.9.1944
Värtsilä siltaleima 1 pt
Värtsilä as siltaleima 1 pt
Yläkylä siltaleima 1 pt
1.1.1943

Numero
luettelossa

Tunnetut käyttöajat

3905.1a
3905.1b
4018.2a
4018.2b
3216.3a
3216.3b
4515.2b
4515.2c
4624.2a
4624.2b
3006.2b
3006.2c
5720.3b
5720.3c
4813.3a
4813.3b
1413.2a
1413.2b
4412.1b
4412.1c
3007.1b
3007.1c
4022.1b
4022.1c
5615.1a
5615.1b
5323.1a
5323.1b
410.1a
410.1b
5507.3a
5507.3b
5619.13a
5619.13b
5619.14a
5619.14b
5619.20a
5619.20b
5619.21a
5619.21b
5619.22a
5619.22b
5903.1b
5903.1c
620.1a
620.1b
6103.2a
6103.2b
6103.3a
6103.3b
6105.1a
6105.1b
1013.2a
1013.2b

13.5.1936 - 19.9.1939
28.7.1942 - 31.8.1944
21.11.1921 - 25.1.1939
3.12.1941 - 12.6.1944
5.3.1934 - 24.11.1937
13.3.1943 - 21.4.1944
18.9.1918 - 21.12.1939
19.5.1942 - 16.6.1944
26.2.1929 - 14.7.1939
11.3.1943
2.9.1918 - 10.8.1937
4.9.1942 - 6.5.1944
17.12.1918 - 30.10.1939
10.12.1942 - 30 5 1944
30.10.1933 - 25.11.1939
19.1.1942 - 11.5.1944
17.2.1937 - 18.4.1939
18.6.1943 - 20.12.1943
28.12.1918 - 5.11.1938
2.4.1942 - 4.9.1944
8.6.1918 - 20.9.1938
30.4.1942 - 10.8.1944
16.8.1918 - 9.5.1938
13.10.1943 - 15.6.1944
8.7.1926 - 20.1.1940
4.2.1943 - 29.5.1944
14.5.1937 - 18.7.1939
11.4.1942 - 26.5.1944
11.2.1937 - 8.11,1937
5.6.1943 - 12.3.1944
20.12.1928 - 31.3.1938
26.1.1942 - 19.5.1944
10.9.1925 - 29.12.1930
19.1.1943 - 13.3.1943
30.5.1928 - 12.4.1929
27.9.1941 - 23.12.1941
4.12.1934 - 9.2.1940
20.12.1941 - 11.6.1942
18.12.1934 - 13.12.1939
27.9.1941 - 30.3.1943
30.11.1939 - 19.3.1940
27.9.1941 - 20.11.1942
29.9.1918 - 29.11.1939
2.4.1942 - 6.6.1944
4.4.1933 - ?.9.1939
31.12.1942 - 23.12.1943
4.11.1926 - 3.5.1939
7.1.1942 - 12.6.1944
13.5.1936 - 20.1.1939
4.10.1941 - 10.8.1944
5.10.1937 - 29.11.1939
6.10.1942 - 21.8.1944
20.12.1933 - 28.4.1939
25.1.1943 - 6.6.1944
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Klassisen Suomen keräilystä osa 4
Tämä Helsingistä
10.5.1859 Espanjan
Bilbaoon (21.5.) kulkenut
10 kopeekan kaunis
päikköparikuori myytiin
Posteljonenin Gummesson -huutokaupassa
nro 2 keväällä 2017
40 000 euron vasarahinnalla. (Huutorahoineen yli 50 000 euroa).
Kuori on koristanut
monia kuuluisia kokoelmia. Sen omistajia ovat
olleet mm. Alphonse de
Rothschild, André de
Coppet ja Ingvar
Pettersson.

Kuuluisat päikköparit
Edellisissä numeroissa (SP 2-2018, SP 3-2018 ja SP 4-2018 )
kävimme läpi 5 kopeekan pieni- ja isohelmiset merkit,
10 kopeekan merkit sekä molempien merkkien erikoisuudet.
Tässä osassa ovat vuorossa merkkien suurimmat
harvinaisuudet eli päikköparit ja ovaalirivilöt.
Teksti Esa Kärkäs

O

n päivän selvää, että kuuluisimmat ovaalikohteet ovat
ovaalien päikköparit, joita
esiintyy 5 kopeekan pieni- ja
isohelmisistä sekä 10 kopeekan merkistä pareina, nelilöinä ja pareina kuorella.
5 kopeekan
isohelminen
päikköpari
Helsingfors
6.11.1858
leimalla ja
musteristeillä
myytiin samaisessa Posteljonenin Gummesson -huutokaupassa nro 2
11 500 euron
vasarahinnalla.

Näiden kohteiden omistajat vuosien varrelta ovat melko hyvin tiedossa ja kohteiden kulkua monista kuuluisista kokoelmista toisiin on näin mahdollista jäljittää.
Yksi uusimmista päikkölöydöistä on 10
kopeekan käytetty päikköpari hienolla
”alpha” kynämitätöinnillä. Tämä kohde
tuli markkinoille ja samalla laajempaan

tietoisuuteen vain noin 10 vuotta sitten.
Artikkelin kuvat tulevat Gummessonkokoelman huutokaupoista (G + huutokauppa (I/II/III) + #kohdenumero), OvalPoint-palvelusta (OP + # kohdenumero)
ja omista rekistereistäni (A).
On-line referenssikokoelma www.
ovalpoint.com, joka luotiin vuosina
2006–2009, rekisteröi digitaalisesti yli
3 000 ovaalikohdetta eli noin 30-40% kaikista säilyneistä kohteista. Tämä artikkeli on kirjoitettu perustuen omiin havaintoihini viimeisten 20 vuoden ajalta. 

5 kopeekan isohelminen
päikköpari musteristein
kuorella Jyväskylään.
(OP # 10048)
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5 kopeekan pienihelminen päikkönelilö oli myynnissä
Posteljonenin Gummesson -huutokaupassa nro 1. Nelilöllä oli
vielä osittain alkuperäistä liimoitetta jäljellä. Tämän harvinaisuuden edellisiä omistajia olivat olleet mm. Ludvig
Lindberg ja Alfred H. Caspary. Huolimatta taitteesta ja
pikkuvioista kohteen lähtöhinta oli 60 000 euroa.

10 kopeekan päikkönelilö oli myynnissä samaisessa Posteljonenin Gummesson -huutokaupassa nro 1. Tässäkin nelilössä
oli vielä osittain alkuperäistä liimoitetta jäljellä. Tämänkin
harvinaisuuden edellisiä omistajia olivat olleet mm. Ludvig
Lindberg ja Alfred H. Caspary. Huolimatta taitteesta ja
pikkuvioista tämänkin kohteen lähtöhinta oli 60 000 euroa.

5 kopeekan pienihelminen vaaleansininen nelirivilö Helsingfors 13.9.1858 -leimoilla ja musteristeillä oli myynnissä
Posteljonenin Gummesson -huutokaupassa nro 2. Kohteen lähtöhinta oli 5 000 euroa, vasarahinta 9 500 euroa.

Ovaalirivilöt

vaalirivilöt ovat aina olleet kokoelmien helmiä.
Pareja esiintyy sekä 5 että 10 kopeekan merkeistä
aika runsaasti. Sen sijaan kaikki paria suuremmat
rivilöt ovat harvinaisuuksia ja niitä liikkuu markkinoilla

O

harvoin. Suurimmat tunnetut rivilöt ovat 5 kopeekan pienihelmisestä viisirivilö, 5 kopeekan isohelmisestä nelirivilö
ja 10 kopeekan merkistä tunnetaan isoimpana seitsemän
merkin rivilö. 

5 kopeekan isohelminen nelirivilö (OP # 26834).

10 kopeekan nelirivilö musteristein (OP # 13677).

Suurin tunnettu
kohde on 10
kopeekan seitsenrivilö musteristein
(OP # 25632).
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Ehdokkaita Viiltäjäksi
on ollut useita.

Postia Viiltäjä-Jackilta
Teksti Olli Saarinen

E

nglantilaisessa Grand Auctions
-huutokaupassa oli keväällä tarjolla Viiltäjä-Jackin lähettämä
postikortti. Kohde herätti kosolti huomiota saarivaltiossa ja siitä kirjoitti muun muassa BBC. Hyvin arkisen
näköinen ehiökortti on osoitettu Ealingin
poliisiasemalle Lontoossa ja se on leimattu
29.10. 1888 eli 11 päivää ennen ViiltäjäJackin viimeistä murhaa.

Ehiökortin tekstissä lähettäjä uhkaa naisia ja mainitsee, että hänen puukkonsa
on hyvässä kunnossa. Lisäksi hän toivoo
poliisien pitäneen hänen lähettämästään
munuaisen puolikkaasta. Tekstin lopussa
on allekirjoituksena ”I am Jack the Ripper”.
Poliisi sai tunnetusti monia vastaavanlaisia viestejä henkilöiltä, jotka halusivat samaistua murhaajan rooliin.
Kuka ties joku niistä oli oikeankin murhaajan lähettämä. Tämä kyseinen kortti oli vuosikymmeniä poliisin arkistois-

sa todistuskappaleena. Asiaa tutkinut
konstaapeli sai sen muistoksi jäätyään
eläkkeelle vuonna 1966. Kohteen jätti
huutokauppaan hänen leskensä.
Kohteen arviohinta ennen huutokauppaa oli 600-900 puntaa (700-1 000 euroa),
mutta lopullinen hinta oli 22 000 puntaa, mikä huutorahojen kera tekee noin
34 000 euroa. Kohde meni englantilaiseen yksityiskokoelmaan. Vastaavaa
kohdetta ei ilmeisesti ole koskaan aiemmin ollut markkinoilla. 

LU K I J O I LTA

K

erhomme aktiivi ja maanantaisista
huutokaupoista säännöllisesti jännitäviä löytöjä tekevä Tillanderin Juha
antoi toimitukselle nähtäväksi muutamia viime aikojen ”löytöjä”. Ensimmäisessä löydössä eli venäläisessä 19 x
25 mm kokoisessa merkissä on tekstiä, jossa näyttäisi lukevan jotain tullimaksuun viittaavaa. Onko
kyseessä leimamerkki tai
jonkinlainen virkamerkki
siihen emme vakiopöydässämme luetteloita tutkailemalla löytäneet varmuutta.
Toinen löytö oli vuoden
1928 joulumerkillä oleva reijite. Merkin kääntöpuolelta
katsoen siinä olisivat kirjaimet M ja L. Kuvapuolelta
katsoen kirjaimet voisivat
olla J ja M. Jos joku lukijoista
tietää enemmän tästä reijitteestä tai noista venäläisistä merkeistä niin laittakaa
viestiä toimitukselle. 

Kolmas Juhan havainto oli
vuoden 1979 Tubimerkin kultavärin ”leviäminen”. Molemmat merkit ovat postituoreita ja
liimoitteeltaan priimoja. Pohdimme olisiko lisävärinä painettu kultaväri levinnyt väärän
säilytyksen takia. Esimerkiksi
vääränlaisessa pehmitteitä sisältäneessä muovitaskussa? 

N

eljäs Juhan löytö on niinikään itäisen naapurimme puolelta, mutta nyt tuosta ensimmäisestä tsaarin ajan venäläisestä löydöstä poiketen tämä merkki on Neuvostoliiton ajalta. Tekstit merkillä ovat
sekä kyrillisin kirjaimin että latinalaisin. Sana ”Poslina” toistuu moneen kertaan, mutta tuskinpa kyse on posliinista. Merkki on
leimattu, joten olisiko tämäkin jonkinlainen
virka- tai leimamerkki. Näiden kaltaisia löytöjä tai itseään askarruttavia kohteita voi aina
lähettää toimitukselle. Uskoisin että laajasta lukijoidemme joukosta löytyy aina joku
viisas, joka osaa kertoa mistä kulloinkin
on kyse. 





 



Tampereen kiistelty
paikallisposti
Penny Blackin
virkamerkit

postimerkkimessut
Helsingin
Messukeskuksessa
22-25.10.2015

Heligoland

Filateelinen
kummajainen

Mukana
Postimerkkimessujen
16-sivuinen
näyttelyliite

DDR:n blokki esittää ensimmäisen Tshekan eli myöhemmän
KGB:n perustajaa, Leninin läheistä työtoveria Felix Dzerzinskiä.
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Mikä on väärenne?
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4

Postia Venäjän
Keski-Aasiassa,
Iranissa ja
Mongoliassa

/2015

Viipurin
kahdet
kasvot

Ruotsalaisen
postihistorioitsijan
tuore näkökulma:



erikoisuudet
ja harvinaisuudet!
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DDR:n kuriirivirkapostia
”Rautaisen Felixin” hengessä











 







 



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

Osa 1.

Mestariväärentäjä

Viiniaiheisten
postimerkkien
keräilystä

Lyhyt katsaus idän jättiläisen
historiasta
ja postimerkeistä







Fabergé
-merkkien
metsästys

SUOMEN
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Kiehtova Kiina

ja raitiovaunut Viipurissa
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Spårat
Stadissa

– Postikorttien kertomana –

Clipperton
Island
Aution saaren
postimerkit
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Postimerkkien
kauppaa
Lissabonissa
ja Bangkokissa

SUOMEN



Uudet
postimerkit
herättävät
vilkasta
keskustelua
verkossa!
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leimat
suomalaisilla
merkeillä
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Näin ostat filateliaa
turvallisesti internetin kautta

Postia koululaiva
Suomen Joutsenelta

Suomessa vähemmän tunnetut pakettimerkit



postikortein nähtynä osa 2



Kauniainen

Lönkka 32 – Keräilijöiden kohtaamispaikka

Francois Fournier
Erikoisia postimerkkivaltioita

Stellaland

Ulkomaalaiset leimat
suomalaisilla merkeillä
– osa 2 –

Sammon mereensyöksy
Laivapostilinjat,
leimat, postimerkit
ja postitaksat
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Tasokas
SP-lehden
Onlinehuutokauppa

SUOMEN

Koko maailman keräily uuteen nousuun

39

Klassisen
Suomen
keräilystä
osa 2
10 kopeekan
ovaalit

Myynnissä
mm.
Mallin -54
ehdotteet

Ihmiselämän
koko kirjo
leimamerkkikohteiden
kertomana

Onnistunut näyttely

Kesfila 2018

Kaksi
Baijerin
prinsessaa

Erämaiden
Jordania

Kuinka hankkia merkkejä?
Lehden huutokaupassa hienoja
Viipurin panoraamakortteja







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

Mukana lehdessä:
Merkki-Albertin 32-sivuinen huutokauppa



Tuhti annos filateliaa kuusi kertaa vuodessa.

Operaatio
Anthropoid

Postimerkkilehti
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5 ja 10 kopeekan ovaalit muodostavat
yhdessä Suomen merkkien
ensimmäisen julkaisun

SS-kenraali Heydrichin
salamurha Prahassa 1942

Suomen Filatelistiseuran äänenkannattaja / 99. vuosikerta / 8 €

SUOMEN

Kiehtovat ovaalit

Havaijin
lähetyssaarnaajamerkit

Sigurdsin
taistelu

 

Klassisen Suomen keräilystä osa 1



Tilaa nyt Suomen
Postimerkkilehti!

/ 2018

Kansalaissodassa
kadonnut
postileima

Tshekin ja
Puolan
sleesialaisten
raja-alueiden Vuoden 1918 kiihkeät
päivät Espoossa
historiaa
ja Kirkkonummella
ja filateliaa







Mukana Merkki-Albertin 32-sivuinen huutokauppa

Sotilasviranomaisten
järjestämä
postintarkastus
Rajajoella
1918 -1919.

Böömi-Määrin Protektoraatti: sodan lopulla tshekin
kieli poistettiin Ostravan
leimasta, kirjauslipukkeeseen
se sai jäädä.
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Postimerkkilehti
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Sata vuotta verisestä
kansalaissodasta

Postcrossing
tavoittaa
nuoret ja naiset

Puuttuuko hampaita,
onko läviste aito?

SUOMEN





Lävistetyökalut
isohampaisten
nurkkien
lävistyksen
tutkimiseen.
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Budapestin postimerkkiliikkeistä ja Unkarin filateliasta

Postimerkkilehti

Tasokas
SP-lehden
Onlinehuutokauppa
Myynnissä
hyviä
kohteita
kuten:
Kohteet
nro 194 ja
195.
Aunuksen
5 ja 10 mk
harvinaista
tyyppiä I,
aitoutuksella.

Koristeelliset
postimerkkirasiat

  





Isohampaisten keräilystä helpompaa
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Suurteos arvoituksellisesta filatelistista

  



Lupa liikkua!
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Paino- ja hammastevirheet suomalaisilla
merkeillä Osa 2

Nelilukuiset
yleismerkit
1875-82

Kansalaissota 1918

Agathon Fabergé

Tuulahdus merkkeilyn
alkuvuosilta

SP



/2017

SUOMEN



5

Suomen Filatelistiseuran äänenkannattaja / 98. vuosikerta / 7 €



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

Postimerkkilehti

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

Ennätyshinta apinoista!
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T he Roya l Phi la t elic C ollec t ion
T he Roya l Phi la t elic C ollec t ion
T he Roya l Phi la t elic C ollec t ion
T he Roya l Phi la t elic C ollec t ion
T he Roya l Phi la t elic C ollec t ion
T he Roya l Phi la t elic C ollec t ion
T he Roya l Phi la t elic C ollec t ion
T he Roya l Phi la t elic C ollec t ion
T he Roya l Phi la t elic C ollec t ion
T he Roya l Phi la t elic C ollec t ion
T he Roya l Phi la t elic C ollec t ion
T he Roya l Phi la t elic C ollec t ion
Kuningatar Elisabet II:n
postimerkkiaarteet
Tampereella

Mukana Merkki-Albertin 32-sivuinen huutokauppa

Suosittuja ehiöitä aihekokoelmissa



SUOMEN

Kyyhkyspostia



Suomen suuriruhtinaskunnan
ja Venäjän yhteneväiset ulkomaan postin

Sensurointileimat 1914-15

 



Ehiöiden
käyttö aihekokoelmissa

Suomen Filatelistiseuran äänenkannattaja / 98. vuosikerta / 7 €

Tilgmannin
kirjapainon
kiehtova
historia

Vähän tunnettu
grönlantilainen
Udet -lentomerkki

Maailman harvinaisin lentopostimerkki

/2017

Suomen merkkien
väärenteitä, tekeleitä ja
leimautuksia. Osa 4

Jälkileimatut
kaksirenkaiset

Hondurasin Musta

SUOMEN





Suomen
Postimerkkilehden
vuosikymmenet

SP

Postimerkkilehti
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Näin irrotat
tarramerkit
helposti

Lehden perustaja ja
ensimmäinen päätoimittaja
Olla Teräsvuori

Suomen Filatelistiseuran äänenkannattaja / 98. vuosikerta / 7 €



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



Tshekin Hodonin
ja Slovakian Skalica

1920-luku

SUOMEN

Postimerkkilehti
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Kaksoiskaupungit Morava-joen rannalla
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Huippukohteita
syksyn useissa
huutokaupoissa

Suomessa
käytetyt
venäläiset
postimerkit

SUOMEN

Postimerkkilehti



6

/2016

Suomen Filatelistiseuran äänenkannattaja / 98. vuosikerta / 7 €

Espanjan sisällissodan alkamisesta 80 vuotta
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Thyra -merkin sekafrankeerattu lähetys

Ulkomaan postin sensurointi Saksassa 1939 – 1945
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Venäjän posti
Levantissa

Eurooppalaista eksotiikkaa



Liechtenstein
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Paino- ja hammastevirheet
suomalaisilla merkeillä Osa 8
Vuoden 1945
Sibelius-merkki.
Siirtynyt hammastus ja oikealta
sivulta hammastamaton arkin
reunakappale.

Juhla- ja käyttösarjojen merkit

Oikeataksainen Zeppelin postikortti
Helsingistä Friedrichshafenin kautta
Berliiniin. Zeppelin-merkillä virhepainama 1830. Erittäin harvinainen.
Siirtynyt
perferointi
vuoden 1956
näyttelymerkissä.

Aikaisemmissa osissa 1-7 esittelimme Jouko Kaartisen
suomalaisten merkkien paino- ja hammastevirheistä kertovasta kokoelmasta merkkejä ennen itsenäisyyttä sekä itsenäistyneen
Suomen ensimmäiset merkkimallit: Saarinen, Vaasa ja malli-30.
Edellisessä numerossa olivat vuorossa PR:n ja Tubin merkit.
Tässä osassa esittelemme juhlamerkit sekä käyttösarjat
mallin-30 jälkeen. Viimeisessä osassa ovat vuorossa reuna-alueet.

T

Teksti ja kohteet Jouko Kaartinen
ässäkin osassa esittelemme
painatusvirheellisiä ja osittain
tai kokonaan hammastamattomia merkkejä sekä voimakkaita hammastesiirtymiä. Yleensä viallisia
merkkejä ei päässyt markkinoille painolaitosten erittäin tarkan kontrollin vuoksi, mutta kyllä jokaisella vuosikymmenellä filatelistit ovat näitäkin löytäneet.
Kuuluisin virhepainama on tietysti Zeppelin merkistä heti sen ilmestyttyä löydetty väärä vuosiluku 1830. Vuosikausia on spekuloitu merkin synnystä, oliko
se vahinko vai tahallinen virhe. Irrallisia
merkkejä on usein tarjolla ja postituoreina näkee huutokaupoissa kuusiloita ja
suurempiakin ryhmiä, joissa on mukana
tämä kuuluisa merkki. Kulkeneilla kohteilla se sitävastoin on äärimmäisen harvinainen. Myös tämän päivän merkeistä
löytyy aina silloin tällöin kiinnostavia
poikkeamia, joten massaerät kannattaa
aina tutkia tarkasti.
Laskokset sekä kuvakevirheet, joita
näissä julkaisuissa myös esiintyy on rajattu tämän kokoelman ulkopuolelle. 

Vuoden 1975
Europa-Cept
arkin alareunasta.
Hammasteerikoisuus, erittäin
harvinainen.

Suomen murrealueet
vuodelta 1976.
Kolmelta sivulta
hammastamaton
leikkeellä. Leimattu
Seppälä ..4.1976.
Ainoa tunnettu.
Salt-merkit
vuodelta 1970
arkin reunasta.
Osa teksteistä
siirtynyt alas
ja hävinnyt.
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Oskar
Merikanto
vuodelta
1968.
Merkkipari
arkin
alareunasta.
Alempi
merkki
kolmelta
sivulta
hammastamaton.

10 markan leijona
mallista-54.
Voimakas
hammastesiirtymä.
Yleismerkki 1975.
1,50 markan Kinkerikousaa kuvaavassa
merkisssä voimakas värisiirtymä.

Yleismerkki 1963. Helsingin rautatieasemaa kuvaavasta merkistä
puuttuu vihreä väri. Tavataan
tilauserissä 1767 ja 1870.
Yleismerkki 1975.
0,60 markan Kansallismuseota
kuvaavassa merkisssä hammastesiirtymä. Erittäin harvinainen.

Hanko sata vuotta vuodelta 1974.
Musta osaväri painettu kahdesti.

Yleismerkki 1975.
10 markan leijonavaakuna.
Kolmelta sivulta hammastamaton.

Kartanot 1982. Voimakas hammastesiirtymä aiheuttanut ”korkean merkin”.

Kullanhuudonta
vuodelta 1983.
Kolmelta sivulta
hammastamaton arkin
alakulmasta.

Yleismerkki 1975.
6 markan Käs´paikka pari. Vasen merkki
kolmelta sivulta hammastamaton.

Yleismerkki 1975.
0,10 markan leijonamerkkien
kolmirivilö arkin reunasta.
Ensimmäinen merkki
oikealta sivulta
hammastamaton.
Kaksi muuta kokonaan
hammastamatta.
Erittäin harvinainen.

Sarjan seuraavassa osassa ovat vuorossa reuna-alueiden (Aunus, Pohjois-Inkeri, Karjala, Itä-Karjala, Kenttäposti) erikoisuudet, kuten tämä
Pohjois-Inkerin 10 pennin keskeltä
hammastamaton pari.
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Pohjoismaiden suurin filateliaan ja numismatiikkaan
keskittynyt huutokauppa AB Philea täytti 30 vuotta

Laatutavara kiinnostaa yhä
Ruotsalaisella huutokauppahuone AB Philealla on toimistot
Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössa, Uppsalassa,
Kalmarissa, Skarassa Umeåssa ja Helsingissä. Edustajia sillä
on lisäksi useissa Ruotsin suurimmista kaupungeista,
mutta myös Tanskassa. Nyt yritys hakee laajenevaan
toimintaansa yhteistyökumppaneita muista Pohjoismaista.
Teksti ja kuvat Seppo Evinsalo

V

aikka kaikkialla Euroopassa keräilijämäärät vähenevät on laatutavaralle aina kysyntää. Nousevat
taloudet Aasiassa ovat tulleet yhä
tärkeimmäksi markkinointialueeksi niin fila-

Tukholman keskustan lähellä Södermalmin
Svartensgatan 6 :ssa on yhtiön pääkonttori ja
huutokauppasali, jossa myös huutokauppojen
kohteiden näytöt järjestetään.

telian kuin numismatiikankin kohdalla.
Internetin ja reaaliaikaisten online-huutokauppojen ansiosta koko maailma voi
osallistua huutokauppoihin samanaikaisesti. Enää ei ostajien tarvitse matkustaa
itse tapahtumaan vaan tarjoamisen voi
suorittaa omalla kotisohvallaan tietokoneen välityksellä.
Tämä on tärkein syy miksi niinsanotut ”kivijalkaliikkeet” ovat katoamassa keräilyn piiristä. Tämän kehityksen
näkivät Ab Philean perustajat Christer
Svensson ja Peter Johansen jo 30 vuotta
sitten. Heidän ideansa oli koota Ruotsin
eri kaupungeissa toimivat postimerkkiliikkeet saman toimijan piiriin, jolloin
yrittäjät vapautuivat kalliista liikehuo-

ä
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Työntekijöiden oma
kiinnostus maailmanlaajuiseen filateliaan ja
numismatiikkaan on
ensi arvoisen tärkeätä,
kun toimitaan kansainvälisessä kaupassa.
Oman Kiina keräilynsä
ansiosta Christer
Svensson näki, että
tällä kauniilla kuorella
ei kaikki ole kohdallaan. Leimat ja kolme
merkkiä ovat aidot,
mutta se kallein
apinamerkki on
väärenne. Väärenteen
tunnistaa liiallisista
karvoista apinan
korvan takana.
Christerin kiinostus
Kiinan filateliaan alkoi
jo 40 vuotta sitten. Kun
hän aloitti Aasian
filatelia oli kuuma
keräilyala Ruotsissa.

Keräilijä tuntee kohteensa
 Ab Philean työntekijöistä useat ovat itsekin
innokkaita filatelisteja
ja numismaatikoita. Tämä auttaa hyvien kohteiden tunnistamisessa
ja löytämisessä. Näin
myös kontaktit saman
alueen harrastajiin tulevat hoidetuksi.
Haastatteluhetkellä oli Philean toimistolle Tukholmaan
kerääntynyt edustava joukko yhtiön työntekijöitä eri
puolilta Ruotsia ja Pohjolaa. Osa väestä oli vielä
ulkomailla ja kotimaassa asiakastapaamisissa.
Istumassa vasemmalta: Jussi Paananen, Peter Johansen,
Christer Svensson, Mats Söderberg ja Lars Eriksson.
Takarivissä vasemmalta: Kalle Heimlén, Claes Jonasson,
Magnus Adler, Magnus Neigart, Minna Liewendahl,
Mats Edström, Alexander Stenberg, Dan Hörnell,
Peter Vik, Tord Gustavsson, Staffan Ferden,
Göran Reutlert ja Mats Övelius

neistoista ja koko ulosmyynti tapahtui
yhteisen huutokaupan toimesta. Kun
toimintaan tuli mukaan yrityksiä koko
Ruotsin alueelta saatiin maan kattava
verkosto ja markkinointialue. Näin yrittäjille jäi aikaa itse materiaalin hankintaan ja toisaalta oman varastonsa purkamiseen huutokauppojen kautta. Nyt 30
vuotta perustamisensa jälkeen yritys on
valmis laajenemaan myös muihin pohjoismaihin.

Christerin Kiina kokoelman sivut on tehty
tietokoneella valmiiksi
ruudutetulle vaalean.
harmaalle kartongille.
Näin merkit nousevat
hyvin esiin taustasta.
Vaikka kokoelma alkaa
olla jo aika täydellinen,
tyhjiäkin koloja on.

Vaikka kokoelma käsittää
enimmäkseen yksittäisiä
merkkejä on mukana myös
mielenkiintoisia postilähetyksiä kuten tämä
useamman sensuurin
läpikäynyt kuori toisen
maailmansodan ajalta.
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Ab Philea 30 vuotta

Mats Söderberg on tuttu keräilijä
monille suomalaisille Eesti-filatelisteille. Hänen Virosta ulkomaille
paenneiden ihmisten vaiheista kertova
kokoelmansa oli viimeksi esillä kesän
EstEx 2018 näyttelyssä. Kuvassa
virolaisille partiolaisille julkaistut
DP Camp Post -merkit, jotka julkaisi
16.10.1946 Saksassa amerikkalaisella
vyöhykkeellä sijainnut Kemptenin leiri.

Kartat ja Viro kiinnostavat
 Mats Söderberg on työskennellyt
Ab Philealla vuodesta 2013. Eläkkeellä oleva Ruotsin puolustusvoimien upseeri on työuransa vuoksi ollut aina
kiinnostunut kartoista. Hänellä onkin
laaja kartta-aiheinen aihekokoelma.
Toinen häntä kiinnostava aihe on viinit, joita hän kerää niin filateelisessa
muodossa kuin itse viineinä, jotka hän
mielellään nauttii hyvässä seurassa.

Monille suomalaisille näyttelyfilatelisteille hän tuli tutuksi vedettyään vuoden 2015 Nordia-näyttelyn Tukholman
naapurissa Väsbyssä.
Näyttelyfilatelistina hän on tunnettu
Viron filateelisista kokoelmistaan: Viro 1918-1940 sekä Virosta sodan jälkeen
paenneiden ihmisten vaiheista kertovasta kokoelmastaan: Estonian outside
Estonia 1944-1991.

Saksalainen ehiö 1.7.1946
lisämerkein DP Camp
Ohmstedestä (Kreis Oldenburg, Brittiläinen vyöhyke)
Viron Pärnuun. Lähetys on
palautettu lähettäjälle, koska
Viron kieltä ei sensoorien
toimesta sallittu.

Heti Toisen maailmansodan jälkeen
alkoi Virosta paenneiden toimesta
propagandalähetysten teko yhdessä
muista Balttian maista paenneiden
kanssa. Näillä yritettiin saada muu
maailma painostamaan Neuvostoliittoa
antamaan maille takaisin niiden
itsenäisyys. Niin tässäkin vuonna 1949
Ruotsista Saksaan lähetetyssä kirjeessä.

Yhtiön toimitusjohtaja Peter Johansen oli
vasta 20-vuotias kun hän yhdessä Christer
Svenssonin kanssa perusti Ab Philean
vuonna 1988. Peter toimii myös yrityksen
huutokauppojen meklarina.

Kysyimme yhtiön perustajilta Christer
Svenssonilta ja Peter Johansenilta yhtiön
historiasta ja nykypäivästä:
Ab Philea on toiminut nykyisellä organisaatiollaan marraskuussa 30 vuotta.
Kuinka kaikki alkoi?
AB Philea nykymuotoisena rekisteröitiin vuonna 1988 Tukholman Söderissä.
Vuonna 1999 yhtiöön liitettiin AB Kihlströms Frimärkshandel, yritys joka oli perustettu jo vuonna 1933. Yhtiö jatkoi kasvuaan ja 2004 siihen liitettiin Lars-Tore
Eriksson Frimärksauktioner AB ja Frimärks
kompaniet i Stockholm AB sekä Myntkompaniet. Kymmenen vuotta sitten Göteborgs Frimärkslager liittyi toimintaamme
ja siten saimme konttorin myös Ruotsin
toiseksi suurimpaan kaupunkiin Göteborgiin.
Vuonna 2009 Peter Vik aloitti työskentelyn yhtiössä. Peterillä oli aikaisemmin
ollut oma liike (Schelins Mynt och Frimärken). Tämän johdosta aloimme ostamaan
ja välittämään myös kultaa ja hopeaa.
Toiminta kasvoi nopeasti ja siitä tuli
merkittävä osa yhtiömme toimintaa.
Tämä johti numismatiikan lisääntymiseen huutokaupoissamme ja osallistumiseen kansainvälisiin keräilyrahamessuihin.
Kuinka toimitte teille jätettyjen
kohteiden kanssa?
Järjestämme huutokaupan melkein joka kuukausi. Ainoastaan
heinäkuu jää väliin. Vuosittain
on kaksi filatelian laatuhuutokauppaa toukokuussa ja mar-
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osoittamaan kuinka tehokasta on voimien keskittäminen sen sijaan, että yrittäjä
toimisi vain pienessä piirissä.

Numismatiikka ja mitalit ovat tärkeä osa Ab Philean huutokauppatoimintaa.
Yrityksen asiantuntija ”Mr Mynt” Peter Vik tutkii huutokauppaan jätettyjä rahoja.
Yritys ostaa myös vuosittain useita tonneja ns. romuhopeaa ja muita metalleita.

raskuussa. Näissä tarjoamme korkealaatuisia filatelisia kohteita kaikkialta
maailmasta. Vain numismatiikkaan
keskittyvät huutokaupat (Myntauktion)
ovat kaksi kertaa vuodessa. Muut 8-9
huutokauppaa (International Auctions)
sisältävät filateliaa, numismatiikkaa ja
mitaleita. Vuosittain yksi tai kaksi Philean huutokaupoista pidetään Suomessa.
Viimeksi huhtikuussa KESFILA-näyttelyn yhteydessä Jyväskylässä.
Meillä on ollut uutena kokeiluluontoisena osiona Mail-bid sale, jolloin voit tarjota kohteista vain netissä. Nämä myynnit päättyvät ilmoitettuna ajankohtana
ilman jälkimyyntiä. Kaikki huutokaupat
julkaistaan sekä asiakkaille postitettavina katalogeina että Internetissä. Huutokaupat päättyvät kuitenkin aina julkisena salissa.
Kuinka tärkeänä pidätte Internetin tuo-

mia mahdollisuuksia?
AB Philea oli ensimmäisiä yrityksiä
alalla, jotka satsasivat omiin kotisivuihinsa. Nämä sivut ovat vuosien saatossa kehittyneet ja ovat tänään yksi käydyimmistä sivustoista keräilyn alalla
koko Pohjois-Euroopassa. Valtaosa tarjouksista huutokauppoihin tulee juuri
tätä kautta. Näin olemmekin pystyneet
luomaan koko maailman laajuisen asiakasrekisterin keräilijöistä.
Yritys toimii Ruotsissa sikäläisten yrittäjien omistamana. Asiakaskuntanne
on kuitenkin hyvin kansainvälinen.
Onko suunnitelmissa laajentaa toimintaa myös muihin maihin ja hakea
yhteistyökumppaneita naapurimaista?
Olemme erittäin kiinnostuneita laajentamaan toimintaamme muihin Pohjoismaihin. Olemme Ruotsissa kyenneet

Kansainvälisissä huutokaupoissa hyvien ja harvinaisten kohteiden hinnat tekevät jatkuvasti uusia myyntiennätyksiä. Toisaalta tavallisen keräilytavaran
myynti on yhä vaikeampaa. Onko tämä
trendi, joka vain vahvistuu?
Kyllä tämä näyttää olevan koko ajan
kiihtyvä trendi. Laatutavaralle niin filateliassa kuin numismatiikassakin on
yhä kasvavaa kiinnostusta maailmalla ja
hinnat jatkavat tasaisesti nousuaan. Toisaalta taas tavallisen keräilytavaran osalta markkinat eivät enää Euroopassa vedä. Nämä onkin myytävä suurina erinä ja
edullisesti. Toisaalta Aasiassa on valtava
potentiaali saada uusia keräilijöitä harrasteen piiriin. Tämä ei koske pelkästään
Kiinaa ja Intiaa vaan myös väkirikkaita ja
vaurastuvia Malesiaa ja Indonesiaa.
Osakkaanne ja työntekijänne ovat tietysti ensisijaisesti kauppiaita. Keräävätkö he kuitenkin itse filateliaa tai numismatiikkaa?
Kyllä useimmat ovat myös keräilijöitä.
Tämä onkin hyvä asia, sillä näin meillä
on omasta takaa laaja tuntemus niin filatelian kuin numismatiikan osalta. Suomesta poiketen meillä Ruotsissa on aina
kerätty hyvin laajasti myös koko maailmaa. Tämä näkyy myös omassa henkilökunnassamme ja heidän kokoelmissaan.
Suomessa usein vieraileva Johan Ågren,
joka on filatelian ja numismatiikan asiantuntijamme ja kontaktimme kansainvälisillä messuilla, on myös kansainvälisesti palkittu näyttelyfilatelisti. Lisäksi
hän hoitaa toimintaamme Aasiassa, asemapaikkanaan Hong Kong. 

AB Philean Suomen toimisto
 AB Philean Suomen toimisto sijaitsee Helsingin Pasilassa osoitteessa Opastinsilta 8 E, 00520 Helsinki.
Toimisto on toistaiseksi auki vain sopimuksen mukaan
Ett av Nordens största auktionshuutokauppakohteiden
jättöjä, luovutuksia, neuvotteluja
företag inom ﬁlateli och numismatik
ja muita tapaamisia varten. Esimerkiksi Tukholman huu-

tokauppaostot voit noutaa/lähettää edelleen Tukholmasta tai sisäisen kuljetuksen jälkeen Pasilasta. Yhteydenotot
Jussi Paananen puh. 040 570 6195 tai juho.paananen@elisanet.
fi. Näyttelyissä ovat mukana ja asiantuntijana myös Jani
Tiainen (mitalit) puh. 045 227 4242 sekä Pentti Riikonen
(filatelia/numismatiikka/mitalit ja muut) puh.0400 252 158.
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Postihistoriaa
Koonnut: Postihistoriallinen yhdistys (www.postihistoria.info)
Kokoukset syksyllä 2018:
25.10., 29.11 ja 19.12.
SF:n kerhohuoneisto ”Lönkka”, Lönnrotinkatu 32 B, Helsinki

Ison kullan perusteet
kadoksissa?

V

ieraillessani Praga 2018 -näyttelyssä kävin
läpi muun muassa kaikki isolla kullalla
palkitut postihistorialuokan mitalit. Tällaiset kokoelmat olivat jaettavissa kahteen ryhmään sen mukaan miten ne oli toteutettu:
1) oikein ja 2) tökerösti.
Kun postihistoriakokoelma on rakennettu ”oikein”, niin ensinnäkin kokoelman käsittely eli rakenne vastaa otsikkoa. Sitten kokoelmassa on käsiteltävästä aiheesta kertovaa tekstiä myös muillakin
lehdillä kuin vain etulehdellä. Lisäksi kokoelman kohteisiin
liittyvät postihistorialliset asiat (kuten kulkenut reitti, leimat
ja muut merkinnät lähetyksellä ja taksan rakentuminen) analysoidaan ja tuodaan esille kohdekohtaisissa teksteissä.
”Tökerösti” kokoelma on toteutettu ensinnäkin siksi, että
kokoelman käsittely poikkeaa merkittävästi kokoelman otsikosta. Oli esimerkiksi kokoelma, jonka nimen mukaan kokoelman piti esittää tietyn maan postipalvelujen kehittyminen
tiettynä ajanjaksona, mutta kokoelma olikin taksakokoelma.
Ei pelkkä taksojen (ja siinä sivussa lähetyslajien) esittely kata
postipalveluiden esittelyä. Tällaisia isolla kullalla palkittuja
kokoelmia oli ainakin yksi.
”Tökerösti” toteutetussa kokoelmassa ei myöskään ole lainkaan (tai on vain joillakin kaksin käsin sormin laskettavissa
olevilla lehdillä) kertovaa tekstiä. Sellaisia isolla kullalla palkittuja kokoelmia, joissa kertovaa tekstiä ei ollut lainkaan oli
ainakin kolme.
”Tökerösti” toteutetuissa kokoelmissa kohteiden analyysit
on laadittu kevyesti, vain joitakin kohteella olevia asioita kirja-

ten. Tällaisia isolla kullalla palkittuja todella kevyen
analyysin kokoelmia oli ainakin kaksi. Oma lukunsa oli sitten vielä erään henkilön, jolla on ollut ison
kullan kokoelmia perinteisen filatelian puolella, kokoelma, jossa on kohteista analyysiä useita rivejä
kustakin, mutta analyyseissä lähinnä kerrottiin perinteisen filatelian asioita eli merkkien tyypeistä jne.
On syytä kyseenalaistaa niiden tuomareiden pätevyys, jotka ovat arvioineet tökerösti toteutetut kokoelman ison kullan arvoisiksi. Iso kulta tarkoittaa
vähintään 95 pistettä sadasta pisteestä eli enintään
viisi pistettä maksimista voi puuttua.
Toki, jos kokoelman kohteet ovat todella parhainta laatua ja läpeensä erittäin harvinaisia ja visuaalinen esitystapa etevä, niin laadusta, harvinaisuudesta ja esitystavasta voi
saada täydet pisteet. Jos kokoelman tarina ei kata kokoelman
otsikossa ilmoitettua aihetta, niin se pitäisi näkyä käsittelyn
pistekertymässä.
Analyysien keveys ja kertovan tekstin puuttuminen pitäisi
näkyä merkitys-avostelukohdan pistekertymässä, kun kokoelmassa ei esitetä kaikkia aiheeseen liittyviä olennaisia näkökohtia. Filateelisia ja vastaavia tietoja osoitetaan kokoelmaan valitun aineiston ja siihen liitetyn tekstin avulla. Henkilökohtainen
tutkimus osoitetaan kokoelmaan valitun aineiston asiantuntevan analyysin avulla. Jos tekstitys on niukkaa ja puutteellista, niin sen pitäisi näkyä filateeliset tiedot -arvostelukohdan
pistekertymässä.
Ansaitsee todeta, että näyttelyssä ison kullan saaneessa Pitkäsen Riston Postal History of Finland prior to the UPU -kokoelmassa tarina ja analyysit olivat mallikkaasti tehdyt. Että
siinäkin suhteessa Riston kokoelma on kunnollinen postihistoriakokoelma ja ansaitsi kiistatta ison kultansa. ■ [PH]

Kiinalainen juttu

T

utkailin Shanghai Local Post -ehiökorttia, kun huomasin mielenkiintoisen yksityiskohdan. Kortti on leimattu 28.4.1892 Shanghai Local Post
-leimalla. Mielenkiintoiseksi kortin tekee kuitenkin teksti, joka löytyy
kirjoituspuolelta: ”Note for Sender. - Turn down corner if answer is wanted”
eli suomeksi “Tiedoksi lähettäjälle. – Taita kulma mikäli vastausta halutaan.” (toivotaan, odotetaan)
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Palautunut kenttäpostipaketti

K

irjepostista poiketen pakettipostin palauttaminen
lähettäjälle ja jälkeen lähettäminen ovat olleet maksullisia. Kenttäpostipaketit ovat kuitenkin olleet
poikkeus. Asiasta ei kuitenkaan mainita kenttäpostiohjesäännössä, vaan asia on kerrottu vuosien 1941 ja 1944
kenttäpostioppaassa joukoille ja niiden kohdassa 39. Kohdan
mukaan yksityisten lähettämien kenttäpostipakettien jälkeen
lähettäminen ja palauttaminen on maksutonta. Ohessa kenttäpostipaketin osoitekortti, joka on lähetetty Haapajärveltä
17.3.1942 ja on osoitettu peiteluvun perusteella 6. divisioonan
esikunnassa palvelleelle kersantille. Koska osoitekortille on
liimattu punainen kenttäpostilipuke, niin maksu 2 kg:n paketille on ollut alennettu taksa eli 3 mk. Jostain syystä vastaanottaja ei ole ollut tavoitettavissa, joten kortille on lyöty leima
”Palautetaan lähettäjälle” ja seuraava merkki on Haapajärven
postileima 21.3.1942. Yleensä rintamalta takaisin palautuneet
kenttäpostilähetykset olivat kotirintamalla pelättyjä merkkejä. Tällä kertaa kyse on ollut jostakin muusta, sillä esikuntakersantin kaatumisriski oli varsin pieni eikä vastaanottajan
nimellä löydy tietoja Kansallisarkiston ylläpitämästä sodassa
kaatuneiden tietokannasta. ■ [JS]

Harvinaisuudesta edelleen

O

heisten paikallislähetysten taksa alkoi 1.5.1891 kopeekkataksoina. Nämä paikallistaksat loppuivat
14.1.1926. Harvinaisia paikallislähetyksiä ovat II
painoluokan paikallispainotuote, kolme tunnetaan, postiennakkopaikallispainotuote, kaksi tunnetaan. Paikallistavaranäyte, kolme tunnetaan, sekä paikallisasiakirja
joita tunnetaan pari. Joten edellisessä numerossa kuvattu Kivimäen Keijon postiennakkopaikallispainotuote on harvinainen. Toinen Keijon kohde oli vapaapostiennakkopaketti josta
oli maksettu ainoastaan postiennakkomaksu. Harvinaisuus
perustuu Ari Muhosen harvinaisuuslistaan ja omiin havaintoihin. ■ [HA]

Kun tiedetään, että Shanghai Local Post-toimisto oli
yhteistyössä ja Brittien postin ohjauksessa, niin herää
kysymys onko näitä ”taitettuja kulmia” muissakin ehiökorteissa. Briteillä oli monta postitoimistoa ja yhteistyökumppania maailmalla, joten voisi kuvitella että tämä ei
ole ainoa. Tietysti seuraava kysymys on, miten yleistä oli
että niistä kulma taitettiin? Oliko tämä köyhien vastauskortti ja käytössä vain Kiinassa? ■ [CK]

Postihistoriallisen loppusyksy

P

ostihistoriallisen yhdistyksen lokakuun 25. päivän kerhoillassa Risto Pitkänen kertoo Suomen varhaisista postinkuljetusjärjestelmistä
ja marraskuun 29. päivänä kuulemme Jorma
Keturin esitelmän Postin salaisesta urkinnasta. Vuoden
viimeisessä kerhoillassa joulukuun 19. päivänä (joka on
poikkeuksellisen aikaisin ja vielä keskiviikkona) käydään
läpi läsnä olevien esittämiä kohteita sekä havaintoja ja
kysymyksiä niistä. Lisäksi on osallistuttava tietokilpailu.
Kokoukset alkavat klo 17.30 ja ne pidetään SF:n kerhohuoneistossa ”Lönkalla”. ■ [PH]
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Koonnut: Seppo Evinsalo

tenkin ajan saatossa saattavat tulla kokoelmina puretuiksi ja näin jälkipolvilta
menetetyiksi.
Sarjan neljäntenä kirjana julkaistaan
tässä Ari Muhosen kokoelma ”Finland
1918”. Tämän kokoelman tekee merkittäväksi ainakin kaksi seikkaa:
– Kokoelma on käytännössä ensimmäinen suomalainen täysimittainen
selkeä ns. 2C-kokoelma. (Koodilla 2C
viitataan FIP-näyttelyissä sovellettavan
postihistoriakokoelmien arvostelun erityissääntöjen (SREV:n) 2. artiklassa esitettyyn
C-alaluokkaan: Historialliset, yhteiskunnalliset ja erityistutkielmat, jotka tarkastelevat
postihistoriaa laajemmalti sekä liike-elämän
ja yhteiskunnan vuorovaikutusta postijärjestelmän kanssa.)
– Kokoelma on palkittu useassa kansainvälisessä näyttelyssä kultamitalilla,
mikä osoittaa kokoelman olevan lajissaan erittäin hyvän.
Kokoelmien kaikki sivut ovat kirjassa kuvattuna värillisenä. Kirjassa on 136
A4-sivua ja se on sidottu koviin kansiin.
Kirjaa on saatavana vain ennakkotilauksesta, joka tulee tehdä 30.10.2018
mennessä kirjan kustantajalle: Postihistoriallinen yhdistys ry, c/o Hannula, Norokuja 5 L, 02770 Espoo tai info@
postihistoria.info-sähköpostiosoitteseen.
Kirjan hinta on 39 euroa, joka sisältää
postituksen Suomeen.
Esimerkkisivuja on nähtävissä internetissä www.postihistoria.info, jonka etusivulta johtaa linkki kirjan esittelyyn. ■

S

arjassa merkittäviä Suomipostihistorian
kokoelmia on
julkaistu Postihistoriallisen yhdistyksen
toimesta jo neljäs kirja. Merkittäväksi kokoelman tekee esimerkiksi se, että siinä on dokumentoitu
erinomaisella tavalla tärkeä suomalaisen postihistorian osa-alue tai kokoelma
on ollut aikanaan uraauurtava aiheensa,
käsittelynsä tai lähestymistapansa ansiosta. Postihistoriallinen yhdistys on
päättänyt ryhtyä dokumentoimaan tällaisia kokoelmia kirjoiksi, koska ne kui-

J

os pakettien lähettämiseen ei
enää ensi vuonna saa postimerkkejä käyttää voi kirjeitä ja postikortteja sentään edelleen lähettää
postimerkeillä varustettuna. Onko sekin tulevaisuudessa kiellettyä, sen ai-

N

yt on viimeinen mahdollisuus käyttää postimerkkejä pakettien lähettämiseen.
Ensi vuoden alusta lähtien
paketin lähettämistä ei voisi Suomessa
enää maksaa postimerkeillä. Maailman
postiliitto on vaatiinut, että postien on
toimitettava ulkomaille lähetettävistä
paketeista tiedot digitaalisesti posti- ja
tulliviranomaisten välillä.
Postin mukaan viime vuonna postimerkeillä maksetuista lähetyksistä vain
0,09 prosenttia oli paketteja. Digitaalinen maksaminen on kolminkertaistunut vuoden aikana. Vuoden 2019 alusta alkaen paketin lähetysmaksun voisi
maksaa yleisimmillä käteismaksutavoilla, ei enää pakettiin liimattavilla postimerkeillä.
Kun kuitenkin kuluttajille on myyty
vuosikausia myös korkea-arvoisia postimerkkejä on tämä lyhyt siirtymäaika
melko epäreilu. Tuskinpa kukaan saa
kaikkia merkkejään ”tuhottua” tämän
joulun paketteja lähettäessään. Tietysti
voi näitä korkea-arvoisia merkkejä käyttää jatkossakin esimerkiksi vakuutettujen tai kirjattujen lähetysten frankkeeramiseen.
Toinen tappio keräilijöille tulee tilatessa postimerkkikauppiailta kansioita
ja tarvikkeita, joiden postituksesta aiemmin sai suuren määrän loistoleimattuja
merkkejä. ■
ka näyttää. Postimerkkien
lisäksi moni muukin asia
voi tulevaisuudessa muuttua jos ennusteet ilmastonmuutoksesta toteutuvat.
Posti julkaisi syyskuussa Timo Berryn
suunnittelemat merkit, jotka on toteutettu lämpöreagoivalla painovärillä. Postimerkit vaihtavat
sormen kosketuksesta väriä. Merkkejä
sormella painaen voi nähdä havainnollisesti, miten ilmastonmuutoksen arvioidaan vaikuttavan Suomessa sääoloihin,
luontoon ja yhteiskuntaan lähitulevaisuudessa. ■
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uomen Filateliapalvelu Oy:n
Online huutokaupassa elokuussa myytiin Torniossa 14.10.
1881 leimattu Senaatin 20 pennin kirkkaanultramariinin harvinainen
10-ryhmä. Sen hinta nousi 300 eurosta yli
3 600 euroon. Ryhmä on tiettävästi toiseksi suurin tunnettu ryhmä tästä merkistä. Vastaavasti 8 pennin vaalean sinertävänvihreästä käyttämättömästä
nelilöstä maksettiin yli 3 100 euroa. Kolmas myyty ryhmä näistä 1875-82 julkaisuista oli 2 pennin harmaa B -hampainen
postituore nelilö, joka myytiin yli 2 200
eurolla. Harvinaiset ryhmät näyttivät
tällä kertaa olevan haluttuja huutokaupassa. ■

Postiljonenin syyskuiseen Gummesson huutokauppaan Malmöön oli kokoontunut toistakymmentä suomalaista filatelistia. Ennen H-hetkeä yhteiskuvaan
saatiin osa porukasta. Vasemmalta: Markku Koivuniemi, Heikki Virtanen,
Kai Nieminen, Atte Moilanen, Tero Sisto ja Kauko Rautiainen. Keskellä
myhäilee lehtemme huutokaupan meklari Tapani Somersalo. Kyseessä oli jo
viides laaja-alaisesti Suomea keränneen ruotsalaisen postimerkkikauppiaan
Gummessonin kokoelmien huutokaupoista. Tällä kertaa mukana oli yksittäiskohteiden lisäksi useita laajoja kokoelmia tämän kultamitaleilla palkitun
keräilijän 3 000 sivua käsittävästä Suomi-kokoelmasta. Suomalaisten huutajien toimesta Suomeen saatiin ”pelastettua” suuri osa kokoelmista ja huippukohteista. Pöydässä vitsailtiinkin että Filatelistiliitto voisi palkita ”huutajat”
liiton kultaisilla ansiomerkeillä. Kokoelmien materiaalihan oli paljolti
peräisin Suomesta, josta sodan jälkeisinä tiukkoina aikoina runsaasti filateliaa myytiin vauraaseen Ruotsiin. Gummesson-huutokaupat jatkuvat myös ensi
vuonna kahdella osakokoelmia sisältävillä huutokaupoilla.

A

nne Frankin päiväkirjat kirjoitti hollantilainen juutalaistyttö perheen piilopaikassa
Amsterdamissa toisen maailmansodan aikana. Ensimmäinen merkintä päiväkirjaan on tehty 12. kesäkuuta
1942 ja viimeinen 1. elokuuta 1944. Tämän
jälkeen perheen piilopaikka paljastui ja
siellä olijat vietiin keskitysleirille, jolta

he eivät enää palanneet. Kesällä 1942 juutalaisten elämä
Amsterdamissa oli muuttunut yhä vaikeammaksi. Anne
Frankin perhe piiloutui vanhan liiketalon salaiseen siipeen
ja katosi maan alle. Koko piileskelyn ajan Anne piti päiväkirjaa, jossa hän kuvasi perheen elämää ja ulkomaailman
tapahtumia. Sveitsiläisen Corinphilan syyskuun huutokaupassa myytiin 9 500 euron hinnalla Annen isälle Otto Frankille 10.9.1942 postitettu kirje, joka oli palautettu lähettäjälle
merkinnällä ”osoite tuntematon”. ■

WEB21

63
Kaikenmaailman kirje(posti)laatikoista 54
Teksti ja kuv at Kaarlo Hirvikoski

Saksa 2

I

sossa maassa on niin monenlaista,
että tuli mieleen tehdä toinen osio
tästäkin, ettei juttusarja katkea. Aiemmassa osiossa XLV kerroin jo
Saksanmaasta kaiken, minkä tiesin, joten ei siitä sen enempää.
Oheisista kuvista sinisen Kuninkaallisen baijerilaisen ikuistin 30-vuotisen
sodan reitiltämme 28.07.1988 Rothenburg
ob der Tauberista. Se on museoitu samaan
tapaan kuin Vanha Rauma, Porvoo tai
Suomenlinna eli siellä asuu ihmisiä. Erikoisena koin parkkipirkon, kun kysyin
mistä löytäisin parkkikiekon, kun sellaista vaadittiin. Neitokainen otti laukustaan
kiekon ja kertoi, jotta tässähän näitä, siis
ilimaaseksi.

Toinen kahden ison laatikon otos on
Reinin risteilyltä 15.04.2015 Mannheimin
kaupungista. ■

L

ea Hänninen Åland Postista lähetti
edellisen Islantia koskevan palstan
tiimoilta seuraavan viestin: Ennen vuotta 1998 postin nimi oli Póstur og sími (eli
Posti ja puhelin), sen jälkeen ne erotettiin
toisistaan ja uuden osakeyhtiön nimeksi
tuli Íslandspóstur. Pósturinn on kieliopillisesti póstur sanan määräinen muoto,
maskuliinin sanan määrätty muoto päättyy nominatiivissa -inn.
Tämä muoto on yhtiön kotisivullakin
https://www.postur.is/ Kiitos muutoin lehdestä. Se käydään aina läpi. ■
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Luotettavaa postimyyntiä
vuodesta 1920 lähtien !
Pyydä ilmaiset esitteet: 019-2482336
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ehden edellisessä numerossa
kerroimme Kimmo Kanervan
löytäneen kotkamallin 10 pennin merkistä vuodelta 1908 yksilön, jossa ei näyttäisi olevan lainkaan
pohjapainatusta. Ilman pohjapainatusta
olevia merkkejä tulisi luetteloiden mukaan löytyä ainoastaan vuoden 1901 tilapäisjulkaisusta.
Jouko Kaartinen otti yhteyttä toimitukseen ja kertoi itselläänkin olevan
samanlaisia merkkejä. Jouko kirjoitti
seuraavaa: ”Tutkiskelimme mallin aitouttajan Koivuniemen Markun kanssa näitä Helsingin laatan (1908) kohteita
tarkemmin myös mikroskoopilla.

Lopputulos oli, että vasemmanpuoleisessa B- hampaisessa merkissä ei ole
pohjapainantaväriä lainkaan, mutta
pohjapainannasta on joihinkin kohtiin
jäänyt juuri, ja juuri havaittavia painannan jälkiä.
Eli olisiko oikea termi mahdollisesti,
että pohjapainanta on tehty, mutta ilman
mustetta. Näin ollen merkki on joka tapauksessa harvinainen koska pohjapainantaväriä ei ole.
Oikeanpuoleisessa A-hampaisessa on
aivan sama homma, mutta pohjapainantaväri puuttuu vain melko pieneltä alueelta oikeasta reunasta. ■

Miehitys ja terrori
Protektoratissa
Heinz Wewer: Postalische Zeugnisse
zur deutschen Besatzungsherrschaft in
Protektorat Böhmen und Mähren (”Saksan miehitysvalta Böömi-Määrin Protektoraatissa postaalisten dokumenttien valossa”). Kustantaja: Hentrich
& Hentrich Verlag, Berlin, Saksa, 2018,
sähköposti info@hentrichhentrich.de
ISBN 978-3-95565-245-6. 205 suurikokoista sivua, runsas nelivärikuvitus.
Hinta alkuperämaassa € 29,90 + postikulut € 9,00. Kustantajan kotisivu:
www.hentrichhentrich.de
Lehtemme numerossa (3 -2018 s.38) esittelin Heinz Wewerin tekosen natsivainojen postihistoriasta Saksassa. Heti
perään on samalta tekijältä ilmestynyt
kattava ja monipuolinen teos samasta aihepiiristä Böömi-Määrin Protektoraatissa. Miehittäessään Tshekinmaan
15.3.1939 Hitler lupasi alueelle ”autonomian”. Käytännössä kävi toisin, toisianajattelioita ja juutalaisia
alettiin vainota ja paikalliset
tshekkiviranomaiset alistettiin täydellisesti saksalaismiehittäjien kontrolliin. Gestapon vankilat täyttyivät ja
Saksan hallinnon vastustajat
karkotettiin keskitysleireihin.

Kaikkea tätä Heinz Wewer analysoi
seikkaperäisesti (lähdeviittauksiakin
on peräti 27 sivua!) ja monipuolisesti leimojen, postin lisämerkintöjen, korttien,
kuorien ja niiden sisällön, pakettikorttien, postiositusten yms., avulla. Lähestymistapa on pitkälti sama kuin Wewerin edellisessä teoksessa. Saksalaisella
perusteellisuudella on jälleen syntynyt
oivallinen historiallisesti orientoituvan
”sosiaalisen filatelian” lähdeteos tshekkien historian traagisista vaiheista vuosina 1939–45.
Uutuusteos tarjoaa erinomaisen paketin historiaa ja filateelista tietoa II maailmansodan ja entisen Tshekkoslovakian
postihistoriasta kiinnostuneille. ■
Seppo Laaksonen, AIJP

Operaatio Antrhpoid
– osa 3

V

ielä kerran palaan kirjoituksiini SP-lehdissä 2/18 ja 3/18
koskien SS-kenraali Reinhard Heydrichin attentaattia Prahassa 1942. Löytyi asiaan liittyvä
lisäkohde, joka valaisee lehden 3 sivulla
40 kertomaani kadun nimen muutosta
hyvän oluen ja Skoda-autojen kotikaupungissa Plzenissä eli Pilesnissä. Filateelisesti motivoitunut kirjattu pikakirje on lähetetty Trencinistä, Slovakiasta,
23.8.1943. Katuosoite on selkeä: ”ul(ica)
Reinharda Heidricha 4, Plzen – Protektoraatti”. Kuori on kulkenut Saksan sensuurin (”g” = Wien) kautta, takana on
myös lisämerkkejä näkymättömän musteen sensurointiviivat ja Pilsenin tuloleima. Myös sisältö sensuurin merkintöineen on tallella. Hyvä kohde, vaikka
”filatelia”-sana osoitteessa sen luonteen
kertookin. ■
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Kuvioleima nro 265 (Joensuu)
Teksti Reinhard Weber

K

uvioleima nro 265 koostuu 28
osittain neliömäisestä ja kolmikulmaisesta eri kokoisesta
kentästä, jotka muodostavat
5 x 6 riviä. Pyöreän leiman sisällä on
kolmiomainen avoin paikka ja leiman
koko on 18,5 x 21 mm. Leimasinväri on
musta ja leimaa esiintyy mallin 1885
merkeillä.
Itselläni on tiedot 60 kohteesta, joista
kaksi kirjeillä. Toinen tunnettu postilähetys on 20 penniä kirjeellä Joensuusta Helsinkiin 7.4.1889 ja toinen R-kirje
Joensuusta.
A. Laitinen antaa leimalle luokituksen
F1 (101-200 kohdetta tunnetaan).

S

Artikkelin kuvat ovat tunnetuista kokoelmista (W. Schütt, K. Wolf, W. Filmer
ja omista kokoelmistani). Uskon, että leimasta 265 löytyy vielä aiemmin tuntemattomia kohteita. Toivon lehtemme lukijoitten lähettävän tutkimusteni tueksi
tietoja kohteistaan ja havainnoistaan,
mieluiten skannaamalla kohteet väreissä. Kiitos etukäteen. ■

Tunnetut kohteet:
1885
5p
10 p
10 p pari
20 p
20 p pari
20p kirjeellä
25 p
25 p pari
25 p + 20 p leikkeellä
25 p + 20 p R-kirjeellä
1 mk

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

yyskuussa ilmestyi Ahvenanmaalla kaksi räiskyvää
postimerkkiä, joilla juhlitaan ahvenanmaalaisen pyrotekniikkayrityksen JoHo Pyro:n menestystä ilotulitustaiteessa. Vuonna 2016 tiimi otti suurvoiton Cannesin
musiikki-ilotulituskilpailussa. Elokuussa 2018 pyrotekniikkatiimi osallistui kilpailuun, jossa aiempien kilpailujen voittajat
kisaavat siitä, kuka on parhaista parhain.
Lokakuussa ilmestyivät vuoden joulumerkit, jotka täydentävät kimaltelevia joulupostimerkkejä. Åland Postin Joulumerkeistä saatavalla tuotolla tuetaan erilaisia ahvenanmaalaisia hyväntekeväisyysprojekteja, ja tänä vuonna lahjoituksen
saa Ålands Autismspektrumförening r.f. yhdistys, joka työskentelee autismikirjon diagnoosin saaneiden hyväksi. ■

3 kpl
14 kpl
1 kpl
27 kpl
1 kpl
1 kpl
8 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl
2 kpl
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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

VAIHTOA. Etsin Suomen juhlamerkkejä
pyöröleimaisina edelleenvaihtotarkoituksiin, suuriakin määriä, pääosin uudempia. Vaihdossa Suomea, myös Sveitsiä,
BRD:tä, Michelin mukaan. Myös osto/
myynti. Jarmo Mäkinen. Lentäjäntie 7 B /
03100 Nummela. jarmomk@gmail.com

viikkoa ja luettelo kotisivuilla kaksi viikkoa ennen huutokauppaa.
Jos haluatte jättää huutokauppoihimme
kohteita, pyydämme ottamaan yhteyttä:
Jussi Paananen, AB Philean edustaja Suomessa, puh 040 570 6195 tai juho.paananen@elisanet.fi.

OSTAN loistoleimaista Suomea. Pyydä
sähköpostitse puuteluetteloni. Ilmari Valkama: immu.valkama@gmail.com

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

MYYN pois ylimääräiset Suomen, Saksan ja Venäjän postilähetykseni. Paljon
m/30 ulkomaanpostia. OSTAN tilalle ulkomaanpostia Suomesta, Saksasta ja Venäjältä. Lisäksi eri maiden sensuurikohteet kiinnostavat. Martin Holmstén, Riihitie
12 A 19, 00330 Helsinki, puh. 040 – 5953595,
e-mail: martin.holmsten@gmail.com
OSTAN ESPOON esi- ja postihistoriaa: ruttokirje, meander-kirje, sulkakirje yms ajanjaksolta 1638 – 1885. Samoin
etsin kaksirenkaisia- ja venäläisleimoja ajalta 1885 – 1918, sekä postipysäkkileimoja: Mattby, Martinmäki/Mårtensbacka, Dispur/Dispuri ja Soukka/Sökö
ja seuraavia numeroleimoja: 803, 1087,
1801, 2060 ja 2344. Paikkakunta Matinkylä 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 parempia postilähetyksiä eri maista ennen
vuotta 1945. Erityisesti Skandinaviaan ja
Baltiaan tulleet klassiset kuoret, esifilatelia, laajemmat kokoelmat ja hyvät postikortit 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, kiinteistökaupat, valitukset, veroasiat, testamentit ja muut perintöasiat, ositukset yms.
Lakimies Martin Holmsten, PL 21, 00331
Helsinki, puh 040 - 5953595, e-mail: martin.holmsten@gmail.com
P hilean kansainv äliset
huutokaupat Tukholmassa, Svartensgatan 6, jatkuvat syksyn aikana normaalisti: Rahahuutokauppa 15 (363) lauantaina 10.11. Rahahuutokauppa nro: 363
torstaina 22.11. Juhlahuutokauppa nro:
364 keskiviikkona 12.12. klo 17:00.
Katso luetteloita kotisivuillamme
www.philea.se. Tarjoukset salissa tai sähköpostilla. Kohteiden jättö kahdeksan

Ostetaan/vaihdetaan Jean Sibeliukseen, hänen sukuunsa ja ystäväpiiriin liittyvää filateelista ja muuta pianoa
pienempää keräilymateriaalia (kortit, valokuvat, lehtileikkeet, mitalit, rahat, nimikirjoitukset ym). Klaus Juvas, Kalakouluntie 55, 21610 KIrjala, klaus.juvas@gmail.
com, 040 516 0316.
Ostan ja otan vastaan tietoja
kohteista Suomeen Venäjältä ja kaikista
muistakin maista syksyllä 1914. Erityisesti 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 Turku, puh. 050 308 3450.
OSTAN JANAKKALA kokoelmaani
esi- ja postihistoriaa, Tervakoski Oy:n
vanhaa kirjeenvaihtoa, postikortteja tai
firmapostia Leppäkosken tiilitehtaista
(Rauhaniemi, Sipilä) sekä muuta erikoista, jota en vielä ole kaivannutkaan. seppo.
salonen2016@gmail.com, puh 040 5252 217
HALUTAAN OSTAA Helsingin Katajanokan ja Seurasaaren vanhoja kortteja.
Timo Huttunen, puh 050 566 5454, tae.huttunen@gmail.com
EESTI-hinnasto 1918-2017 **/0/
FDC:t, maksikortit, erik.leimat,ehiöt,
paikallisposti, vuosilajitelmat, painovirheet, 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
30 v. kokemus. Reino Seppänen, LKV EtuTöölö, Hki, p. 0400 421 000. reinot. seppanen@gmail.com. Ostan Venäjän keisa-

rikunnan postimerkkejä yms. kohteita.
Etsin vaihtoystävää Suomesta 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 kohteita 6 kertaa vuodessa järjestettäviin
huutokauppoihimme. Ota rohkeasti yhteyttä 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, Inhambane, Quelimane) merkkejä ja postilähetyksiä. Harri Hassel, harri.hassel@capirec.com,
0400-605 075.
Postihistoriallinen yhdis tys rakentaa ohjeistusta paikallispostihistoriallisen kokoelman laadintaan
liittyen. Tähän liittyen synnytetään esimerkkikokoelma Karjaan alueesta. Yhdistys haluaa OSTAA kohteita tuota kokoelmaa 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 sähköpostiini: seppo.evinsalo@gmail.com
Etsin ”RANTASALMEN POSTIHISTORIAA” - kokoelmaani sulkakirjeitä, postilähetyksiä 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 haikarat sekä iibikset ja flamingot. Tarjoukset: mauri.k.lahtinen@kolumbus.fi tai puhelimitse 0400 206 360.
löy töj ä ed u llisesti . Teemme
tilaa varastoihimme! 20%:n alennus filateliasta ja postikorteista. www.divarikangas.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
tamcollect 2019. 12.-14.4.2019
Tampereen Messu- ja urheilukeskus
Pirkkahallissa.
SFEx2020 28.-29.3.2020 Kaapelitehdas,
Helsinki. www.sfex2020.info
MUUT NÄYTTELYT
JA TAPAHTUMAT
pienlehti ä ja p u nkpostia
-näyttely avoinna 4.11. asti Postimuseossa Tampereen Vapriikissa.
Aihefilatelistien kerho-ohjelma
syksyllä: ti 30.10. Jari Forsblom: Suomalaiset Viron vapaussodassa, Stamp Forum 2018 palaute. ti 27.11. Klaus Juvas:
Suomalaiset ulkomailla ja ulkomaalaiset Suomen postimerkeillä. ti 18.12. pikkujoulu / tietovisa / katsaus filateliavuoteen. Aihefilatelistit kokoontuvat
kuukauden viimeisenä tiistaina klo 17
Suomen Filatelistiseuran kerhotiloissa
Lönnrotinkatu 32 B. Tervetuloa!
HFF, Helsingfors Frimärkssamlare Förening. Möten och föreläsningar varannan
onsdag kl. 18.00 i Suomen Filatelistseuras
möteslokal, Lönnrotsgatan 32 B, Helsingfors. 24.10 Martin Holmsten, Rysk post i
Fjärran Östern. 7.11 Valmöte. 21.11 Klaus
Juvas, 1) Förbundsnytt 2) Finland och
finländare på utländska märken. 5.12

Julfest. Filatelister från övriga föreningar
är välkomna till alla möten med föredrag.
Joensuun Postimerkkeilijät ry järjestää
JOENSUU 2019 alueellisen näyttelyn
Joensuussa 30. -31.3.2019 Joensuun Kansalaisopiston tiloissa. Näyttelyn arvosteluluokkiin voivat osalllistua kaiki ne
kokoelmat, jotka ovat saavuttaneet viimeisen 10 vuoden aikana kansallisessa,
pohjoismaisessa tai kansainvälisessä

postimerkkinäyttelyssä korkeintaan 84
pistettä. Tiedustelut: Juhani Kontkanen,
sähköposti: juhani.kontkanen51@gmail.
com, puh. 0500 784 880.
kouvolan keräilypäivät su.
4.11. Tuulensuoja, Hallituskatu 9. Tapahtuman järjestää Kouvolan seudun postikortti- ja keräilykerho. Tiedustelut: Eero
Ravi 0400 154 999 tai eero.ravi@gmail.com

Merkkimarkkinat Lönkalla su 25.11. ja su 16.12

S

uomen Filatelistiseura järjestää perinteiset Merkkimarkkinat Lönkalla,
Lönnrotinkatu 32 B, Helsinki, sunnuntaina 25.11 ja 16.12. Myytävänä niin filate-

liaa, postikortteja kuin numismatiikkaakin. Tiedustelut ja pöytävaraukset Pertti
Hurmerinta 050 589 8010 tai postia.pepelle@gmail.com

Kansallisen SFEx2020 -postimerkkinäyttelyn kotisivut on avattu

K

ansallinen postimerkkinäyttely SFEx2020 pidetään lauantaina ja sunnuntaina 28-29.3.2020
Helsingin Kaapelitehtaalla.
Näyttelyn kotisivut on nyt avattu osoitteessa www.sfex2020.info
Kotisivuilta löytyvät kaikki julkaistut
tiedotteet, näyttelypaikan sijainti ja tärkeimmät liikenneyhteydet, näyttelyn aikataulu ja ohjelma sitä mukaa kuin yksityiskohdat selviävät, sekä näyttelyn
yhteystiedot.

Tukikummiohjelma

SFEx2020 -näyttelyn taloutta tukemaan, ja myös tarjoamaan vierailijoille
VIP-etuja on kehitetty sekä yksittäisille
henkilöille että yrityksille kolmiportai-

100.70.45

SFEx
2020

nen tukikummiohjelma. Tarkemmat tiedot
eduista, kummiohjelman säännöistä, ja tarvittavat yhteystiedot löytyvät näyttelyn
kotisivuilta.
Tällä hankkeella kerhojen veteraanit, aktiiviset filatelistit ja muut filateliasta iloa saavat voivat kantaa kortensa kekoon, jotta näyttävä ja filatelisteille
kukkaroystävällinen tilaisuus voidaan
suunnitellusti toteuttaa.
SFEx2020 -näyttelyn järjestävät
45-vuotista taivaltaan juhliva Postihistoriallinen yhdistys, 100-vuotista taivaltaan juhliva Suomen Filatelistiseura (SF)
ja 70-vuotista taivaltaan juhliva Korson
Filatelistit.
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