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Kotiseutukokoelman ABC > SP-lehti 2021 

Kirjoitussarjan sisältö lehdessä - NYT

• osa 1 – johdanto

• osa 2 – perustietoa paikkakunnasta

• osa 3 – postileimat

• osa 4 – rautatieleimat

• osa 5 – vanha posti/fiskaalimateria

• osa 6 – cinderallaa ynnä muuta

• . Janakkala-kansanpuvut

KOTISEUTUKERÄILYÄ JANAKKALA-ESIMERKEIN



Esimerkit Janakkala-kokoelmastani

Stamp Forum 2015, 1 kehys, 70p

SFEx2020 – 5 kehystä, jossa 80p = iso kullattu hopea



Tänään kuulemme näistä…
• Rautatieasemat ja leimat

• Fiskaaliset kohteet ja vaikka mitä muuta



Rautatieposti – asemaleimat ym

J.V. Snellman pani vauhtia rautatiesuunnitelmiin – BL 2006



Helsinki-Hämeenlinna rata 1862

• Pietarin rata avattiin 1870 ja postivaunuliikenne alkoi

Paras tietolähde!



Janakkalan asemat – rata tuli 1862

• Alkuperäiset asemat Turenki (ja Leppäkoski -65)

• Harvialan rautatieasema avattiin 1899

• Turenki asemakortteja löytyy, Leppäkosken ja 
Harvialan asemat (hyvin) harvinaisia korteilla



Turengin asemaleima ensiksi

• Alla hieno asemaleima 1866 merkin kuorella

• Vieressä junalippu ja rautatiepakettimerkki

< Ex Gummesson



Turengi 1.6.1887 > suomalainen  Turenki 1.1.1884

• Vanhimmat leimat TURENGI rautatieleimoja – 186x



Turengin aseman numeroleimat

• Turengista löytyy useita asemanumeroleimoja

• 41,44,46



Turengin aseman numeroleimat no 41, 44 ja 46

• No 44 voimassa vuodesta 1881 

Taksanmukainen 10p ehiökortti on kulkenut ilmeisesti postivaunu no 5:llä Helsinkiin 13.12.1885. Turengin aseman 

numeroleima oli tällöin 44.  Postivaunun no 5 reitti oli Helsinki-Toijala-Turku-Toijala-Helsinki. Tuloleima Helsinkiin 13.12.1885.



Leppäkosken asemaleima vuodesta 1865…?

• LEPPÄKOSKI asemaleimoja löytyy ehiöiltä

• Asemanumeroleimat 40,43,45 – ei ole näkynyt

Esim. tiilien 
toimitus-
ilmoituksia

Tämä ehiö on 
vuodelta 1875



Leppäkosken asemaleimat

• Lisää LEPPÄKOSKI asemaleimoja

Leppäkosken 

rautatieleimat 

1.4.1948 VR:n virka-

kirjeellä, jonka 

etupuolella on musta 

LEPPÄKOSKI leima.

Turun-Toijalan rataosuus valmistui pohjoisen pääradan 

jatkeeksi vuonna 1876. Entisen Auran aseman rautatie-

pakettilippu on leimattu Leppäkosken asemaleimalla.



Leppäkosken asemalle tullutta postia

• Tiilitehtaisiin liittyvää postia > Sipilään

Kuopiosta 3.2.1879 Leppäkosken asemalle osoitettu kirje senaatin painon 20 p kirjetaksalla.  

Kirjeen saaja on mahdollisesti ollut sama Sipilän talo, joka aloitti tiilitehtaan vuonna 1865. 



Harviala 1.8.1904, postipysäkki – asemaleima alla

• Harviala kyläleima on aika tavallinen



Harviala 1.8.1904, postipysäkki

• Harviala-leiman lisäksi melkein aina postivaunuleima



Varhaispostin alalajit
• Löytyisipä Janakkalastakin sulkakirjeitä – vaan kun EI!

Esimerkit 
PHY:n
kotisivuilta



Todella jännittävä vanha helmi!

• Varhaispostin kuriirikirjeet ovat harvinaisia, tässä yksi
Suomen ensimmäisiä – ja vielä yksityinen v 1611 !!!

Kotimainen kuriirikirje, jossa täydellinen sisältö jäljellä, Harvialan kartanosta Raaseporiin. Päiväys kirjeessä 

Harfwila 2.7.1611. Lähettäjä ”Britta Madsdotter Kruus, Juliji Dags andra Elfte, Harfwila”. Kartanonomistaja 

Mats Larsson Kruusin tytär eli kartanossa vuosina 1590-1618. Kirjeen vastaanottaja on Henrik Eriksson, 

joka palveli upseerina ja linnanvoutina Raaseporin linnassa. Ex Risto Pitkänen Grand Prix kokoelma.



Muuta kivaa vanhaa postia? 

• Vanhoja Postin (1638) kuljettamia kirjeitä on niitäkin 
säilynyt varsin vähän Suomessa (Filatelisti-juttusarja)

• Kirkollisen kuriiripostin alalaji on lukkarinposti 

• Kihlakunnan- eli kruunuposti > Meander >

• Kirkon kuulutukset – Janakkalassa harvinaisia!

Lopen hallintopitäjään (alun perin Ruotsin vallan aikana (1540–1809)) kuuluneen Janakka-

lan kirkkoon Hämeenlinnan kautta tullut kirkonkuulutus, jossa on postivaunun no 6 leima 

ja Hämeenlinnan leima 18.9.1879., ja Hämeenlinnan asemaleima no 42, taksa 20p oikein.



Entä fiskaaliset kohteet, leimamerkit ym…

• Fiskaalinen materiaali on veromerkkejä, maksumerkkejä, 
säästömerkkejä, leimamerkkipapereita ja muita verotusta 
ilmaisevia lipukkeita, vöitä tai painettuja leimoja. Fiskaaliseksi 
keräilymateriaaliksi luetaan valtion, maan, kunnan tai alueen 
viranomaisten julkaisemat merkit, ei yksityiset julkaisut

• Mukavaa vaihtelua filatelian ohella

• Usein isokokoisia ja näyttäviä

• Näitä ei tietenkään voi olla kokoelmassa liikaa

• Osakekirjoissakin voi olla leimamerkkejä…



Tervakosken paperitehdas 1818-2021…

• Vesileimassa 1830-luvulla omistajan kirjaimet

• M 1816 leimapaperi v 1835

Suomen suuriruhtinaskunnan leimapaperi 6 kopeekkaa m/1816, kamreerileima Carl 

Johan Lannér. Helsingissä 24.8.1835 päivätty majoituskomitean pöytäkirjaote. Yksi 

varhaisimmista tunnetuista leimapapereista Tervakosken käsipaperilla, vesileimassa 

kirjaimet GGN (tehtaan omistajan ja johtajan Gustaf Georg Nordenswanin nimen 

kirjainlyhenne) ja Tervakosken paperitehtaan kuvallinen logo - kanto."



Vekseli – Turengin Kirja- ja paperikauppa 1924

Vekseli 1590 mk, jolla on ilmeisesti tilattu vihkoja, kirjoja tai jotain vastaavaa Riihimäen kirjapainosta päiväyksellä 6.8.1924. 

Vekselissä on 1½ markan leimattu veromerkki sekä Hämeenlinnan, Riihimäen ja Turengin KOP:n leimat sekä takana kuittaukset.



Tervakosken 
paperitehdas

Osakekirja – alla komea lasku



Osakekirja – Turengin Telefooniosakeyhtiö 1911

Turengin Telefooni. Per. 1909 (rek. vasta 1913, 29.077), lak. 1967. Senaatti vahvisti säännöt 

2.12.1909. Nimi v:sta 1923 Turengin Puhelinosakeyhtiö. 30 os. à 100 mk. 1923 op. 100 os. à 
100 mk, 1942 (viim. kr.-ilmoitus) 100 à 1000 mk. Liitetty Hämeenlinnan Puhelin Oy:hyn.



Turengin sokeritehdas 1948-1998

• Osakekirja - viljelijäosake



Kauppakirjat ovat joskus kauniita

• Harvialan kartano myi Vohlosten torpan v 1920



Muuta – historiaa Janakkalasta

• Miekkamiehen hauta Hyvikkälässä

Viikinkiaikoina kulkijoita 

Hämeessä on ollut sekä 

idästä että lännestä.



Muuta –”viira” ja vesileima

• Tervakosken käsipaperin vesileima – ”paitaprojekti”

• Testierän vesileima – lopullisessa paperissa 1964 !!



Muuta – historiaa - suojeluskunta

• Erilaista ”sotamateriaalia”                                                    
voi käyttää harkiten

Hihanauha, jäsenkortti, pöytäviiri, ym



Muuta – historiaa - tulitikkuetiketit

• Tulitikkuetikettejä on valtava valikoima

• Maitopurkki onkin vähän harvinaisempi>



Muuta – kolikot – mitalit ym
• Kolikot ovat aina tervetulleita!                                                
• Maakuntien rakennukset – Häme juhlaraha 5 eur vuodelta 2013 kuvaa yli  vuosituhannen 

hämäläiset yhteen kerännyttä kokoontumispaikkaa Pyhän Laurin kirkkoa

• Risurastit suunnistusmitali Tervakoskelta >
• Janakkalan Op:n muistolautanen 1986

. Janakkalan Janan pesäpallomitali 1955

.                            Lompakko >



Muuta – vielä ihan muuta

• Kalpalinna oli merkittävä hiihtokeskus    

• Alun perin nimellä Kiianlinna > 1950 

• Tervakosken 

• Kortteja, leimoja, poletteja ym

• . Janakkalan tietokonemuseo

• . Vähikkälässä - toimivat PCt!           



Lopuksi paikkakunnan julkkikset 

• Jostain kummallisesta syystä kaikki kuuluisimmat 
janakkalalaiset ovat kaikki lähtöisin Leppäkoskelta!



Kuuluisia janakkalalaisia

• Ida Aalberg (1857-1915)

• Syntyi Leppäkoskella

• Isä oli ratamestari

• Aikansa tunnetuin näyttelijä

• Museo on Leppäkoskella



Kuuluisia janakkalalaisia

• Uno Cycnaeus (1810-1888)

• Asui lapsuutensa Leppäkoskella

• Suomen kansakoulun isä (asetus vuonna 1866)

Ehiökortti 22.1.1879 Loviisasta Helsinkiin Uno 

Cycnaeukselle, tuloleima 23.1. Kortissa 

veljenpoika toivottaa hyvää uutta vuotta ja 

selvittää kouluasioitaan. Ehiön taksa oikein.



Kuuluisia janakkalalaisia

• Hugo Standertskjöld (1844-1931)

• Syntyi Leppäkoskella (Vanantaa)

• Rikastui asetehtailijana Venäjällä

• Rakennutti Aulangon (Karlberg)



Kuuluisia janakkalalaisia

• Tuomas Kyrö (1974- ), kirjailija (2012)

• Mielensäpahoittajan isä

• Hahmo kuvaa hyvin hämäläistä 
sielunmaisemaa!

• Perusasiat: peruna, hiihto, sauna



Janakkalan olemattomat postiolot nyt 

• Jäljellä asiamiespostit Turengissa ja Tervakoskella

• Kiitokset!

• Nyt kysymyksiä 
ja kommentteja

• Janakkala-kohteet > seppo.salonen2016@gmail.com


