Kerhojemme kerääjiä –
Yli-Suvannot Hyvinkäältä

Tava s t f o r um
Forssan, Hyvinkään, Hämeenlinnan, Janakkalan, Riihimäen, Toijalan ja Valkeakosken

Postimerkkikerhojen tiedotuslehti 4/2019, nro 32

Esa Aaltosesta Riihimäen kunniapuheenjohtaja

2020 ilmestyy jo 64.
Muumi-merkki!

Avoimen kokoelman materiaalista

Partiokeräilyn perässä

Tavastforum-postimerkkikerhot

Hämeenlinnan Postimerkkikerho ry
Kokoukset ovat parittomien viikkojen tiistait, Luther-talolla, Lukiokatu 1, Hämeenlinna.
Ovet avataan noin kello 16.30 vaihtoa ja kahvia varten. Huutokauppakohteiden kierrättäminen
kello 17.30 alkaen. Varsinainen kokous alkaa kello 18.
Kevät 2020 parittomien viikkojen tiistait: 14.1, 28.1, 11.2, 25.2, 10.3, 24.3, 7.4, 21.4, 5.5. ja 19.5.,
kesäkokouksesta ilmoitetaan erikseen.
Forssan Filatelistikerho ry
Kokoukset parittomien viikkojen keskiviikot Tölön liikekeskuksen kerhohuoneella Lehmuskatu 1,
Forssa, kello 18–21.
Kevä 2020 parittomien viikkojen keskiviikot: 15.1, 29.1, 12.2, 26.2, 11.3, 25.3, 8.4, 22.4, 6.5. ja 20.5.
Kesäkokous 4.6.2020 Kansalaisopiston mökki, Tammela.
Hyvinkään Postimerkkikerho ry
Kokoukset parillisten viikkojen keskiviikot kello 18.00, ovet avataan kello 17.00 kahvin
ja merkkien vaihdon ja myynnin merkeissä. Kerhoiltojen ohjelma löytyy kerhon Internetsivuilta. Paikka Kaupungintalon kellari vanhalla villatehtaalla Kankurinkatu 6, sisäänkäynti kaupungintalon portaiden oikealla puolella olevasta portaikosta.
Kevät 2020: 8.1. Vuoden 2019 yhteenveto, 22.1. Irlannin postihistoria, 5.2. Nummen posti 135
vuotta, 19.2 Vuosikokous, 4.3. Itä-Karjala-merkit, 18.3. Numismaattiset päivitykset, 1.4. Suomen
ehiöt, 15.4. Uusimmat löydöt, 29.4. Radanvarren tunnelmat, 13.5. Postia maantien varrelta, ja 27.5.
Keväiset postimerkit.
Janakkalan Postimerkkikerho ry
Kokoukset ovat parittomien viikkojen keskiviikot, ennen kokousta kahvi ja vaihto, ovet avataan noin
kello 17, kokouspaikka Turengin työväentalo, Kauppakuja 16.
Kevät 2020: 15.1, 29.1, 12.2, 26.2, 11.3, 25.3, 8.4, 22.4, 6.5. ja 20.5.
Riihimäen Postimerkkeilijät ry
Kokoukset ovat parillisten viikkojen tiistait kello 18, ovet aukeavat kello 17,
kokouspaikka Riihimäen työväenyhdistyksen talossa, Hämeenkatu 48–50.
Kevät 2020 kokoukset parillisten viikkojen tiistait: 7.1. ja 21.1. Havaintoja ja uusia löytöjä keräilyn eri alueilta, 4.2. Kai Varsio ’Sukellusveneet filateliassa’, 18.2. Vuosikokous, 3.3. Havaintoja ja
uusia löytöjä keräilyn eri alueilta, 17.3. Kari Salonen ’Tampere 1918’, 31.3. SFEx2020 -näyttelyn
kuulumisia, 14.4. Jouko Mattila ’Suomen Postimerkkilehti’, 28.4. Mikael Collan ’M30 postihistorian harvinaiset kohteet ja erikoisuudet’, 12.5. Havaintoja ja uusia löytöjä keräilyn eri alueilta, 26.5.
Havaintoja ja uusia löytöjä keräilyn eri alueilta.
Parittomien viikkojen maanantaisin on kokoelmanrakentamisilta vanhalla kerholla noin kello 17
alkaen.
Toijalan Postimerkkeilijät ry
Kevät 2020: tammi–toukokuussa ensimmäisenä arkimaanantaina kello 18 Senioritalon tuvassa
osoitteessa Kirkkotori 6 Toijalan torin varrella.
Valkeakosken Filatelistit ry
Kokoukset ovat parillisten viikkojen torstait kello 18 alkaen. Paikka Ulvajankadun kerhomaja, Kerhomajankatu 1, Valkeakoski, jokaisessa kokouksessa esitelmä filateelisesta aiheesta.
Kevät 2020 parillisten viikkojen torstait: 9.1, 23.1, 6.2, 20.2, 5.3, 19.3, 2.4. ja 16.4. kevään päätöskokous. Vapunaattona ei ole kokousta.
Tavastforum-lehti postitetaan näiden kerhojen jäsenille jäsenetuna.

Englannin 15.11. ilmestyneet joulupostimerkit on taiteiltu paperileikkauksina.
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Miten saada yksinkerääjät kerhoihin?

O

len mukana Filatelistiliiton sääntöjä uudistavassa työryhmässä. Työ on edennyt hyvin ja työskentelyn ohessa
olemme voineet pohtia filatelian tilannetta monista näkökulmista ja vailla rajoitteita.
Yksi esiinnoussut asia on ollut postimerkkejä keräävien henkilöiden määrä tässä maassa. Eräiden faktojen perusteella voi päätellä, että meillä on joitakin tuhansia aktiivisesti filateliaa kerääviä, joilla ei ole yhteyttä mihinkään kerhoon.
Työryhmämme tavoitteeksi on asetettu yhdeltä osaltaan se, että liiton talous saataisiin kehittymään myönteiseen
suuntaan. Yhtenä keinona pidetään liiton jäsenmäärän kasvattamista. Tämän tavoitteen suhteen ryhmämme on melko
skeptinen. Sääntöjä muokkaamalla tuskin tähän tavoitteeseen päästään. Todellisuus lienee sitä, että liiton tulisi aktiivisesti toimia niin, että yksinäiset keräilijät rohkenisivat liittyä paikallisiin kerhoihin ja sitä kautta liitonkin henkilöjäsenten määrä varmasti kasvaisi.
Jokaisella kerholla on periaatteessa järjestäytymättömien kerääjien suuren määrän vuoksi mahdollisuuksia kasvattaa
jäsenmääräänsä. Jäsenien hankkiminen ei kuitenkaan ole ihan helppo juttu. Erilaisissa tapahtumissa ja kohtaamisissa
värväystä harrastetaan ja joku tarttuu koukkuun. Mutta tuleeko hän sittenkään kerhoiltaamme tai jos tulee, tuleeko
vielä toisenkin kerran? Ja onko hänellä kärsivällisyyttä tai tarvetta löytää oma paikkansa kerhon sosiaalisessa kentässä.
Tunteeko hän siihen edes tarvetta?
Muistan sen vaiheen, kun itse aloin miettiä liittymistä Hämeenlinnan kerhoon. Siinä oli merkillinen kynnys. En
rohkene lähteä mukaan kulttuurin keskelle, josta en mitään tiedä. Otetaanko minut vastaan ja niin edelleen. Olin koko
elämäni kerännyt merkkejä ja minulla oli monia mielestäni kohtuullisia kokoelmia. Olin lukenut paljon filatelistista
kirjallisuutta ja olin monien lehtien pitkäaikainen tilaaja. Silti tuo kynnys oli olemassa. Monta vuotta pohdin asiaa ja
liekö ollut niin, että Koljosen Jukan kannustus lopulta sai minut tulemaan. Ja se askel on kannattanut.
Kuinka monta kertaa olemme kerhomme vastuuhenkilöiden kanssa puhuneet tästä ongelmasta! Mikä murtaisi ihmisissä käsityksen siitä, että kerhomme ovat jotenkin elitistisiä tai filateelisesti niin sisäänlämpiäviä, ettei ulkopuolisella
riitä rohkeus tulla mukaan. Jää ulkopuoliseksi eikä löydä paikkaansa kerhoissa. Vai onko sitten niin, että introvertti
suomalainen kerää mieluummin yksin omassa loukossaan juuri omalla tavallaan eikä halua lähelleen ketään, joka
tietää keräilystä jotakin. Tosiasiahan on selkeästi se, että suurin osa aikamme kerhoista on ilmapiiriltään vapautuneita.
Sosiaalisina ympäristöinä turvallisia ja ravitseviakin.
Levollista joulunaikaa!
Timo Lilja
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Kerhojemme keräilijöitä –

Tulevaisuuden pilkahduksia Hyvinkäällä

H

uolestuneena filatelian tulevaisuudesta ollaan jo vuosia oltu
eri puolilla maailmaa. Aikoinaan
kuninkaiden harrastukseksikin mainittu postimerkkien kerääminen ei
enää houkutellut samalla tavalla uusia
nuoria kerääjiä, kuin mitä takavuosina oli ollut. Sotien jälkeen filatelian
harrastus otti isoja loikkia ja kerääjiä
oli huomattavia määriä. Lähes kaikilla nuorilla oli omat kokomaailma
keräilykansiot ja merkkejä vaihdettiin
kouluissa välitunneilla. Varsinainen
Postimerkkikerhojen nuoriso-osastojen buumi koettiin 1970-luvulla,
kun nuoria harrastajia oli runsaasti.
Muitakin harrastuksia oli runsaasti ja
kaikissa oli paljon kävijöitä.
Toki tuohon aikaan oli muu viihteellinen tarjonta rajallista. Elokuvat
katsottiin elokuvateattereissa ja television kahdelta kanavalta joko lauantaitansseja tai tupla ja kuitti -visailuja. Maailma muuttui ja viihteellinen
tarjonta alkoi lisääntyä. Television
tarjonta kasvoi, tuli pelikoneita, tietokoneita ja kännykät. Harrastamiselle
jäi vähemmän aikaa.
Hyvinkäällä ollaan ilolla seurattu
uusien nuorten jäsenten harrastuksen
innokkuutta. Tänä vuonna Hyvinkään
kerhossa aloitti uusina jäseninä Tomi,
Arvo ja Liina Yli-Suvanto. Perheen
isä Tomi kertoo pienenä poikana
keränneen hetken merkkejä, mutta nyt
uusi innostus alkoi, kun hyvä ystävä
houkutteli takaisin keräämisen saralle ja sitä kautta sitten myös paikallisen postimerkkikerhon toimintaan
mukaan. Isän keräilyharrastus alkoi
kiinnostaa myös perheen lapsia ja
tietyllä tavalla laajeni lähes koko perheen harrastukseksi.
Isän harrastuksen uuden kipinän
myötä hän on lukenut kaikkea mahdollista kirjallisuutta postimerkkeilyyn liittyen. Kirjojen lisäksi myös
alan lehtiä hän on saanut hankittua
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Arvo, Tomi ja Liina Yli-Suvanto Hyvinkään Postimerkkikerhon kerhoillassa.
Illan ”saalina” oli runsaasti uusia merkkejä täydentämään kiinnostuksen kohteena olevia alueita.
eri kanavista ja ne on luettu kannesta
kanteen. Tällä hetkellä muun muassa
työmatka lukemisena on Kalle Vaarnaksen ’Filatelian taito’ -kirja, joka
onkin yksi alan parhaimmista teoksista, vaikka sen julkaisusta on kulunut
jo vuosikymmenet. Kirjojen ja lehtien
opit ja tiedot Tomi on sitten jakanut
perheessä edelleen nuoremmille harrastajille.
Tomi on myös hankkinut viime
aikoina runsaasti materiaalia postimerkkihuutokaupoista ja myyntilaatikoista. Hän kertoo saaneensa
hyviä kohteita edullisesti. Viimeisestä Hyvinkään kerhon kokouksesta
muun muassa todella hyvän Tanskakokoelman hän sai erittäin edullisesti.
Timo mainitsee ostojen välillä olevan
vanhojen jo olemassa olevien kohteiden täydennystä ja toki kokonaisia
kokoelmaeriä ostamalla tulee samalla sellaisia merkkejä, joita jo omissa
kansioissa on, mutta sitten katsotaan
mitkä merkit ovat parhaat ja muut tup-

lat laitetaan vaihtoon.
Isä-Tomin postimerkkeilyn kiinnostuksen pääalueet ovat Suomen ja Pohjoismaiden merkit. Muitakin alueita
on pohdinnan alla ja myös muutama
aihealue on kiinnostuksen kohteena.
Merkkejä aihealueisiin toki on, mutta
niiden kerääminen jalostunee ajan
kanssa.
Arvon keräilyalueena ovat aihemerkkipuolelta kalat, linnut ja jalkapallo. Jalkapallo on myös Arvon yksi
muista harrastuksista ja postimerkkeilyn kiinnostavuus on noussut tärkeäksi, koska yhdet jalkapalloharjoitukset
osuvat samaan aikaan postimerkkikerhon kerhoillan kanssa ja valinnassa
kyseiselle illalle postimerkkikerhon
kerhoilta on vienyt voiton.
Liinan keräilyalueena ovat sirkusmerkit ja muut kauniit merkit. Nuorena onkin hyvä aloittaa laajemmalla
keräilyllä ja iän karttuessa kaventaa
sekä mahdollisesti keskittyä johonkin
tiettyyn alueeseen. Arvo ja Liina ovat

Arvo ja Liina merkkiensä äärellä.
myös keräilyn aloittamisen myötä
tutustuneet omatoimisesti merkkien
liottamiseen sekä pinsettien ja säiliökirjojen käyttöön.
Koululaiset keräävät kyllä edelleen,
mutta Pokémon-kortit ovat isommassa
roolissa koulujen pihalla. Nuoria postimerkkien kerääjiä koulujen pihoilla
ei paljon ole. Postimerkkien keräämisen aloittaminen olisi kuitenkin
monelle helppoa, sillä vanhemmat
ihmiset helposti lahjoittavat vanhoja

Automatkallakin merkkejä tutkitaan.
keräilykansioita nuoremmille. Näin
on tapahtunut myös Yli-Suvannon
perheessä.
Postimerkkikerhon kerhoillat
ja kerhon toiminta ovat olleet YliSuvannon perheelle positiivinen asia.
Kerhossa tapaa muita kerääjiä, kuulee
keräilyyn liittyä juttuja, oppii uusia ja
yhtenä isona asiana on materiaalin
saatavuus. Kerhon laatikot, huutokaupat ja arpajaiset ovat innostavia asioita. Toki Yli-Suvannot ovat ostaneet

Leo Konusta Hämeenlinnan kerhon
uusi puheenjohtaja
Hämeenlinnan Postimerkkikerhon
syyskokouksessa 19.11. valittiin kerholle uusi puheenjohtaja. Hallituksen
erovuorossa olleiden jäsenten Timo
Liljan ja Ahti Paavolan sääntöjen
mukaiset vuodet täyttyivät. Heidän
tilalleen valittiin puheenjohtajaksi
Leo Konu hallituksen jäseneksi Aimo
Salonen.
Hämeenlinnan Postimerkkikerhon
puheenjohtaja vuoden 2020 alusta on
Leo Konu.

myös muista huutokaupoista kohteita,
mutta kerhon kautta merkkejä on saanut edullisesti.
Hyvinkään Postimerkkikerho pyrkii
toiminnassaan luomaan mahdollisuudet hyvälle harrastamiselle ikään ja
sukupuoleen katsomatta. Toimintaa
pyritään jatkuvasti kehittämään ja
uudistamaan sekä ottamaan oppia
muualta.
Kimmo Matinlassi

Tämä ei ole
joulupostimerkki

Suomen Postin ensi vuoden ohjelmassa ilmestyy toukokuussa, 6.5.2020
kuvan merkki. Kyseessä ei suinkaan
ole joulupostimerkki, vaan Postin
näkemys EUROPA-merkistä, jonka
aiheena on postireitit.
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Kolikot, mitalit, kunniamerkit ja osakekirjat
avoimen filatelian kokoelman materiaalina

K

irjoitin lehdessä 1/2019 eri
tavoista käyttää seteleitä ei-filateelisena materiaalina avoimen luokan
kokoelmassa. Tässä kirjoituksessa on
tarkoitus antaa muutamia esimerkkejä siitä, miten kolikkorahat, erilaiset
mitalit, kunniamerkit ja niiden myöntökirjat sekä osakekirjat soveltuvat
avoimen luokan materiaaliksi ja millä
tavoin niitä voi käyttää.
Näiden yllämainittujen materiaalien esittäminen kehyksissä on tosin
haasteellisempaa kuin esimerkiksi
setelien, johtuen yleensä kolikoiden
pienestä koosta, mitalien painosta
ja myöntö- ja osakekirjojen suuresta
koosta. Kolikoissa ja mitaleissa lisäksi
tumma väri voi haitata kohteen visuaalista antia kehyksen sisällä pystysuorassa asennossa. Vanhat mitalien
myöntökirjat ja osakekirjat ovat usein
suurempia kuin A4-sivut, joten näiden
laittaminen kokoelmaan vaatii usein
A3-kokoisia sivuja.
Positiivisena puolena voidaan taas
löytää näiden kohteiden kohtuullisen
helppo saatavuus ja monimuotoisuus.
Maailmassa on saatavilla älyttömän
paljon erilaisia kolikoita ja mitaleja,
osa yleisiä, mutta myös harvinaisia
kolikoita löytyy. Kolikoissa ja mitaleissa on kuvattuna satoja erilaisia
asioita, niitä on painettu erilaisten
tapahtumien, henkilöiden ja esimerkiksi eläinten kuvilla sekä lisäksi
niitä on valmistettu eri materiaaleista. Joten luultavasti melkeinpä mihin
tahansa avoimen luokan kokoelmaan
on mahdollista löytää sopivaa materiaalia. Ja avoimessa filateliassa materiaalin monimuotoisuus on aina plussaa,
ettei filatelian lisäksi ole ainoastaan
postikortteja.
Kunnia- ja ansiomerkkejä löytyy
myös monenlaisia. Yhtenä käyttömuotona voisi pitää kunniamerkkiä itsenään. Esimerkiksi historia-aiheisessa
kokoelmassa sotiin liittyvät kunnia- ja
ansiomerkit olisivat hyviä. Ja jos men-
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Suomessa vuonna 1918 julkaistu
Kansanvaltuuskunnan tekemä 5 pennin kolikko. Kolikossa on erilainen
taustapuoli kuin normaalissa 5 pennin kolikossa. Kolikko sopii hyvin esimerkiksi Suomen historiaa tai rahoja
käsittelevään kokoelmaan. Kolikko on
vielä harvinaisuudeltaan parempi kuin
normaali. Tästä kolikosta löytyy myös
toinen versio, 1920-luvulla Saksassa
tehty väärennys. Se on hieman harvinaisempi kuin aito. Alkuperäisen painosmäärä 34 880 kappaletta.

Akseli Gallen-Kallelan suunnittelema
Mannerheim-mitali vuodelta 1919.
Mitalin kuva oli pohjana vuoden 1937
Mannerheim-postimerkille. Mitali on
hyvin käyttökelpoinen useissa Suomen
historiaa, Mannerheimia, GallenKallelaa, presidenttejä ja vastaavia
aiheita käsittelevissä kokoelmissa.

Isänmaa 1941–1945 muistomitali ja sen myöntökirja Urho Kekkosen allekirjoituksella. Mitaleita on helppo löytää, mutta oikean myöntökirjan kanssa ne
ovat mukavampi kombinaatio. Tuoreemmissa myöntökirjoissa presidentin allekirjoituksen ovat pääasiassa painettuja. Tätä mitalia ja myöntökirjaa voi hyvin
käyttää esimerkiksi sodasta, Suomen historiasta, presidenteistä tai muistomitaleista kertovissa kokoelmissa.

Päämajaristi Mannerheim-soljella
voitiin myöntää Päämajassa työskenneelle ansioituneelle henkilölle.
Se käy Suomen sotia, historiaa tai
Mannerheimia käsitteleviin kokoelmiin.

Juho Kusti Paasikiven omistama osakekirja. Usein osakekirjoja käytetään itse
yrityksestä kertovissa kokoelmissa, mutta tässä tapauksessa tätä osakekirjaa
voisi käyttää yrityksen lisäksi Lahden historiaa käsittelevässä kokoelmassa ja
tietenkin presidenttejä käsittelevässä kokoelmassa.

Vuoden 2018 Trumpin ja Putinin vierailun kunniaksi
USA:ssa tehty muistomitali Helsingin tapaamisesta. Itselläni tämä on presidentti kokoelmassa Sauli
Niinistöä käsittelevässä osiossa, koska Niinistö isännöi tapaamista. Hyvin käyttökelpoinen mitali erilaisissa kokoelmissa. Toki Amerikassa kaikki on suurta
ja luultavasti myös tämän mitalin lyöntimäärä, joten
mistään harvinaisuudesta ei voida puhua.
Muistomitali Viron ensimmäisen presidentin Konstantin Pätsin kunniaksi.
Itse käytän sitä Relanderin osiossa
’Suomen presidentit’ -kokoelmassa.
Mitalia voisi käyttää myös Viron historiaa käsittelevissä kokoelmissa.

nään tarkemmin esimerkiksi tiettyyn
taisteluun sodassa, löytyy kunniamerkeistä erilaisia joukko-osasto- ja rintamanauhoja ja lisäsolkia, joilla merkki
voidaan sitoa tiettyyn taisteluun.
Henkilöön liittyvässä kokoelmassa
voidaan käyttää henkilölle myönnet-

tyä mitalia ja sillä tavoin kertoa lisää
henkilöstä. Kunnia- ja ansiomerkkien
myöntökirjoja voidaan taas käyttää
joko saajaa tai myöntäjää käsittelevässä kokoelmassa.
Osakekirjojen maailma on myös
täynnä käyttökelpoisia kohtei-

Vuoden 1952 Helsingin olympialaisia varten tehty 500 markan juhlaraha. Ensimmäinen raha julkaistiin jo vuonna 1951.
Vuonna 1952 ilmestyneestä rahasta tunnetaan myös ”ylimääräinen risu” variaatio. Vuonna 1951 julkaistun kolikon
painosmäärä oli 18 500 ja vuoden 1952 586 500 kappaletta. Kolikot on itselläni käytössä ’Suomen presidentit’ -kokoelmassa, mutta ne olisivat hyvin käyttökelpoisia esimerkiksi Suomen historiaa ja olympialaisia käsittelevissä kokoelmissa.
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ta monenlaisiin avoimen filatelian
kokoelmiin. Puhutaan sitten kotiseutu,
historia tai henkilöön liittyvästä kokoelmasta niin osakekirjoista löytyy varmasti sopivia kohteita rikastuttamaan
kokoelmaa. Kotiseutukokoelmassa
esimerkiksi pitäjän tärkeiden yritysten osakekirjoja voisi käyttää kertomaan yrityksen vaiheista. Historiakokoelmassa erilaiset valtion yhtiöt,
sotalainat ja obligaatiot ynnä muut
sellaiset ovat käyttökelpoisia muiden
merkittävien yritysten osakekirjojen
lisäksi. Henkilöön liittyvässä kokoelmassa voidaan käyttää joko henkilön
omistuksessa olleita osakkeita tai jos
henkilö on toiminut jonkin yrityksen
johtokunnassa, niin osakekirjassa on
usein johtokunnan jäsenten allekirjoituksia.
Tässä kirjoituksessa mainituista
materiaaleista voidaan ajatusta viedä
myös pidemmälle. Mistä materiaalista kyseinen kohde on tehty: nikkeli,
hopea, kulta, pronssi, rauta, alumiini,
paperi, muovi ja niin edelleen. Kuka
sen on valmistanut ja miten. Avoimen
filatelian materiaalin valinnassa voi
tehdä yllättäviä havaintoja, kun käyt-

’Maaseudun tulevaisuus’ -lehden kannatus-osakeyhtiön osakekirja, jossa on
Lauri Relanderin allekirjoitus. Osakekirja on käyttökelpoinen allekirjoituksen
tai yhtiön osalta erilaisissa kokoelmissa.
tää mielikuvitusta ja tutkii hallussa
olevaa kohdetta syvemmin ja saa lii-

tettyä sen omaan aiheeseensa.
Heikki Virtanen

Torpalla tavataan kymmenennen kerran 25.1.2020
Hämeenlinnan Postimerkkikerhon
Torpalla tavataan -keräilytapahtuma
järjestettiin ensimmäisen kerran tammikuussa 2011. Näin ensi tammikuun
tapahtuma on jo kymmenes.
Alun pitäen tarkoitus oli luoda
Tavastforum-kerhojen yhteinen tapahtuma, jonne eri kerhoilla on mahdollisuus tuoda myyntilaatikkonsa kaikkien tutkittavaksi ja samalla esitellä
omaa toimintaansa. Varsinainen kauppiaskunta on vuosien varrella vähän
vaihdellut ja niin ensi vuonnakin.
Huutokaupasta oli tarkoitus tehdä
pysyvä osa tapahtumaa, mutta erinäisistä syistä se ei ole täysin toteutunut.
Ensi tammikuussa ei huutokauppaa
ole.
Torpalla Tavataan -tapahtuma järjestetään siis lauantaina 25.1.2020
kello 10–15 Hämeenlinnassa Idän-
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pään Torpalla, Torpantie16. Torpan
pihassa on hyvät parkkitilat ja kahvio

tarjoaa tutusti monipuolista välipalaa.
Tervetuloa kaikille!

Radanvarsitapahtuma Hyvinkäällä 25.4.2020

L

oppukesästä 2019 kirjoitin lehteen juttua keväällä 2019 pidetystä Radanvarsitapahtumasta ja sen
annista.
Eipä tiennyt ”poika” silloin miten
nopeasti maailma muuttuu. Alkusyksystä tuli kyselyä, voitaisiinko seuraava Radanvarsi tapahtuma pitää jo
keväällä 2020. Jos kevään 2019 tapahtuma toteutettiin nopealla aikataululla, lähes yhtä nopeasti tehtiin päätös
kevään 2020 tapahtumasta. Tapahtumaa suunniteltiin alun perin syksyyn
2020, mutta Filatelistiliitto lähestyi
kerhoa ja kysyi, jos tapahtuma aikaistettaisiin keväälle, niin liitto pitäisi
samassa yhteydessä liittokokouksen.
Normaalisti Filatelistiliiton liittokokous pidetään isomman näyttelyn yhteydessä, mutta nyt kevään
näyttelyn yhteydessä ei Helsingistä
näyttelytilojen yhteydestä löytynyt
sopivaa paikkaa ja siten liitto lähti
selvittämään eri vaihtoehtoja. Hyvinkään Postimerkkikerhon hallitus pohti
pikaisesti vaihtoehtoja Hyvinkäällä ja
varsin pian päädyttiin hyvään ja toimivaan vaihtoehtoon.
Lauantaina 25.4.2020 pidetään
siis seuraava Radanvarsitapahtuma
ja paikkana on Hyvinkään kaupungintalon avara ja toimiva aulatila
sekä kaupungintalon kellarissa oleva
Yhdistystila. Kaupungintalon aulaan
sijoittuu tapahtuman yhteydessä järjestettävä pienimuotoinen näyttely,
tapahtumaan suunnitellut esitelmät
sekä Filatelistiliiton liittokokous.
Yhdistystilaan sijoittuvat myyntipisteet sekä kahvio. Pienimuotoisen näyttelyn helmi on Kai Niemisen ’Yhden
tähden’ -kokoelma. Kokoelma on yksi
hienoimmista ja se lähtee Hyvinkäältä
heti Lontooseen suureen kansainväliseen näyttelyyn.
Filatelistiliiton liittokokouksen
aikana muut kuin liittokokousedustajat pitävät samaan aikaan Yhdistystilassa keskustelutilaisuuden filatelian suunnista ennen ja jälkeen 2020.

Radanvarsitapahtumaan Hyvinkäälle pääsee huhtikuussa hieman uudemman
veturin kyydissä.
Yhdistystilassa olevilta myyntipöydistä on mahdollisuus hankkia filateliaa
laidasta laitaan ja edulliseen hintaan.
Myös kahviosta saatavat herkut ovat
edullisia ja tuotto menee suoraan
Hyvinkään kerhon hyväksi.
Vaikka aikaisemmin erittäinkin
aktiivisesti järjestetty radanvarsitapahtuma polkaistiin viime keväänä
muutamien vuosien tauon jälkeen
”eloon” Hyvinkäällä, pienenä haasteena oli erilaisten tapahtumien määrä.
Viime kevään tapahtuma kuitenkin
kertoi että tapahtumalle on kuitenkin
tilaa, kunhan ajankohta on hyvä.
Viime kevään tapahtumaan saapui
filatelisteja radan varrelta Järvenpäästä, Riihimäeltä ja Hämeenlinnasta.
Ensi kevään tapahtuman ajankohta
pitäisi olla optimaalinen ja tapahtumaa tullaan markkinoimaan myös
laajemmalle alueelle.
Kerhojen välinen yhteistyö on kasvattanut kerhoiltojen kävijämääriä ja
Tavastforum-yhteistyön alkamisen
jälkeen on radanvarren eri kerhoissa aktiivisten määrä kasvanut 30–50
prosenttia. Toivotaan, että tällaisilla
tapahtumilla saadaan edelleen kasvatettua sekä kerhojen että filatelistien
yhteistyötä.
Hyvinkään postimerkkikerholle
tapahtuman järjestely on iso ponnistus ja vaatii hyvää suunnittelua ja

toteutusta, mutta hyvinkääläisille iso
merkitys on sillä, että Filatelistiliitto
päätti pitää liittokokouksensa Hyvinkäällä. Pienenä kerhona olemme tietyllä tavalla otettuja tästä kunniasta
ja pyrimme tekemään tapahtumasta
onnistuneen. Toivomme että ajankohta sopii monen kalenteriin ja myös
sinulle.
Hyvinkään Postimerkkikerho kutsuu kaikki mukaan tapahtumaan ja
mitä enemmän meitä on, sen varmemmin me teemme kaikki yhdessä tästä
hienon ja onnistuneen filateelisen päivän. Nähdään Hyvinkäällä 25.4.2020!
Kimmo Matinlassi

Ensi vuoden Muumi-merkit ilmestyvät 22.1.2020. Muumijulkaisu on ujutettu Meidän meri -teemaan. Vihkossa
on kuusi erilaista postimerkkiä. Kun
nämä ovat ilmestyneet, on Suomessa
julkaistu 64 Muumi-postimerkkiä!
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Partiokeräilyn perässä

P

rahan partiolaisten keräilyaamupäivä oli 5.10.2019 kaupungin
historiallisessa päärautatieaseman
juhlasalissa. Tilaisuus keskittyi yhä
enemmän Tshekinmaan omaan aineistoon. Meitä filatelisteja oli myyjissä
enää vain kaksi. Porukat ovat yhä
enemmän kiinnostuneita partiolaisten
pusero- ja vyömerkeistä ja kirjallisuudesta.
Hiljainen hetki vietettiin, kun keskeinen keräilijä oli pari kuukautta
sitten menehtynyt. Hän oli nyt neljäs sikäläinen hyvä kontakti, joka oli
mennyt manan majoille. Vanha filateliasta kiinnostunut joukko ei enää jaksanut tulla paikalle iän ja sairauksien
vuoksi.
Onneksi siellä on nuorempaa väkeä,
jotka historiallisia kokoelmia kerätessään saattavat innostua vielä leimoihin
ja 1918 merkkeihin. Ne vaan tahtovat
olla vielä kalliita eikä siellä käytetä
ostoihin suuria summia.
Englantilainen vanha ystäväni
siellä poikkesi ja valitteli Britannian
poliittista tilannetta ja epäselvää tulevaisuutta. Joku muukin sentään länsivaluuttaa siellä käytti. Nyt en saanut
matkarahoja lähimainkaan kokoon.
Yhdeltä leskeltä ostin muutamia kortteja, joista osa menee näyttelykokoelmaani ja osa kaupantekoon muualla.
Praha on aina mukava kaupunki
käydä, vaikka nyt satoikin. Poikkesin parin kauppiaan luona kysymässä Suomen kohteita. Ei niitä montaa
löytynyt, mutta sota-ajan saksalaispropagandaa on hyvin tarjolla. Porsaankotletit ja olut siellä maistuvat
kohtuuhinnalla.
Partiomarkkinat Belgiassa
Partio on aiheena yksi kerätyimmistä,
koska niin moni on ollut järjestötyössä
aikoinaan mukana. Belgian Leuvenissa on Euroopan suosituin alan keräilytapahtuma joka lokakuu. Nyt se oli 28.
kerran. Kaupungissa on myös hieno
partiomuseo sakraalirakennuksessa,
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Partiokirjeet kulkivat Tshekkoslovakiassa vielä 1948.

Partiohuumoria
kortilla, sadetta
leirillä.
johon järjestetään uutta katseltavaa
joka vuosi.
Samalla reissulla ehtii hyvin vilkaista Brysselin keskustan, missä
meppimme osaavat varmaan herkutella. Postimerkkikatu Rue du Midi
on hiljentynyt, mutta jos vain nauttii
suklaasta, vohveleista, luostarioluista,
calvadosista ja muista herkuista, saa
ajan hyvin kulumaan. Myös Leuvenin keskusta on katsomisen arvoinen,
joskaan se ei tietysti voi vetää vertoja
Brysselin Grand Placelle.
Leuvenissa oli lähes sata partiokauppiasta, jotka tosin pääasiassa
myivät toisilleen, kun kerääjiä ovat.
Filatelia alkaa jäädä perin toissijai-

seksi. Porukat keräävät partioasuihin
kiinnitettäviä merkkejä ja vöiden solkia.
Minullakin oli pari Suomen pelastusarmeijan partion 1920-luvun solkea, joita eivät ymmärtäneet. Niitä
ei ollut heidän luetteloissaan, joten
pelastuspartiopoika oli sanana liian
vaikea. Suomi on aika vieras ja vaikea keräilymaa ehkä juuri kielen takia.
Materiaalia en sieltä kotomaan osalta
löytänyt. Postikortit vielä kiinnostavat.
Aiheena partion maailmanjamboreiden tavarat ovat suosituimmat. Joku
kerää partion liittymistä maailmansotien avustustehtäviin. Tilaisuudessa

Euroopan partiokerääjien 28. tapaaminen pidettiin Leuvenissa.

Partiomaksimikortti Belgiasta vuodelta 1957.
käyvät maailman huippukeräilijät,
joilla on käsittämättömät kokoelmat
hallussaan. Suomessa aineistoa ei
juuri löydä. Toki meilläkin on hyviä
kokoelmia, mutta ne keskittyvät lähinnä oman maan aineistoon.
Se, mikä on aika jännää, että filatelistit pitävät itseään oikeina aihekeräilijöinä ja näitä metalli- ja kangasmerkkien hamstraajia pelkkinä harrastelijoina. Yhdistykset tuppaavat toimia
erikseen ja tapahtumat ovat erillisiä.
Näinhän se tahtoo olla vähän meilläkin filatelistien, korttikerääjien ja
numismaatikkojen välillä.
Pauli Ihamäki

Belgialainen partio-aiheinen ensipäivänkuori vuodelta 1957.

Latvian partiopoikia viireineen 1930-luvun alussa.

Kenraali Karlis Goppersin muistokuori, hän oli Latvian partioliikkeen johtaja.
Goppers surmattiin vuonna 1941.
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Esa Aaltonen Riihimäen Postimerkkeilijöiden
kunniapuheenjohtajaksi

R

iihimäen Postimerkkeilijöiden
pikkujoulujuhlissa 30.11.2019
tehtiin kerhon historiaa. Ensimmäistä
kertaa Riihimäen Postimerkkeilijöiden yli 70 vuoden taipaleella kerhoon
kutsuttiin kunniapuheenjohtaja.
Pikkujouluja vietettiin Lehmustien
Juhlatalolla yli 30 jäsenen ja avecin voimin. Pikkujoulut aloitettiin
puheenjohtaja Heikki Virtasen tervetulotoivotuksilla ja tämän päälle
nautittiin alkumaljoina glögit.
Hetkeä myöhemmin siirryttiinkin
sitten jo ruoan pariin. Eikä tarjoilut
pettäneet tälläkään kertaa. Ruoka oli
maukasta ja sitä oli riittävästi. Jälleen
kerran vuolaasti kehuttiin antimia.
Ruokailun jälkeen siirryttiin kerhon
muistamisiin ja palkitsemisiin.
Viime vuonna 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi huomionosoituksia
jaettiin runsaasti, mutta hallitus päätti
muistaa muutamia aktiivisia jäseniä
myös näin välivuotena. Kerhon omia
mitaleja jaettiin hopeoituna pronssina
Pentti Karviselle ja Jari Paukkolalle. Suomen Filatelistiliitolta oli haettu
ja kerholle myönnetty Pro Sodalitas
-kerhoansiomerkkejä hopeisina Kari
Lindholmille ja Mika Aaltoselle sekä
pronssisina Jarmo Palkialle, Anssi
Forsblomille ja Mika Kinnarille.
Näiden mitalien ja ansiomerkkien
jaon jälkeen oli vuorossa vielä kaksi
todella yllätyksellistä huomionosoitusta. Tänä vuonna 80 vuotta täyttänyt
Veikko Itkonen kutsuttiin Riihimäen
Postimerkkeilijöiden kunniajäseneksi. Veikko on ollut kerhossa vuodesta
1982 ja on yhä edelleen aktiivinen
osallistuja kerhon tapahtumissa. Vuosien varrella Veikko on toiminut kerhon hallituksessa 15 vuotta ja puheenjohtajana niistä kuusi. Muistoksi kunniajäsenyydestä hallitus oli hankkinut
Veikolle kunniajäsenen plakaatin.
Viimeisenä, muttei todellakaan
vähäisempänä, kerhon hallitus oli
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Kerhon uusi kunniapuheenjohtaja Esa Aaltonen ja kunniajäsen Veikko Itkonen.
päättänyt kutsua Esa Aaltosen kerhon kunniapuheenjohtajaksi. Esa on
kerhon historian ensimmäinen kunniapuheenjohtaja ja on kyllä tittelinsä ansainnut. Esa on ollut kerhon
jäsenenä jo yli 50 vuotta, vuodesta
1968 saakka, ja hallituksessakin yli
30 vuotta. Puheenjohtajan nuijaa Esa
on vuosien varrella heilutellut pariin
otteeseen, yhteensä 16 vuotta. Muistoksi kunniapuheenjohtajuudesta oli
hallitus hankkinut Esalle kunniapuheenjohtajan nuijan.
Esa on edelleen ahkera filatelisti,
kerholainen ja keräilijä. Kerhoilloissa
Esa meklaroi huutokaupan ja on aktiivinen kerhon havaintoilloissa, aina
tuoden jotain uusia löytöjä muidenkin näkyville. Esalla on erinomaiset
filateeliset tiedot, joita on kartuttanut
Esan pitkäaikainen keräily ja filatelian parissa oleminen. Jotain Esan
viehtymyksestä Suomen ensimmäisiin merkkeihin, mistä Esalla onkin

kultamitalikokoelma, kertoo se, että
Esa oli jo pikkupoikana, koululaisena matkustanut äitinsä kanssa junalla
Hankoon hankkimaan ensimmäistä
ovaalimerkkiään säästämillään rahoilla.
Esa on myös hyvin tunnettu henkilö filateliapiireissä Riihimäen ulkopuolellakin, kuuluuhan Esa myös
lähiseutujen kerhoihin ja on toiminut
liiton hallituksessa. Esa on myös kansallinen perinteisen luokan tuomari ja
aktiivinen näyttelyfilatelisti.
Suuret onnittelut koko Riihimäen
Postimerkkeilijöiden puolesta uudelle kunniajäsenelle ja kunniapuheenjohtajalle!
Riihimäen Postimerkkeilijöissä
kunniajäsenyys tai kunniapuheenjohtajuus eivät ole mitenkään yleisiä
asioita. Vaikka kerho on jo reilun 70
vuoden ikäinen on meillä historian
saatossa ollut vain yksi kunniajäsen
ennen pikkujoulujen kutsumisia.

Viime vuonna kerhon 70-vuotisjuhlissa kutsuttiin kunniajäseneksi Esko
Tapaila, yksi kerhon perustajajäsenistä. Tätä ennen ei kunniajäseniä ole
kerhossa ollut.
Huomionosoitusten jälkeen nostettiin vielä maljat palkituille ja siirryttiin nauttimaan jälkiruokaa kera
kahvin ja konjakin. Loppuilta menikin sitten jutustellessa ja viettäessä
mukavaa iltaa leppoisissa merkeissä.
Teksti ja kuvat:
Heikki Virtanen

Kunniajäsenen ja kunniapuheenjohtajan tunnukset.
Vuonna 2018 vuoden filatelistiksi
valittu Reijo Tanner, oikealla, luovutti
kiertopalkinnon tänä vuonna Markku
Koivuniemelle. Tämä oli kolmas kerta
kun Markku valittiin vuoden filatelistiksi.

Pro Sodalitas kerhoansiomerkin saajia Kari Lindholm, Jarmo Palkia, Anssi Forsblom ja Mika Kinnari.
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R-lipukkeet Hämeelinna Hämenlinna Hämeenlinna

S

adepäivänä on hyödyllistä siivota
nurkkiansa. Silloin on aikaa myös
tarkemmin tarkastella kertynyttä
keräilymateriaalia. Löytyipä kolme
erilaista Hämeenlinna R-lipuketta
1920-luvun postituksissa – kahdessa
niistä kirjoitusvirhe.
Kerhomme hallussa on kokoelma R-lipukkeista, jotka edesmennyt
Lasse Nortesuo oli keräilyvuosinaan
koonnut. En ole nähnyt, enkä tutustunut Lassen kokoelmaan, mutta ilmeisesti nämä löytöni siihen kuuluvat – ja
ehkä muitakin?
Matti Parkkonen

Postimuseossa
on kirjeiden
vuosi 2020

P

ostimuseo keskittyy vuonna 2020
kirjeeseen. Museo avaa 14.2.2020
’Unohtumattomia kirjeitä Suomesta’
-näyttelyn, jossa esillä olevat kirjeet
ovat paitsi oman aikansa kuvaajia,
niin koskettavia, samaistuttavia ja
erilaisia tunteita herättäviä.
Rakkaus, ilo, jännitys, suru, ikävä,
kaipaus ja huoli ovat muun muassa
tunteita, jotka kirjeistä nousevat esiin.
Näitä, joskus traagisiakin ja toisaalta
riemastuttavia kirjeiden tunteita, tulkitsevat näyttelijät Seela Sella ja Esko
Roine kuunnelmien muodossa.
- Voin kuvitella, miltä tuntuisi asettautua esimerkiksi äidin asemaan ja
lukea kirjeestä, että oma poika on
jäänyt rintamalle haavoittuneena,
eikä häntä enää löydetä. Tai nuori
tyttö, joka saa kirjeitse tiedon ystävänsä kuolemasta. Toisaalta näyttelyn
kirjeistä löytyy paljon iloa, lohtua ja
ennen kaikkea rakkauden osoituksia, pohtii näyttelyn projektipäällikkö Suvi Jalli.
Postimuseo on koonnut näyttelyn
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kirjeet vuonna 2017 järjestystä keräyksestä, jossa Postimuseo ja Posti
hakivat suomalaisille merkityksellisiä kirjeitä. Osa kirjeistä koostuu
tietokirjailija Timo Kalevi Forssin
toimittamasta ’Unohtumattomia kirjeitä Suomesta’ -kirjasta, joka ilmestyy näyttelyn avaamisen aikoihin.
Kaikki reilut 50 näyttelyn kirjettä
on myös taustoitettu ja ne ajoittuvat
1800-luvun lopulta 2010-luvulle.
Forssin kirjan aineistosta museo
on valinnut näyttelyyn pääasiassa
tunnettujen suomalaisten kirjeitä.
Esimerkiksi Aleksis Kiven kirjeen
isälleen Erik Johan Stenvallille
vuonna1864 ja Ville Riikosen kirjeen Tarja Haloselle vuonna 2011
sekä Halosen vastauskirjeen. Aleksis
Kivi kirjoitti isälleen kirjeen, joka on
täynnä dramaattisia käänteitä. Riikonen anoo käsinkirjoitetussa kirjeessä
totaalikieltäytyjänä vapautusta vankeusrangaistukseensa siviilipalvelusrikkomuksesta.
  ’Unohtumattomia kirjeitä Suo-

Kirje isältä vuonna 1941, SA-kuva.
mesta’ -näyttely on esillä 14.2.2020–
31.1.2021   Postimuseossa Vapriikissa, Alaverstaanraitti 5, Tampere.

Forssan Pyhäinpäivän vaihtopäivät

H

yvinkin perinteisiä Forssan vaihtopäiviä vietettiin pyhäinpäivän
lauantaina 2.11. jo 28. kerran. Myyntipaikat olivat hyvin varattuna, vaikka
länsinaapurin kauppiaat puuttuivat.
Niinpä tarjolla oli paikkoja uusille
kauppiaille, joista mainittakoon ainakin Saarisen Olli. Olli roudasi muutaman vuoden tauon jälkeen paikalle
myyntilaatikkonsa. Paria aivan viimehetken poisjääntiä lukuun ottamatta
olivat muut paikat täytettynä ja saatu
hieman lisää tilaa paikallaolijoille.
Perinteitä noudattaen ensimmäiset
yleisövieraat rynnivät sisään hyvinkin
ennen kello yhdeksää, jolloin ovet
virallisesti avattiin yleisölle. Lauantain sää oli koleahko, mutta sateeton.
Yleisöä kävi mukavasti kello 13 asti.
Sen jälkeen toisen tapahtuman – Rompetorin – kiertäjiä käväisi tutkimassa
tarjontaa.
Yleensä syksyn tapahtuma on
huomattavasi pääsiäisen tapahtumaa
hiljaisempi ja niin oli nytkin. Silti
viimeisiä ostajia sai hoputella pöytien äärestä ja sekin näyttää kuuluvan
perinteisiin.
Myyjät ja ostajat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä tapahtumaan – varauksia tehtiin jo keväälle.
Myyntitapahtumassa järjestettiin
myös kerhon huutokaupan numero
20 näyttö. Paikalla kävi mukavasti tutkijoita ja tarjousten päivittäjiä.
Mahdollisuutta arvioida kohteitaan ei
tällä kertaa käytetty.
Kerhon vuoden 2019 joulukortti
esittää Forssan ensimmäistä modernia

Valokuva Pyhäinpäivän tapahtumasta ja Ybi Hannulan tekemä kerhon uutuuskortti.
tavarataloa, Hämeenkulman tavarataloa. Talo valmistui 1960 ja purettiin
keväällä 2019, tontti oli tasoitettuna
ennen toukokuun puoltaväliä. Kortti
saatiin kyllä ajoissa, mutta omakuvamerkki ei ehtinyt ainakaan tähän

tapahtumaan. Voi olla, että postin
lakko sekoittaa koko homman.
Jukka Kivistö

Joulun erikoisleimat
Helsingissä on käytössä erikoisleima joulutervehdyksiin. Erikoisleimoja saa joka päivä 2.–18. joulukuuta. Erikoisleimattavien lähetysten kirjelaatikot ovat
Helsingin pääpostitalon sisäänkäyntien yhteydessä.
Seimileima 2019 on saatavilla 2.–19.12.2019. Leimaus Lahdessa Missio-kaupan Marian Kammarissa
Vapaudenkatu 6, ei leimausta 6.12. tai sunnuntaisin
8.12. ja 15.2.
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Pauli Euroopan keräilymarkkinoilla
Viron kesätapahtumassa
Estonia-kerho järjesti filatelistien
yhteisen tapahtuman Vana-õuen lomakeskuksessa Suure-Jaanin kunnassa,
Vihin kylässä Viljandimaalla 12.–
14.7.2019. Paikka oli niin sanotusti
keskellä ei mitään, suuren suoalueen
tuntumassa pienen solisevan joen tai
puron rannalla. En ole vuosikymmeniin kuunnellut naapurin kuorsausta
niin vaatimattomassa majassa.
Eesti Filatelistien puuhamies Pertti
Hujala oli rouvineen matkan Suomesta sinne järjestänyt. Paikalliset
filatelistit olivat puuhanneet pienen
näyttelyn ja huutokaupan. Ohjelma oli
kiva ja ruoka erinomaista. Esitelmä ja
keskustelut olivat kiintoisia. Hankintoja oli mahdollista tehdä.
Kesäilmat olivat vaihtelevia, mutta
mökissä yön hyvin tarkeni. Tutustuimme ympäröivän maaseudun ja Viljandin historiaan, jota Pertti hyvin valotti.
Moisioissa syötiin paikallisia antimia.
Osa porukasta tapasi Hujaloilla
Mäntyharjussa 20.7., missä paikallinen kerho vuosittain järjestää keräilytapahtuman.
Ensi vuoden Viron retki kohdentuu
Tarttoon, missä puitteet ovat Vihiin
verrattuna verrattomat.
Sberatel Prahassa 6.–7.9.2019
Syksyn keräilyni käynnistyi matkalla
Prahaan, hyvin mainostettuun Sberatel-tapahtumaan. Kokenut paikallistuntija Seppo Laaksonen oli samaan
aikaan kaupungissa, joten minulla oli
taas opas paikan päällä. Parin liikkeen
valikoiman kävin tarkastamassa ja
hyviksi havaitsin.
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Tavastforumin toimituskunnan
jäsenyys takasi pressilipun ja VIPkohtelun tilaisuudessa. Avajaispäivää
edeltävä ilta tarjosi jo kauppiaille ja
aktiivisille mahdollisuuden tarkastella
tarjontaa ja tehdä kauppoja.
Kauppiaskunnan pääosa on vuodesta toiseen pääosin sama, joten uutta
löytyy rajoitetusti. Toki uusiakin on
ja etsivä aktiivi löytää. Suomen kohteita sain kohtalaisesti ja aika edullisesti. Partioaihetta, II maailmansodan
ja Espanjan sisällissodan sekä vanhan
Eestin lähetyksiä löysin mukavasti.
Kulumat polvissa haittasivat liikkumista, mutta sitkeästi asteleva
onnistuu ajan kanssa. Prahan hotellit,
miljöö ja ravintolatarjonta ovat houkuttelevia. Taidan pyörähtää siellä
vielä lokakuussa partiokeräilijöiden
tapaamisessa.
Olimme kait ainoat suomalaiset

Pauli Ihamäki

Sberatelissa, jonka avajaisaamuna
sinne oli niin kova tungos, että meinasivat paidan napit irrota. Tuollaisista kävijämääristä voivat Suomen
tapahtumajärjestäjät vain unta nähdä.
Tulevat tapahtumat löytyvät netistä.
Tallinnan syksyn keräilypäivät
Syksyn ensimmäinen tapaaminen
22.9.2019 Audentese koolis (Tondi
84) oli aika vilkas. Maaliskuulla
minulla oli oma myyntipöytä. Nyt olin
vain etsivä katselija. Eesti Filatelistien
puheenjohtaja Pertti Hujala taisi olla
lisäkseni ainoa suomalainen kävijä.
Tulevat kokoukset löytyvät nettiosoitteesta www.filateelia.ee.
Havaintojeni mukaan filatelian
osuus on vähenemässä. Numismatiikan ja militarian harrastajat ovat yhä
aktiivisempia ja se näkyy tarjonnassa.  
Tallinnan antikvaareissa on tarjolla

aika kallista kerättävää. Myös tuon
koulun tarjonta on Keski-Euroopan
varakasta ostajakuntaa varten ajateltu. Toki kannattaa yrittää tinkiä.
Kyllä veli eestiläinen yrittää suomipoikaa hinnoissa rokottaa. Olisi hyvä
olla joku paikallinen tuttu apuna, kun
kauppoja tekee. Onneksi olen saanut
jonkinlaisen verkoston luotua. Paras
kaverini pahaksi onneksi tapettiin
vuosia sitten, joten se ystävyys loppui
kamalalla tavalla. Jos hän olisi saanut
elää, Viro-kokoelmani olisivat todella
monipuoliset.
Tallinna uudistuu tavattomasti.
Paljon rakennetaan. Uusia kulttuurikohteita syntyy tavan takaa. Mietiskelin matkalla Tallinnaan muuttamista muutamaksi kuukaudeksi. En
niinkään keräilyn takia, vaan Viroon
tutustumisen vuoksi. Olisihan siellä

lähempänä Keski-Eurooppaa.
Riiassa paras keräilytapahtuma
Joka kuukauden toinen sunnuntai
kokoontuvat keräilijät isoon koulurakennukseen, joka sijaitsee A. Caka
-kadun numero 102:ssa. Riikan keskusasemalta sinne pääsee trolleybusseilla numero 18 ja 23. Kolmen päivän
julkisen liikenteen lipun saa Narvesen-kioskeista kympillä.
Tilaisuudessa tapaa kauppiaita ja
vieraita myös Virosta ja Liettuasta.
Tapahtuma on tunnettu myös KeskiEuroopan puolelta. Kaikki keräilyalat
ovat edustettuna. Filatelia on ehkä hieman hiipunut, mutta numismatiikka,
militaria ja postikortit voivat hyvin.
Tarjolla on lähes kaikkea mahdollista, mitä kerroksiin pienille pöydille ja
kapeisiin käytäviin jaksetaan kantaa.

Riikan filatelistit kokoontuvat lauantaisin huoneistoonsa Brivibas gatve
234. Sinne pääsee ratikalla 6, busseilla 1, 21 ja 40 sekä trolleybussilla 17.
Talojen numerointia pystyy seuraamaan. Pysäkki ruskean talon kohdalla
on VEF-teollisuuskeskuksen pysäkin
jälkeen. Kokouspaikka on rakennuksen päädyn kellarihuoneistossa.
Saksan ja englannin kielillä kärsivällinen saa asiansa toimitettua.
Porukka on avuliasta mutta iäkästä.
Baltian ja Venäjän filateliaa, erityisesti
postimerkkejä on hyvin tarjolla. Viikonloppureissaajan kannattaa mennä
molempiin osoitteisiin aamulla kello
yhdeksän.
Riika on Baltian suurin kaupunki
ja omasta mielestäni miellyttävin.
Antiikkikauppoja löytyy ja rahaliikkeitä. Filateliaa voi kysyä, mutta
noihin keräilytapahtumiin kannattaa
keskittyä. Riika on hyvin keskieurooppalainen jugendkaupunki, jossa
on paljon nähtävää.
Museoita on runsaasti ja ne ovat
käymisen arvoisia. Sotahistorian harrastaja löytää paljon katsottavaa ja
ostettavaa. Baltian maiden historia on
koskettavan kova. Mainiosti on Latvia kehittynyt EU:n ja NATO:n tuessa.
Sikäläiset esittelevät saavutuksiaan
ylpeinä. Ruoka ja juomat ovat hyviä
ja silmä lepää huolitelluissa kaunottarissa.

Hämeenlinnan Lahden vierailu
Lokakuun puolessavälissä (14.10.)
hyppäsimme tuttuun tapaan Heikki
Seppälän ohjaamaan linja-autoon ja
lähdimme tapaamaan päijäthämäläisiä
kollegojamme. Matkalaisia oli parisenkymmentä. Tällä kertaa kokoonnuimme Harjulan opistolla Lahdessa.
Vastaanotto siellä on aina yhtä ystävällistä ja tarjoilut olivat ruhtinaalliset.
Pekka Taitto piti tuttuun tyyliinsä

mukavan postihistoriallisen esitelmän
Anianpellosta. Kaikkihan me tunnemme Anianpellon markkinat Vääksyssä!
Huutokauppa on Lahdessa aina mielenkiintoista seurattavaa. Tavara
menee hyvin kaupaksi eikä hintatasoa
tarvitse hävetä. Niin tälläkin kertaa.
Matkalaisemme olivat sitä mieltä,
että yhteys Lahden suuntaan toimii ja
vierailuja pitää ehdottomasti jatkaa
puolin ja toisin. TL

Ahvenanmaan postimerkkivuosi alkaa
3.2.2020 neljällä lipukkeella ja kahdella purjelaivamerkillä.
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Maailma nuorison ja opiskelijoiden festivaalit, IV

Moskova 1985
Monen vuoden tauon jälkeen kahdennettoista festivaalit järjestettiin Moskovassa vuonna 1985. Puitteet olivat
mahtipontiset. Festivaalien yhteydessä esitettiin muun muassa vuoden
1980 Olympialaisten avajaisohjelma.
Suomesta oli mukana hyvin monen
järjestön edustajia, esimerkiksi lähes
kaikkien poliittisten puolueiden nuorisojärjestöt olivat edustettuina.
Vuonna 1989 vuorossa oli PohjoisKorean pääkaupunki Pjongyang.
Tämän jälkeen festivaalit ovat kierrelleet ympäri maailmaa, mutta merkitykseltään ne eivät ole olleet enää
samankaltaisia kuin ennen.
Moskovan festivaaleille julkaistiin
muun muassa ”virallinen” postikortti
ja postimerkkejä, kuten kahdeksan
kopeekan merkki julkaistiin kahdeksan merkin pienoisarkkina. Niiden
arkkien hammasteissa on pientä eroa.
Tapahtuma sai myös ehiöitä ja erikoisleimoja, ylimalkaan varsin paljon
erilaista postaalista materiaalia, josta
muutama nähdään ohessa. Festivaalien kunniaksi lyötiin myös ruplan
juhlaraha
Festivaalit saivat erikoisjulkaisuja Tshekkoslovakiasta, Unkarista,
DDR:stä, Bulgariasta ja Mongoliasta,
Pohjois-Koreasta, Kuubasta ja Vietnamista.
Pjongjang 1989
Pohjois-Korean Pjongjang sai isännöidä kolmansiatoista festivaaleja
vuonna 1989.
Merkkejä Pohjois-Koreassa ilmestyi runsaasti, niiden aiheet vaihtelivat.
Merkkien aiheet vaihtelivat, kuten
kuvista näkyy, esimerkiksi yksi merkeistä oli ”todellinen” rauhanmerkki.
toisessa oli Korean niemimaan rajat
”uudistettu”. Festivaaleja mainostettiin myös Olympialaisten postimerkkijulkaisuilla.
Neuvostoliitto oli ilmeisesti ainoa,
joka isäntämaan lisäksi julkaisi Pjongjangin festivaalien erikoismerkin.
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Heikki Heino

Neuvostoliitto julkaisi festivaalien kunniaksi viiden postimerkin sarjan ja yhden
blokin sekä joukon ehiökuoria. Merkeistä tehtiin maksimikorttisarja.

Blokin hammasteen keskityksessä on pieniä eroja. Vasemmanpuoleisen blokin
hammaste siirtynyt hieman vasemmalle.

Kaksi erikoisleimaa.

Eräs ehiökuorista lisämerkein Suomeen.

Tshekkoslovakian festivaalimerkin FDC.

Vietnamin julkaisema blokki Moskovan festivaalien kunni- Moskovan festivaalien tyypillisiä pinssejä.
aksi. Kartan mukaan Suomi on osa Neuvostoliittoa.
Er i aihe is ia m e r k ke jä
Pohjois-Koreassa ilmestyi
runsaasti. Toinen vasemmalta on ”todellinen” rauhanmerkki. Toisessa oikealta on Korean niemimaan
rajat ”uudistettu”.

Kuori festivaaleilta Unkariin.
Neuvostoliitto oli ilmeisesti ainoa maa, joka
isäntämaan lisäksi julkaisi Pjongjangin festivaalien erikoismerkin.
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Havanna 1997 ja sen jälkeen
Kuuba sai järjestettäväkseen neljännettoista festivaalit vuonna 1997.
Postimerkkitarjonta oli hyvin vähäinen, vain viisi merkkiä. Tietenkin Che
Guevara pääsi postimerkille ja yllättäen Alma Mater eli uskonnollinen aihe.
Vihdoin vuosikymmenten odotuksen jälkeen Algeria sai järjestettäväkseen viidennettoista festivaalit vuonna
2001. Niiden filateelinen tarjonta oli
hyvin niukka.
Venezuela järjesti kuudennettoista
festivaalit vuonna 2005. Niidenkin
filateelinen tarjonta oli niukka. Venezuelan festivaalimerkeissä on kuvattuna kaikkien festivaalien logo. Suomi
on mukana.
Vuonna 2010 Etelä-Afrikan Pretoriassa järjestettiin festivaalit, mutta
minkäänlaista filateelista kohdetta en
ole niistä löytänyt.

Kuubalaisia festivaalimerkkejä.

Algerian festivaalien postimerkki.
Vezuelan festivaalien merkeissä myös Suomi mainitaan.

Tasavuosia

Tasavuosionnitteluja: vasemmalla Timo Lilja onnittelee kerholaisten puolesta Olli Saarista 70-vuotispäivän ja oikealla
Matti Parkkosta 80-vuotispäivän johdosta. ”Pojat” ei halunneet poseerata, joten heidät nähdään sivukuvissa.
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Postimerkin päivä Hyvinkäällä perjantaina
14.2.2020

V

altakunnallista Postimerkin päivää vietetään ensi vuonna Ystävänpäiväviikolla. Koko Ystävänpäiväviikko on nimetty päivän viettoon
ja eri paikkakunnilla päivää vietetään
viikon aikana vaihtelevasti. Hyvinkäällä Postimerkin päivää vietetään
perjantaina 14.2.2020 Citymarketin
postipisteen yhteydessä kauppakeskus Willassa.
Postimerkin päivän vietolla on
Hyvinkäällä pitkät perinteet ja perinnettä jatketaan myös ensi vuonna. Jo
useampana vuotena Hyvinkäällä Postimerkin päivä on sujunut Willassa ja
paikka on todettu soveltuvan hyvin
tällaisen tapahtuman pitoon ja Willassa on myös mahdollisuus tavoittaa
helposti ihmiset ja paikalle on helppo
tulla.
Hyvinkään Postimerkkikerho tuo
Willaan myyntiin kerhon teettämiä
omakuvamerkkejä ja Hyvinkää-aiheisia kortteja. Korttien osalta mukana on
laaja valikoima viimeisimpiä painatuksia. Kortti ja merkki -yhdistelmiä
myydään edulliseen yhteishintaan.
Uusimpana korttina on Suomen Filatelistiliiton kerholle lahjoittama kortti,
jossa on kuvattuna Hyvinkään sairaa-

Postimerkin päivänä Willassa myynnissä muun muassa Hyvinkää-postikortteja.
Ensi vuonna uutuuskortti kuvaa sairaalaa.
lan uudisrakennus. Rakennus on kaunis ja se on saanut paljon huomiota.
Korttia on painettu rajallinen määrä.
Citymarketin postipisteestä voi
ostaa uusimpia merkkejä ja sekä postimerkkikerholta että postipisteestä
ostetut merkit saadaan myös leimattua
paikan päällä. Postimerkkikerholla on
päivän aikana jäseniä paikalla kertomassa vinkkejä postimerkkiharras-

tukseen kello 9–16. Kerholaiset myös
arvioivat merkkejä ja kohteita.
Postimerkkikerhon pisteeltä on
mahdollista hankkia ’Hyvinkää Postikortit’ -kirjaa. Postimerkkikerhon
kortteja, omakuvamerkkejä ja kirjoja
voi myös tilata Hyvinkään Postimerkkikerhon kotisivujen kautta, www.
hyfila.fi
Kimmo Matinlassi

Huijausmerkkejä myynnissä
Torin nettimyynnissä on kaupan Zeppelin-merkkejä, todella halvalla, sillä
siellä on tarjolla kokonainen Zeppelinarkki 20 eurolla ja merkkipari vuosiluvuilla 1830/1930 maksaa viisi euroa.
Kaikki vähänkin keräilleet, tietävät,

ettei noilla hinnoilla aitoja saa, mutta
tässä on kai tarkoitus erehdyttää aloittelijoita. Mikäli merkit ovat yhtään
hyviä, niin kohtahan niitä kaupataan
aitoina myös keräilijöille. Tarjous osui
Matti Parkkosen silmiin.
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Postimerkkimessuilla ennätysyleisö

L

okakuun viimeisenä viikonloppuna järjestettiin perinteiset Helsingin Kirjamessut ja niiden sisällä niin
ikään perinteiset Postimerkkimessut.
Helsingin Kirjamessujen asiakasmäärä teki taas uuden ennätyksen,
lähes 92 000 kävijää. Lisäystä viime
vuoteen siinä oli noin seitsemän prosenttia.
Postimerkkimessuilla oli hyvä
paikka messujen pääesiintymislavan
sisäänkäynnin vierestä: väkeä osastomme vierestä kulki tuhansittain.
Tosin läheskään kaikki eivät pysähtyneet. Paikan ainoa miinus taisi olla
hieman heikko valaistus, ainakin näyttelykokoelmien katsomiseen.
Postimerkkimessuilla oli Filatelistiliiton, Aihefilatelistien ja Postimuseon
Ystävien yhteinen ständi. Messuihin
liittyi myös kiva laaja-alainen näyttely.
Postimerkkimessujen näyttelystä
vastasi tällä kertaa Aihefilatelistit,
mutta näyttely ei suinkaan ollut vain
aihefilateelinen, vaan laaja kattaus
kaikenlaiseen filateeliseen keräilyyn.
Mukana oli parinteistä filateliaa, postihistoriaa, leimamerkkejä, aihefilateliaa, avointa filateliaa ja postikortteja.
Näyttelykokoelmien taso vaihteli kilpanäyttelykokoelmista jokamieskeräilyyn – ”näyttelyluokka” oli luettelossa
nimellä ”jokahenkilö”.
Muutama oli innostunut tuomaan
mukaan useampiakin kokoelmia,
kuten Kalevi Ala-Kotila, Ulla Kemppilä ja Seppo Salonen. Kokoelmien
koko vaihteli yhdestä kehyksestä neljään.
Tavastforum-kerhojen jäsenten
kokoelmat olivat: Kalevi Ala-Kotila
’Suomi 100 vuotta maakuntalinnut’,
’Kimmo Pälikön luontokuvia korteilla’, ’Kimmo Pälikön omakuvapostimerkit’, ’Kuukkeli, metsämiehen sielunlintu/kuukkeli onnenlintu’, ’Kullero, se pohjoisten niittyjen kultaaja’
ja ’Sääksi, Kanta-Hämeen maakuntalintu’; Ulla Kemppilä ’Kirjanmerkki
osoittaa lukukohdan’, ’Kävelyllä Tuo-
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Ylimpänä Kalevi Ali-Kotilan Kuukkeli-kokoelman kortti, sitten Seppo Salosen
Hämeenlinna-kortti Hanssin Jukka ja alinna yleiskuva messuilta.
miokirkon ympäri - lähikorttelien historiaa’ ja ’Muumien maailma’; Seppo
Salonen ’Säpinää Euroopassa – to be

or not to be?’ ja ’Hämeenlinnaa vanhoilla kuvapostikorteilla’ sekä Tuomo
Riekkinen ’Kytäjän rata’.

Tulevia tapahtumia
Tammikuu 2020
HÄMEENLINNA: Torpalla tavataan lauantaina 25.1. kello 10–15 Idänpää torppa, Torpantie.
Helmikuu 2020
HYVINKÄÄ: Postimerkin päivä 14.2.2020 kello 9–16 kauppakeskus Willa. HÄMEENLINNA: päivä vielä avoin.
HÄMEENLINNA: Antiikki & vintage + kädentaitajat -messut , la-su 1.-2.2. klo 10-16 Elenia Areena, Härkätie 17.
Maaliskuu 2020
HELSINKI: Kansallinen SFEx2020-postimerkkinäyttely Helsingin kaapelitehtaalla 28.–29.3.2020.
LEMPÄÄLÄ: Ideapark 2020 keräilytapahtuma la 28.3.2020
Huhtikuu 2020
RIIHIMÄKI, Keräilytapahtuma sunnuntaina 5.4.2020 kello 10–15, Kerhotalo, Torikatu 3.
Pöytävaraukset Reijo Myller p. 040 721 7709, reijo.myller@suomi24.fi
FORSSA, Keräilytapahtuma lauantaina 11.4.2020 kello 10–15, Kerhotalo, Torikatu 3.
Varaukset ja tiedustelut, Olli Saarinen p. 0400 236 094.
HYVINKÄÄ: Radanvarsitapahtuma lauantaina 25.4.2020, tilaisuudessa pidetään Filatelistiliiton liittokokous.
Toukokuu 2020
LONTOO: LONDON 2020, 2.–9.5.2020, FIP erikoisnäyttely.
HYVINKÄÄ: 22.5.2020 Yhden Päivän juttu.

Tavastforum-kerhojen yhteystiedot

S

inä arvoisa keräilijä! Jos keräät postimerkkejä, -leimoja, erikoisleimoja, postikortteja, ensipäivän kuoria, jotain aihetta
tai maata tai muuta alaan liittyvää, tervetuloa Suomen Filatelistiliiton jäsenkerhojen toimintaan: ota yhteyttä kerhojen
yhteyshenkilöihin.
Kerhot kokoontuvat säännöllisesti, kokoukset ovat mukavia ja viihdyttäviä, niissä voi tehdä edullisia hankintoja tai
päästä vaihtokappaleista eroon. Kokousten ja muun ohjelman päivämäärät ovat kerhojen yhteisen Tavastforum-lehden
kerhosivulla ja tapahtumakalenterissa. Useimmilla kerhoilla on myös omat nettisivut Suomen Filatelistiliiton sivustoilla.
Ohessa Tavastforum-lehteä julkaisevien kerhojen yhteystiedot: puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite.

Forssan Filatelistikerho
Puheenjohtaja Kari Tapola
puh. 040 503 5675
s-posti kari.tapola@skystar.fi
Varapuheenjohtaja Olli Saarinen
s-posti ollisaarinen@elisanet.fi
Sihteeri/jäsenasiat Jukka Kivistö
050 650 11,
s-posti jukkaikivisto@gmail.com

Hämeenlinnan Postimerkkikerho
Puheenjohtaja Timo Lilja
040 744 5049,
s-posti timo.lilja@pp.inet.fi
Sihteeri Asko Tyvelä 0400 879 680
s-posti tyvela@kolumbus.fi
Kerhomestari Kalle Pispa
040 724 7329,
s-posti kalle.pispa@luukku.com

Riihimäen Postimerkkeilijät
Puheenjohtaja Heikki Virtanen
044 536 2097,
s-posti pikkuhessu82@gmail.com
Varapuheenjohtaja Kari Lindholm
040 755 4340,
s-posti kari.lindholm@luukku.com
Kerhon yhteyshenkilö
Markku Koivuniemi 040 723 5562

Hyvinkään Postimerkkikerho
Puheenjohtaja Jari Lärka
040 525 2162,
s-posti jari.larka@vantaa.fi
Varapuheenjohtaja Antti Heinonsalo
0400 709 912
s-posti antti@ah-hifisystems.fi
Sihteeri/jäsenasiat Kimmo Matinlassi
040 755 3711,
s-posti kimmo.matinlassi@altiacorporation.com

Janakkalan Postimerkkikerho
Puheenjohtaja Kari Bister
040 750 5250
bister.kari@gmail.com
Varapuheenjohtaja Raija Takamäki
050 347 9682,
s-posti raija.takamaki@gmail.com
Sihteeri Raija Takamäki

Toijalan Postimerkkeilijät
s-posti
postia@toijalanpostimerkkeilijat.fi
Varapuheenjohtaja Veli Peltonen
Valkeakosken Filatelistit
Puheenjohtaja Heikki Heino
040 779 8416
Sihteeri Kari Peltola
0400 697 998,
s-posti isannointipeltola@pp.inet.fi
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