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Hyvää Joulua ja onnea vuodelle 2021!

Kerhojemme kerääjiä Pentti ja Anja Virta

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.
Syksy 2020 parittomien viikkojen tiistait: 11.12.
Kevätkausi 2021 5.1., 19.1., 2.2., 16.2., 2.3., 16.3., 30.3., 13.4., 27.4., 11.5. ja 25.5.
Forssan Filatelistikerho ry
Kokoukset parittomien viikkojen keskiviikot Tölön liikekeskuksen kerhohuoneella Lehmuskatu 1,
Forssa, kello 18–21.
Kevätkausi 2021 20.1., 3.2., 17.2., 3.3., 17.3., 31.3., 14.4., 28.4., 12.5., 26.5..
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 Internet-sivuilta.
Paikka Kaupungintalon kellari vanhalla villatehtaalla Kankurinkatu 6, sisäänkäynti kaupungintalon portaiden oikealla puolella olevasta portaikosta.
Syksy 2020: 9.12. Joulukokous.
Kevätkausi 2021 13.1. Katsaus vuoden 2020 tapahtumiin, 27.1. Suomi M-30 keräilystä, 10.2. Vihkojen keräilystä, 12.2. Postimerkin päivä, 24.2. Kotkamerkkien tutkiminen, 10.3. Heinonsalon torpasta, 24.3. Vuosikokous, 7.4. Yhden entisen siirtomaan merkkejä, 21.4. Viron korttien historiaa, 5.5.
Myyntilaatikostot, 19.5. Lärkan mökistä ja 2.6. Lehtolan maja.
Janakkalan Postimerkkikerho ry
Kerho on tauolla varsinaisen toiminnan osalta toistaiseksi. Kokouksista, tapahtumista, ynnä muusta
ilmoitetaan jäsenille viestinä erikseen.
Riihimäen Postimerkkeilijät ry
Kokoukset ovat parillisten viikkojen tiistait kello 18, ovet aukeavat kello 17,
kokouspaikka Riihimäen työväenyhdistyksen talossa, Hämeenkatu 48–50.
Syksy 2020 kokoukset parillisten viikkojen tiistait: 8.12.
Kevätkausi 2021 12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., kevään 2021 Keräilytapahtuma on 28.3., 6.4.,
20.4., 4.5., 18.5. ja 1.6.
Parittomien viikkojen maanantaisin on kokoelmanrakentamisilta vanhalla kerholla noin kello 17
alkaen.
Toijalan Postimerkkeilijät ry
Syksy 2020: elo–joulukuussa 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.
Syksy 2020 parillisten viikkojen torstait: 10.12.
Kevätkausi 2021 14.1., 28.1., 11.2., 25.2., 11.3., 25.3., 8.4., 22.4.
Tavastforum-lehti postitetaan näiden kerhojen jäsenille jäsenetuna.
Koronamerkkejä
Ohessa on pari koronaan liittyvää julkaisua, ne kuvaavat maskeja. KeskiAfrikan tasavallan merkeissä maski on
maailman ensimmäisellä postimerkillä. Julkaisu on sama myös Tshadissa,
Djibutissa ja Nigerissä. Tshadin pienoisarkissa on ”maskitettu” Michelangelon ’David’-patsas samoin Notre
Damen katedraalin gargoil ja Vapauden patsas sekä Mount Rushmoren
presidenttipatsaat.
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Vuosi saadaan päätökseensä

K

unpa olisi näinä aikoina jotakin muuta pohdiskeltavaa kuin korona! Mutta kun tuo pahis vaikuttaa kaikkeen
elämässämme. Ikävintä on se, ettei epidemia näytä minkäänlaista laantumisen merkkiä. Katselin juuri Worldometerin grafiikoita eikä niissä näy vähäisintäkään merkkiä tautitilanteen hiipumisesta. Meille ei siis anneta mitään
mahdollisuutta helpottaa elämäämme.
Viime päivinä olen keskustellut lukuisien ihmisten kanssa elämisestä tässä todellisuudessa. Kerhotoiminta pyörii
jollakin tavalla lähes kaikissa kerhoissa, mutta osallistujamäärät ovat laskeneet ilmeisesti kaikkialla, meillä Hämeenlinnassa koko ajan. Se on mielestäni ymmärrettävää. Kukin tekee oman ratkaisunsa osallistuuko kokouksiin ja ottaa
sen riskin, että voi sairastua.
Keskustelimme erään kerholaisemme kanssa fiiliksistämme kerhojen suhteen. Molemmat olemme olleet sellaisissa
tunnelmissa, että nyt olisi tosi helppoa jättää koko kerho ja jatkaa omissa oloissaan aktiivista keräilyä. Kaikki tuntuu
turhan hankalalta ja oma turvallisuus ja terveys nousevat muun edelle ja yläpuolelle. Tämä näkyy myös siinä, että
kerhomme joululounaalla on yleensä ollut kolmisenkymmentä osanottajaa. Tänä vuonna ilmoittautuneita on 15.
Tehdessäni juttua Virroista keskustelimme tästä kerhotilanteestakin. Anja kertoi koko syksyn seuranneensa, ketä
saapuu ja kuka puuttuu kerhoilloista. Monta hyvin aktiivista jäsentä on jättänyt kerhoillat tässä tilanteessa. Anjan
perusteltu huoli oli se, että palaavatko he koronan rauhoituttua enää takaisin. Menettävätkö he tämän sosiaalisen
yhteisönsä lopullisesti ja samalla osan omaa hyvinvointiaan? Jotain ravitsevaa siis katoaisi elämästä.
Itsestäni olen huomannut sen, että tänä syksynä olen osannut omassa rauhassani syventyä aktiivisesti kokoelmieni
järjestämiseen ja rakenteluun ja olen saanut paljon aikaan. Samalla on ollut mukavaa surffailla netin huutokaupoissa,
joita juuri nytkin on riittävästi käynnissä. Sieltähän niitä pieniä löytöjä tulee tehtyä.
Siinä samalla pohdiskelen, kuinka kantaisimme huolta heistä, jotka pitävät nyt taukoa toiminnasta. Miten houkuttelemme kaikki takaisin vuoden puolentoista kuluttua. Tai pitäisikö sanoa, että kutsumme takaisin. On vaikea uskoa,
että keneltäkään keräämisen vietti noin vain katoaisi. Yksi näkökulma tässä on myös se, että vuorovaikutteinen
hyväilmapiirinen yhteisö saa jäsenensä kaipaamaan takaisin. Siitä meidän täytyy pitää kiinni joka kerhossamme.
Hankaluuksista huolimatta tämä kerhovuosi saadaan asiallisesti päätökseensä ja uuteen lähdetään sillä ajatuksella,
että toimintaa voidaan jatkaa rajoituksien mukaisesti mutta kuitenkin jatkaa.
Tervettä Joulua ja Uutta Vuotta jokaiselle!
Timo Lilja
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Kerhojemme keräilijöitä –
Pentti ja Anja Virta

Pentti ja Anja Virta ovat Hämeenlinnan kerhon aktiiveja, Pena on ollut monessa vustuutehtävässä ja Anja on keskeisenä
tekijänä kerhon kahviotiimissä.

J

okaisella postimerkkikerholla on
omat vastuunkantajansa, joiden
voimin monipuolinen kerhotoiminta
mahdollistuu. Hämeenlinnan kerhossa
yksi heistä on Pentti Virta ja rinnalla
vaimo Anja. Tunnemme Pentin myös
siitä, että hänellä on voimakkaita sympatioita Toijalan suuntaan. Ihmettelin
aikanaan tätä tunnesidettä, kunnes
joku valaisi minua, että Pentti on sieltä kotoisin.
Pentti aloitti kaikenlaisen keräilyn
12-vuotiaana. Jo silloin hän keräsi
suomalaisia postimerkkejä, tulitikkuetikettejä, kahvipakettien autonkuvia, rahoja ja kotimaisia postikortteja.
Rautateiden risteysaseman pojilla oli
myös tapana laittaa kolikoita ratakiskoille ja kilpailla sillä mitä kuviolle
tapahtuu junan ajettua niiden yli. Postikorttien keräily alkoi niin, että hän
ihastui Siviksen kukkakortteihin.
Yksi harrastuksista oli myös vapaaehtoinen palokunta ja myöhemmin iän
karttuessa puolivakinainen palokunta.
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Joulurauhaa toivottavalla kortilla
toivottaa joulurauhaa Rauha. Kortti
on lähtetty ilmeisesti 1916. Se kuvaa
Hämeenlinnan kirkkoa ja kortti nähdään isompana lehden kannessa.

Puolivakinaisessa hän sai ajaa paloauton palopaikalle, vaikkei hänellä ollut
edes ajokorttia, mutta ei enää takaisin
asemalle. Tästä harrastuksesta tuli
aikanaan Pentin ammatti.
Toijalasta tarttui kainaloon myös
Anja. Hänet me puolestaan tunnemme kerhoiltojemme ja tapahtumiemme tarjoiluista huolehtivan kahviotiimimme jäsenenä.
Pentti on ammattitaitoinen tapetinpainaja. Ensimmäinen vakituinen
työpaikka oli nimittäin Otto-tapettitehtaassa Toijalassa. Kuuma ja kostea
työ oli raskasta eikä hänen tarvinnut
sitä pitkään kestää. Pentin eno houkutteli hänet Hyvinkäälle ajatuksella, että
Pentti hakisi töihin Kone Oy:lle. Hän
saikin sieltä paikan vierintäjyrsimen
hoitajana. Jyrsimellä tehtiin hammaspyöriä ja akseleita. Vapaa-aikoinaan
hän hakeutui mukaan paikallisen
vapaapalokunnan toimintaan. Sen
harjoituksissa olivat mukana myös

Mielenkiintoinen Finnairin kortti Convair-Metropolitan lentokoneesta Aulangon
yllä. Kortti on lähtetty Helsingistä elokuussa 1961.
vakinaisen palokunnan miehistö.
Pentin palomiehen taidot noteerattiin
nopeasti ja häntä pyydettiin hakemaan
kesämiehen paikkaa. Siitä alkoi neljän vuoden jakso, jolloin hän taiteili
kahden työn kanssa. Sen jälkeen hän
pääsi Hyvinkään palokuntaan puolivakinaiseksi.
Samaan aikaan hän opiskeli Palokoulussa Otaniemessä ja Palo-opistossa Kuopiossa suorittaen paloesimiehen ammattitutkinnon. Siinä tehtävästä hän jäi 1996 eläkkeelle 55-vuotiaana. Anjalla oli siinä vaiheessa
vielä vuosia työrupeamaa paikallisen

Osuuspankin johtajana. Pentti oli jo
pitempään tehnyt töitä vapaa-aikoinaan Onnisen keskusvarastolla, jossa
hän jatkoi eläköidyttyään siihen asti,
kun vaimo oli työelämässä mukana.
Vuonna 2002 he muuttivat Hämeenlinnaan. 2003 vuoden alussa Pentti
liittyi Hämeenlinnan Postimerkkikerhoon ja Anja 2013.
Korttikeräilyä
Pentin monipuolinen keräily on jatkunut kaiken aikaa. Me tunnemme
hänet korttikeräilijänä, mutta hän on
kerännyt paljon muutakin. Postimerk-

Hämeenlinna. Venäläinen kirkko. Kortti on ilmeisesti 1900-luvun alusta, sillä
kansalaissodan jälkeen sen tornit purettiin.

keily on ollut merkittävä osa keräilyä.
Suomi-keräily alkoi siis jo nuorena,
Neuvostoliitto, Europa Cept, palo ja
pelastustoimi, laivat ja YK:n ensipäiväkuoret tulivat mukaan Hyvinkäällä.
Pentin suurin postikorttikokoelma
on Karhumäen ilmakuvat. Niitä on
kertynyt kymmenen mapillista. Yritimme laskea korttien määrää, mutta
päädyimme siihen, että niitä on tuhansittain.
Karhumäen keräilyssä on monia
ongelmia. Kukaan ei tiedä, kuinka
paljon niitä on julkaistu. Jokaisessa
kortissa on järjestysnumero, mutta
numerointi ei keräilijän kannalta ole
looginen. Se on ilmeisesti Karhumäen
ottamien kuvien järjestysnumerointia,
joka alkaa aina uudelleen, kun satatuhatta otettua kuvaa on täyttynyt. Kaikkia numeroita ei ole koskaan julkaistu.
Samalla numerolla voi esiintyä useita
eri aiheita ja sama aihe voi esiintyä
usealla numerolla ja niin edelleen.
Korteista ei ole olemassa mitään virallista luetteloa.
Vammalassa keräilijä Raimo Lahtinen kokoaa omaa luetteloaan, joka
täydentyy kaiken aikaa. Pentti listaa
hänelle niitä Karhumäkiä, jotka puuttuvat luettelosta. Viikko sitten katselin, kun hän kävi läpi Hämeenlinnan
kerhon myyntilaatikoista Karhumäkeä
ja jälleen löytyi kokoelmasta puuttuvia kortteja. Muuten, kortti numero
yksi on otettu Tampereelta.
Paikkakuntakortit on toinen Pentin keräilyaihe. Toijala on tietysti
mukana. Muuton myötä alkoi Hyvinkään kerääminen. Hänellä on kahden
hyvinkääläisen taiteilijan korttikokoelmat paikkakunnasta: Erkki Saarikuru on piirtänyt grafiikkakortteja
ja Taru Vainio tussi- ja grafiikkakortteja. Liekö Riihimäen läheisyys vaikuttanut hyvinkääläiseen, koska Riihimäestäkin hänellä on korttikokoelma. Ja kuinka ollakaan, kun muutto
Hämeenlinnaan tapahtui alkoi muotoutua kokoelma Hämeenlinnasta. Sen
ongelma on siinä, että harvinaisimmat
kortit ovat jo muissa kokoelmissa.
Kirkkokortteja Pentillä on myös
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runsaasti. Kustakin kirkosta syntyy
oma sivunsa siinä vaiheessa, kun siitä
on kesä- ja talvikuva ja kuvat alttarista
ja uruista. Ammattimiehellä on myös
kartta, johon on merkitty palaneet
kirkot.
Muita korttikokoelmia ovat Kari
Suomalainen, Paula-tytöt, Yrjö Saarinen. Vuosien varrella korttikokoelmia on ollut esillä monessa suunnassa
erimuotoisina.
Numismaatikkona Pentti on kerännyt Suomen rahoja. Lisäksi hänellä on
laaja puhelukorttikokoelma.
Kun tätä tehdessäni kysyin Pentiltä,
onko hän koskaan osallistunut kokoelmallaan kansalliseen näyttelyyn, hän
vastasi kieltävästi. Mutta vähän aikaa
pohdittuaan, hän löysi yhden Tavastex-näyttelyn, jossa on ollut mukana.
Pentti on kuitenkin lukuisia kertoja
tuonut kokoelmiaan esille monien
kerhojen näyttelyihin ja muihin pieniin näyttelyihin.
Kysyin myös Anjalta hänen keräilyistään. Hän sanoi pitävänsä kauneudesta, esteettisyydestä ja se näkyy
seinillä olevista tauluista ja lukuisista
kauniista esineistä pitkin kotia. Lisäksi hän on ollut mukana kansalaisopiston kirjonta- ja kodintekstiiliryhmissä.
Kerhossa
Kaikkeen siihen, mihin Pentti on ryhtynyt, hän näyttää paneutuvan tosissaan ja antaumuksella. Hämeenlinnan
kerhossa hän on vastannut näihin päiviin asti myyntilaatikkotoiminnasta
ja ollut laatikoiden kanssa lukemattomissa myyntitapahtumissa ympäri
Suomea.
Kerhoiltojen huutokauppojen järjestelyt ovat hänen hallinnassaan.
Kun aikanaan tulin kerhon jäseneksi
ja ensimmäisen kerran olin mukana
kokoamassa jotain kerhon järjestämää
pientä näyttelyä, minulle sanottiin,
Yksi kirkkokortti Hämeenlinnasta
lisää, Hätilän kirkko tai oikeammin seurakuntatalo U. Laurilan
kuvaamana. Tämä on lähetetty 1969
Tallinnaan.
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Pentin uudemmista korteista löytyy myös mielenkiintoisia erikoisuuksia, kuten
tämä vuoden 2012 Korttien tarinat -kortti, missä kortin molemmille puolille on
painettu kuva, mutta kuva on eri edessä ja takana.

että tässä kerhossa ainoana telineiden
pystytyksen hallitsee Pentti. Siltä se
myös näytti. No vähitellen me nuoremmatkin olemme oivaltaneet, miten
niiden kanssa pitää toimia.
Pentti on juuri päättämässä myöskin
kuusivuotiskautta Hämeenlinnan Postimerkkikerhon hallituksessa. Kerho
on vuosien varrella palkinnut häntä
monin tavoin: Vuoden filatelisti 2007,
Kerhon standaari 2011, Pro Philateliat
pronssi 2007 ja hopeoitu pronssi 2012
ja kerhon 80-vuotismitali 2017.
Niin ja onhan Pentti jäsenenä seitsemässä eri kerhossa vähän sen mukaan,
missä ovat taipaleensa varrella asuneet.
Kesät tältä pariskunnalta kuluvat
paljolti mökillä Luopioisissa.
Anjan ja Pentin elämän yksi keskeinen ja rakas asia ovat lapset. Heillä
ei ole omia lapsia, mutta heidän lähi-

suvuissaan Tampereen seudulla heillä on kummilapsia ja ”lapsenlapsia”
toistakymmentä. Näihin lapsiin heillä
on hyvin läheiset, lämpimät ja tiiviit
yhteydet.
Timo Lilja

Jukka Kivistö
in memoriam

’Abophil’
Markku Mälkönen siirtyy verkkoon
in memoriam
Turun Postimerkkikerhon äänenkan-

Jukka Kivistö Forssasta kuoli
66-vuotiaana 24.8.2020. Hän oli keskeinen tekijä sekä huutokaupassamme
että Forssan Filatelistikerhossa, missä
hän toimi pitkään ansiokkaasti sihteerinä. Jukka kuului Forssan Filatelistikerhon edustajana Tavastforum-lehden toimituskuntaan. Raskas sairaus
vei lopulta miehen, vaikka hän urheasti taisteli pitkään sitä vastaan. Jukkaa
kaipaa kotiväen lisäksi laaja keräilijäyhteisö ja muut ystävät. OS

Kultaseppä Markku Mälkönen kuoli
89-vuotiaana 21.8.2020. Markku liittyi Hämeenlinnan Postimerkkikerhoon 1974, joten hänen jäsenyytensä
kesti 46 vuotta. Markku oli näyttelyfilatelisti ja hän keräsi postimerkkejä viimeisiin vuosiin asti. Hän toimi
kerhon meklarina ja kaiversi kerholle
muun muassa lukuisiin näyttelyihin mitaleja ja tekstasi kunniakirjoja. Markku valittiin kerhon kunniajäseneksi 2011. TL

Pentti Virralta löytyy myös tämä
Torpalla tavataan -kortti, jossa taustapuoli on jäänyt painamatta. Vuoden
2021 Torpalla tavataan -tapahtuma
järjestetään lauantaina 30.1.2021.

nattaja ’Abophil’-lehti on ilmestynyt
vuodesta 1964 alkaen. Ensi vuoden
alusta se muuttuu verkkojulkaisuksi,
ja myös huutokauppaluettelo tulee
kerhon verkkosivuille https://turunpostimerkkikerho.fi
Abophil-verkkolehti on jatkuvasti
päivitettävä, ja siiä julkaistaan kirjoituksia sitä mukaa kuin niitä tarjotaan
toimitukseen. Vastaava toimittaja on
Martti Vihanto.
Toistaiseksi viimeinen Abophilin
paperilehti ilmestyi marraskuun lopulla. Lehden vastaavana toimittajana on
ollut vuodesta 2004 Juhani Pietilä.
Vuonna 2021 järjestetään neljä
Abophilin huutokauppaa. Tieto huutokauppojen avautumisesta lähetetään
halukkaille sähköpostilla. Samalla
lähetetään linkkikooste Abophilin
viimeaikaisesta sisällöstä. Jos haluat
postituslistalle, ilmoita asiasta osoitteeseen abophil @ turunpostimerkkikerho.fi. Sähköposteissa saatetaan
lähettää myös kerhon toimintaan liittyviä tiedotteita.
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Riihimäen Keräilytapahtuma 20.9.2020

Y

mpäri maailman riehuva koronavirus (COVID-19) sotki totaalisesti kaikki tämän vuoden tapahtumien järjestämiset ja kansalaisten liikkumiset maaliskuulta lähtien. Suurin
piirtein kaikki tapahtumat keväältä
ja kesältä peruttiin, kesällä näytti jo
paremmalta koronan suhteen.
Riihimäen kerhon syksyn keräilytapahtuma osui koronan ”suvantovaiheeseen”, ja tapahtuma päätettiin
järjestää. Taisi olla ainut syksyn keräilytapahtuma, muut on jouduttu perumaan koronan saatua lisää vauhtia.
Tampere–Helsinki-väliltä ympäri
Etelä-Suomea saatiin 19 myyjää paikan päälle, Juhani Pietilä Turusta ja
Tero Sisto Tampereelta ja Helsingin
suunnalta useampia, Juusela, Kiljunen ja Pertti Hurmerinta vakituisten
myyjien lisäksi.
Kävijöitä oli kiitettävän runsaslukuisesti liikkeellä koronasta huolimatta ympäri eteläisen Suomen,
muun muassa Niinisen Mika ja Elon
Hannu + kumppanit Tampereelta ilahduttivat meitä vierailullaan, tapahtuman kävijämäärä oli lähestulkoon
normaali.
Kerhon puolesta oli varattu käsidesiä ja kasvomaskeja pöydälle heti
sisääntuloon, ja turvaväleistä pidettiin
huolta mahdollisuuksien mukaan.
Keräilytapahtuma onnistui kaikesta
huolimatta aika hyvin, kauppiaat olivat tyytyväisiä päivän saldoon, eikä
kerhollakaan ollut valittamista. Lindholmin Kari hoiti baari/keittiön loistavan tyylikkäästi niin kuin ennenkin
ja tarjonta oli runsasta ja maittavaa.
Mitään jälkiseurauksia keräilytapahtuman järjestämisestä ei ole kuulunut, selvisimme hyvin.
Kevään 2021 Keräilytapahtuma on
28.3.2021, toivotaan että tuleva kevät
on valoisampi koronan suhteen.
Eletään terveinä edelleen!
Reiska
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Tästä se päivä paranee...

Hannu Elo ja Esko Tirkkonen tutkimassa Juhani Pietilän kansioita...

Partasuu Pertti Hurmerinnalla on hauskaa.

Postimerkkeilijöiden syksyä Hyvinkäältä

V

aikka kulunut vuosi 2020 on
ollut eri harrastuksille haasteellista aikaa, on osalle ollut mahdollista toimia rajoitusten puitteissa.
Postimerkkeilijöille tilanne on ollut
tietyllä tavalla kaksijakoinen. Tapahtumat on osin peruttu ja materiaalien
hankkimis- ja etsimismahdollisuudet
ovat muuttaneet muotoaan. Hyvinkään Postimerkkikerhon kerhoiltoja
peruttiin keväällä, samoin Radanvarsitapahtuma ja sen yhteyteen aiottu
Filatelistiliiton liittokokous.
Materiaalia on liikkunut myös sulkujen aikana ja Hyvinkään kerhon
kotisivujen www.hyfila.fi kautta on
ostettu paljon materiaalia, laidasta
laitaan ja sivujen kävijämäärät ovat
olleet kasvussa.
Nyt syksyllä on pystytty kerhoiltoja
pitämään vilkkaissa tunnelmissa. Iltojen alustuksissa ollaan muun muassa
tutustuttu kuvioleimoihin. Pauli Salminen on kerännyt suomalaisia kohteita kuvioleimoilla jo pitkään ja hän
alusti aiheeseen. Paulin kokoelma on
varsin laaja ja materiaalia kertynyt
huomattava määrä. Se on mielenkiintoinen keräilyalue, siihen liittyvä
tutkimus on vaativaa, mutta se antaa
keräilijälle suurta iloa. Materiaalin
löytäminen on aina haastavamaa,
mutta huutokaupoissa leimoja liikkuu,
usein myös hyvään hintaan.
Syksyllä tutustuttiin myös luovutetun alueen leimoihin ja postilähe-

Syksyllä tutustuttiin myös luovutetun alueen leimoihin ja postilähetyksiin.

Pauli Salminen
alusti kuvioleimoista.
tyksiin. Neuvostoliitolle luovutetulla
alueella oli paljon pieniä paikkakuntia. Ennen talvisotaa olevalta ajalta on
paljon materiaalia, sillä alueella oli
runsaasti teollisuutta ja muita yrityksiä. Vaikka materiaalia on runsaasti,
on erityisesti välirauhan ajan postille
kysyntää.
Meillä kerääjillä on vanhojen kirjekuorien mukana tullut vanhoja kirjeitä. Varsinkin ensimmäisen maailmansodan aikaisissa kirjeissä löytyy postia
tunnetuilta henkilöiltä. Vanhat kirjeet
ovat historiaa tutkiville hyvää lähdemateriaalia. Vanhat kirjeet ovat myös
kaunista katseltavaa hienon käsialan
ja musteen käytön myötä.
Syksyn aikana tutustuttiin myös

aitoutustoimintaan, alustajana Markku Koivuniemi. Hän kertoi prosessista, tavasta toimia ja aitoutuksen
vastuukysymyksistä. Saatiin tietoa,
miten pitää toimia ja missä vaiheessa kannattaa kohteita lähteä aitouttamaan. Oleellista asiassa oli varsinkin
tuo vastuukysymys.
Syksyllä kerhoiltojen huutokaupan
ovat olleet runsaita. Paljon materiaalia on ollut myynnissä ja kohteet ovat
vaihdelleen halvasta massasta kalliimpiin yksittäisiin kohteisiin. Suurin osa
kohteista on myyty, osa hyvään hintaan ja mukana on ollut eriä, joista voi
tehdä löytöjä.
Tätä kirjoittaessa marraskuun puolivälissä on koronaviruksen leviämisvauhti jälleen kiihtynyt ja uusia
rajoituksia suunnitellaan. Monessa
kerhossa on myös syksyn kokouksia
peruttu ja pitkään kestävillä toiminnan kokonaan lopettamisella voi olla
isoja vaikutuksia. Yksi isoimmista on

Syksyn kerhoillan alkua ja osa paikallaolijoista: Vasemmalta: Moisio, Heinonsalo, Lindholm, Hoikka, Haavisto ja
Forsblom.
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se, että uusia harrastajia ei saada kerhojen toiminnan piiriin. Hyvinkäällä
kuitenkin pyritään toimintaa ylläpitämään rajoitusten puitteissa, niin kauan
kuin se on mahdollista.
Haasteista huolimatta Hyvinkään
kerho suunnittelee kevättä 2021. Kerhoiltojen lisäksi kerho aikoo osallistua
Postimerkin päivän viettoon perjantaina 12.2. ja Yhden Päivän juttuun 13.5.
Postimerkin päivän yhtenä aiheena
Hyvinkäällä on saada nuoria mukaan
teemalla kirjoita kaverille kortti.
Kerho antaa nuorille kortin, jonka
voi lähettää kaverille. Niille nuorille,
jotka ovat postimerkkeilystä kiinnostuneita jaetaan niin sanottuja aloituspakkauksia, joiden avulla on helppo

Vanhoissa kirjeissä on usein kaunis käsiala ja ne kertovat mielenkiintoisesti
kirjoitusaikansa asioista ja tunnelmista.
aloittaa harrastus tai täydentää jo olemassa olevaa kansiota.
Kerho on myös varautunut järjestämään pikaisella aikataululla Radan-

varsitapahtuman, jos korona siihen
jossain vaiheessa antaa mahdollisuuden.
Kimmo Matinlassi

Kansallisen SFEx2020-näyttelyn tuloksia

K

ansallinen SFEx2020-näyttely
järjestettiin alkuperäisestä aikataulusta myöhästettynä 15.–16.8.2020
Helsingissä Kaapelitehtaalla. Koronan
takia kävijöitä oli näyttelyssä vähänlaisesti, mutta Tavastforum-yhteisön
jäsenet menestyivät näyttelyssä erinomaisesti. Tässä yhteisömme jäsenten tulokset. Mainittakoon, että Ari
Muhoselle, joka toimi tuomariston
puheenjohtajana, jaettiin näyttelyssä
Leo Linder trophy.
Mestariluokan suuren palkinnon
voitti Markku Koivuniemi Riihimäeltä kokoelmallaan ’The 1901 and
1911 Eagle Issues of Finland’. Mestariluokassa oli mukana myös Marcus Olli kokoelmallaan ’Helsingin
kaupunginposti’.
Muut mukana olleet ja heidän
kokoelmansa tuloksineen olivat perinteisessä luokassa: Jouko Kaartinen
’Hammaste- ja painantaerikoisuuksia
Suomen postimerkeissä ajalta 1856 –
1962’ suuri kulta 90 p + kp; Esa Kärkäs ’Finland 1860-1865 the period
of first serpentine rouletted stamps’,
kulta 88 p; Marcus Olli ’Tampereen
paikallisposti’ suuri kullattu hopea 82
p.
FDC-luokka: Heikki Virtanen
’Suomen Marsalkka - C. G. E. Man-
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Markku Koivuniemi voitti SFEx2020-näyttelyn Grand Prix -palkinnon. Sen
ojensi hänelle Ari Muhonen, jolle taas myönnettiin Leo Linder trophy.
nerheim’, suuri hopea 73 p.
Postihistoria: Tuomas Juvonen ’Tästäkin piti maksaa lissää…’
kulta 87 p + kp; Martti Vuorivirta ’Suomen Postitaksat 1.10.191731.12.1930’, kullattu hopea 78 p.
Avoin luokka: Heikki Virtanen
’The Presidents of Finland’, suuri
kulta 93 + kp; Seppo Salonen ’Janak-

kala – kotiseutuni’, suuri vermeil 80 p;
Ulla Kemppilä ’Käynti mummolassa’
suuri hopea 73 p.
Aihefilatelia: Seppo Salonen ’Suomalaiset kiitäjät - nuo pohjoisen kolibrit’, hopea 67 p.
Postikortit: Jarmo Palkia ’Alppilasta Kaisaniemeen 100 vuotta sitten’,
kullattu hopea 78 p.

Eestin keräilyni I

Pauli Ihamäki

S

ain 1980-luvulla Virosta vaihtokaverin. Tämän Kallen kanssa olemme olleet kirjeenvaihdossa aktiivisesti näihin päiviin saakka. Matkoja on
tullut tehtyä veljesmaahan varmaan
lähemmäs pari sataa. Vaihdoimme
uutuusmerkkejä, kun Viro itsenäistyi.
Etsin innokkaasti maan partiolaisten
kohteita: kortteja, kuoria, kirjoja ja
kaikenlaisia dokumentteja. Se oli melkoista salapoliisityötä, kun partioliike
oli maassa kielletty neuvostoaikana.
Jokunen vanha veteraani oli vielä
elossa ja vaivihkaa kertoili ja näytti
muistojaan. Sain vuosikymmenten
saatossa kerättyä kerran Tallinnassa
kullan saaneen korttikokoelman.
Avoimen luokan näyttelykokoelmaan ei oikein tahtonut löytyä tarpeeksi filateelista aineistoa. Pärnussa
ruotsalainen tuomari arvioi aikaansaannokseni pronssin arvoiseksi.
Suomessa se oli sentään vermeiliin
yltänyt.
Kokoelma meni lihoiksi. Liettualainen partioystäväni on saanut siitä
omaansa hyvän lisän. Suojeluskuntapartiolaisten Noorkotkien kortit olen
myynyt ystävälleni, jonka poika vetää
Tallinnan Malevaa (lippukuntaa). Toki
hyviä kortteja olen muistoksi säästänyt. Eestin keräilyni painopiste on nyt
ensimmäisessä itsenäisyydessä ja II
maailmansodan ajassa. Toki olen taas
aloittanut myös uuden itsenäisyyden
ajan merkkien talteenpanon. Nythän
on ostajan markkinat.
Yli-ikämiehenä en ehdi kummoista
kokoelmaa ainakaan näytille saamaan,
mutta keräänpähän vanhuuden iloksi.
Noista osioista kerron sitten myöhemmin, mutta aloitetaan tuosta vanhasta
partioajasta.

Historian heittelyssä
Viron partioliike täytti sata vuotta
2012. Pärnussa koulupojat aloittivat
toiminnan ensimmäisenä partioryhmänä koko Baltiassa. Viro kuului
tuolloin Venäjään, joten partiojoukko

Vi ro n p a r t i o l a i n
pykäliä kuvaavassa
korttisarjassa partiopoika kunnioittaa
Vapaussodan kaatunutta, maansa partiotoiminnan käynnistäjää. ”Partiolainen on
uskollinen isänmaalle.”
kirjautui emämaan partioliikkeeseen
(Tsarist Russian Scout Movement
- Ruski Skout). Mukana oli virolaispoikien lisäksi venäläisiä, latvialaisia
ja saksalaisia jäseniä.
Ohjeena käytettiin liikkeen perustajan Robert Baden-Powellin kirjoittaman ohjekirjan ’Scouting for Boys’
venäjänkielistä käännöstä. Minullakin
on tuo vanha painos ollut omistuksessa. Virossa partioitiin varovasti,
etteivät Venäjän vallanpitäjät kieltäisi
toimintaa kuten Suomessa oli käynyt
jo 1911.
Opettaja Anton Öunapuu oli kirjoittanut partioliikkeestä lehtiin. Hän
oli opiskellut Suomessa Helsingin
yliopiston voimistelulaitoksella ja
päässyt siten perehtymään partiotoiminnan perusteisiin. Häntä pidetään
Viron partion perustajana. Anton
Öunapuu osallistui Viron Vapaussotaan Kalewlaste Malevan yksikössä
ja sai surmansa tiedustelutehtävissä

2.4.1919 Petserissä.
Vapaussotaan osallistui nuoria koululaisia ja heidän joukossaan partiolaisia. Partiolaisia kaatui sodassa tiettävästi yhdeksän. Skout-yksiköitä oli
muutamia ja niiden leimat ovat harvinaista herkkua. Äitini isä osallistui
Viron Vapaussotaan ensimmäisessä
Vapaajoukossa, joten se on lisännyt
kiinnostusta aiheeseen.
Vapaussodan jälkeen partiossa oli
pian 6000 jäsentä. Nämä jakaantuivat
pian moneen eri järjestöön. Virolaiset
pääsivät osallistumaan ensimmäiselle maailmanjamboreelle Englannissa
1920, missä suomalaisia ei ollut. Lehtiä julkaistiin ja paraateja järjestettiin
Viron isoissa kaupungeissa.
Suomen kanssa solmittiin partiosuhteet ja vierailtiin toisten luona
ensimmäisen kerran jo 1921. Virolaisia oli Suomen matkalla noin 1300.
Ensimmäinen suurleiri järjestettiin
Piritalla 1926. Partiotyttöjen toiminta
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alkoi 1919. Heidän jäsenistönsä jäi
pienemmäksi kuin poikien.
Suojeluskuntien poikajärjestö
Noorkotkat aloitti toimintansa 1930.
Tyttöjen vastaava järjestö Kodintyttäret perustettiin 1932. Kumpikin noudatti partio-ohjelmaa. Nuoria Kotkia
oli noin 20 000 ennen toiminnan
lopettamista 1940. Tyttöjen jäsenmäärä oli samaa luokkaa. Suojeluskuntien partiolaiset toimivat vahvimmin
maaseudulla, kun taas vanha partiotoiminta oli voimakasta Viron isoissa
kaupungeissa.
Järjestöt saivat aikaan vilkasta
leiritoimintaa. Nuorilla Kotkilla oli
suurleirinsä Piritalla 1935 ja vanhalla
partiopoikajärjestöllä Pärnussa 1932
ja iso kansainvälinen leiri Haapsalussa
1936 (Paralepa). Leirien kortit ja leimat ovat harvinaisia ja haluttuja.
Partiotoiminta päättyi Neuvosto-

Yksi kaikkien edestä – kaikki yhden
edestä. Partiolainen on valmis. Viron
partiolaisten nimikkoyksikölleen 1928
luovuttama lippu esittää partiolaisten
suojeluspyhimystä, Pyhää Yrjöä surmaamassa lohikäärmettä. Kilvessä
on yksikön tunnus. Lippuun on neulottu myös nimi ja perustamispäivä.
Taistelupaikat on merkitty sinisiin
nauhoihin.
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Amerikanvirolainen Henry Reissaar muodosti Viljandissa partioliikkeen mallin
mukaisesti organisoidun joukko-osaston, Scouts-pataljoonan. Sotaministeriön
kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti Reissaar vastasi henkilökohtaisesti
osaston ylläpidosta. Pataljoonan tuli noudattaa partioliikkeen ihanteita ja
siitä tuli partiolaisten nimikkoyksikkö. Sotilaat on kuvattu kasarminsa edessä
1920-luvulla. ”Esto-Foto” A. Astman, Tallinn.
liiton miehitykseen ja kieltoon syyskuussa 1940. Partiolaisia pidätettiin
ja lähetettiin vankileireille Siperiaan.
Monet menehtyivät. Saksan vallattua
maan syntyi Hitler Jugend -tapaista
nuorisotoimintaa, jolla oli partioperinteitä. Neuvostojoukkojen vallattua
Viron uudestaan 1944 alkoi maassa
totaalinen järjestelmän vaihto. Partiotausta saattoi olla vaarallista. Virosta
paettiin Saksaan ja Ruotsiin. Saksasta

pyrittiin Yhdysvaltoihin, Kanadaan ja
Australiaan.
Partiotoiminta käynnistyi pakolaisuudessa välittömästi Saksassa ja pian
myös muissa pakolaismaissa. Saksan
DP-leirien postitteet ovat nykyään
hyvin kysyttyjä. Pakoon päässeet
partiojohtajat organisoivat toiminnan
isäntämaiden avulla. Virolaisesta partioperinteestä pidettiin kiinni. Pakolaispartiolaiset järjestivät maailman-

Partiojohtaja Harry Haamer puhuu Vapaussodassa kaatuneiden opettajien ja
oppilaiden muistomerkillä heidän koulunsa edessä 16.7.1936, kun Paralepan
suurleirin osanottajat kävivät Tallinnassa.

leirejä 1960–1990-luvuilla leimoineen
ja merkkeineen.
Virossa partio pääsi uudelleen
alkuun, kun olot vapautuivat Gorbatsovin kaudella 1980-luvun aivan
lopussa. Vanhat järjestöt käynnistyivät.
Myös ulkomaalaiset osanottajat laskivat seppeleen Tallinnan II reaalikoulun sankareille. Anton Ounapuu oli
koulun voimistelunopettaja. Hän oli
saanut oppinsa ja tuntuman partioon
Helsingin yliopiston voimistelulaitoksessa. Hän sai surmansa huhtikuussa
1919.

Ahvenanmaan postimerkkivuosi 2021
Åland Postinvuoden 2021 postimerkkiohjelmaan kuuluu 14 postimerkkijulkaisua helmi–lokakuussa.
Helmikuussa
Postimerkkivuosi käynnistyy postimaksulipukesarjalla 2.2.2021. Ruotsalainen Anna Handell on kuvittanut
neljä tavallista laululintua; peipon,
pajulinnun, punarinnan ja mustapääkertun.
Helmikuun 2. päivä alkaa 3-vuotinen postimerkkisarja veteraanitraktoreista. Ensimmäisenä sarjassa nähdään
amerikkalainen telaketjutraktori Cletrac ja Fordson F vuodelta 1924.
Maaliskuussa
Merikartta vuodelta 1747 koristaa
Ahvenanmaan merkkiä 25.3. ilmestyvässä Sepac-postimerkkisarjassa. Päivän toinen postimerkki kertoo Suomi
NPP -sääsatelliitista.
Toukokuussa
Isovihan päättymisestä on kulunut 300
vuotta, ja huomioimme sitä postimerkillä 7.5.2021.
Toukokuussa on myös Europa-merkin julkaisupäivä aiheenaan uhanalaiset lajit. Ahvenanmaan postimerkissä
on viitasammakko.
Samana päivänä ilmestyy neljä
ehiökorttia aiheesta ’Kevät viheriöi’.

Kesäkuussa
Kesäkuun 9. päivä alkaa Ahvenanmaan itsehallinon juhlinta, joka huipentuu 100-vuotispäivänä vuonna
2022. Åland Post omistaa kaksi postimerkkijulkaisua itsehallinnolle vuosina 2021 ja 2022.
Samana päivänä ilmestyy vuoden
postimerkkivihko Ahvenanmaan
maaneuvoksia: merkeillä nähdään
muotokuvat neljästä viimeisimmästä
maaneuvoksesta.
Heinäkuussa
Åland Post osallistuu kansainväliseen The Tall Ships Races -purjelaivatapahtumaan 23.7., jolloin ilmestyy
postimerkki ja pienoisarkki.
Lokakuussa
Vuoden viimeiset postimerkit ilmestyvät 20.10.: kaksi joulupostimerkkiä ja
kiinalaisen eläinradan postimerkkisarjan Tiikerin vuosi pienoisarkkina, jota
kuvittaa tiikeriraitainen kissa.
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Hämeenlinna-kortit Turengista Ruotsiin

E

rilaiset keräilytapahtumat ovat
usein mukavien löytöjen paikkoja. Oman lisänsä tuovat tapahtumiin
etenkin ulkomaalaiset kauppiaat, joilla
on usein valikoimissaan mielenkiintoisia kohteita.
Ruotsalaisella kauppiaalla oli laatikossaan nippu Hämeenlinnaa kuvaavia vanhoja postikortteja. Aihetta
keräävällä heräsi heti kiinnostus
monipuoliseen valikoimaan. Huomioni kiintyi kahteen korttiin, joissa
näkyi poikkeava ulkonäkö. Sinänsä
nuo kortit ovat tuttuja, mutta niihin
lisätty leimasinteksti alkoi kiinnostaa.
Ilmeisesti on korttien lähettäjänä
ollut Turengissa asunut henkilö, joka
on harrastanut kirjeenvaihtoa Ruotsin
Kalmariin. Molemmat kortit on merkitty painotuotteiksi, ja kulkeneet 2
kopeekan merkillä.
Kiinnostavaa olisi saada tietoa
korttien lähettäjästä. Molemmissa
korteissa on käsin kirjoitettu merkintä
JM kuvapuolelle. Elettiin vielä aikaa,
jolloin postikortin osoitepuolelle ei
saanut kirjoittaa viestejä. Lähettäjä
on ratkaissut nokkelasti viestityksen,
käyttämällä eräänlaista leimasinta.
Näin kortin kuvapuoli säilyy siistinä,
eikä käsin kirjoitetut viestit häiritse
kokonaisuutta.
Matti Parkkonen

Kortti: Tie Kaupungin puistoon. Julkaisija: Hämeenlinnan Uusi Kirja- ja
Paperikauppa. Sortokauden kuutamokortti. Vaakuna oli peitettävä esimerkiksi
postimerkillä. (Suomen Postihallituksen kiertokirje 9.toukokuuta 1901 ”Koskeva
kieltoa kuljettamasta postissa Suomessa, Suomen vaakunan kuvilla varustettua
yksityistä kirjeenvaihtoa”) Vaakunan kärki näkyy kuitenkin postimerkin takana. Rautatiepostia leimalla K.P.XP.No12 (12.03.01a) 30.XII.01 Junalla PORI–
HELSINKI edelleen via Hanko.

Kortti: Linna – Slottet. Julkaisija: Hämeenlinnan Uusi Kirjakauppa. Rautatiepostia leimalla K.P.XP.No11 (11.3.02a)
30.IV.02 Junalla HELSINKI–PORI via Turku.
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Pro Sodalitas -mitaleista

S

odalitas-sana on latinaa ja sillä on
mielenkiintoisia merkityksiä. Alun
pitäen se on merkinnyt pöytäseuraa.
Toinen merkitys on salainen yhdistys
tai liitto ja kolmantena kumppanuus
tai ystävyys. Uusimpien sanakirjojen
käännöksenä on kerho tai klubi.
Sodalis-sanan merkityksiä: seurakumppani, papillisen virkakunnan
jäsen, kumppani, toveri, pöytäkumppani, juomaveikko tai salaseuran
jäsen.

Mitalin nimi on kieltämättä osuva.
Olemmehan me joidenkin mielestä
outoja salaseuralaisia. Mutta meille on merkittävää myös se, että näin
olemme löytäneet pöytäseuraa ja sitä
kautta sosiaalista elämää ja ystävyyttä.
Mitali myönnetään postimerkkikerhon pitkäaikaisesta ja aktiivisesta
jäsenyydestä. Pronssinen mitali myönnetään 10 vuoden, hopeinen 20 vuoden ja kultainen 30 vuoden jäsenyydestä. Kaksi jälkimmäistä mitalia on

tehty Sterling-hopeasta, jonka hopeapitoisuus on 92,5 %, ja kultaisessa on
aito kultaus.
Mitalin säännöt sanovat muun
muassa näin: ”Merkki voidaan myöntää henkilöille, jotka ovat ansioituneet
erityisesti kerhotoiminnassa. Ansiomerkin saanti ei ole automaatio kuten
on tyypillisesti harrastemerkkien
tapauksessa. Ansiomerkki myönnetään myös liittoon kuulumattomalle
kerhon jäsenelle.” TL

Kultaisen Pro Sodalitas -mitalin saajia olivat Erkki Salotaipale ja Seppo Visala, alla mitalin pronssisena saanut Kaarlo
Purhonen, pronssimitalin saivat myös Jukka Koljonen ja Asko Tyvelä.
Antero
Lähteenmäki
muistettiin kerhon standaarilla
25.8.2020
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Postcrossing – tapa kerätä kortteja ja merkkejä

V

aikka olen aktiivisesti harrastanut postimerkkeilyä lähes 50
vuoden ajan, aina tulee uutta eteen. En
ollut rekisteröinyt jo 15 vuotta sitten
alkanutta Postcrossingia aikaisemmin ja kun sitten yhtenä päivänä siihen törmäsin, piti tutustua aiheeseen
paremmin.
Tutustumisen tuloksia käytiin alustuksen muodossa läpi Hyvinkään
Postimerkkikerhon kerhoillassa läpi.
Paikalla olleista kerhon jäsenistä yksi
oli harrastanut postcrossingia useamman vuoden ajan, mutta muille asia oli
enemmän tai vähemmän uusi. Internetin ihmeellinen maailma kertoi aiheesta ja tässä muutama rivi aiheeseen.
Postcrossing on kansainvälinen
korttirinki, jonka perusideana on
lähettää ja vastaanottaa postikortteja ympäri maailman. Postgrossing
on portugalilaisen Paulo Magalhãesin luoma rinki, joka on saavuttanut
suurta suosiota ympäri maailman.
Postcrossing-sivustolla oli vuonna
2019 noin 770 000 rekisteröitynyttä
käyttäjää 210 eri maasta. Itse Postcrossingiin osallituminen ei maksa
mitään, sivusto ei peri toiminnasta
mitään maksua ja sivuston ylläpito
pyörii lähinnä lahjoitusten avulla.
Postcrossingiin liittyneet henkilöt
maksavat vain itse lähettämänsä postikortit ja niihin tarvittavat postimerkit.
Suomi aktiivinen
Maailmanlaajuisessa toiminnassa kärkikymmenikössä eniten kortteja lähettäneiden maiden listalla ovat Suomen
lisäksi Saksa, Yhdysvallat, Alankomaat, Venäjä, Valko-Venäjä, Taiwan,
Ukraina, Puola ja Kiina. Suomi oli
vuonna 2019 viidennellä sijalla ja 14
vuoden aikana oli lähetetty 3,3 miljoonaa korttia.
Vaikka Suomessa posti valittaa,
että postin määrä laskee koko ajan,
niin aikakin näitä postgrossingkortteja se joutuu liikuttelemaan reilut
235 000 kappaletta vuosittain. Toinen
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Korttien vaihdossa saa paitsi kauniita postikortteja myös uusia postimerkkejä.
mielenkiintoinen asia on, että vaikka
kritisoidaan, että posti hukkaa kirjeitä
sekä kortteja, niin Hyvinkään kerhon
jäsenen Terho Siponen on kymmen
vuoden aikana lähettänyt reilut 3 200
korttia ja saman verran on tullut takaisin.
Helppo järjestelmä
Perusperiaate portugalilaisen Paulo
Magalhãesin vuonna 2005 perustamaan postcrossingverkoston toiminnassa on hyvin yksinkertainen. Järjestelmään kirjautunut käyttäjä pyytää
verkoston ylläpidolta osoitetta, johon
lähettää postikortti. Järjestelmä valitsee sattumanvaraisesti toisen käyttä-

jän osoitteen ja lähettää sen pyytäjän
sähköpostiin.
Osoitteen mukana tulee korttikohtainen tunnistekoodi, joka kirjoitetaan
lähetettävään postikorttiin. Kun kortti saapuu perille, vastaanottaja kirjaa
tunnistekoodin järjestelmään, jolloin
järjestelmä tietää kortin saapuneen
perille. Tämän jälkeen järjestelmä
jakaa lähettäjän osoitteen kerran jollekin toiselle käyttäjälle maailmalla
eli lähettäjä saa takaisin yhden kortin
jokaista lähettämäänsä kohti.
Sattumanvaraisuus, jolla järjestelmä valitsee toisen käyttäjän kohteen,
tietää sitä, että itselle saapuvat kortit
ovat ympäri maailmaa. Sen lisäksi että
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kortin lähettäjät usein valitsevat kauniin postimerkin, myös korttien kuvat
ovat usein erittäin kauniita ja niiden
kanssa voi nojatuolista matkailla hienojen maisemien lomaan.
Postgrossingin ylläpidon systeemi
varjelee käyttäjän yksityisyyttä siten,
että se antaa katuosoitteita yhdelle
käyttäjälle vain muutaman kerrallaan.
Käyttäjällä voi yhtä aikaa olla travelling- eli matkalla-tilassa rajallinen
määrä kortteja, sivustolle liittyessä
tämä määrä on viisi. Vähimmäismäärää lähetettäville korteille ei ole
eli käyttäjä voi lähettää vaikka vain
yhden kortin. Myöhemmin maksimiluku kasvaa hitaasti sen mukaan, montako käyttäjän lähettämää korttia on
saapunut määränpäähänsä. Posrgrossing-järjestelmään käyttäjä voi muokata itselleen myös pienen profiilin,
jossa katuosoite ei kuitenkaan näy.
Palvelun käytön voi lopettaa koska
tahansa.
Järjestelmään voi myös määrittää
tiettyjä toiveita ja esimerkiksi voi
määritellä maita, joista kortteja ei
halua saada. Tämä helpottaa siinä suhteessa, että ei ainakaan tule kortteja
kotimaasta, jos niitä muutenkin saa.
Kortteihin voi kirjoittaa mitä tahansa mieleen tulee, yleisiä aiheita ovat
omasta maasta tai itsestään kertominen ynnä muu yleinen jutustelu.

Osa käyttäjistä myös mainitsee profiilissaan joitakin toiveita saapuvien
postikorttien aiheista, niissä olevista kirjoituksista tai postimerkeistä.
Postikortteja on hauska saada, mutta
tällä tavoin voi myös koettaa keräillä tietynlaisia kortteja tai vauhdittaa
postimerkki-harrastusta.
Vapaaehtoista
Järjestelmän luoja Paulo Magalhães
pyörittää ja kehittää järjestelmää
nykyään kokopäivätoimisesti. Apunaan hänellä on vapaaehtoisia ympäri
maailmaa ja heistä muutamasta on
enemmän tietoa netin ihmeellisessä
maailmassa. Ana Campos auttaa järjestelmän käyttäjiä ongelmissa ja hän
myös ylläpitää järjestelmän blogia.
Toinen mainittu avustaja on australialainen Vicki Crawford, joka on
järjestelmän tietotekninen tuki ja
pääkäyttäjä. Hän huolehtii siitä, että
järjestelmä toimii jouheasti ja ilman
häiriöitä.
Omasta kotimaastaan kortteja ei voinut saada ennen kevättä 2008, ellei
halunnut osallistua tageihin eli ”hippoihin” foorumilla. Keväällä 2008
järjestelmää uudistettiin siten, että
”virallisia” osoitteita voi saada myös
omaan maahansa. Tag eli suomalaisittain hippa on epävirallisempaa
postcrossailua sivuston foorumil-

la, johon myös kirjaudutaan sisään.
Monet hippailevat siksi, että haluavat
lähettää enemmän kortteja kerrallaan.
Hipat eroavat virallisesta postcrossingista siten, että niissä voi usein valita
millaisen kortin lähettää ja saa, sekä
mihin maahan ja kenelle. Foorumilla
voi myös osallistua esimerkiksi muihin tagien tyyppisiin vaihtoihin myös
muilla tavaroilla kuin postikorteilla.
Yhdistys
Asukasmäärään suhteutettuna Suomessa on eniten postcrossingin
harrastajia maailmassa. Suomi oli
myös innokkuudessa muita edellä,
sillä lokakuussa 2015 Tampereella Vapriikissa perustettiin maailman
ensimmäinen virallisesti rekisteröity
kansallinen postcrossing-harrastajien
yhdistys, Suomen postcrossingyhdistys ry, jonka tarkoituksena on entisestään edistää postcrossing-harrastusta
ja sen tunnettuutta Suomessa.
Toiminnan laajentuessa useat maat
ovat julkaisseet omia postcrossingaiheisia postimerkkejä. Suomessa
julkaistiin ensimmäinen postcrossingaiheinen neljän merkin vihko syyskuussa 2013, sen ulkoasusta vastasi
suunnittelutoimisto Kokoro & Moi.
Ahvenanmaa julkaisi oman postcrossing-aiheisen postimerkin kesäkuussa
2019.
Ei huono vaihtoehto laajentaa keräilyharrastusta.
Kimmo Matinlassi
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Suomen merkit alkuvuonna 2021

P

osti julkaisee ensi vuoden alkupuoliskolla kahdeksassa julkaissa yhteensä 23 erilaista postimerkkiä.
Postimerkit julkaistaan 20.1. ja 28.4.

Tammikuussa
Riku Ounaslehdon Ystävänpäiväpostimerkeissä nähdään sadunomaisia eläimiä ja kukkien muodostamia
värikkäitä kuvioita. ’Pidetään huolta’ -postimerkkivihkossa on 6 erilaista
kotimaan ikimerkkiä.
Oona Himasen kuvittamissa postimerkeissä nähdään perinteisiä suomalaisia monivuotisia koristekasveja.
Merkkeihin kuvatut violetti akileija ja
kellanruskea ruskolilja – ovat monille tuttuja jo isoäidin puutarhasta. 10
merkin arkissa on 2 erilaista kotimaan
ikimerkkiä.
Paula Salviander kuvaa runsasta
kukkatarhaa, joilla voi koristaa kevätviestejä pääsiäisen aikaan. Merkkien
kukat ovat narsissi, tulppaani, neilikka, lilja, hortensia, kiinanruusu,
auringonkukka, pioni ja gerbera. 10
merkin arkissa on 2 erilaista kotimaan
ikimerkkiä.
Suomen Journalistiliiton sataa
vuotta juhlistetaan Ilkka Kärkkäisen julistemaisen graafisella postimerkillä, joka kertoo mielipiteiden
ilmaisemisen vapaudesta ja oikeudesta osallistua keskusteluun. Pelkistetyssä merkissä on kirjain J ja kaksi
puhekuplaa, jotka edustavat erilaisia
mielipiteitä. Postimerkkiarkissa on 10
kotimaan ikimerkkiä.
Huhtikuussa
Huhtikuun 28. päivä ilmestyvissä
merkeissä muistetaan Lotta Svärd
-järjestöä, uhanalaisia eläimiä EUROPA-sarjan kolmansissa merkeissä
(liito-orava, isoapollo-perhonen ja
kuningaskalastaja), 150 vuotiasta
postikorttia ja juhlapäiviin sopivaa
kuohuviinilasia.
Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.
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Tulevia tapahtumia
Tässä esitettävät tapahtumat ovat koronaviruksen takia ehdollisia – kannattaa tarkistaa
ennen tapahtumaan lähtöä, järjestätäänkö se!
Tammikuu 2020
TAMPERE: Unohtumattomia kirjeitä Suomesta -näyttely, –31.1.2021 Postimuseossa, Vapriikissa, Tampere.
TAMPERE: Sika, Juice ja joulu -pienoisnäyttely –17.1.2021, Postimuseossa Vapriikissa, Tampere.
HÄMEENLINNA: Torpalla tavataan lauantaina 30.1. kello 10–15, Idänpään Torppa, Torpantie 16, Hämeenlinna.
Helmikuu 2021
VIIKKO 6: Postimerkin päivän vietto, Hyvinkää 12.2., Hämeenlinna x.2.
Maalisuu 2021
RIIHIMÄKI: Keräilytapahtuma su 28.3. kello 10–15 Riihimäen kerhotalo, Torikatu 3.
Huhtikuu 2021
FORSSA: Keräilytapahtuma pääsiäislauantaina 3.4. kello 9–15 Järjestöjentalo, Kuhalankatu 17.
NOKIA: Nokia Postimerkkeilijät ry:n 40-vuotisnäyttely 24.–25.4. Nokian Kerholassa, Souranderintie 13, Nokia.
Kesäkuu 2021
FORSSA: Kesäkokous to 3.6. Kansalaisopiston mökki, Opistontie 4, Tammela .
Elokuu 2021
KUOPIO: Pohjoismainen NORDIA 2021, 13.–15.8.2021, Musiikkikeskus, Kuopio.

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

Hämeenlinnan Postimerkkikerho
Puheenjohtaja Leo Konu
0400 520 697,
leo.konu@pp.inet.fi
Sihteeri Asko Tyvelä 0400 879 680
tyvela@kolumbus.fi
Kerhomestari Kalle Pispa
040 724 7329,
kalle.pispa@luukku.com

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

Janakkalan Postimerkkikerho
Puheenjohtaja Reijo Siltanen
0400 630 493
siltaset@kolumbus.fi

Toijalan Postimerkkeilijät
postia@toijalanpostimerkkeilijat.fi
Varapuheenjohtaja Veli Peltonen
Valkeakosken Filatelistit
Puheenjohtaja Heikki Heino
040 779 8416
Sihteeri Kari Peltola
0400 697 998,
kari.peltola@isannointipeltola.fi
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