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Jarmo Ratinen								
SUOMEN ZEPPELIN POSTI 1930- harvinaisia postilähetyksiä
ja Suomen tunnetuimman postimerkin poikkeavia mitätöintejä
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Juhani Kontkanen								26-33 (8)
Finland - Coat of Arms Type 1889
Kokoelma esittää Suomen Vaakunamerkkien M/1889 kaikkien arvojen eri painoerät ja värit sekä erityyppiset mitätöinnit ja hammaste-, painanta-, paperi-,
kuvakevirhe- ym. erikoisuudet. Kokoelma sisältää merkkien ehdotteita sekä
markka-arvoisten merkkien koevedokset. Kokoelma sisältää runsaasti harvinaisia postilähetyksiä, harvinaisiin kohdemaihin lähetettyjä postilähetyksiä
sekä sekapostitteita mallien 1875/ 1885/ 1889/1891 kanssa.

10

10

Juhani Kontkanen							
34-40 (7)
Suomen Punainen Risti 1904–1946
Kokoelman ensimmäinen osa esittää Suomen Punaisen Ristin edeltäjän
“Suomen yhdistys haavoitettujen ja sairasten sotilaiden hoitoa varten” julkaisemat avustusmerkit sekä ambulanssileimat. Kokoelman toinen osa esittää
Suomen Punaisen Ristin (perustettu 1919) merkkijulkaisut kronologisesti vuosilta
1922–1946. Kokoelma sisältää koevedoksia, painossa syntyneitä virheellisyyksiä,
onnettomuuspostia sekä postilähetyksiä (kohdemaina mm. Kiina, Filippiinit, Algeria,
Egypti, Etelä-Afrikka, Haiti, Argentiina, Kanada, Jugoslavia, Latvia).
				
Ari Jurvanen				
			
41-48 (8)
Suomen Yleismerkit, malli 1963
Esitän kokoelmassani Suomen yleismerkit malli 1963, merkit paperien mukaan
lajiteltuna ja kyseiseen paperityyppiin kuuluvat merkit esitetään käyttöarvoittain
pienemmästä arvosta alkaen.							
		
Petri Laitinen								 49 (1)
Postage Stamps used in the Danish West Indies
Kokoelmassa esitetään Tanskan Länsi-Intian alueella käytettyjä eri valtioiden
ja yksityisten laivayhtiöiden postimerkkijulkaisuja alkaen vuodesta 1855 vuoteen
1917, jolloin saaret myytiin Yhdysvalloille.
							
Anssi Forsblom							
50-51 (2)
M-30 Kuvamerkit
Malli-30 kuvamerkit ja niiden käyttöä postitteilla. 						

Jukka Kivistö							
52-56 (5)
Malli 1954
Mallien 1954 tilauserät, postaaliset leikkeet ennen 1954 ja jälkeen 1962.
							
Ari Jurvanen							
57-60 (4)
Ruotsi, rulla- ja vihkopostimerkit 1920–1936		
Esitän kokoelmassani Ruotsi, rulla- ja vihkomerkit 1920–1936 aikajakson
merkkejä paperityypit, vesileimat ja hammasteet huomioiden. Kokoelman
kohteet ovat käytettyjä, käyttämättömiä, ryhmiä sekä postilähetyksiä.						

Juhani Kontkanen							
61-65 (5)
Suomen Käyttösarja M/1954
Kokoelma käsittää Suomen leijonamerkkien M/1954 merkkijulkaisut niiden
ilmestymisjärjestyksessä perustuen LAPE-erikoispostimerkkiluetteloon 2012.					
Ilkka Myllys							
Suomi 1856–1962
Suomen päälajikokoelma vuosilta 1850–1962.

11
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Petteri Hannula							
Postimaksukoneiden käyttöön liittyvät erityisohjeet Suomessa
Kokoelmassa esitetään Suomen Postilaitoksen antamat postimaksukoneiden
käyttöön liittyvät erityisohjeet siltä osin kuin ne aiheuttivat ilmentymiä lähetyksen
päällystään, paketin tapauksessa osoitekorttiin.

69 (1)

Kari Mäntynen								 70-71 (2)
Vankilapostin historiaa 1881–1963
Kokoelma käsittää vankilaan saapunutta ja vankilasta lähetettyjä vapaakirjeitä,
osoitekortteja, vapaakirjekortteja, sotavankipostia ja vankien yksityistä postia.
Matti Mustalahti							
Ilomants- Ilomantsi
Kokoelmassa on laajan pitäjän postitoimipaikkoja ja maalaiskirjeenkantolinjoja.
Eniten kohteita on Ilomantsin ja Möhkön postitoimistoista. Möhkö oli ylitoimipaikka luovutetun alueen toimipaikoilla.

72-76 (5)

Antti Roivainen							
Joensuu, Pohjois-Karjalan rautatiepostin keskus
Kokoelma esittelee Joensuuhun eri aikoina liikennöineiden posti- ja postiljoonivaunujen reitit, reittimuutokset ja niissä käytetyt leimat.

77-81 (5)		

Harry Dunkel								
Kuopion ja Savonlinnan laivaleimat sekä niiden väliä
liikennöineiden matkustajalaivojen leimat
Kokoelma esittää Kuopion ja Savonlinnan satamissa käytössä olleita leimoja
sekä niiden väliä liikennöineiden matkustajalaivojen leimoja vuoteen 1939.
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Hannu Elo								 83-87 (5)
Itä-Suomen vanhat päivämääräleimat
Kokoelmassa esitetään kaikki Kuopion-, Pohjois-Karjalan ja Mikkelin läänin alueella
olleet postitoimipaikat, joissa on käytetty päivämääräleimasinta ennen 1.1.1894.
Ari Laitinen								
Pyhäselän kunnan alueen postihistoriaa 1894–1945
Kokoelmassa esitetään entisen kotikuntani Pyhäselän kunnan alueen postihistoriaa vuoteen 1945 saakka postilähetysten ja leimakohteiden avulla. Alueella toimi
Karjalan radan valmistumisen myötä vuonna 1894 perustettu Hammaslahden
postiasema sekä vuoteen 1945 mennessä käyttöön otetut 10 erillistä postipysäkkiä.
Niistä akitiivisimmat Joensuun läheisyydessä sijainneet Mulo ja Niittylahti. Alueen
postikulun selkäranka Karjalan rata tuodaan myös esille kokoelmassa.
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Ari Laitinen								 89-94 (6)
1918 - The Year of Liberation in Finland
				
Kokoelma
on postihistorialuokan 2 C sääntöjen mukainen historiallinen
tutkielma vuoden 1918 tapahtumista Suomessa. Kokoelmassa esitetään
taistelevien osapuolten postia sekä tutkielmaa tukevaa kuvamateriaalia.
Pääosan kokoelmasta muodostaa Suomen senaatin valkoisen armeijan
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kenttäposti. Saksalaisen apuretkikunnan osalta kokoelma kattaa Ahvenanmaalle saapuneen tiedusteluluontoisen osaston kenttäpostia, Hangossa
maihinnousseen varsinaisen Itämerendivisioonan kenttäpostia, Tallinnasta
Loviisaan saapuneen osasto Brandensteinin kenttäpostia sekä Saksalaisten
operaatioita tukeneen sotalaivaston postia. Lisäksi esitetään Ruotsalaisten ja
Tanskalaisen vapaaehtoisten postia, ambulanssipostia, postisensuuria sekä
punaisen puolen postia vankileireineen. Tutkielma sisältää myös aikakauden
kotimaan ja ulkomaan postin tärkeimpiä postitaksoja. Tutkielman perustana
on vuosikymmenien keräily-ja sotahistorianharrastus erityisesti Suomen
Vapaussotaan liittyen. Kokoelmassa on monia harvinaisia ja ennen julkisuudessa esittämättömiä kohteita. Kokoelmaa on laajennettu yhdellä kehyksellä
keväällä 2018 Kesfilassa esitetystä kokoelmasta.					
Ari Laitinen							
Korpi-Karjalan postihistoriaa 1887–1944
Kokoelmassa esitetään Suojärven, Korpiselän ja Ilomantsin Moskovan
välirauhan sopimuksessa Suomen tasavallasta erotettujen alueiden postihistoriaa loppukesään 1944 saakka postilähetysten ja alueella leimattujen
postimerkkien avulla. Alueen tunnusomaisena piirteenä on harvaanasuttu
pääosin postipysäkkiverkostosta koostunut laaja korpialue ja toisaalta
1920-luvulla parantuneiden yhteyksien ja puunhankinnan sekä -jalostuksen
myötä virinneen elinkeinoelämän myötä lisääntynyt postinkulku lähinnä
Suojärveltä. Talvi- ja jatkosota luovat oman värinsä alueen postinkulkuun.

95-97 (3)

Hannu Forsblom						
Suomalaisten YK-joukkojen postia
Kokoelman tarkoitus on esitellä suomalaisten rauhanturvaajien ja sotilastarkkailijoiden postia vuosina 1956–1991 aloitettujen operaatioiden osalta.

98-101 (4)

Harri Ala-Honkola						
Paikalliskirje 1.7.1881–30.6.1963
Paikalliskirje ja irtokirje tulivat uudeksi lähetyslajiksi 1881 postisäännössä.
Paikalliskirjeen postimaksu oli alempi kuin tavallisella kirjeellä.

102-103 (2)

Harri Ala-Honkola						
Kultafrangin vasta-arvot Suomen markkoina 1875–1990
UPU:n myötä tuli käytäntöön yhteisvaluutta kultafrangi, jolla yhtenäistettiin
postimaksut. Kultafrangia käytettiin Suomessa vakuutetuissa lähetyksissä
sekä lunastuksissa ja postitetuissa paketeissa.

104-105 (2)

Jukka Hirvonen						
Tohmajärven postihistoriaa
Suppea katsaus Tohmajärvellä kulkeneesta postista ja käytetyistä leimoista.

106 (1)

Seppo Salonen							
Varhaispostia Euroopassa 1840–1880
Lyhyt esittely Euroopan alkupään postimerkkejä lähetyksillä. Mukana myös Saksan pikkuvaltioita. Esitys alkaa Penny Blackista ja ajoittuu aikavälille 1840–1880.
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Petteri Hannula 				
Transpacific Airmail Services 1935–1941
Tämä kokoelma esittää PAA:n Tyynen valtameren ylittäviin linjoihin
pohjautuvan lentopostipalvelun kehittymisen siihen asti, kunnes Japani
hyökkäsi Pearl Harboriin 7.12.1941.1935–1941.
			

Olli Viljanen							
Going for Gold - Jääkiekon arvokisat
Kronologinen tarina jääkiekon aikuisten arvokisoista alkaen ensimmäisistä
Euroopan mestaruuskilpailuista ja Olympiakisoista päättyen maailmanmestaruuskisoihin 2010-luvulla.				
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109-113 (5)

Ulla Kemppilä								 114 (1)
Kävelyllä Tuomiokirkon ympäri - lähikorttelien historiaa
Kävelyllä Tuomiokirkon ympäri lähtien Dromedaarin korttelista. Lopuksi
kokoonnutaan keskelle Senaatintoria ihailemaan kirkkoa.					

Mauri Lahtinen								 115 (1)
Haikarat
Määrättyjen haikaroiden elämää on esitetty postimerkeissä ja postalisissa tuotteissa eri puolilta maailmaa. Kokoelmassa on kerrottu: haikaralinnuista, niiden
pesinnästä, poikasista, lentämisestä, muuttamisesta, syömisestä, nukkumisesta
ja luonnonsuojelualueista. Mukana on käytettyjä ja käyttämättömiä merkkejä,
painotuotteita, kirjeitä, pareja, neliöitä, reunakappaleita, arkin osa, lentoposti.
			
		
Ilkka Myllys							
116-117 (2)
Eurooppalaisia vaakunamerkkejä 1920-luvulta nykypäivään
Kokoelma sisältää eurooppalaisten valtioiden hallinnollisten alueiden ja
kaupunkien vaakunamerkkejä ja ensipäivänkuoria 1920-luvulta nykypäivään.				
		
Ilkka Myllys								 118 (1)
Unex-tutkimus ja katsaus Euroopan yleismerkkeihin ja leimoihin
Esitellään Kansainvälisen postijärjestön (IPC) Unex-tutkimusta ja tutkimukseen
osallistumisen kautta katsaus Euroopan yleismerkkeihin ja leimoihin.

Jorma Kankainen						
119-123 (5)
Suomen historiallisen ajan puolustus-, hallinto- ja asumislinnat sekä linnoitukset
Tässä kokoelmassa luon katsauksen Suomen ja Vanhan Suomen aikana
maaperällemme rakennettuihin huomattavampiin linnoihin ja linnoituksiin,
jotka rakennettiin puolustus-, asumis- tai hallintotarkoituksiin.					
Sakari Vehviläinen					
Talvisota päivästä päivään
Kenttäpostilähetys Talvisodan jokaiselta päivältä.
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Jussi Hartoma								128-132 (5)
Kiviharrastus - Huviksi ja hyödyksi
Kokoelmassa selvitetään kiviharrastusta ja mitä oikeuksia kiviharrastajalla,
malminetsijällä ja kivien sekä mineraalien kerääjällä on ja ei ole. Onhan harrastajien löydöistä perustettu yli 30 kaivosta. Merkkien ohessa esillä on mineraalinäytteitä, jotka ovat Suomesta löydettyjä. Mukana on näytteitä kullasta
ametisteihin ja topaaseihin pienten malminkappaleiden lisäksi. Myös meteoriitin kappaleilla ja fossiileilla on oma osuus.					
Olavi Uotila								
AERO O/Y (Finnair) suihkukonekauteen
Postikortteja, ensilentokuoria, mainosmateriaaleja liittyen Carvelle
-suihkukoneeseen.						

133 (1)

Olli Saarinen								 34-136 (3)
Joensuu
Joensuun historian esittelyä firmakuorien, postikorttien ja filatelian keinoin.
				
Raija Uotila								
137-144 (8)
Liiketoimintaa ja kaupankäyntiä Joensuussa
Kokoelma kertoo synnyinkaupunkini Joensuun liike-elämästä ja kauppiastoiminnasta 1800-luvulta lähtien 1950-luvun vaihteeseen. Kokoelma koostuu
pääosin liikekirjekuorista, lisäyksenä on erilaisia aiheeseen liityviä dokumentteja
ja selvityksiä.						
Seppo Salonen								145-146 (2)
Suomen keskiaikaiset linnat
Suomen keskiaikaiset linnat sijaitsevat valtakunnan merkittävissä kauppapaikoissa ja puolustuksellisesti tärkeissä rajakohdissa. Esityksessä kerrotaan
Viipurin, Turun, Hämeen, Raaseporin, Kastelholman ja Olavinlinnoista.			
Iida Issakainen								
147 (1)
Ihmeelliset Muumit
Yhden kehyksen kokoelma minusta ja muumeista.					
Sakari Vehviläinen							148-150 (3)
Yleisurheilun arvokilpailut Helsingin Olympiastadionilla
Olympiastadionilla järjestetyt yleisurheilun arvokilpailut: XV Olympiakisat
19.7–3.8.1952, EM-kisat 10.–15.8.1971, MM-kisat 7.–14.8.1983, EM-kisat
7.–14.8.1994, MM-kisat 6.–14.8.2005.					
Kalle Levälä								
151 (1)
Tansanian safari
Lyhyt Tansanian historia, eläimet merkkeineen, Tansanian eläinpuistot.
					
Mika Issakainen							152-154 (3)
The loneliness of the long distance runner
Johdatus ultrajuoksun maailmaan.
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Jorma Kalinen								
155 (1)
Liikunnan perusteet eri ikäryhmissä Virpi Pekkalan korttien kertomana
Pääasiassa UUK-instituutin laatimilla ohjeilla sekä Virpi Pekkalan korteilla
pyritty esittämään neljälle eri ikäryhmälle tarkoitetut liikunnan perusteet. 				
Risto Konttinen							
156 (1)
Jeesus Raamatun valossa
Jeesusaiheisia kuvakortteja 1960-luvulta ja sitä vanhempia,
joissa liitteenä aiheeseen liittyvä raamatunlause.					
Anssi Forsblom							
Kuultokuvan Joensuu kortteja
Kuultokuvan tuottamia kortteja Joensuusta.					

157 (1)

Anssi Forsblom					
158-159 (2)
Ilmakuvia Joensuusta korteilla
Veljekset Karhumäki Oy:n Joensuusta ottamia kuvia korteilla 1934-lähtien.
					
Harry Dunkel							
160-164 (5)
Vuoksen vesistön kehittyminen ja matkustajalaivaliikenne vuoteen 1982
Kokoelmassa esitetään Vuoksen vesistöalueen muodostuminen laivaliikenteelle
sopivaksi sekä siellä liikennöineitä matkustajalaivoja. Alueella operoineiden alusten
esittely etenee laivoittain ja kunkin aluksen kohdalla kerrotaan sen historiaa ja
vaiheita. Esitys päätetään vuoteen 1982, jolloin suurinta osaa silloisista matkustajalaivoista hallinnut Saimaan Laiva-matkat Oy lopetti toimintansa.					
Martti Vuorivirta 						
Postikorttitaiteilijat
Kokoelmassa esitetään postikorttitaiteilijoita. Taiteilijat esitetään syntymävuosi
järjestyksessä, mikäli syntymävuosi on tiedossa. Taiteilijoiden tuotantoa
esitellään lyhyesti.						

165-170 (6)

Raija Uotila							
Matkailua Joensuussa 1900-luvun alkuvuosikymmeninä
Kokoelmassa tutustutaan noin sadan vuoden takaiseen Joensuuhun, sen nähtävyyksiin ja näkymiin. Tarina kerrotaan kaupungissa vierailevan fiktiivisen
matkailijan kokemana.				

171-175 (5)

Sinikka Lehtinen						
Travelling circuses and funfairs in Finland
from the late 19th to the late 20th century
Kokoelma käsittäää Suomea kiertäneiden sirkusten ja tivolien kortteja lähinnä
artisteista 1800-luvun lopulta 1900-luvun loppuun saakka. Kortit ovat yleensä
artistien itsensä kustantamia ja ne eivät olleet tarkoitettu lähetettäviksi, vaan
olivat mainos- ja muistokortteja.

176-181 (6)

Olavi Uotila
						
Havis Amanda
Helsingin kauppatorin suihkulähteen ”Havis Amanda” historiaa ja ympäristöä.

182-185 (4)
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Antti Roivainen							
186-190 (5)
Karjalan radalla
Tervetuloa junamatkalle wanhalle kunnon Karjalan Radalle! Matkamme alkaa
Viipurista, ylitämme Vuoksen Antreassa, teemme kurkistukset Imatran ja Savonlinnan suunnan radoille pysytellen kuitenkin luovutetulla alueella. Hiitolasta poikkeamme Laatokan länsipuolen rataa Rautuun saakka. Matka jatkuu Sortavalan
kautta Joensuuhun, josta teemme lyhyen sivukoukkauksen länteen Outokumpuun.
Lopuksi jatkamme Karjalan radan pohjoisinta osaa Pielisen pohjoisrannalle Nurmekseen, jonne aikamatkamme Karjalan kiskoilla päättyy.
Anneli Konttinen							
Marja-Liisa Pitkärannan postikortteja
Esitän kokoelmassani Marja-Liisa Pitkärannan piirtämiä Invalidiliiton,
Kuulonhuollon ja Punaisen Ristin julkaisemia kortteja vuosilta 1972–1986.

191-193 (3)

Olli Issakainen								194-195 (2)
“FDC”
Ensipäiväkuoria Suomi ja Ahvenanmaa aiheittain järjestettynä:
postimerkkinäyttelyt, urheilu, presidentit jne.
			
Olli Issakainen								
196 (1)
“Jalkapallokuoria”
Englantilaisia jalkapallokuoria: FA cup, maajoukkue jne.
						
Olli Issakainen								
197 (1)
Englanti 1964–1978 Postituore
Postituoreita englantilaisia juhlamerkkejä vuosilta 1964–1978 Norma-sivuilla.			
		
Anssi Forsblom							
198 (1)
Käyntikorttivalokuvat keräilykohteena				
Käyntikorttivalokuvia vuosilta 1860–1920.					
Raija Uotila								
Joensuu-aiheisia matkamuistoviirejä ja hihamerkkejä
Matkamuistoviirejä ja hihamerkkejä Joensuusta. Samasta aiheesta voi olla
useita variantteja sekä vaakuna-aiheita.					

199 (1)

Janne Savolainen							
200 (1)
Ruotsalaisia postilähetyksiä 1903–1967
Ruotsalaisia postimerkkejä, postikortteja ja kirjeitä vuosilta 1903–1967.				
Petri Laitinen								
201 (1)
Postilähetyksiä kadonneista valtakunnista
Kokoelmassa esitellään kartalta kadonneista postimerkkimaista
lähetettyjä postilähetyksiä eri puolilta maailmaa.
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