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Miten se hammastetiheys mitattiinkaan? Miten merkin  
ulkoasusta voi saada osviittaa merkin julkaisuvuodesta?  

Miten vältän humpuukijulkaisut? Miten postimerkin pesu on 
hyvä suorittaa? Minkälainen luettelo olisi käypä? 

Onko merkki rikki vai onko siinä erikoisuus?

Suomenkielinen 
postimerkkeilyn perusteos

jälleen saatavissa!

Tekstisivuja kirjassa on 133 sivukoon ollessa C5. 
Kirjan tilaaminen tapahtuu lähettämällä 10 euron – sisältää  

postituskulut – seteli tilaajan yhteystietojen kanssa osoitteeseen: 
Suomen Filatelistiliitto, c/o Hannula, Norokuja 5 L, 02770 Espoo.



Suomen Filatelistiliitto ry:n puheenjohtaja
Klaus Juvas

Omasta ja Suomen Filatelistiliiton puolesta toivotan kaik-
ki filatelian ystävät ja harrastukseemme tutustumaan ha-
luavat tervetulleiksi Stamp Forum 2016-näyttelyyn. Nyt 
kolmatta kertaa itse kirjamessuilla järjestettävä tilaisuus 
tarjoaa todella suurelle yleisölle mahdollisuuden tutus-
tua postimerkkiharrastukseemme sekä näytteillä olevien 
kokoelmien välityksellä, että paikalla olevien kauppiai-
den, postilaitosten ja yhdistysten myynti- ja esittelypöy-
tien avulla. Lisäksi päivittäin on esiintymisareenallamme 
mahdollisuus kuulla ja nähdä mielenkiintoisia esityksiä 
postimerkkeilyn eri vaihtoehdoista ja muodoista.
 Hatun nosto ja kiitos tänä vuonna näyttelystä vas-
taavalle Hämeen-seudulta tulevalle Tavastforum-pos-
timerkkikerhoryhmälle. Näyttelyn järjestäminen ja sen 
käytännössä pystyttäminen on osoitus aktiivisesta tal-
koohengestä. Myös uusi näyttelyjulkaisu, kuten tämä kä-
dessäsi oleva, on aina uusi dokumentti elinvoimaisesta 
toiminnastamme, joka tulee näin ollen myös jälkipolville 
tallennetuksi. 

Klaus

Arvoisat näyttelyvieraat, 



Hämeenlinnan Postimerkkikerho ry

Puheenjohtaja Timo Lilja 040 744 5049, timo.lilja@pp.inet.
fi
 Kokoukset ovat parittomien viikkojen tiistait, Luther-
talolla, Lukiokatu 1, Hämeenlinna. Ovet ava-taan noin 
kello 16.30 vaihtoa ja kahvia varten. Huutokauppakoh-
teiden kierrättäminen klo 17.30 alkaen. Varsinainen ko-
kous alkaa klo 18:
Syyskausi 2016   30.8., 13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 
22.11. ja joulukokous 13.12.

Forssan Filatelistikerho ry 

Puheenjohtaja Kari Tapola 040 503 5675, kari.tapola@
skystar.fi
 Kokoukset parittomien viikkojen keskiviikot Tölön 
liikekeskuksen kerhohuoneella Lehmuskatu 1, Forssa, 
kello 18–21.
Syyskausi 2016 17.8., 31.8., 14.9, 28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 
23.11. ja joulukokous torstai 8.12.

Hyvinkään Postimerkkikerho ry

Puheenjohtaja Jari Lärka 040 525 2162, jari.larka@vantaa.
fi
 Kokoukset parillisten viikkojen keskiviikot kello 
18.30, ovet avataan kello 17.30 kahvin ja merkkien vaih-
don ja myynnin merkeissä. Kerhoiltojen ohjelma löytyy 
kerhon Internet-sivuilta. Paikka Kau-pungintalon kella-
ri vanhalla villatehtaalla Kankurinkatu 6, sisäänkäynti 
kaupungintalon portaiden oikealla puolella olevasta 
portaikosta. 
Syyskausi 2016  24.8., 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 
30.11. ja 14.12 syyskauden päättä-jäiset

Janakkalan Postimerkkikerho ry

Puheenjohtaja Esko Tapaila 050 326 7778, etapaila@hot-
mail.com
 Kokoukset ovat parittomien viikkojen keskiviikot, 
ennen kokousta kahvi ja vaihto, ovet avataan noin kello 
17, kokouspaikka Turengin työväentalo, Kauppakuja 16.
Syyskausi 2016  31.8., 14.9., 28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 
23.11., 7.12.

Riihimäen Postimerkkeilijät ry

Puheenjohtaja Kari Lindholm 020 700 3773, kari.lind-
holm65@luukku.com
 Kokoukset ovat parillisten viikkojen tiistait kello 18, 
varsinainen kokous alkaa kello 18.30, kokous-paikka Rii-
himäen työväenyhdistyksen talossa, Hämeenkatu 48-50.
Syyskausi 2016  23.8., 6.9., 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 
29.11. ja 13.12.

Toijalan Postimerkkeilijät ry

Puheenjohtaja Tomi Nieminen tomi.nieminen@pp8.inet.
fi
Syyskausi 2016 syys-joulukuun ensimmäisenä arkimaa-
nantaina kello 18.00 Senioritalon tuvassa osoitteessa 
Kirkkotori 6 Toijalan torin varrella.

Valkeakosken Filatelistit ry

Puheenjohtaja Heikki Heino 040 779 8416
 Kokoukset ovat parillisten viikkojen torstait klo 18 
alkaen. Paikka Ulvajankadun kerhomaja, Kerho-majan-
katu 1, Valkeakoski, jokaisessa kokouksessa esitelmä fi-
lateelisesta aiheesta.
Syyskausi 2016   8.9., 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 17.11., 1.12. 
ja 15.12.

Tämänvuotisen StampForum näyttelyn rakentajina on toiminut Tavastforum-kerhojen ryhmittymä. Vanhan Hämeen 
alueen postimerkkikerhot – Forssa, Janakkala, Hämeenlinna, Hyvinkää ja Riihi-mäki - perustivat yhteisen tiedotusleh-
den vuonna 2012 ja lehti sai nimekseen Tavastforum (Hä-meentori tai hämäläinen tori). Seuraavan vuoden alusta muu-
kaan liittyivät vielä Toijalan ja Valkea-kosken kerhot. Yhteinen kerholehti oli luonteva ratkaisu, koska näillä seitsemäl-
lä kerholla on paljon yhteistyötä ja kerholaiset kiertävät ahkerasti eri kerhojen illoissa. Vuosien saatossa on syntynyt 
tavastforum-henki, mikä on selvästi vahvistanut kaikkien kerhojen toimintaa.

Tavastforum-logo



1 — Esa Aaltonen
1856 soikiomerkit

2 — Esa Aaltonen
Suomi M 1875 Senaatin ja Leimakonttorin painokset

3 — Esa Aaltonen
Riihimäen postihistoriaa

4-10 — Kalevi Ala-Kotila
Kimmo Pälikkö: Muotokuvia linnuista

11 — Hannu Elo
Toijalan vanhat leimat

12 — Anssi Forsblom
Käyntikorttivalokuvat keräilykohteena

13 — Heikki Heino
Metsästys ja kalastus Walt Disney- aiheisilla postimerkeillä

14-15 — Heikki Heino
Miekka ja sapeli – Jatkosodan kenttäpostikortteja

16-17 — Heikki Heino
Korttitaiteilija Tauno Johansson

18 — Heikki Heino
Työn ja taistelun laina vuodelta 1941

19 — Urho Heinonen
Suomen lipun vaiheita

20-21 — Pauli Ihamäki
Kolmannen Valtakunnan vieraana  

22 — Pauli Ihamäki
Äänislinna - valloitettu kaupunki

23-24 — Pauli Ihamäki
"Pustan poiskotit", partio Unkarissa ennen 
kansandemokratian aikaa

25 — Veikko Itkonen
Hirvenmetsästys Fingalin hupikorttien mukaan

26-27 — Outi Karjalainen
Kauneimmat korttini – otteita postikorttikokoelmasta

28 — Jukka Kivistö
Piristystä päivään – sanatonta ja sanallista huumoria

29-30 — Markku Koivuniemi
Suomalaiset kotkamerkit M 1901 ja M 1911

31 — Markku Koivuniemi
Mouhijärvi

32-33 — Mika Kunnari
Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen joulumerkit 
1908 - 1935

34-35 — Lauri Leppäaho
Järjestäjämaiden merkkejä niin kesä- kuin talviolympialaisista 
vuosilta 1936–2012

36-37 — Jarkko Leppänen
Suomen sähkösanomalomakkeet ja kirjekuoret 1855 - 1952

38 — Pirkko Leppänen
Pitsi-inhosta pitsinnypläykseen

39 — Kari Lindholm
Suomalaiset suojareijitteet

Kokoelmat

40 — Kari Lindholm
Sommitelmakortteja Suomesta

41-42 — Heikki Moisio
Aero / Finnair historia ja ensilentokuoret

43-44 — Reijo Myller
Suomalaisia muistoarkkeja 30-luvulta lähtien

45-46 — Reijo Myller
Riihimäki postikorteilla

47-48 — Reijo Myller
Suomalaiset automaattimerkit 1982-2003 Frama / Dassault

49 — Markku Mälkönen
Kultaa ja jalokiviä

50-52 — Lasse Nortesuo
Nykyaikaisen viisiottelun olympialaiset Hämeenlinnassa 1952 

53-54 — Ahti Paavola
Sirkka Sari – Aulangon savupiipun tragedia 30.7.1939

55-56 — Kalle Pispa
Hämäläisiä helmiä

57 — Jarmo Palkia
Jalkapallon MM-kisat 1966 - 1998

58-60 — Matti Parkkonen
Sokeritehtaita Suomessa

61 — Tuomo Riekkinen
Kaikenlaista sitä kerätäänkin

62 — Olli Saarinen
Postikorttien keräily – lyhyt oppimäärä

63 — Olavi Sahlbergin muistokokoelma
”Ranskan 1849 ilmestynyt  Ceres-merkki muiden 
postimerkkien esikuvana”

64 — Seppo Salonen
Kiitäjät

65–67 — Arja Vainio
Laulellen luonnossa

68 — Jouko Venho
Minun Toijalani

69 — Pentti Virta
Yrjö Saarisen (1899 – 1958) kortteja

70 — Heikki Virtanen
Merkillistä touhua – postimerkkejä lomakkeilla

71 — Heikki Virtanen
C.G.E. Mannerheim – kokoelmasta Suomen presidentit

72 — Aihefilatelistit ry
Koko kansan kansakoulu



FILATELIA ON…

LÖYTÖRETKI maailman ympäri. 
Filatelisti voi matkustaa tuntemattomiin maihin, nähdä 
eksoottisia villieläimiä, kivuta lumihuippuisille vuorille, 
nähdä Niagaran putoukset – ja kaikki tämä omalta koti-
sohvalta käsin. Postia on kuljetettu Kuuhun saakka, hyi-
sillä napa-alueilla ja myös merten syvyyksissä. Eksoot-
tiset postilähetykset, värikkäät postikortit ja nostalgiset 
postimerkit tuovat maantieteeseen aivan uuden ulottu-
vuuden.
 Tiibetin vanhat postimerkit tuovat tämän Kiinan 
miehittämän valtion filatelistin tietoisuuteen. Sen pa-
kolaishallituksen julkaisemat epäviralliset postimerkit 
muistuttavat vieraan hallinnon jatkumisesta maassa. 
Filatelisti on oppinut postimerkkien avulla tietämään, 
että Ugandassa puhutaan englantia, koska se on Iso-
Britannian entinen siirtomaa ja samasta syystä johtuen 
Norsunluurannikolla puhutaan ranskaa. Filatelisti osaa 
sijoittaa Guyanan Etelä-Amerikkaan ja tietää, että sen 
alue muodostuu entisistä Iso-Britannian, Ranskan ja 
Alankomaiden siirtomaista. Postimerkkien ansiosta hän 
tietää myös, ettei aluetta pidä sekoittaa Afrikassa sijaitse-
vaan Guineaan tai Papua-Uusi-Guineaan Melanesiassa.
 Ulkomaan matkat muuttuvat löytöretkiksi, kun suun-
nistaa lomakohteessaan paikalliseen antikvariaattiin, 
divariin, kirpputorille tai postimerkkiliikkeeseen. Var-
sinkin postilähetyksistä tekee usein löytöjä. Edes ammat-
tikauppiaat eivät osaa tunnistaa kaikkia postilähetyksis-
sä piileviä hienouksia. Matkalta itse lähetetyt postikortit 
voivat myös olla löytöjä, jos niihin saa esimerkiksi näyt-
tävän laivapostitoimiston leiman. Hotellista lähetetty 
kortti voi saapua perille myös yksityisen kuriirifirman 
omalla postimerkillä.
 Päästäkseen onnistuneelle löytöretkelle filatelisti kat-
soo harrasteensa kohteita hyvin monipuolisesti. Posti-
merkkien lisäksi kokoelmaan tuovat monipuolisuutta 
postilähetykset, leimat, lähetyksillä olevat postin lipuk-
keet ja merkinnät, ehiöt, postimerkkivihkot ja pienoisar-
kit, automaattimerkit, merkkien välilöt ja painetut arkin 
reunat sekä monet muut kohteet.

SEIKKAILU halki historian. 

Sodat, talouden myllerrykset, suurmiesten nousut ja 
valtakuntien tuhot tulevat eläviksi vaarin kenttäpostikir-
jeissä, vanhojen postimerkkien propagandakuvissa sekä 
postilähetyksien leimoissa ja merkinnöissä.
 Oman sukunsa historiasta innostunut filatelisti voi 
kaivaa esille isoisän lähettämät kenttäpostikirjeet sekä 
filateelisten tutkijoiden julkaiseman taulukon, joiden 
avulla kenttäpostiosoitteiden numerot voi muuttaa paik-
kakunniksi. Nyt rakkaan vaarin sotareissu ”sinne jonne-
kin” saa kasvot: osallistuiko hän kenties Raatteen tien 
taisteluihin, Summan tai Kollaan urheaan puolustami-
seen tai peräti legendaarisimmasta legendaarisimpaan 
Tali-Ihantalan taisteluun?
 Postimerkkien kuvat kertovat filatelistille tarinaa 
suurten johtajien ja mahtavien aatteiden noususta ja tu-
hosta. Pohjois-Korean postimerkeissä viljelty propagan-
da on niin räikeää, että se saa keräilijälle hymyn huulil-

le. Hitleristä julkaistiin ennen maailmansotaa lukuisia 
ylistäviä postimerkkejä. Sodan jälkeen noiden merkkien 
kasvokuvat peitettiin mustaamalla tai lisäpainamalla 
”Saksan tuhoaja”. Myös Egyptissä syrjäytetyn kuningas 
Farukin postimerkkien kasvot peitettiin mustilla palkki-
viivoilla.
 Filatelisti näkee postimerkkien kautta, miten talous-
elämä kehittyy ja romahtaa. Saksan hyperinflaatio 1. 
maailmansodan jälkeen ja Unkarin sitäkin suurempi ro-
mahdus 2. maailmansodan jälkeen ovat helppoja havain-
nollistaa postimerkkien ja postilähetysten avulla. Vuo-
den 1923 alussa saksalainen saattoi lähettää postikortin 
15 markalla. Marraskuun lopulla saman kortin lähettä-
minen maksoi peräti 40 000 000 000 eli 40 miljardia mark-
kaa. Tuolloin maassa julkaistiin 50 miljardin markan 
arvoinen postimerkki. Vuonna 1946 Unkari julkaisi maa-
ilmanhistorian korkeimmalla nimellisarvolla varustetun 
postimerkin. Tämä 15.7.1946 ilmestynyt merkki maksoi 
500 000 000 000 000 000 pengöä. Vain vuotta aikaisemmin 
kirjeen olisi voinut lähettää yhdellä pengöllä.
 Jotkut filatelistit seikkailevat lähettämällä kirjeitä. He 
osoittavat postilähetyksiä maailman sotatoimialueille ja 
katsovat sitten, mitä tapahtuu. Palautuvatko kirjeet kes-
keytyneen postinkulun vuoksi? Minkälaisia seliteleimo-
ja ja merkintöjä niihin on tullut? Kulkeeko posti Venäjän 
itseensä liittämän Krimin alueelle vai käännytetäänkö se 
takaisin lähettäjälle?

AARTEENETSINTÄÄ. 

Vanhat vintit ja ullakkokomerot tarjoavat keräilijälle 
mahdollisuuden suuriin ja rahallisesti hyvinkin arvok-
kaisiin löytöihin.
 Englantilainen koulupoika Vernon Vaughan löysi 
aikanaan sukulaisensa vinttikomerosta ennennäkemät-
tömän postimerkin. Se tunnetaan nykyään nimellä Brit-
tiläisen Guyanan 1 centin magentanpunainen. Tämä 
vuonna 1856 julkaistu postimerkki myytiin yhdysvalta-
laisessa huutokaupassa vuonna 2014 ja siitä maksettiin 
9,5 miljoonaa dollaria. Tuo postimerkki on painoonsa 
suhteutettuna maailman kallein esine.
 Suurin osa ullakkolöydöistä on toki pienempiä, mut-
ta useampi kotimaamme koululainen on rikastunut sa-
doilla tai jopa tuhansilla euroilla kannettuaan isoisänsä 
postimerkkikansion tai isoäitinsä joulukortit myynti-
markkinoille. Martta Wendelin, Rudolf Koivu ja Carl 
Larsson ovat muiden muassa arvostettuja ja haluttuja 
postikorttitaiteilijoita. Uusimmasta tuotannosta monien 
keräilijöiden haluamia ovat esimerkiksi Marjaliisa Pitkä-
rannan ja Osmo ”Omppu” Omenamäen teokset.
 Uusista postimerkeistä voi myös tehdä rahanarvoisia 
löytöjä. Duudsonien kunniaksi vuonna 2014 julkaistusta 
pienoisarkista tehtiin pieni erillispainos, jossa on useita 
eroavaisuuksia tavalliseen pienoisarkkiin verrattuna. Fi-
latelistit maksavat tästä erikoispainoksesta satoja euroja 
sen harvinaisuuden vuoksi, vaikka arkin on voinut os-
taa postista muutamalla eurolla. Yhdysvalloissa on niin 
ikään julkaistu erikoispainos pienoisarkista, joka esittää 
USA:n tunnetuinta postimerkkiä, väärinpäin lentävää 



Jenny Curtiss –lentokonetta. Uusista postimerkeistä on 
myös mahdollista löytää monenlaisia painovirheitä, ku-
ten siirtymiä tai puuttuva hammaste. Postin tiskillä on 
siis aina mahdollisuus tehdä arpajaisvoittoon verratta-
vissa oleva löytö!

TAIDETTA. 

Postimerkin kuva-aihe on taideteos, parhaimmillaan hie-
noa kaiverrustyötä. Eturivin taiteilijat mahduttavat mi-
niatyyrikokoon mitä mielikuvitusrikkaimpia maailmoja. 
Filatelisti voi niistä valita itselleen mieluisimmat aiheet 
– vaikkapa muiden harrastustensa mukaan. Postimerkit 
ovat päässeet useamman elokuvan, kirjan ja sarjakuvan 
aiheiksi. Aku Ankan tarinoissa postimerkit ovat näytel-
leet monet kerrat merkittävää roolia.
 Muumipostimerkit ovat Suomen filateliassa ilmiö, 
joka houkuttaa muun muassa japanilaisturisteja. Niinpä 
postilaitos julkaiseekin joka vuosi uusia muumiaiheisia 
postimerkkejä. Muumien ”isoäiti” eli heidät luoneen 
taiteilija Tove Janssonin äiti Signe Hammarsten-Jansson 
oli puolestaan maailmanlaajuista arvostusta nauttinut 
postimerkkitaiteilija, jonka käsialaa ovat monet 1940-lu-
vun suomalaiset postimerkit. Tämä rautarouva oli yksi 
maailman ensimmäisistä naispuolisista postimerkkitai-
teilijoista. Muita kansainvälisesti tunnettuja postimerk-
kitaiteilijoita olivat mm. Ruotsin hovin kuninkaallinen 
kaivertaja Czeslaw Slania sekä suomalainen arkkitehti 
Eliel Saarinen, joka suunnitteli vuonna 1917 itsenäisty-
neen Suomen ensimmäiset omat postimerkit.
 Monet taiteilijat ovat niin ikään filatelisteja. Venäjän 
keisarilliselle hoville jalokivin koristeltuja pääsiäismunia 
luoneen Fabergén kultasepänliikkeen omistaja Agathon 
Fabergé oli intohimoinen filatelisti, jolla oli mm. huimaa-
van hieno kokoelma Suomen postimerkeistä. Paettuaan 
kommunistien vallankumouksen jälkeen Venäjältä Suo-
meen Fabergé pystyi rahoittamaan perheensä elämän 
kahden vuosikymmenen ajan postimerkkikokoelmiensa 
avulla.

TIEDETTÄ. 

Suurennuslasi ja erilaiset tutkimusvälineet ovat avuksi, 
kun leimat, painoasu ja painannan virheet paljastavat 
taitavalle tutkijalle postimerkin ja postilähetyksen salat. 
Parhaat tutkijat voivat ryhtyä aitouttajiksi, jotka paljasta-
vat väärentäjiä.

 Filateliaa voidaan pitää historian aputieteenä samaan 
tapaan kuin numismatiikkaa tai sigillografiaa eli sinet-
tien tutkimusta. Filatelisti saattaa tutkia tarkkaan posti-
merkkien painomenetelmiä tai sitten postilaitoksen his-
toriaa tiedonvälityksen näkökulmasta. Postilähetys on 
keräilijälle enemmän kuin vain lähetykseen kiinnitetty 
postimerkki. Sortokaudelta lähetetty kortti voi paljastaa, 
miten lähettäjä suhtautui Venäjän tsaarin pyrkimyksiin 
venäläistää maamme. Suomen sisällissodan aikaan lä-
hetetty postikortti kertoo, oliko alueella voimassa pu-
nainen vai valkoinen valta. Punaisten Suomessa oli jul-
kaistu omat postitaksat, joten maa oli jakautunut myös 
postinkuljetuksen osalta kahteen eri alueeseen.
 Myös postileimat kertovat paljon historiasta. Suomen 
varhaisimmat postileimat ovat venäläisin kirjaimin kir-
joitettuja kyrillisiä leimoja. Myöhemmin tulivat päivä-
määrän ja vuoden sisältävät paikkakuntaleimat, jotka 
saattoivat olla laatikon muotoisia tai pyöreitä. Sortokau-
sien aikana käyttöön otettiin suomalaisuutta korostavat 
Finland-leimat. Itsenäistymisen jälkeen leimoista taas 
raaputettiin pois kyrillisin aakkosiin kirjoitettu paikka-
kunnan nimi. Nykyiset leimat ovat osin paluuta van-
haan, sillä vuodesta 2014 lähtien posti on alkanut palaut-
taa leimoihin ruotsinkielisiä nimiä.

RUNSAUDENSARVI. 

Filatelia on enemmän kuin harrastus. Se on elämäntapa, 
kyky katsella maailmaa uudenlaisin silmin sekä mahdol-
lisuus nähdä joka päivä jotain uutta ja ihmeellistä. Filate-
lia on elämänpituinen matka.
 Postimerkkien avulla voi tutustua lähes kaikkiin 
mahdollisiin kulttuurin muotoihin. Omaperäisyydellä 
ja luovuudella pääsee pitkälle. Eräs filatelisti keksi hyö-
dyntää ”tylsiä ja tavallisia” hallitsijoiden muotokuva-
postimerkkejä uudella tavalla. Hän rakensi niiden avulla 
aihekokoelman, joka oli tutkielma miesten partamuo-
dista eri kulttuureissa ja eri aikakausina. Kilpailemisesta 
innostuneet filatelistit voivat esittää kokoelmiaan näyt-
telyissä, joissa ne arvostellaan ja palkitaan. Nykyisin 
postimerkkinäyttelyissä on myös Avoin luokka, jossa saa 
esittää filateelisen materiaalin lisäksi kaikkea muutakin 
keräilytavaraa, kunhan se vain mahtuu kehysten väliin.
 Postimerkkejä ja filateliaa on hyödynnetty myös 
opinnäytetöissä. Suomessa on tehty useampi filateliaa 



käsittelevä pro gradu –työ ja ainakin yksi väitöskirja. 
Gradujen aiheina ovat olleet esimerkiksi filatelian sosiaa-
linen puoli eli kerhotoiminta ja postimerkkien käyttämi-
nen kouluissa opetustyön tukena. Filateelinen väitöskirja 
vuodelta 2015 on entisen kommodorin monikymmen-
vuotisen keräilyharrastuksen huipennus. Hänen väitös-
kirjansa käyttää postimerkkejä merisotataidon kehitty-
mistä kuvaavina dokumentteina. 
 Filatelian voi yhdistää omaan henkilöhistoriaansa 
yrittämällä löytää omana syntymäpäivänään leimattu-
ja postilähetyksiä. Tai sitten postileimojen päivämääriä 
voi kerätä pilke silmäkulmassa. Aikanaan oli hyvinkin 
suosittua hankkia harmonisten päivämäärien leimoja, 
kuten esimerkiksi 20.12.2012. Nykyisin voi myös teettää 
aivan omannäköisensä postimerkin käyttämällä postin 
Omakuvamerkki–palvelua. Erikoisia postimerkkejä on 
kuitenkin julkaistu ennenkin. Erimuotoisista ja eri ma-
teriaaleista valmistetuista postimerkeistä saa hauskan 
kokoelman. Siihen voi sisällyttää esimerkiksi muovisen 
ja pyöreän bhutanilaisen postimerkin, joka on samalla 
maan kansallislaulua soittava äänilevy.

RAKKAUTTA. 

Filatelia on intohimoa, rakkautta omaa  
keräilyalaa kohtaan. Jokainen voi  
rakentaa itselleen tärkeästä  
aiheesta kokoelman. Se  
voi olla esimerkiksi 
omaa kotipaikkaa 
esittelevä ns. 
kotiseutukokoelma. 
Filatelia luo 
turvaa ja 

pysyvyyttä, se sitoo keräilijän omaan aikakauteensa ja 
yhteisöönsä. Erityisesti postikorttien nostalgisessa ja vä-
rikylläisessä maailmassa keräilijä saa kosketuksen niin 
menneisyyteen kuin nykyhetkeen.
 Filatelia on yhdistänyt ihmisiä monenlaisin sitein. 
Useita romanttisia suhteita on solmittu vuosien varrella 
ja onpa aviopuolisoitakin löytynyt filateliaharrastuksen 
piiristä. Maailman filatelistit muodostavat keskenään 
verkostoja, joiden avulla pääsee tutustumaan monenlai-
siin ihmisiin ja kulttuureihin. Niinpä nuori suomalainen 
löysi sydänystävän vanhasta virolaismiehestä, jonka ker-
tomukset toisesta maailmansodasta ja Siperian vankilei-
reistä ovat jääneet lähtemättömästi mieliin.
 Filatelia on myös rakkautta luontoa kohtaan. Se on 
hyvin ekologinen harrastus, sillä postimerkkien keräily 
on niiden uusiokäyttöä, kierrättämistä. Postimerkkien 
avulla on myös kerätty rahaa moniin hyviin tarkoituk-
siin kuten Punaisen ristin toiminnan tukemiseen. 
 Filatelia toimii myös rakkaudentunnustuksena omaa 
työtä tai harrastusta kohtaan. Etiopiassa lähetystyötä 
tehnyt pappi rakensi hienon näyttelykokoelman tuon 
Afrikan valtion postimerkeistä. Suomalainen arkkitehti 
nousi filateelisen maailman huipulle kultamitalilla 

palkitulla kirkkoarkkitehtuurin kokoelmallaan.  
Sudenkorentoharrastaja on laajentanut  

keräilyn kohdettaan tutkimalla näitä  
lentäviä hyönteisiä myös  
postimerkeillä. Pyöräily,  

käsityöt, partio…  
olipa laji mikä  

tahansa, harrastaja voi  
rakentaa siitä  

filateelisen  
kokoelman.



Suomen Filatelistiliiton jäsenyhdistykset yhteyshenkilöineen:

Valtakunnalliset erikoiskerhot
Aihefilatelistit  
— Ulla Kemppilä, ulla.kemppila@elisanet.fi

Eesti Filatelistit  
— Pertti Hujala, pertti.hujala@netti.fi

Maksimifilatelistit  
— Olli Turunen, olliturunen541@gmail.com

Postihistoriallinen Yhdistys  
— Petteri Hannula, info@postihistoria.info

Suomen Ehiöfilatelistit  
— Kari Rahiala, kari.rahiala@kolumbus.fi

Suomen Postimerkkivihkojen Keräilijät  
— Kaarlo Hirvikoski, kaarlo.hirvikoski@elisanet.fi

Suomen Yhd. Indokiinan, Madagaskarin ja Tiibetin keräil. 
Kerho  
— Jukka Sarkki, jukka.sarkki@sarkki.net

Paikalliset yleiskerhot
Alavuden Postimerkkeilijät  
— Janne Collin, jj.collin@luukku.com

Etelä-Satakunnan Postimerkkikerho (kokoontuu Sastamalassa) 
— Erkki Vanhanen, erkki.vanhanen@suomi24.fi

Fenno-Scandia (kokoontuu Helsingissä)  
— Esko Hyytiäinen, esko.hyytiainen@kolumbus.fi

Forssan Filatelistikerho  
— Jukka Kivistö, kippari@surffi.net

Haminan Postimerkkikerho  
— Pekka Kaitila, pekka.kaitila@kymp.net

Heinolan Postimerkkikerho  
— Jari Kovalainen, jari.kovalainen@phnet.fi

Helsingfors Frimärksamlareförening  
— Finn Sumelius, finn.sumelius@welho.com

Hyvinkään Postimerkkikerho  
— Kimmo Matinlassi, kimmo.matinlassi@altiacorporation.
com

Hämeenlinnan Postimerkkikerho  
— Timo Lilja, timo.lilja@pp.inet.fi

Iisalmen Postimerkkikerho  
— Matti Tallgren, matti.tallgren@meili.fi

Ilomantsin Postimerkkikerho  
— Pasi Kuusisto, (013) 881 470

Imatran Postimerkkikerho  
— Martti Heinonen, heinonen.martti@gmail.com

Jakobstads Filatelister  
— Sven-Göran Granroth, 050 585 1825

Janakkalan Postimerkkikerho  
— Esko Tapaila, etapaila@hotmail.com

FILATELISTILIITON JÄSENYHDISTYKSET

Joensuun Postimerkkeilijät  
— Mika Issakainen, Viklankatu 10 F 25, 80160 JOENSUU

Jämsän Seudun Keräilijät  
— Tapio Heinonen, tapio.heinonen@pp7.inet.fi

Järvenpään Filatelistiseura  
— Tero Kilpijärvi, tero.kilpijarvi@gmail.com

Kajaanin Postimerkkikerho  
— Antti Mäkinen, antti.makinen@kajaani.fi

Keski-Suomen Filatelistiseura (kokoontuu Jyväskylässä)  
— Tuomo Koskiaho, tuomo.koskiaho@pp.inet.fi

Kirkkonummen Filatelistit - Kyrkslätt Filatelister  
— Janne Peuraniemi, janne.peuraniemi@tkk.fi

Kokemäen Postimerkkikerho  
— Markku Karen, (02) 546 8991

Kokkolan Filatelistit - Gamlakarleby Filatelister  
— Erkki Urmo, (06) 831 7124

Korson Filatelistit  
— Heikki Peltola, heikkipeltola@kolumbus.fi

Kotkan Postimerkkikerho  
— Martti Asikainen, martti.asikainen@kymp.net

Kouvolan Postimerkkikerho  
— Eero Ravi, eero.ravi@gmail.com

Kuopion Filatelistikerho  
— Osmo Korhonen, osmo.ko@luukku.com

Lahden Postimerkkikerho  
— Jouni Hynynen, jouni.hynynen@hotmail.com

Lapin Postimerkkeilijät (kokoontuu Rovaniemellä)  
— Pekka Kerkelä, pekka.kerkela@suomi24.fi

Lappeenrannan Postimerkkikerho  
— Martti Tauru, martti.tauru@pp.inet.fi

Lieksan Postimerkkikerho  
— Juhani Kakkinen, kareliastamps@gmail.com

Lohjan Postimerkkikerho  
— Antero Tarvainen, 0445121535

Mikkelin Postimerkkeilijät  
— Juhani Arhi, mikkelin.postimerkkeilijat@gmail.com

Mäntyharjun postimerkkikerho  
— Pekka Sipilä, 0400 587 709

Nokian Postimerkkeilijät  
— Pauli Wilén, 0405963787

Närpes Filatelister  
— Mats Nordberg, 0504391172

OTK:laisten Filatelistikerho (kokoontuu Helsingissä)  
— Sauli Halkola, sauli.halkola@pp.inet.fi

Oulun Postimerkkikerho  
— Jyrki Lampila, toimisto@isannointilampila.fi

Pargas Filatelister - Paraisten Filatelistit  
— Jarl Aspelin, jarl.aspelin@gmail.com

Pirkan Postimerkkeilijät  
— Mika Niininen, mikaniininen@netti.fi

Jatkuu seuraavalla sivulla.



Jatkoa edelliseltä sivulta.

Porin Postimerkkikerho  
— Raimo Niemi, raimoniemi1@luukku.com

Posti- ja telefilatelistit (kokoontuu Helsingissä)  
— Tapani Ruotanen, tapani.ruotanen@hotmail.com

Rauman Filatelistikerho  
— Olli Viljanen, olli.viljanen@dnainternet.net

Rautatien Filatelistit (kokoontuu Helsingissä ja Pieksämäellä) 
— Tedik Bederdin, tedik.bederdin@gmail.com

Riihimäen Postimerkkeilijät  
— Markku Koivuniemi, 040 723 5562

Salon Filatelistikerho  
— Matti Both, mattiboth@gmail.com

Savonlinnan Postimerkkeilijät  
— Ansa Vartia, 050 581 2875

Suomen Filatelistiseura (kokoontuu Helsingissä)  
— Tuomas Juvonen, jutufi@gmail.com

Tampereen Filatelistiseura  
— Juha Valtonen, juha.valtonen@palkane.fi

Teuvan Postimerkkikerho  
— Erkki Mujunen, erkki.mujunen@teuvalainen.com

Tikkurilan Filatelistit - Dickursby Filatelister  
— Martti Forss, martti.forss@onninen.fi

Toijalan Postimerkkeilijät  
— Tomi Nieminen, tomi.nieminen@pp8.inet.fi

Turun Filatelistiseura  
— Asko Karlsson, ok-sak@hotmail.com

Turun Postimerkkikerho  
— Keijo Kaskinen, keijo.kaskinen@suomi24.fi

Upseerifilatelistit (kokoontuu Helsingissä)  
— Sakari Vehviläinen, sakari.vehvilainen@elisanet.fi

Uudenkaupungin Postimerkkikerho  
— Jukka A. Mattila, jumatti@uusikaupunki.fi

Vaasan Filatelistit - Vasa Filatelister  
— Harry Swanljung, harry.swanljung@gmail.com

Valkeakosken Filatelistit  
— Heikki Heino, 040 779 8416

Västra Nylands Filatelister (mötesplats i Ekenäs)  
— Björn Ahlfors, bjorn.ahlfors@gmail.com

Ylivieskanseudun Postimerkkikerho  
— Heikki Keski-Sipilä, heikki.keski-sipila@kotinet.com

Åbo Frimärkssamlareförening  
— Guy Grönblom, (02) 239 2661

Ålands Frimärkssamlarförening  
— Rainer Åkerblom, (018) 175 89 (018) 635 705



Finlandia 2017 -mainos




