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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: 25.8, 8.9, 22.9, 6.10, 20.10, 3.11, 17.11, 1.12. ja jouluko-
kous ilmoitetaan myöhemmin.

Forssan Filatelistikerho ry
Kokoukset parittomien viikkojen keskiviikot Tölön liikekeskuksen kerhohuoneella Lehmuskatu 1, 
Forssa,  kello 18–21. 
Syksy 2020 parittomien viikkojen keskiviikot: 12.8., 26.8, 9.9, 23.9, 7.10, 21.10, 4.11, 18.11, 2.12.
Kesäkokous on peruttu

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, sisäänkäyn-
ti kaupungintalon portaiden oikealla puolella olevasta portaikosta. 
Syksy 2020: 19.8. Syyskauden aloitus Lehtolan maja, 2.9. Havaintoja koronan ajalta, 16.9. Radan-
varren tunnelmat, 30.9. Hollannin siirtomaat, 14.10. Keräilyn taustoja, 28.10. Valtakadulta vuosien 
varrelta, 11.11. Aaltosen torpasta, 25.11. Vaalikokous, 9.12. Joulukokous.

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: 18.8, 1.9, 15.9, 29.9, 13.10, 27.10, 10.11, 24.11, 
8.12,  
Parittomien viikkojen maanantaisin on kokoelmanrakentamisilta vanhalla kerholla noin kello 17 
alkaen.

Toijalan Postimerkkeilijät ry
Syksy 2020: elo–joulukuussa  ensimmäisenä arkimaanantaina kello 18 Senioritalon tuvassa osoit-
teessa Kirkkotori 6 Toijalan torin varrella.

Valkeakosken Filatelistit ry
Kokoukset ovat parillisten viikkojen torstait kello 18 alkaen. Paikka Ulvajankadun kerhomaja, Ker-
homajankatu 1, Valkeakoski, jokaisessa kokouksessa esitelmä filateelisesta aiheesta.
Syksy 2020 parillisten viikkojen torstait: 3.9, 17.9, 1.10, 15.10, 29.10, 12.11, 26.11, 10.12.

Tavastforum-lehti postitetaan näiden kerhojen jäsenille jäsenetuna.

Pohjolan postien yhteisteemana (aiempi Pohjola-julkaisu) on tänä vuonna eläinpienokaiset. Tanskan merkkikuvissa (á 
10 DKK) nahdään orava, metsäkauris, pähkinähiiri, siili ja kärppä. Merkit ilmestyivät 10 merkin myyntipakkauksena, 
siis kaksi kutakin. Ensipäivänleimaan 2.1.2020 on kuvattu minkin pää.

Tanskan Pohjola-merkit 2020
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T A V A S T F O R U M Numero 3/2020, Yhdeksäs vuosikerta. Ilmestyy 4 kertaa vuodessa
Julkaisijat: Hämeenlinnan Postimerkkierho, Forssan Filatelistikerho, Hyvinkään Postimerkkikerho, 
Janakkalan Postimerkkikerho, Riihimäen Postimerkkeilijät, Toijalan Postimerkkeilijät ja Valkeakosken Filatelistit.
Tavastforum-lehti postitetaan julkaisijakerhojen jäsenille jäsenetuna.

Aineistopäivät numero 4/2020 viimeistään 20.11.2020. 
Lehti ilmestyy vuonna 2020 neljänä numerona: helmi-, 
touko-, elo- ja joulukuussa.
Painopaikka Hämeenlinnan OffsetKolmio Oy
Taitto Lauri Poropudas lauri.poropudas@pp.inet.fi
Osoitteenmuutokset: Varstatie 28, 13500 Hämeenlinna 
tai jukka.koljonen@kolumbus.fi

Toimituksella on oikeus toimittaa ja muuttaa 
kaikkea sille jätettyä aineistoa.

Toimituskunta
Timo Lilja timo.lilja@pp.inet.fi päätoimittaja
Heikki Heino, puh. 040 779 8416
Pauli Ihamäki, pauli.j.ihamaki@gmail.com 
Tuomo Riekkinen, tuomo.riekkinen@pp.inet.fi
Reijo Myller, reijo.myller47@gmail.com
Matti Parkkonen, matti.parkkonen@pp2.inet.fi
Lauri Poropudas, lauri.poropudas@pp.inet.fi
Jukka Kivistö, jukkaikivisto@gmail.com
Seppo Tossavainen, seppo.tossavainen@pp.inet.fi
Asko Tyvelä, tyvela@kolumbus.fi

Syksyn toimikautta kohti!

Kummallisen talven jälkeinen kesä on kulunut luonnon ja puutarhan kukoistuksen seuraamisessa. Kaikki ei ole 
mennyt niin kuin lämpimän talven jälkeen olisi kuvitellut. Joukko kasveista ja puista, kuten pihlajat, eivät lain-

kaan pitäneet lumettomasta talvesta, mutta toisaalta monet ovat kasvaneet ja kukkineet ylenpalttisesti.  
Syksy lähestyy ja kerhotoiminnan käynnistymistä suunnitellaan. Vuosikokoukset ovat pitämättä ilmeisesti kaikilla 

kerhoilla ja kerhoiltojen toteuttamisen tapoja pohditaan. On mukavaa päästä jälleen kokoontumaan tutun ja turvallisen 
joukon kanssa. Kaikki ei kuitenkaan suju vanhaan totuttuun malliin. THL edellyttää, että käsiä pestään ja käsidesiä 
käytetään, jollakin tasolla turvavälit pidetään, osataan yskiä ja aivastella oikein ja uusimpana ohjeena suositellaan 
julkisissa tiloissa maskin pitämistä. Mutta ovatko kerhojen kokoontumispaikat julkisia tiloja? Tätä luettaessa ohjeistus 
on ilmeisesti jo tarkentunut tältä osin. 

Maailma on edelleen sekaisin koronan keskellä emmekä tiedä, mitä on edessä.
Koronatilanteen maailmanlaajuiset grafiikat eri muodoissaan ovat armottomia. Tartunnat ja kuolemat kasvavat 

kaiken aikaa eikä kokonaistilanne ole yhtään helpottunut ja monessa maassa Euroopassakin tilanne on huonontunut. 
Elämme edelleen aidosti epätietoisuuden ja epävarmuuden keskellä, emmekä voi olla varmoja oikein mistään. Tässä 
tilanteessa syksyn toimintakauden yllä leijuu synkkiä pilviä. Myönteistä on se, että Tavastforum-yhteisön kerhot 
pyrkivät kuitenkin käynnistämään kerhotoiminnan vuosisuunnitelmiensa mukaisesti. 

Myös tämän numeron infosivut on rakennettu sillä ajatuksella, että toiminta käynnistyy normaalisti. Sivumäärämme 
on vähäinen, koska kaikki toiminta on pysähdyksissä maailmanlaajuisesti eikä kerrottavaa juuri ole.

Yksi asia pitää ottaa vielä esille. Erilaisen kevään aikana on asioita saattanut unohtua. Olethan muistanut maksaa 
kerhosi tämän vuoden jäsenmaksun! 

Timo Lilja

ISSN-L 2242-7759 ISSN 2242-7759

Ilmoitushinnat: takakansi 200 €; sisäkannet 1/1 sivu 160 €, ½ sivua 90 €; muut 1/1 sivu 120 €, ½ sivua 60 €  

Hämeenlinnan kerhon nettisivut on avattu!
Ne löytyvät osoitteesta www.hmlpmkerho.fi
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Särpimäentiellä Valkeakoskella 
asustaa mielenkiintoinen paris-

kunta. Molemmat ovat tehneet vuosi-
kymmenien pituisen taipaleen keräi-
lyn parissa.

Outi aloitti pikkutyttönä postimerk-
kien keräilyn, kun veli ja naapurin 
poika liittyivät postimerkkikerhoon. 
Pojat antoivat Outille rikkinäiset ja 
ylijäämämerkkinsä. Aikansa keräil-
tyään Outi päätti lopettaa, kunnei 
tyttönä päässyt kerhoon eikä poikien 
antama aineisto enää tyydyttänyt.

Pauli aloitti myös hyvin varhaises-
sa vaiheessa kaikenlaisen keräilyn. 
Postimerkkien keräily oli kokomaa-
ilmakeräilyä. Tuolta ajalta hänellä 
on tallella 20 sinikantista vihkoa, joi-
hin hän keräsi maittain merkkejä ja 
jokaisella aukeamalla toisella sivulla 
on aina oleellisia tietoja kyseisestä 
maasta ja viereisellä sivulla maan 
merkkejä. Tämä keräily on jatkunut 
kautta vuosikymmenien ja tänään 
kokoelmasivuja on kahdestasadasta 
maasta.

Pihtiputaalainen Pauli on kahdek-
sanlapsisen perheen vanhin. Isä oli 
kuorma-autoilija, joka kuljetti tukki-
kuormia, ja Pauli toimi usein apumie-
henä. Paulin rooli vanhimpana lapse-
na on tehnyt hänestä ilmiselvästi jo 
varhain vastuunkantajan ja kaikkeen 
tarpeelliseen kyselemättä tarttuvan 
nuoren miehen. Isossa perheessä hän 
joutui ottamaan vastuuta 14-vuotiaas-
ta alkaen jopa ruoanlaitosta ja talous-
asioista.

Pihtiputaalla koulupoikana Pauli sai 
poikkeuksellisesti luvan lainata kirjas-
tosta kaikenlaista kirjallisuutta ja hän 
myös luki laaja-alaisesti kaikkea.

Karjalaisten olohuoneesta löytyy 
perinteinen kipsinen hymypoika, 
jonka Pauli sai kansakoulussa. Hän 
on ollut koulussa selkeästi etevä. Voin 
kuvitella, että opettajan sanat Paulista 
ovat kantaneet pitkälle hänen elämäs-

Kerhojemme keräilijöitä – 
Outi ja Pauli Karjalainen

Outi ja Pauli Karjalainen on tunnettu parivaljakko suomalaisille filatelisteille 
Valkeakosken Filatelistien huutokauppojen pitäjinä ja VBO-toiminnastaan.

Valkeakosken Filatelis-
tien huutokaupan nume-
ro 151 kansi. Kyseessä 
oli viimeinen, juhlahuu-
tokauppa. Karjalaiset 
hoitivat näistä huuto-
kaupoista 150.



5

sään: ”Pikkupoika päätä muita lyhy-
empi mutta päätään pitempi kaikessa 
muussa.”

Outi ja Pauli tapasivat tansseissa 
1974 Valkeakoskella ja siitä alkoi 
yhteinen keräilijöiden taival. Outi on 
kotoisin Kangasalalta, koulutuksel-
taan ylioppilasmerkonomi ja valmis-
tumisensa jälkeen työskenteli valtion 
verohallinnossa muutaman vuoden 
ajan. Ensimmäisen lapsen synnyttyä 
1975 hän jäi kotiin. Myöhemmin 
perhe kasvoi vielä kahdella lapsella. 

Huutokaupat ja VBO
Vuonna 1976 alkoivat Valkeakosken 
Filatelistien huutokaupat tilanteessa, 

Paulin lapsuudenaikainen postimerkkivihko, missä oikealla puolen oli merkit 
ja vasemmalla sivulla tietoa kyseisestä maasta.

Pari kohdetta Outin kokoelmista, vasemmalla kirjot-
tu kortti ja oikealla pari hänen perinnekokoelmansa 
korttia. Siinä kokoelmassa kuvataan perinteisiä töitä 
ja askareita.

Tämän rinnalla he hankkivat val-
tavasti materiaalia omaa keräilyään 
varten ja alkoivat myydä ylimääräis-
tä pois. Hämeenlinnassa on edelleen 
kirpputori Suomen kasarmin aarteessa 
heidän myyntipöytänsä. Monet meistä 
ovat vuosien varrella hankkineet heiltä 
monenlaista aineistoa kokoelmiinsa. 

Yhtenä tapana on ollut myös valin-
tavihoista ostaminen. Karjalaiset ovat 
tehneet vihkoja valtavasti sekä VBO-
järjestelmään että muuallekin tähän 
päivään asti. Kysyin Paulilta, kuinka 
paljon he ovat niitä valmistaneet. Kos-
kaan he eivät ole sitä laskeneet, mutta 
Pauli arvioi niitä syntyneen yli tuhat 
kappaletta.

Paulin kirjeensulkijakokoelmassa on 
sulkijoita eri teemoista, tässä kaksi 
sulkijaa teemalla ”Suojaa suojatto-
mille”, Suomen eläinsuojelun hyväksi 
1904 julkaistut sulkijat.

jossa kerho sai valtavan suuren jää-
mistön realisoitavaksi. Sen normaali 
myyminen kerhon kautta oli mahdo-
tonta ja Pauli ja Outi saivat tehtäväk-
seen järjestää kerhon julkisia huuto-
kauppoja.

Vuodet kuluivat ja huutokaupoista 
tuli suosittuja ja myytävää kertyi lisää 
kaiken aikaa. Outin ollessa kotona ja 
Paulin kulkiessa työmatkoilla huuto-
kauppojen järjestäminen oli pitkälti 
Outin harteilla. He järjestivät niitä 
yli kolmenkymmenen vuoden aikana 
kaikkiaan 150 kertaa. Viimeinen oli 
35-vuotishuutokauppa vuoden 2012 
keväällä 2845 kohteella. Paulin sai-
rastuttua huutokaupat jäivät.
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Outilla ja Paulilla oli liuta tava-
rantoimittajia ja kumppaneita, muun 
muassa Niilo Hurme Turusta ja 
Björn-Eric Saarinen ja VBO-kuvi-
oissa muun muassa Reijo Siltanen ja 
Kalle Pispa. Kotiin kertyi myytävää 
rullakkokaupalla. Outi kertoi, että 
jossakin vaiheessa miniä kieltäytyi 
vierailuista, koska heillä oli tavaraa 
niin paljon, että huoneissa oli vaikea 
liikkua ahtaita väyliä pitkin. 

Minun vieraillessani näytti jo ihan 
toiselta. Karjalaiset ovat myyneet 
kokoelmiaan ja ylimääräistä aineis-
toaan pois jo pitkään. Kanavina ovat 
olleet erityisesti Huutokortti ja Suo-
men Filateliapalvelu. Ilmeisesti vain 
rakkaimmat kokoelmat ovat jäljellä.

Outin kokoelmien kerääminen on 
ollut pitkäjänteistä ja hän on pereh-
tynyt perusteellisesti kuhunkin aihee-
seensa. Outin tallessa olevia koko-
elmia: 

Lapsiaihe, josta 1977 hän sai 
hopeamitalin Järvenpään näyttelyn 
nuorisoluokassa; Perinnekortit, val-
tava kokoelma ikivanhoja kortteja 
suomalaisten askareista ynnä muusta; 

Suomalaisia ulkomailla, metsäsuo-
malaiset, siirtolaiset ja yksittäisiä suo-
malaisia maailmalla; 

Kauneimmat korttini, jossa pelkäs-
tään Outin ihailemia kortteja; 

Kirjottuja kortteja, aidosti kirjottu-
ja kortteja – kokoelma ollut viimeksi 
näyttelyssä Toijalassa joitakin vuosia 
sitten.
Paulin tallessa olevia kokoelmia:

Kirjeensulkijat, valtava kokoelma 
viime vuosisadan alusta eteenpäin;

Paperisinetit, kokoelma, jota Pauli 
pitää ainoalaatuisena;

Valkeakoski, kotiseutukokoelma, 
jossa monenlaista aineistoa: hätära-
ha, sinettileimoja, kortteja, valokuvia 
ynnä muuta;

Suomalaiset merkit loistoleimaisi-
na, kokoelma joka täydentyy kaiken 
aikaa.

Yhteisiä kokoelmia heillä on ollut 
Australiasta ja Kanadasta.

Outi on Valkeakosken Filatelistien 
rahastonhoitaja. Pauli kirjoitti pitkään 

ritehtaalle. Työhaastattelussa tuleva 
esimies haukkui hänet ja erityisesti 
sen, että piirustuksessa oli todistuk-
sessa numerona vain kuusi. Pauli ei 
hätkähtänyt karjuvaa esimiestä ja 
tyynesti kuunteli häntä. Lopulta mies 
sanoi, ettei täällä tarvitse piirtää. 
”Saatte vuoromestarin paikan”.

Työn käynnistettyä tehdas koulutti 
Paulia kaiken aikaa kaikessa mahdol-
lisessa. Kulminaatiopiste uralla oli 
hetki, jolloin alainen kuoli työtapatur-
massa tehtaalla. Johtaja heräsi työtur-
vallisuuden puutteisiin ja edellytti, että 
nyt pitää ryhtyä kaikkiin mahdollisiin 
toimenpiteisiin parannuksien aikaan-
saamiseksi. Paulin uudeksi tehtäväksi 
alkoivat hahmottua työsuojeluun liit-
tyvät asiat. UPM:n työturvallisuutta 
alettiin edistää valtakunnallisesti ja 
ennen pitkää Pauli toimi yhtiön työ-
turvallisuuden koulutuspäällikkönä ja 
lopulta nousi työturvallisuuden kehi-
tyspäälliköksi. Mukana olivat kaikki 

postimerkkeilystä paikallisiin lehtiin 
ja toimi Valkeakosken Filatelistien 
vaihdonjohtajana.

Koti on tulvillaan kirjoja – kauno-
kirjallisuutta – erityisesti Mika Wal-
tari, matkakirjoja, historiaa ja paljon 
muuta. Molemmat ovat intohimoisia 
lukijoita. Heillä on ilmiselvästi ollut 
tarve lukea niin paljon kuin mahdol-
lista kaikesta siitä, mistä he ovat olleet 
kiinnostuneita ja mitä he ovat harras-
taneet ja keräilleet. Vaikkapa Outin 
kiinnostus historiaan näkyy selvästi 
hänen monesta kokoelmastaan.

Työturvallisuuden ykkönen
Pauli suoritti ensimmäisen ammatti-
tutkintonsa Äänekosken ammattikou-
lussa ja työpaikka löytyi Äänekosken 
sellutehtaassa sellun apukeittäjänä. 
Armeijan suoritettuaan hän pääsi Val-
keakosken Teknilliseen kouluun 1972, 
josta valmistui paperiteknikoksi 1974. 

Hän pyrki töihin Tervasaaren Pape-

Outin lapsi-aiheisesta kokoelmasta osaa, joka kertoo lapsista Punaisen Ristin 
hoidossa. Kokoelman sivu on tiivistetty tilansäästön takia, jotta kaikki sivun 
kohteen voidaan esittää.
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maamme metsäyhtiöt. Alkoi voimakas 
asennemuokkaus valtakunnallisen 
työturvallisuuden kohentamiseksi. 
Työ vei Paulin mukanaan ja vuosittain 
matkapäiviä kertyi 150–160.

Kun työturvallisuusasiat oli saatu 

kuntoon, alkoi laadunvarmistus – 
ensimmäisenä Kajaanin tehtaalla. 
Laatutyöskentely johti tietysti laadun 
auditointiprosesseihin asti kaikissa 
paperitehtaissa.

Paulille on myönnetty vuonna 

2005 kultainen työympäristön erityi-
sansiomerkki ja vuonna 2011 Jorma 
Saari tunnustuspalkinto n:o 2 työtur-
vallisuuden pitkäjänteisestä ja tulok-
sekkaasta työstä. Kun Paulia näissä 
asioissa kuuntelin, ymmärrän, miksi 
juuri hän palkinnot sai.

Paulille on ollut ominaista opis-
kella kaiken aikaa uutta. Hartolan ja 
Oriveden opistoissa hän suoritti luke-
mattomia kursseja mitä erilaisimmista 
aiheista.

Muista harrastuksista kaikkein rak-
kain on ollut kalastus. Kesällä mato-
ongesta alkaen kaikenlainen kalastus 
on kelvannut. Pauli ja perhekin tekivät 
myös lukuisia matkoja Norjaan avo-
merikalastuksen merkeissä. Talvella 

Outin metsäsuomalaisista (Ruotsiin 1600-luvulla muuttaneiden suomalaisten 
jälkeläiset) alkanut kokoelma, jossa esitellään suomalaisia ulkomailla. Tässä 
kortin nimenä on Metsätyöläisiä, mutta se kyllä näyttäisi kuvaavan sahaa, missä 
sahaus tehtiin käsin – ehkäpä se tehtiin kaatopaikalla?

Paulin työhön ja työnanta-
jaan liittyviä kohteita: teh-
taan mukaan postipysäkin 
rivileima ja postitoimiston 
venäläisleima Atlas, nykyi-
nen Simpele. Alla kortti 
Simpeleen paperitehtaasta.

Paulin Valkeakoskikoelmasta, yllä 
A. B. WALKIAKOSKI -yhtiön hätä-
raha kansalaissodan ajalta, alla 
Valkeakosken varaleiman käyttö 
samalta ajalta.
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Pauli ja Outi harrastivat verkkokalas-
tusta.

Käydessään ammattikoulua Pauli 
myös näytteli ja voitti ammattikoulu-
jen mestaruuden kouluaikana. Terva-
saaren tehtaallakin näyteltiin ja siellä 
hän voitti ”Jussi”- patsaan – valkoinen 
keraaminen pupujussi!

Outi ja Pauli ovat saaneet saman-
aikaisesti Pro Philatelia-mitalinsa: 
pronssi 1980, hopeoitu pronssi 1987 
ja hopea 2001.

Timo Lilja

Kävin jokin aika sitten Ahvenanmaan 
Postin verkkosivuilla tutkistelemassa 
Oolannin merkkejä. Samalla päätin 
kurkata, mitä löytyy suomalaisten 
merkkien puolelta. Siellä oli myyn-
nissä edelleen muun muassa vuodelta 
2017 kaksi blokkia, joita ei enää pit-
kään aikaan ole saanut Suomen Pos-
tin verkkokaupasta: 10 € Suomen 
vaakuna sekä Malli 2017 Saarinen. 
Mutta sieltä löytyi myös monia muita 
merkkejä, jotka ovat Suomen puolelta 
loppuneet.
Kannattaa ehdottomasti käydä katso-
massa, jos etsiskelet viime vuosien 
postituoreita suomalaismerkkejä. TL

Paulin kirjeensulkijakokoelmasta 
urheilu- ja olympia-aiheiset sulkijat. 
Kokoelmalehti on tiivistetty kohteita 
siirtämällä, jotta kaikki sen kohteet 
sadaan näkyviin.

Löytöjä Ahvenanmaan 
Postin verkkokaupasta

Norjan merkkejä
Uusi Munch-museo Lambda Oslon 
Bjørvikassa piti avata kesän alussa, 
mutta avaamista on lykätty, mutta 
avajaisten yhteyteen suunniteltu pos-
timerkki ilmestyi 12.6.2020. Enzo 
Fingerin suunnittelemassa merkissä 
nähdään piirroskuva museoraken-
nuksesta.

Samana päivänä ilmestyi neljä 
merkkiä koirista. Julkaisu perustuu 
Postin ja maan kennelliiton järjes-
tämään valokuvauskilpailuun. Mer-
keissä nähdään vinttikoira whippet, 
tanskandoggi, norjalainen lunnikoira 
ja belgianpaimenkoira.
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Aavasaksa-kirje

Oheinen kirje on lähetetty Joensuusta 
postileima 19.VII.54 -9 ja saapunut 
Aavasaksalle tuloleima 22.VII.1954. 
Kirje on käännetty korvaavaan osoit-
teeseen Karihaaran kansakoulu. Kuo-
relle on Aavasaksalla lisätty näyttävä 
turistileima.

Tuloleima Kemi 23.-7.54 18 ja 
edelleen tuloleima Karihaara 24.7.54 
10 

Tarkkailtaessa postileimoja, on niis-
sä erilaisia ”rakenteita”. Mielenkiin-
toisin on Aavasaksan leima, jossa on 
vuosiluku 1954 mahtunut kokonaise-
na, mutta kelloaika puuttuu.

Matti Parkkonen

Englannin Royal Mail liitti uusimman Bond-elokuvan ’No Time To Die’ ilmestymiseen Bond-leffojen julkaisun 
17.3.2020. Julkaisuun kuuluu 10 merkkiä, joista neljä kuvaa elokuvien merkillisiä kulkuvälineitä. Pienoisarkkiin on 
kätketty ”salaisuuksia”, jotka paljastuvat UV-valossa.
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Kesä-marraskuussa 2020 tulee 
myyntiin 11 uutta postimerk-

kijulkaisua, joissa on yhteensä 33 
erilaista postimerkkiä. Postimerkit 
julkaistaan kolmessa erässä 3. kesä-
kuuta, 2. syyskuuta ja 4. marraskuuta.

Kesäkuussa 
Arkikäytössämme on useita suoma-
laisia innovaatioita, jotka ovat syn-
tyneet tarpeesta helpottaa käytännön 
elämää. Susanna Rummun ja Ari 
Lakaniemen suunnittelemissa posti-
merkeissä esitellään kuusi kotimaista 
innovaatiota, jotka ovat saaneet mai-
netta myös maailmalla: sykemittari, 
ksylitoli, Rapalan vaappu, Abloy-
lukko, jalankulkuheijastin ja talviren-
gas. ’Made in Finland’ -postimerkki-
vihkossa on 6 kotimaan ikimerkkiä. 

Posti juhlisti YK:n kansainvälistä 
kasvinterveysvuotta 2020 rullaposti-
merkillä, jossa hehkuvat luonnonku-
kat. Suomessa kasvinterveysvuoteen 
on liitetty myös pölyttäjien vähenemi-
seen liittyvät kampanjat Hyönteisho-
tellit2020  ja Pelasta Pörriäinen. 

Ilman luonnonkukkia ja niitä pölyt-
täviä hyönteisiä myös monet hyöty-
kasvit olisivat pulassa. Paula Salvian-
derin suunnittelema ’Luonnonkukkia’ 
ilmestyy sadan merkin rullassa, jonka 
8 erilaisessa kotimaan ikimerkissä 
nähdään sinivuokko, kielo, keto-
orvokki, kissankello, niittyleinikki, 
puna-apila, päivänkakkara ja metsä-
kurjenpolvi.  

Siili ja orava ovat monille tuttuja 
pikkunisäkkäitä omasta pihapiiristä. 
Kesäkuussa ne nähdään myös Stiina 
Hovin suunnittelemissa sympaatti-
sissa postimerkeissä. Merkit ilmes-

tyvät pohjoismaisten postihallintojen 
yhteisessä Pohjola-sarjassa, jonka tee-
mana on tänä vuonna nisäkkäät. ’Poh-
jola: Pihapiirin vierailijat’ on 10 mer-
kin arkki, jossa on 2 erilaista kotimaan 
ikimerkkiä. 

Syyskuussa 
Tatu ja Patu tekevät syyskuussa 
uuden aluevaltauksen, kun anarkis-
tinen pikkukaksikko nähdään myös 
postimerkeissä. Koska kyseessä ovat 
Tatu ja Patu, merkitkään eivät ole ihan 

tavallisimmasta päästä. Aino Havu-
kaisen ja Sami Toivosen suunnittele-
missa ja kuvittamissa postimerkeissä 
on teknisiä kikkoja, joita he eivät ole 
päässeet kirjoissa toteuttamaan. ’Tatu 
ja Patu’ -postimerkkivihkossa on 6 
erilaista kotimaan ikimerkkiä. 

Lukutaito edistää ymmärrys-
tä, suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa. 
Se kehittää kriittistä ajattelukykyä, 
hyvinvointia ja empatiaa. Syyskuun 
alussa vietetään kansainvälistä luku-
taidon päivää, jota juhlistetaan Ilkka 

Suomen loppuvuoden merkeissä 
innovaatioita, luonnonkukkia ja lukutaitoa
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Kärkkäisen suunnittelemilla graafi-
silla postimerkeillä. Merkeissä näh-
dään neljä erilaista hahmoa, jotka ovat 
rakentuneet kirjaimista ja muista mer-
keistä. ’Lukutaito ja lukeminen’ -pie-
noisarkissa on 4 erilaista kotimaan 
ikimerkkiä. 

Syksyn merkeissä nähdään myös 
Postin tämänvuotisen taidepalkinnon 
voittaneen Janne Laineen luonto-

aiheista taidegrafiikkaa. Postimerk-
keihin valittiin Laineen laajasta 
tuotannosta kaksi kuvaa. ’Iltarus-
ko’ kuvaa jämeriä kuusia, joiden välis-
tä pilkottaa keloja auringonlaskun 
aikaan. ’Duetossa’ nähdään tummina 
hahmoina kaksi lintua puun latvassa 
taustanaan vaaleaa taivasta ja punerta-
via pilviä. ’Postin taidepalkinto 2020: 
Janne Laine’ julkaistaan 10 merkin 

arkissa, jossa on 2 erilaista kotimaan 
ikimerkkiä. 

Kuvataiteilija Netta Tiitisen suun-
nittelema ’Pieni haaveilija’ perustuu 
alun perin tilaustyönä tehtyyn maa-
laukseen, jossa glitteriä ja kimallusta 
rakastava tyttö kurkottelee ylöspäin. 
Postimerkki ja maalaus heijastelevat 
Tiitisen mukaan lapsen rohkeutta, 
intoa, uteliaisuutta ja välittömyyttä. 
Kotimaan ikimerkki ’Pieni haaveili-
ja’ julkaistaan 10 merkin arkissa.  

Joulupostimerkit 
Tämänvuotisten joulupostimerkkien 
taustalla on suunnittelukilpailu, jonka 
Posti järjesti yhteistyössä Lapin yli-
opiston taiteiden tiedekunnan kanssa. 
Joulutervehdyksen ikimerkkinä näh-
dään Ida Sarisalmen ’Kylätonttu’ ja 
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kotimaan ikimerkkinä Jutta Luuk-
kosen ’Joulutupa’. Joulutervehdyksen 
kotimaan ikimerkki tulee myyntiin 20 
merkin arkissa. Joulun kotimaan iki-
merkistä julkaistaan 10 merkin arkki 
ja 5 merkin vihko. 

Joulun ulkomaan ikimerkissä 
nähdään tunnelmallinen ’Tervetu-
loa kylään!’, jonka suunnitellusta 
vastaa Matti Pikkujämsä. Talvi-
siin tervehdyksiin soveltuu Suvi 
Roikon  valokuvaama nostalgi-
nen ’Kelkkaretki’, jossa tyttö pitää 
sylissään kukkoa. Sekä ’Tervetuloa 
kylään!’ että ’Kelkkaretki’ julkaistaan 
10 merkin arkissa. 

Syksyn Ahvennmaan julkaisut pol-
kaistaan käyntiin 4. syyskuuta, jolloin 
postimerkissä esitellään Ahvenan-
maan poliisi. Ahvenanmaan poliisi 
kuuluu Ahvenanmaan maakunnan 
hallituksen alaisuuteen ja se on 
itsenäinen poliisi, riippumaton Suo-
men poliisista. Graafinen suunnittelija 
Sandra Henriksson on suunnitellut 
postimerkin, joka esittelee ahvenan-
maalaista ”Musta Maija”-tyylistä 
poliisiautoa. 

Samana päivänä ilmestyy myös 
vuoden postimerkkivihko, jossa saam-
me kokea neljä vuodenaikaa Maarian-
haminan kaupungin kuuluisalla leh-
muskujalla Esplanadilla. Se on anta-
nut kaupungille lisänimen Tuhansien 
lehmusten kaupunki. Valokuvaaja on 
Kjell Söderlund. 

Lokakuussa
Vuoden viimeiset postimerkkijulkai-
sut ilmestyvät 23. lokakuuta. Åland 
Postin seitsemäs osa kiinalaisten 
horoskooppimerkkien sarjassa on 
edennyt Härän vuoteen. Postimerkki-
taiteilija Martin Mörck herättää hen-
kiin vuoden pienoisarkissa menneen 
ajan maanviljelyn Ahvenanmaalla, 
kun härkiä käytettiin yleisesti veto-
juhtina. 

Vuoden kaksi joulupostimerkkiä 
houkuttelevat joulujuomilla ja makei-

silla; itsetehdyt nekut ja kupillinen 
mausteista ja hyväntuoksuista glögiä 
kuuluvat ilman muuta ahvenanmaa-
laiseen jouluun. Suunnittelusta vastaa 
kuvittaja Alexander Lindén.

Åland Postin loppuvuoden julkaisut

Muutokset ohjelmaan ovat mah-
dollisia.   

Ensipäiväntilaisuudet
Posti järjestää syyskuusta 2020 lähtien 
ensipäiväntapahtumat Kasarmitorin 
postin uusissa remontoiduissa tiloissa 
osoitteessa Kasarmikatu 19a, 00130 

Helsinki. 
Tapahtumissa on mahdollista tava-

ta postimerkkitaiteilijoita ja saada 
lähetyksiin ensipäivänleimoja. Tilai-
suudessa myydään myös uusia posti-
merkkejä, ensipäivänkuoria ja muita 
postimerkkituotteita.
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Tulevia tapahtumia
Tässä esitettävät tapahtumat ovat koronaviruksen takia ehdollisia – kannattaa tarkistaa 
ennen tapahtumaan lähtöä, järjestätäänkö se!

Elokuu 2020
HELSINKI: Kansallinen SFEx2020-postimerkkinäyttely Helsingin kaapelitehtaalla la–su 15.–16.8.2020.

Syyskuu 2020
HÄMEENLINNA: Postikorttiparatiisi 5.9. kello 10–15.30 Hämeenlinnan lyseolla, Linnankatu 12–14. PERUTTU
HÄMEENLINNA: Korttien tarinat  ja OvalPoint 12.9. Verkatehdas. PERUTTU
HYVINKÄÄ: Radanvarsitapahtuma lauantaina 12.9.2020 PERUTTU
HELSINKI: Filatelistiliiton liittokokous ja keskustelutilaisuus lauantaina 12.9.2020
RIIHIMÄKI, Keräilytapahtuma sunnuntaina 20.9.2020 kello 10–15, Kerhotalo, Torikatu 3, Riihimäki, 
pöytävaraukset Reijo Myller , p. 040 721 7709, reijo.myller47@gmail.com

Lokakuu 2020
HELSINKI: Stamp Forum 2020 -postimerkkimessut to–su 22.–25.10.2020 Messukeskus Helsinki. PERUTTU
FORSSA: Forssan Keräilytapahtuma lauantaina 31.10.2020 kello 10–15, Kerhotalo, Kuhalankatu 17, Forssa, 
varaukset ja tiedustelut Olli Saarinen, p. 0400 236 094

Joulukuu 2020
MALMÖ: Pohjoismainen NORDIA 2020 4.–6.12.2020, Malmömässan, Malmö Ruotsi.

Maaliskuu 2021
KUOPIO: Pohjoismainen NORDIA 2021, 12.–14.3.2021, Musiikkikeskus, Kuopio.

Forssan Filatelistikerho

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

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@altiacorporati-
on.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

Janakkalan Postimerkkikerho

Puheenjohtaja Kari Bister
040 750 5250
bister.kari@gmail.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

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

Tavastforum-kerhojen yhteystiedot

Sinä 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 Tavastfo-
rum-lehden kerhosivulla ja tapahtumakalenterissa. Useimmilla kerhoilla on myös omat nettisivut Suomen Filatelistiliiton 
sivustoilla. Ohessa Tavastforum-lehteä julkaisevien kerhojen yhteystiedot: puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite.
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Hämeen linna vanhoissa korteissa
Ohessa nähdään muutamia kortteja Kari Laakson kokoelmasta. Niissä kuvataan Hämeen linnaa. Mukana on myös 
yhden maalauksen kuva. Se on C.J. Gardbergin ja P.O. Welinin kirjasta ’Suomen keskiaikaiset linnat’. Kyseessä on 
maalaus 1800-luvun alusta.

Värikortti Vanajavedeltä, 
linnan seutu on aika erilai-
nen, muun muassa Rundeli 
on katoton ja rannassa on 
lukuisia rakennuksia. Kortin 
on lähetettänyt 1919 Maija 
New Yorkista Anna Alangolle 
New Yorkiin. Sen kustantaja 
on yhdysvaltalainen the North 
Soy? Printing Co. Fitchbourg 
Masssaschuthes, se on painettu 
Saksassa.

Huittisiin 1902 lähetetys-
sä kortissa nähdään laituri 
linnan edessä, näkymä on 
kaupungista päin. Kyseessä 
on paikallisen Enok Rytkösen 
kortti.

Lahteen 1910 lähetetty väri-
kortti, Imp. K.F. Björkbom.
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Tämä kortti on lähetetty 
Mikkeliin 1921, taas yksi 
näkymä Vanajalta. Kortin 
on kustantanut Suomen 
Matkailijayhdistys.

Linnan portti Helsinkkin lähetetyssä kortissa vuodelta 1916,  K.F. Björkbom 
Hämeenlinna.

H ä m e e n l i n n a n  U u d e n 
Kirjakaupan kortti, jossa 
linna nähdään tulvan kes-
kellä. Linnahan rakennet-
tiin alunperin saareen ja 
Vanajan pinnan laskettua se 
on nykyisin puiston keskel-
lä. Kortti lähetettiin 1905 
Espooseen, josta se käännet-
tiin Pitäjänmäelle neiti Lise 
Standertskjoldille.

Maalaus 1800-luvun alusta: linna 
kaupungista katsottuna.



Postimerkin valmistus sekatekniikalla, tässä offsetia ja kaiverrusta käyttäen. Painojärjestys on ensin offsetin keltainen, 
magenta (punainen), cyan (sininen) ja musta, sitten musta kaiverrusväri ja alinna valmis merkki. Kyseessä on Tanskan 
vuoden 2009 julkaisu, joka oli sikäläisen postimerkkipainon viimeinen painotyö 1981 käyttöön otetulla painokoneella.


