TAMFILA 2009 -postimerkkinäyttelyn osallistujat
Nimi

Kehykset

Kutsuttujen osasto

Kunnialuokka
Halonen Tarja: Suomalainen nainen

1-2 (2)

Kokoelman kertoo muutamin esimerkein suomalaisen naisen elämänvaiheista, lapsuudesta vanhuuteen. Se esittää hänen
askareitaan perheen piirissä sekä hänen monipuolisia toimintoja kodin ulkopuolella. Kokoelma on laadittu filatelian avoimen luokan
periaattein, joten postaalisen aineiston tukena on käytetty rajoitetusti mm. postikortteja, seteleitä ja kirjeensulkijalipukkeita.
Kokoelmassa esitettävien, nimeltä mainittujen suomalaisten naisten valinnan ovat suorittaneet eri maiden postilaitokset.
Halonen Tarja: Ystävyys, tasa-arvo ja suvaitsevuus Suomessa viime vuosisadalla

3-4 (2)

Ystävyys, tasa-arvo ja suvaitsevuus ovat demokraattisen yhteisön olennaisia rakenneosia. Postikorteista aikansa kuvastamina voi
nähdä, miten näiden käsitteiden sisältö on viime vuosisadan aikana maassamme kehittynyt.

Pahlman Heikki In Memoriam: Finland 1558-1856

5-12 (8)

Paras koskaan laadittu kokoelma Suomen esifilatelian alueelta eli ajalta ennen postimerkkejä. Kokoelmassa esitellään
monipuolisesti harvinaiset leimat, lisämerkinnät, erilaiset reitit ja postinkuljetusmuodot.

Palkintolautakunnan luokka
Majander Jari: The Wheels of Chance - The Bicycling Society

13-20 (8)

Pyöräilyn edut tunnustetaan laajalti, mutta pyöräilyä ei silti aina pidetä tärkeänä. Tämä aihefilateelinen kokoelma kuvaa
polkupyörien käytön eri näkökulmia sekä jokaiselle pyöräilevälle yksilölle että koko yhteiskunnalle koituvan hyödyn kannalta.
Kokoelman otsake viittaa polkupyörän käytön moniin mahdollisuuksiin. Kokoelma on tekstitetty englanniksi.
Laakso Seija-Riitta: A Caribbean Cruise - A Century Ago

21-25 (5)

Kokoelma kertoo amerikkalaisen pariskunnan risteilystä Karibialla vuonna 1906. Laiva oli luksusjahti "Prinzessin Victoria Luise" maailman ensimmäinen risteilykäyttöön rakennettu höyrylaiva. Tarina on monikerroksinen, varsinaisen risteilyn lisäksi se kertoo
Saksan keisariperheen läheisestä suhteesta merenkulkuun ja monista tapahtumista Karibian saarilla vuosisadan alussa. Se vie
katsojan monenlaisten kulttuurien pariin ja jännittäville retkille. Lopuksi kerrotaan, kuinka sitten kävi.

Muut kutsutut kokoelmat
Koponen Olavi: Finland 1856-1884

26-33 (8)

Erikoiskokoelma alkaen Suomen ensimmäisistä postimerkeistä vuodelta 1856.
Tampereen kaupunki : Tampereen kaupungin paikallisposti 1866-1881

34-35 (2)

Tampereella kaupungin alueella aloitti yksityinen paikallisposti valtion postin rinnalla vuonna 1866. Perustajana oli Otto Reinhold
Reuter ja hänen kuoltuaan jatkoi toimintaa Gustaf Adolf Forsström. Paikallispostin toiminta lopetettiin vuonna 1881 uuden valtion
postin paikallistaksan myötä. Käyttöä varten julkaistiin kolme eri merkkiä, jotka ovat kaikki hammastamattomia. Aidoin
postileimoin mitätöidyt merkit ovat harvinaisia ja tavallisempia ovat mustemitätöidyt merkit.
Vapaa Uolevi: Kenttäpostia - YH:sta talvisotaan 1939-1940

36-43 (8)

Talvisota 1939-1940 on suomalaisille vahva tunnekysymys. Kenttäposti tuolta ajalta muodostaa myös filateelisesti poikkeuksellisen
ajanjakson. Näyttelykokoelma pyrkii antamaanyleiskuvan aiheesta
Korpi Kiira: Taitoluistelua, taitoa luistimilla ja taiteellista luistelua

44 (1)

Taitoluistelu on monipuolinen laji niin lapselle kuin aikuiselle, sillä se kehittää tasapainoa, koordinaatiota, liikkuvuutta, lihaskuntoa
ja kestävyyttä. Luistelu tarjoaa haasteita, mutta myös onnistumisen elämyksiä!
Korpi Rauno: Jääkiekon vauhtia ja tilanteita

45 (1)

Jääkiekko on hieno ja vauhdikas laji, joka vie helposti mukanaan. Pelien katsominen on aina elämys!
Leppänen Jarkko: Kiakkoo ylämummoon - Johranto Jutin hokikiäleen

46 (1)

Timo ”Juti” Jutila on yks Suamen suurista kiakkoilijoista. Jutia on sanottu mm. suomalaisen kiakkoilun ikoniks. Juti on luanu oman
hoki-kiälen, jota ei osaa kekääm muu, mutta kaikki kiekkoo seuraavat sen tuntee.

Arvosteluosasto

Mestariluokka
Kauppi Hannu: Suomi, malli 1930

47-55 (9)

Sarjan esittely alkaen ehdotteista. Otteita merkeistä esitetään ilmestymisjärjestyksessä paperilaaduittain ja kiinnitetään huomiota
merkkien tutkimukseen ja monipuolisiin postaalisiin käyttöihin.

Nummelin Olavi: Kreikka: Iso Hermes ja pieni Hermes 1861-1901

56-65 (10)

Kokoelma esittelee Kreikan kaksi ensimmäistä postimerkkisarjaa. Sarjojen painatukset esitetään tunnusmerkein. Myös kyseisten
merkkien lisäpainamat esitetään.
Toivakka Erkki: The Postal history of Åland Islands 1637-1939

66-73 (8)

The exhibit shows mail to, from, in and through Åland, along the most dangerous mail route of the world, over the northern part of
Baltic sea and through the extensive archipelago. Items of particular interest include mail during harsh winters, cholera epidemic
and several wars even during mail route blockades.

Kauppinen Juha: Ethiopian postal history 1895-1936

74-81 (8)

Etiopian posti alkoi yksityisenä yrityksenä 1895. Se toimi läheisessä yhteistyössä Ranskan postin kanssa. Koska Etiopia ei ollut
UPUn jäsen ulkomaanpostiin tarvittiin ranskalaiset merkit. Venäläisillä, briteillä ja italialaisilla oli maassa omia kuriireja.
Postitoimistoja oli Addis Ababassa, Hararissa ja Dire Daouassa. Koska postin käyttäjiä ei ollut tarpeeksi, yksityinen posti teki
konkurssin. Ranskalaisten avulla posti järjesteltiin uudelleen ja Etiopia liittyi UPUun vuonna 1908. Uusille paikkakunnille posti
toiminta levisi vasta 1920-luvun loppupuolella. Koska etiopialaiset olivat lukutaidottomia, posti palveli lähes yksinomaan
ulkomaaiaisia, mistä johtuen maan sisäinen posti on harvinaista. Italian miehittäessä maan Etiopian posti lakkasi toukokuussa
1936. Kokoelma kertoo postin tarinan keskittyen postitoimipaikkoihin, postin merkintöihin ja postitaksoihin.
Heino Raino: WEATHER - From observations to forecasts

82-89 (8)

People have always been interested in the weather, because it has a great influence on their lives. In the course of the time
observations of the weather have become systematic and objective. This philatelic review traces the development of weatherrelated activities from the worship of ancient gods to the present sophisticated weather observing and forecasting techniques as
well as weather-related disasters.

Perinteisen filatelian luokka
Heinonen Pertti: Suomi 1860-1884

90-97 (8)

Vuosien 1860-1884 merkkien painatus, paperit, lävisteet sekä hammasteet. Erilaiset mitätöinnit sekä postilähetyksiä kotimaahan ja
ulkomaille taksanmukaisesti.
Kaartinen Jouko: Hammaste- ja painantaerikoisuuksia

98-102 (5)

Kokoelma on kooste Suomesta ilmestyneiden postimerkkien hammastuksen tai painannan yhteydessä sattuneista "vahingoista" ja
virheistä.
Koponen Olavi: Coat of arms, type 1889

103-110 (8)

Erikoiskokoelma suomalaisista ylänurkkaisista merkeistä.
Leppänen Jarkko: Suomen vaakunamalli 1889

111-116 (6)

Venäjän kansallismieliset eivät hyväksyneet 1800-luvun lopulla Suomen erikoisasemaa eli sen katsottiin olevan liian itsenäinen.
Suomella oli omat hallintoelimet, oma raha, tulliraja ja myös postilaitos, jolla oli omat postimerkit. Tämän seurauksena julkaistiin
vuonna 1889 merkkimalli, jossa maan nimi oli myös venäjäksi. Merkkimalli sisältää 8 eri arvoa, joita kaikkia on painettu useita
painoeriä ja värejä. Mallista löytyy paljon mielenkiintoisia kohteita hammastuksen, leimauksen ja käytön osalta.
Mäkinen Risto: Yleismerkit 1889

117-121 (5)

Kokoelma esittelee mallin 1889 julkaisun merkit tukeutuen postilähetyksiin.
Vuorivirta Martti: Saarismalli 1917-1930

122-129 (8)

Kokoelma on laadittu tilauserittäin leimaamattomilla ja leimatuilla merkeillä. Kokoelmassa esitetään hammaste-erot, -erikoisuuksia
sekä- vesileimojen asennot. Kokokohtein esitetään ko. merkin käyttöä sekä erilaisia taksoja.

Koivuniemi Markku: The Finnish Red Cross 1904-1946

130-135 (6)

The exhibit consist of Finnish Red Cross ambulance in the Russo - Japanese war 1904 - 1905 and in The First World War as well
as Red Cross stamps from 1922 to 1946 with earlier essays.
Mustonen Ilkka: The Finnish Red Cross 1904-1949

136-141 (6)

Erikoiskokoelma SPR-merkeistä, -lähetyksistä ja -erikoisleimoista mukaan lukien sekä kotimassa että ulkomailla käytetyt
postilähetykset. Kokoelmassa on paljon erikoisuuksia mm. koevedoksia.

Rautiainen Petri: Finland - Model 1930

142-149 (8)

The exhibit shows plate errors, perforations, overprinted stamps, stamp booklets, coil stamps, errors of making, papers and gums,
how did the Second World War move mateals and what was its effect to carry mails, different mails and postal rates and
postmarks.
Lampila Jyrki: Suomi, M-54 yleismerkit

150-154 (5)

M-54 suomalaiset yleismerkit
Tapola Kari: Finland Model 1954

155-159 (5)

Käyttösarjan 1954 erikoiskokoelma sisältäen mm. siirtymiä, tarttumia, laskoksia sekä monipuolisesti lähetyksiä.
Erikson Juha: Suomen punakantiset automaattivihkot

160-165 (6)

Kokoelma sisältää automaattivihot AV1 - AV4, joita on saanut postimerkkiautomaateista vuosien 1959-1972 välisenä aikana.
Kokoelmassa on esitelty vihot ja niissä esiintyvät painotekniset merkinnät, vihkojen kannet ja kansipainanteet. Vihko merkkien
käyttötapoja on esitelty postilähetyksillä.
Lehtonen Alpo: M63 käyttösarja

166-173 (8)

Kokoelmassa M63 paperi- ja liimoite-erot, tyypit ja painotekniikkaerot sekä AV-merkit, jotka poikkesivat arkille painetuista
merkeistä,
Nieminen Tomi: Mallin 1963 0,10 markan leijonamerkki

174-178 (5)

Kokoelma esittelee käyttösarjan 1963 0,10 markan leijonamerkin eri lajeja, sekä arkki- että vihkomerkkejä, niiden postituskäyttöjä
ja joitakin kuvakevirheitä.
Kaivanto Jukka: Pohjois-Inkeri

179-182 (4)

Pohjois-Inkerin postimerkkejä, lähetyksiä, koti- ja ulkomaille, erikoisuuksia ja jopa väärenteitä. Kattava "läpileikkaus" molempien
sarjojen merkeistä.

Kähäri Heikki: The 1920 issues of North Ingermanland

183-188 (6)

Kokoelma esittää Pohjois-Inkerin julkaisut, niiden painamisen sekä II julkaisun 1,- markan merkin painokivierot. Pääpaino eri
käyttäjäryhmien lähetyksissä ja II julkaisun loppuvaraston myynti.
Pitkänen Erkki: Itä-Karjalan sotilashallintoalue 1941-1944

189-193 (5)

Kokoelmassa esitetään Itä-Karjalan sotilashallintoaluetta varten julkaistut 28 postimerkkiä, niiden lisäpainamien kuvakevirheitä ja
merkkien käyttöä lähetyksillä sekä eräitä sotilashallintoalueen postitoiminnan erityispiirteitä, kuten käytettyjä leimasinvärejä ja
leimoja.
Kinnari Mika: Suomalaiset Tub-joulumerkit 1908-2007

194-197 (4)

Kokoelmassa esitetään kaikki ilmestyneet Tub-joulumerkit
Somerto Anneli: Estonia 1585-1940

198-205 (8)

Eestin postimerkit ja lähetykset, leimakirjeet sekä Eestissä käytetyt venäläiset postimerkit kokoelmassa. Ryhmiä, erikoisuuksia
sekä runsaasti koevedoksia.

Sairanen Jukka: EESTI 1918-1940

206-212 (7)

Kokoelmassa esitetään Viron ensimmäisen itsenäisyyden 1918-1940 aikaisia postimerkkijulkaisuja, niiden koepainoksia,
harvinaisuuksia, sekä em. julkaisujen postimerkeillä varustettuja erilaisia ja varsin vaikeitakin lähetyksiä.
Sairanen Jukka: Estonia under Russian and German occupation 1940-1944

213-217 (5)

Kokoelmassa käsitellään N:liiton ensimmäisen miehityksen ja Eestin Neuvostotasavallan 1940-41 aikaisia postioloja ja -julkaisuja,
Saksan miehitystä kesällä 1941 seuranneita, asiantuntijoiden yleisesti hyväksymiä virolaisia paikallisjulkaisuja sekä saksalaisten
Ostland-, ym. Julkaisuja (esim. Dienstpost). Kahdella viimeisellä lehdellä on esimerkkejä N:liiton toisen miehityksen aikaisista
lähetyksistä vuodelta 1944.

Liljeroos Aulis: Estonian Coat of Arms 1991-1998

218-222 (5)

This collection presents all the 48 stamps which were issued during the period 1 October 1991 - 16 March 1998. In addition to mint
and used stamps, there are proofs, misprintings, perforation erros, glues, special tariffs and colour variations. All individual stamps
in the collection are presented on postal items, which have valid tariffs.
Kupiainen Kari: Keski-Liettua 1920-22

223-226 (4)

Keski-Liettuan postimerkkijulkaisut 1920-22
Weber Reinhard: Straits Settlements Königin Viktoria 1867-1899

227-231 (5)

Straits Settlements Königin Viktoria Ausgabe 1867-1899. Marken nach Ausgabejahrgeordnet auf Belegen Briefe, Karten,
Postkarten und Einschreiben ins In- und Ausland.
Hakoniemi Tapio: Kroatian käyttömerkit 1941-1942

232-236 (5)

Perinteisen tyylin katsaus sisältäen painantaerikoisuuksia ja lähetyksiä postilähetyksillä.
Sairanen Jukka: Croatia (NDH) 1941-1945

237-241 (5)

Kokoelmassa esitellään NDH:n tilapäiset (päällepainetut) ja lopulliset käyttösarjat, lunastus- ja virkamerkit koepainoksineen sekä
lähetyksiä varustettuina em. julkaisuilla. Kokoelmaan on otettu myös esimerkkejä juhlamerkkijulkaisuista varsin vaikeine
postilähetyksineen.
Vesakari Ilpo: Englanti 1952-68 - Willing-mallin käyttömerkit

242-248 (7)

Käyttömerkit on esitetty paperi- ja vesileimaeroittain. Mukana on myös runsaasti erikoisuuksia, siirtymiä, kuivaa painantaa,
päikköjä ja taksanmukaisia postilähetyksiä ympäri maailmaa.
Vesakari Ilpo: Saksan rakennussarja 1948

249-253 (5)

Kokoelmassa merkit on esitetty painotaloittain vesileima- ja hammaste-eroineen ja monine erikoisuuksineen. Mukana on myös
postilähetyksiä eri taksoilla ja erilaisia mitätöintileimatyyppejä sekä merkkien sekakäyttöä aikaisemman ja myöhemmän
käyttösarjan ja eri miehitysvyöhykkeiden kesken.
Rodén Teuvo: Brittiläinen Levantti

254-259 (6)

Turkin keisarikunnan alueella olleissa englantilaisissa postitoimistoissa käytettyjä merkkejä, leimoja ja postilähetyksiä ajalta 18521923.
Vihanto Martti: Afrikan maat ja alueet

260-265 (6)

Kokoelmassa esitetään aakkosjärjestyksessä maanosan valtiot nykyisillä ja entisillä nimillään sekä muut postihallinto- tms. alueet.
Osa kokomaailmakokoelmaa.
Godfrey John: The federation of Rhodesia and Nyasaland

266-270 (5)

The federation was from 1st August 1953 until 31st December 1963, just over 10 years. The first stamps issued 1st July 1954.
This exhibit shows the stamps, air letters, stamp booklets and postage dues, covers and postmarks.

Postihistorian luokka
Vapaa Uolevi: Tampereen postihistoriaa 1751-1893

271-278 (8)

Postin toiminta alkoi Suomessa 1638. Tampereen kaupungin perustaminen 1779 sekä postinkulkuun liittyvät syyt johtivat
postikonttorin siirtämiseen Kangasalta Tampereelle 1781. Kokoelma rajautuu vuoteen 1893. Sivuilla pyritään antamaan yleiskuva
Tampereen postin varhaisesta kehityksestä, jossa heijastuu myös maamme ja kaupungin historia.
Pitkänen Risto: Finland's new main cancellations in 1859-1901

279-286 (8)

Suomen pienet yksirenkaiset, kaksirenkaiset, Finland- ja venäläisleimat 1859-1901. Varhaisimpia ja myöhäisimpiä käyttöjä sekä
harvinaisia lähetyslajeja. Erikoishuomio on vuosien 1893 ja 1894 postitteissa.

Mustalahti Matti: Finnish postage due mail 1866-1945

287-291 (5)

Esitetään koti- ja ulkomaan lunastuskohteita. Selvitetään lunastusta koskevia säädöksiä ja maksuperusteita.
Glückert Gunnar: Hanko-Hyvinkää -rautatien ja asemien postilähetyksiä 1873 alkaen

292-297 (6)

Hanko-Hyvinkää -rautatiellä kulkeneita postilähetyksiä postimerkein ja postileimoin 1873 alkaen.
Elo Hannu: Suomen kuvioleimat

298-305 (8)

Kokoelma esittää Suomen kuvioleimojen käyttöä mahdollisimman monipuolisesti irtomerkein sekä postilähetyksillä.
Elo Hannu: Keski-Suomen ja - Hämeen läänin vanhat paikkakuntaleimat

306-311 (6)

Kokoelma käsittää kaikki Keski-Suomen- ja Hämeen läänin alueilla olleet toimipaikat, joissa on käytetty päivämääräleimasinta
ennen 1894. Näistä toimipaikoista on esitetty kaikki tunnetut pääleimat. Venäläisleimoista on esitetty vain ne leimat, jotka on otettu
käyttöön ennen vuotta 1901.
Mäkipää Jukka: Postitaksoja ja –lähetyksiä Suomessa ja Suomesta 1.10.1917 – 31.12.1930

312-317 (6)

Kokoelmassa esitetään keskeiset postitaksat lähetyslajeittain Saarisen mallin käypäisyysaikana. Mukana on myös postitteita muilla
ajanjaksona käypäisillä merkkimalleilla, sekapostitteita ja muita tavallisuudesta poikkeavia lähetyksiä.
Tuori Jussi: Winning the indepennce - Finnish Postal History 1917 – 1930

318-322 (5)

Kokoelma on yhdistetty postihistorian uusien sääntöjen mukainen lähinnä luokan 2 C historiallinen tutkielma itsenäistymisestä
sekä postiolojen ja erityisesti taksojen palaamisesta vakiintuneeseen tilanteeseen.
Muhonen Ari: Ulkomaille kotimaan taksalla 1922 - 1945

323-327 (5)

Kokoelma esittelee postimaksuihin vaikuttaneiden erityissopimusten mukaisia postilähetyksiä Suomesta ja Suomeen
pohjoismaisten postisopimusten alusta 1.6.1922 vuoden 1945 loppuun.
Räikkönen Martti: Säkkijärven postin käyttämiä leimoja

328-331 (4)

Säkkijärven kirkonkylään perustettiin vuonna 1886 erään yksityishenkilön tiloihin 2. luokan postiasema. Vuosisadan vaihteessa
posti siirtyi aivan kirkon viereen, ja se muuttui 1. luokan postiasemaksi. Posti toimi tuossa samassa paikassa vuoteen 1944, pois
lukien välirauhan aika. Kirkonkylään, vain parin kilometrin päähän kirkosta länteen, perustettiin keväällä 1938 Rahikan 2. luokan
postiasema. Sen toiminta ei jatkunut välirauhan jälkeen. Nisalahden kylässä toimi myös 2. luokan postiasema vuosina 1931-1940
ja 1943-1944. Pitäjässä toimi myös 13 postipysäkkiä, joista varhaisin oli perustettu vuonna 1904. Melkein kaikilla postipysäkillä oli
ajan saatossa käytössä kaksikin erilaista leimasinta. Kirjeenkantajaleimoja oli käytössä reilut puoli tusinaa.
Appelberg Carl: 33 years with lions

332-339 (8)

En posthistorisk berättelse om bruksserien II M/30 lejon, dess utgivning och användning.
Mustalahti Matti: Sähkösanomapalvelut 1855 - 1954

340-344 (5)

Esitän aikajärjestyksessä sähkösanomia erilaisilla lomakkeilla ja niillä olevia merkintöjä. Kuitteja, maksuja, sensuuria ja
sähköpostiosoituksia.

Hillesum René: Postmarks of Imperial St. Petersburg

345-349 (5)

The collection gives a survey of the postmarks of Imperial St. Petersurg till 1914, when the city was renamed Petrograd.
Talvio Seppo: The First Three Decades of the Cunard Line 1840-70

350-355 (6)

A story of the most famous ship line in the North Atlantic. The development of carrying the Mails by steamers between the “Old
World” and the “New World”.
Laaksonen Seppo: Slovakia 1938 - 45: auto- ja rautatiepostia

356-359 (4)

Slovakian 1. tasavallan auto- ja rautatiepostitoimistojen sekä asemien leimoja.
Suomala Jarmo: Polen 1860-1920

360-364 (5)

Kansallisen postin kehitys Puolassa 1860-1920.
Laitinen Jouko: Die Feldpost der finnischen SS-Freiwilligen 1941-1944

365-369 (5)

Kokoelma käsittää kulkeneet postilähetykset, kuten kirjelähetykset, sähkeet ja mm. radiosanoman. Kokoelma esittelee erilaiset
postileimat, osoitteet, sensuurileimat, peiteluvut ja postitaksat.
Sairanen Jukka: German Field Post in Estonia 1941-1944

370-374 (5)

Kokoelma käsittelee lähinnä Saksan armeijan eri yksiköissä palvelleiden virolaissotilaiden postia mm. Viron omalla alueella,
muualla Baltiassa sekä Saksassa että yleensä itärintamalla. Mukaan on otettu myös Suomen armeijassa 1943-1944 sotineiden
virolaisvapaaehtoisten postia molempiin suuntiin. Tämäkin posti kulki (tietenkin) Saksan kenttäpostin kautta ja tarkastettiin
useimmiten sekä Suomen että Saksan sotilassensuurin toimesta.
Glückert Gunnar: Irakin postilähetyksiä 1887-1958

375-378 (4)

Irakin postilähetyksiä koti- ja ulkomaille Irakista Intian suuntaan ja Afrikkaan, Amerikkaan ja Eurooppaan rautateitse, lentopostissa
ja laivateitse 1887-1958.

Ehiöluokka
Järvistö Vesa: Suomen Ehiöt 1845-1962

379-383 (5)

Kokoelma esittelee Suomen ehiökuoria, ehiökortteja, ilmakirjeitä, korttikirjeitä, kenttäpostikortteja, ristisiteitä, paluukuitteja,
vastaanottotodistuksia ja Suomessa käytettyjä venäläisiä ehiöitä vuosilta 1845-1962.
Tähtinen Eero: Finnish postal stationeries, Russian design, models 1901 and 1911
Suomalaisten venäläismallisten ehiöiden, mallit 1901 ja 1911, variaatioita ja erilaisia käyttöjä.

384-388 (5)

Koskiaho Tuomo: Postal stationeries used in Estonia 1852–1944

389-395 (7)

Kokoelmassa esitetään Eestissä käytössä olleita ehiöitä; Venäjän vallan aikana kulkeneina v.1852-1918, Saksan miehityksen
aikana kulkeneina v. 1918, paikallisjulkaisuja itsenäisyyden alkutaipaleelta 1918-1919, itsenäisyyden aikana käytössä olleita
ehiöitä sekä kulkeneina että kulkemattomina vuoteen 1940 saakka, Neuvostoliiton miehityksen aikana kulkeneina 1940-1941 sekä
Saksan miehityksen aikana kulkeneina 1941-1944.
Liljeroos Aulis: Postal stationery of Estonia 1991-1993

396-400 (5)

This collection presents both surcarged Soviet postal stationery and provisional postal stationery which were approved by the
Estonian postal authorities. Local surcharges on Soviet postal stationery (Paide and Haapsalu) and regional postal stationery
(Jögeva, Tartu and Pärnu) are also presented.

Lentopostin ja astrofilatelian luokka
Godfrey John: Finland air mails 1920 - 1946

401-407 (7)

Early short lived flights, route flights to and from Finland. Zeppelin, condor and clipper flights, "the forgotten air routes" and
"blockade runners" in wartime.

Heino Sampsa: Aero ja Finnair filateliassa

408-411 (4)

Finnairin samoin kuin monien muidenkin lentoyhtiöiden markkinointiviestinnässä on lentokonemerkeillä ja lentopostilla ollut
merkittävä osuus. Tämä kokoelma kertoo miten Finnairin kehitys näkyy sen filateelisessa viestinnässä.

Aihefilatelian luokka
Icén Rainer: The invisible threat

412-418 (7)

Kokoelma kertoo ihmisen taistelusta epidemisiä sairauksia vastaan.
Ihamäki Pauli: Scouting in Europe 1910-1960

419-423 (5)

Euroopan partioliikkeen historia toiminnan alkuvuosikymmeninä keskeisine tapahtumineen ja erikoisuuksineen.
Jylhänkangas Kalevi: Kuoleman kohtaamisia

424-428 (5)

Kuoleman historiaa faaraoiden Egyptistä nykyaikaan

Kaskela Hannu: Kaiken maailman lippuja

429-433 (5)

Kokoelmassa kerron lippujen historiasta, niiden heraldiikasta, muodoista, lajeista
joidenkin merkittävien valtioiden lipuista, liputuksesta ja lippumenoista.
Kyrki Aila: Tuoli

434-438 (5)

Leikkimielistä pohdintaa aiheesta, ripaus vakavaa lisänä.
Leppänen Jarkko: Electricity changed the world

439-443 (5)

Sähkö on näkymätön hyödyke. Ennen 1830-lukua sitä tutkittiin vain mielenkiintoisena ilmiönä, mutta vähitellen generaattorien
yleistymisen jälkeen alkoi sähkön hyötykäyttö. Tänä päivänä sähköä käytetään hyvin erilaisissa käyttökohteissa, ja se on
muuttanut ihmisen elämää paljon viimeisen sadan vuoden aikana. Näkymättömyytensä ja vaarallisuutensa vuoksi sähkön käytössä
on aina huomioitava turvallisuus.
Speksnijder Dirk: Napoleon Bonaparte: Might and desire

444-449 (6)

In many senses, Napoleon was basically both a revolutionary and a dictator. He liberated but at the same time conquered and
enslaved. Napoleon's conquests throughout the world was concrete proof of that. He was born Napoleone di Buonoparte. His
name would be shortened to Napoleon I, Emperor of France. He made all sorts of changes to the French military. His tactics and
campaigns are forever written in the history books. But he lost the support of his countrymen after crushing victories. He learned
what so many other reformer-dictators had learned in the past: Being a military dictator only works as long as you are in winning
your battles.
Speksnijder Dirk: Birth of America

456-461 (6)

During centuries England, France, Spain and Holland were interested in unknown America. After the discovery of Columbus in
1492, these countries tried to occupy parts of this immense country. But colonists were tired of paying taxes to Europe. In 1776
they gathered to start a revolutionairy war and beat the English. A young nation was born and became a mighty power.
Viljanen Olli: Kuningas jalkapallo

462-466 (5)

Kokoelma kertoo lyhyesti maailman suurimmasta urheilulajista, historiasta, pelistä ja kilpailutoiminnasta.

Leimamerkkiluokka
Otsason Jaan: Valitud lehekülgi tempel- ja maksumarkide kasutamisloost Eesti alalt

450-455 (6)

Kokoelma antaa yleiskuvan Viron alueella käytetyistä leima- ja maksumerkeistä (ei kansliamerkeistä, mistä on aikaisempi
erikoiskokoelma) sekä tariffeista, käyttömahdollisuuksista ja merkkien variaatioista sekä painovirheistä.

Yhden kehyksen kokoelmien luokka
Suma Markku: M1889 2 p erikoiskokoelma

467 (1)

Kokoelma on rakennettu esittelemällä merkit painoerittäin ja painoerien sisällä väreittäin. Esitellään myös mm ajanjakson
monipuolista leimastoa, varhaisia ja myöhäisiä käyttöjä.
Suma Markku: M1889 1mk erikoiskokoelma

468 (1)

Kokoelma on rakennettu esittelemällä merkit painoerittäin ja painoerien sisällä väreittäin. Esitellään myös mm ajanjakson
monipuolista leimastoa, varhaisia ja myöhäisiä käyttöjä.
Heinonen Pertti: Suomi 1917-29
Saarisen mallin arkki-levytyksiä 1917-1929.

469 (1)

Kaivanto Jukka: Helmiä 1930-luvulta

470 (1)

Kokoelma on katsaus suomalaisiin 1930-luvun postimerkkeihin. Merkit ovat leimattuja ja ne on esitetty
ilmestymispäiväjärjestyksessä. Leimojen oikea -aikaisuuteen ja siisteyteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Muutamia
erikoisuuksia on saatu myös mahdutettua mukaan.
Tirkkonen Esko: Malli 1963 viiden pennin violetin merkin käytöstä

471 (1)

Malli 1963 viiden pennin merkki on ollut täydennysarvo eli merkki ei ole riittänyt yksin taksaksi. Merkkejä julkaistiin useita tilauseriä
arkkeina ja vihkoina. Kokoelma esittelee merkin käyttömahdollisuuksia taksojen mukaan.
Korvensyrjä Pauli: Itä-Karjalan postimerkkien levyvirheet

472 (1)

1941 jatkosodan alussa vallattua Itä-Karjalan aluetta varten perustettiin sotilashallinto. Osana hallintoa oli alueen hallinnollisen ja
siviilipostinkulun järjestämien. Tuolloin julkaistut postimerkit oli tarkoitettu alueen siviiliväestön käyttöön. Merkit olivat käypiä
lähetyksillä Suomeen ja myös ulkomaille. Armeijalla oli oma kenttäpostimerkkijärjestelmänsä. Merkit painettiin suomalaisilla v.
1930 merkkityypin levyillä varustettuina lisäpainamalla "Itä-Karjalan/Sot.Hallinto". Koska merkit painettiin vanhoilla painolevyillä,
esiintyy niissä erinäisiä virheitä.
Sola Heikki: Jokioisten rautatie 18.3.1898 - 31.3.1974

473 (1)

Kokoelmassa esitetään Jokioisten rautatien rahtimerkkejä ja niiden käyttöjä.

Mikkola Olli-Pekka: Surumerkin aika

474 (1)

Kokoelma esittelee surumerkin käyttöä erilaisilla postitteilla sekä merkin esiintymistä sortoajan postikorttikuvituksessa.
Stone Jeffrey: The "Golden Ear" Postal Stationery Envelope of Finland

475 (1)

The exhibit shows the unused varieties and a range of different usages.
Sarkki Jukka: Tiibet 1912-1956 - Posti-, lennätin- ja virkamerkkejä, lähetyksiä, väärenteitä

476 (1)

Katsaus Tiibetin filateliaan yhden kehyksen puitteissa.
Joutsi Mikko: Eestin parokuoret

477 (1)

Parokirjekuoret on Eestin Punaisen Ristin yksityinen julkaisu, jolla kerättiin varoja Eestin nuorten hyväksi. Parokirjekuoria aloitettiin
julkaisemaan 23.12.1937 ja ne olivat voimassa venäläisten tuloon asti eli vuoteen 1940.
Vapaa Uolevi: Kruunukirje kertoo…

478 (1)

Kruunun/kihlakunnanposti tuli Ruotsista Suomeen n. 1650-luvulla. Virkamiehet ylläpitivät omaa postinkulkua, jota toimittivat ns.
postitalonpojat. Lähetyksiin piirrettiin tunnuksena yksi tai useampia kruunun kuvia, jotka ajan mittaan muuntuivat ns. meanderkuvioiksi. Kirjeet/kotelot kertovat monin eri tavoin ajastaan.
Joutsi Mikko: Postia Tampereelta ajan saatossa vuosina 1845-1952

479 (1)

Leimoja ja postilähetyksiä 1800-luvulta 1950-luvulle.

Ala-Honkola Harri: Kultafrangin vasta-arvot Suomen markkoina 1875-1990

480 (1)

Frangia alettiin käyttää yhteisvaluuttana postimaksujen yhtenäistämiseen vuonna 1875. Ainoat postilähetykset joihin merkittiin
frangiarvot olivat ulkomaan vakuutetut ja lunastettavat lähetykset.
Pelttari Jaakko: Kemi postileimat vuosilta 1873-1939

481 (1)

Kokoelmassa on käsitelty yksirenkaiset, kaksirenkaiset, venäläis- sekä postitorvisiltaleimat vuoteen 1939.
Hyvönen Pentti: Savonrannan postitoimipaikat 1894-1985

482 (1)

Savonrannan postitoimipaikkojen kohteet on esitetty leimatyypeittäin. Muut postitoimipaikat on esitetty toimipaikkojen
avaamisjärjestyksessä ja postitoimipaikan sisällä on esitetty eri leimatyypit.
Otsason Jaan: Saarisen malli – Soome postitariife saarisetuubi kasutusajast 1.10.1917-31.12.1930

483 (1)

Kokoelmassa on esitetty postilähetyksillä Saarisen mallin käyttöajalta tavallisen paikallisen, kotimaan, Pohjoismaan ja ulkomaan
postilähetyksen taksat.
Muhonen Ari: Punaisen alueen posti keväällä 1918

484 (1)

Kokoelma esittelee postioloja punaisten alueella kansalaissodan aikana sodan alusta 28.1. toukokuun alkupäiviin 1918. Käsiteltyjä
asioita ovat postin kulku, taksat sekä lyhyesti sensuuri ja sodan lopun erikoisolot.
Alanko Atte: Laivapostia turisti- ja kuvaleimoilla

485 (1)

Laivapostissa kulkeneita kirjeitä erikoisleimoin.
Alanko Atte: Postimerkin päivän vietto Suomessa ajalta 9.1.1949-9.9.2009

486 (1)

Postimerkin päivän erikoisleimoja eri paikkakunnilta, alkaen 9.1.1949 ja sen jälkeen.
Leppänen Jarkko: Lennätintoimintaa Tampereella

487 (1)

Suomen talouselämä kehittyi merkittävästi 1800-luvun puolivälin jälkeen. Suotuisten liikenneyhteyksiensä vuoksi Tampere oli jo
vanhastaan markkinapaikkana ja lisäksi Tammerkoski tarjosi sopivaa käyttövoimaa teollisuuslaitoksille. Elinkeinoelämän
vilkastuttua tarvittiin entistä nopeampaa tiedonvälitystä, joten myös Tampereelle avattiin lennätinasema vuonna 1865. Kun rautatie
valmistui Hämeenlinnasta Tampereelle vuonna 1876, perustettiin aseman yhteyteen myös lennätinasema. Rautatien ja
lennätinlaitoksen lennättimen välille rakennettiin myös oma yhteys.

Leppänen Jarkko: Tampereen lennätinleimoja sähkeillä ja maksukuiteilla

488 (1)

Tampereen lennätinasema avattiin vuonna 1865. Sähkeissä ja maksukuiteissa aloitettiin käyttämään lennätinleimoja 1900-luvun
alussa. Tämän jälkeen lennätin on toiminut läpi yhteiskunnan murrosten, mikä näkyy leimojen osalta esim. venäjän ja ruotsin
kielen käytössä. Leimojen tyypit ovat vaihdelleet erilaisista rengasleimoista rivileimoihin. Rivileimojen värit ovat myös vaihdelleet
melko paljon.
Hannula Petteri: Lontoon postin keskeisten järjestelyiden kehittyminen 1840-1899

489 (1)

Kokoelmassa esitellään pääleimastoon tukeutuen Lontoon postin keskeiset järjestelyt 1840-1899.

Kemppilä Ulla: Käynti mummolassa

490 (1)

Mummo on usein kutsunut meitä käymään luonaan, mutta ei ollut tullut lähdettyä, kun hän kävi kuitenkin usein meillä. Kerran sitten
päätimme lähteä.
Viitanen Reijo: Joukkoliikennettä eri vuosikymmeniltä

491 (1)

Joukkoliikennettä rattailla, pyörillä ja renkailla. Hevosilla, hevosvoimilla ja sähköllä liikkuvia joukkoliikenneajoneuvoja eri
aikakausilla. Sisältää pääasiallisesti linja-autoaiheisia postimerkkejä eri maista.
Salokannel Heikki: Purjevene liitää veden halki

492 (1)

Purjeveneen liitoa veden halki voi verrata linnun lentoon ilmojen teitä. Kokoelmassa kerrotaan purjehduksen teoriaa sekä Bermudatakilaisen purjeveneen käsittelyä eri purjehdusolosuhteissa.

Heikkola Arvo: Olympialaiset Ateenassa v. 2004

493 (1)

Kokoelmasta on jätetty pois teksti. Katsojia kehoitetaan lukemaan postimerkeistä valtion nimi ja urheilulaji, jossa kilpailija osallistuu
olympialaisissa.
Kajander Taina: Snautserimaista koiranelämää

494 (1)

Snautserit ihmisen parhaimpina ystävinä; rotujen esittely ja katsaus koiranelämään snautserinäkökulmasta.
Luuk Krista: Raviabi loodusest

495 (1)

Kogu tutvustatud rahvameditsiinil pöhinevat raviabi loodusest lähtuvalt haigusest.

Klemi Pekka: Syöpä voidaan voittaa

496 (1)

Kokoelma kuvaa miten filatelia on ollut mukana syöpätietouden lisäämisessä postimerkein ja viestillisten leimojen avulla sekä
miten on auttanut taloudellisesti syöpätutkimusta.
Hjelt Sven-Erik: Kansainvälinen polaarivuosi 2007-08

497 (1)

Järjestyksessä 4. kansainvälinen polaarivuosi oli näkyvästi esillä myös filateelisessa julkaisutoiminnassa, kuten myös edellisessä
yhteistoimintahankkeessa, kansainvälisessä geofysiikan vuodessa 1957-58. Kokoelmassa valotetaan 1882 alkaneen polaarisen
vuositoiminnan filateelista näkyvyyttä.
Salonen Kari: Kirjallisuuden nobelisteja

498 (1)

Tunnettuja kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajia.
Korvensyrjä Pauli: Eri valtioiden "merkkihenkilöitä" ennen toista maailmansotaa

499 (1)

Lyhyet henkilökuvaukset viidestätoista tuonaikaisesta "merkkihenkilöstä", heidän toimistaan kansansa parissa.
Koivukangas Ulla: Suomalaisia tunnettuja henkilöitä

500 (1)

Maailmalla tunnettujen suomalaisia valtiomiehiä, tutkijoita, kilpailijoita, taiteilijoita ja ansioituneita urheilijoita.

Ruotanen Tapani: Suomen puolustusvoimien taipaleelta 1918-2008

501 (1)

Puolustusvoimiemme työteliästä ja vaikuttavaa historiaa voi kerrata muistojen ohella myös korteilla, leimoilla ja postimerkeillä.
Elo Eila: Suomalaismalleja taidemaalareiden kuvaamina

502 (1)

Taiteilijoiden kuvaamina suomalaismalleja 1800-luvun puolivälistä 1930-luvulle. Mallien iät vaihtelivat pikkulapsista aikuisiin.
Mukana on myös omakuvia ja julisteita.

Avoin luokka
503-507 (5)
Pelttari Jaakko: Petsamo, osana Suomea vuosina 1920-1944 sekä Neuvostoliiton alueella vuosina 1947-1959
toiminnassa olleet suomalaiset postitoimipaikat
Petsamon alueen postihistoriaa täydennettynä postikortein. Kokoelma kertoo petsamolaisten elinkeinoista, luonnosta, eläimistä,
jäämeren maisemista sekä Petsamon muistoista ja muistomerkeistä.
Stormbom Jarl: Borgå stad och landskommun c. 1850-1950

508-511 (4)

Borgåstämplade frimärken, specialstämplingar och postkort, som oftast innehåller bilder om Borgåmiljöer.
Lappalainen Kalervo: Jyväskylä, kotikaupunki

512-516 (5)

Tarinaa Jyväskylästä ja jyväskyläläisistä
Kankainen Jorma: "Linnasta linnaan" - Historiallisen ajan Suomen linnat, linnoitukset ja linnoitteet

517-520 (4)

Esitellessäni tässä kokoelmassa aihettani, tarkoitan niitä puolustus-, asumis- tai hallintotarkoituksia varten syntyneitä rakennuksia
ja rakenteita, jotka esihistoriallisena aikana ja sen jälkeen ovat toimineet linnoina tai linnoituksina nykyisellä maaperällämme tai
Vanhan Suomen aikana. Ruotsi-Suomen tai Venäjän valloituspolitiikka ei ole sanellut sivujen järjestystä. Kevennyksenä lopussa
tämän päivän "ilmiöitä" linnoista.

Snellman Johan: Höyryä Lounaissuomen vesillä

521-525 (5)

Katsaus höyrylaivaliikenteen kehitykseen Lounais-Suomessa, Hangosta Raumaan, mukaan lukien alueen ulkomaanliikenne.
Töntsi Eero: XV Olympialaiset Helsingissä 17.7.-8.8.1952

526-530 (5)

Kokoelmani jakautuu kahteen osaan. Alussa tuon esille vuoden 1940 kisamateriaalia. Toisessa osassa käsittelen vuoden 1952
kisoja.
Nummelin Olavi: Kreikka muutoksissa 1856-1947

531-538 (8)

Kreikan uudet alueet eli territoriot. Itsenäisen Kreikan valtion laajentaminen sotien ja politiikan melskeissä esitetään ko. alueiden
filateelisten historian myötä. Balkanin sotien ja maailmansotien vaikutukset tulevat näkyvien alueiden rajojen muodostumisessa ja
niiden postinkulun tapahtumissa.
539-540 (2)
Gustavsson Per: Am Prerauer Bahnhof gerade angekommen: Schreiben an Herrn Kaufmann Heinrich
Matzenauer…
Kokoelma kirjekuoria rajoitetulta ajalta antaa kuvan edellisen vuosisadan itävaltalaisesta kauppiaasta ja hänen maailmastaan.

Teräsmaa Sirkka: Rakkaus käsitöihin

541-544 (4)

Kokoelman tarkoitus on esitellä postimerkein ja -kortein sekä pienin työnäyttein perinnekäsitöitä. Kerron mistäpäin ne ovat meille
tulleet ja kuinka työtavat, materiaalit ja työvälineet ovat pysyneet tai muuttuneet aikojen kuluessa.
Ihamäki Pauli: Aina valmiina - Suomen partiotoiminnan 1. puolivuosisata

545-549 (5)

Suomen partioliike täyttää 100 vuotta 2010. Esitän kokoelmalla sen ensimmäiset viisi vuosikymmentä.
Parkkonen Matti: Sokeri - makeutta elämään

550-552 (3)

Katsaus sokerin historiaan, valmistukseen, säännöstelyyn, mainontaan ja markkinointiin. Esittelyssä on elintarvike, joka antaa
"makeutta elämään".

Appelberg Carl: Vår vän nyckelpigan

553-555 (3)

En glad historia on nyckelpigan, vår kändaste skalbagge, dess plats i filatelin, hur den använts inom konsten, reklamen, politiken
o.s.v.
Hjelt Sven-Erik: Antarktis

556-558 (3)

Antarktiksen postilähetykset ovat kiinnostava sekoitus tutkimusta esitteleviä merkkejä, tutkimusasemien leimoja sekä
tutkimusohjelmien ja kuljetusvälineiden oheisleimoja. Postin kulkuun liittyy monia olosuhteista johtuvia erityispiirteitä.
Vetola Teija: Filateliaa ja numismatiikkaa

559-560 (2)

Kokoelma käsittelee samoja aiheita postimerkeillä ja rahoilla. Henkilöiden osalta myös heidän työtään ja saavutuksiaan.

Postikorttiluokka
Pekkarinen Heikki: Vanhaa Viipuria postikorteilla

561-564 (4)

Viipuria, vanhan Suomen pääkaupunkia postikorteilla.
Salonen Kari: Tampere 100 vuotta sitten

565-568 (4)

Eri kustantajien Tamperetta esittäviä postikortteja viime vuosisadan alusta.
Pohjola Seppo: Keuruun vanha kirkko ja ympäristö postikorteissa 1900-1969

569-573 (5)

Kirkot maisemassa on hallitseva elementti. Vuosikymmenissä tapahtuneet muutokset näkyvät niin kuvauskohteissa kuin
kuvauspaikkojen valinnoissa.
Heikkola Arvo: Neljä kaupunkia ja Saimaan kanava

574-578 (5)

Kokoelma on rakennettu pääosin postikorteista, joskin mukaan on laitettu myös postimerkkejä. Teollisuuskaupunkina on Tampere
ja vientisatamana on Kotka. Vanhoja linnoituksia kuvaavana on Lappeenranta ja historiallisena kaupunkina on Viipuri. Saimaan
kanavasta on esillä sen vanhempi puoli ja sotien jälkeen rakennettu uudempi osa.
Leppänen Jarkko: Vihtorin kesämatka Suomeen

579-582 (4)

Vihtori Anttila oli menestyksekäs vaatturi Helsingissä 1880-luvulla. Hän muutti Pohjois-Amerikkaan New Yorkiin serkkunsa
houkuttelemana, jossa hänen ura jatkui menestyksekkäästi. Hän sijoitti siellä uuteen sähkötekniikan tuotteita valmistavaan yhtiöön
ja hänestä tulikin varsin varakas mies. Vihtori piti kesän 1908 lomaa ja matkusti pitkästä aikaa Suomeen tapaamaan sukulaisiaan,
ystäviään ja myös muutamia vanhoja asiakkaitaan.
Gustavsson Per: Vodkaturistin Tallinna

583 (1)

Kokoelma lähettämättömiä kuvapostikortteja Tallinnasta 1980-luvulta. Tekstit ovat Intouristin esitteestä samoilta ajoilta.
Etäsalo Matti: Entisiä rautatieasemia

584-587 (4)

Kokoelmassa kerrotaan entisten rautatieasemien merkityksestä ennen ja nyt. Asemien kehitystä esitetään aina suunnittelusta
sijaintiin asti, ja kuinka suuri muutos asemien kohdalla on tapahtunut.
Myller Reijo: Riihimäki postikorteilla: Asemakylä / kauppala

588-592 (5)

Riihimäki-kortteja 1900-luvun alusta. Asemakylän ja kauppalan aikakautta.
Niemi Yrjö: Suuri Siperian rautatie postikorttien kuvaamana
Maailman pisin rautatie Moskovasta Siperian halki Vladivostokiin rakennettiin vuosina 1891-1916. Postikortit tärkeänä
dokumenttina kuvaavat rakentamisen vaiheita ja rautatien erilaisia kohteita.

593-598 (6)

Pihl Allan: Saksan keisarillinen laivasto

599-604 (6)

Kokoelma esittää Saksan keisarillisen laivaston vaiheet syntymästä kilpavarustelun kautta 1. maailmansotaan ja laivaton
lopulliseen tuhoon Scapa Flowiin.
Klinge Yrjö: Toyo Kisen Kaisha

605-610 (6)

Tutkimuskokoelma japanilaisen laivayhtiön postikorteista
Heikkinen Matti: Joulu - keskitalven juhla

611-614 (4)

Kokoelmassa on vanhoja joulukortteja vuodesta 1900 n. vuoteen 1950. Kokoelmassa kerrotaan kristillisen joulun lisäksi muista
jouluun oleellisesti liittyvistä asioista ja tavoista.

Ihamäki Pauli: Partio Euroopassa - Innostus ennen II maailmansotaa

615-619 (5)

Kerron valokuvin perustuvilla korteilla toiminnan alkuinnostusta ja leviämistä Euroopan maissa 1910-1940.
Huotari Pertti: Tarja Sennen postikortit

620-627 (8)

Tarja Sennen ns. Senne-kortteja on 131 kpl. Sitten mukana ovat mm. Suomen Lastenklinikoiden kummit ry, Sotainvalidien
Veljesliitto, SPR- jne. eri yhteisöjen kortit.

Kirjallisuusluokka
Rautatien Filatelistit ry : Postia Junalla
Postileimat Suomen Rautateillä 1870-1995
Hannula Petteri: Kotimaan postin järjestelyt nuoressa Suomessa
Tutkimuksessa lähdetään liikkeelle vuoden 1924 postisäännöstä ja sen soveltamismääräyksistä ja seurataan Postihallituksen
kiertokirjeisiin tukeutuen, kuinka postin järjestelyt eli postilähetykset ja niiden käsittely kehittyivät Suomessa kotimaan postin
osalta. Tarkasteltava ajanjakso päättyy vuoden 1943 loppuun (1944 tuli voimaan uusi Postisääntö).
Heino Raino: From weather gods to modern meteorology
The present publication focuses on stamp collecting to trace the development of weather-related activities, as illustrated in the
philatelic pictorial material published by the postal administration of numerous countries. A philatelic journey WMO Publications
No. 1024, 111 pages.

Nuorisofilatelia
Nuorisoluokka - Ikäryhmä A (13-15-vuotiaat)
Kaivanto Mikael: Autoista erikoisautoihin

628-629 (2)

Gottlieb Daimlerin ensimmäinen auto oli 1,5 hevosvoiman moottorilla varustettu kärry, "Motorkutsche", vuodelta 1886. Se oli
nimenomaan matkustajakärry, joka oli muodoiltaan koristeellinen, mutkikas ja hento. Seuraavaan malliin, "Stahlradwagenin"
Daimler sai valmiiksi vuonna 1889. Se täytti edeltäjäänsä paremmin auton tunnusmerkit. Seuraavilla sivuilla olen halunnut tuoda
esille Autojen koko "kirjon" mahdollisimman laajasti postimerkkien ja leimojen yms. Avulla. Autotyyppejä käsitelty seuraavasti:
Wanhat autot, henkilö-autot, linja-autot, palo-autot, ambulanssit, posti-autot, kuorma-autot ja kilpa-autot (ralli/formulat).
Kulmala Lauri: My hobbies: Recorder, violin and and baroque music
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My hobbies are playing the recorder and the violin. Recorder was a popular instrument in the Baroque period, from the late 1600’s
until the middle of 1700’s. Also violin music became popular that period of time. Baroque music is fun to play yourself!
Kulmala Tuomas: Meripelastus
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Meripelastus on hyödyllinen harrastus tai ammatti. Olen ollut meripelastusfani ja tukijäsen jo vuodesta 1997 alkaen, jolloin Suomen
Meripelastusseura täytti 100 vuotta. Odotellessani iän karttumista ja pääsemistä aktiivijäseneksi, kerään meripelastukseen liittyviä
postimerkkejä.
Kuusela Pyry: Miehitettyjä avaruuslentoja
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Aihefilateelinen nuorisokokoelma postimerkeistä ”Miehitettyjä avaruuslentoja”.

Jokamiehen luokka
Jokamiehen luokka
Purmonen Elmo: Enkelit ei nuku
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Postikortteja, joiden aiheena on suojelusenkeli, joka suojelee lapsia vaaratilanteissa.
Toivo Kala: Itä-Karkalan postileimat 1941-1944
Kokoelma sisältää kaikki Itä-Karjalan 54 postileimaa kuorilla tai korteilla.
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