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Yli 400 kokoelmaa Albaniasta Queenslandiin 

FINLANDIA 2017:sta tulee merkittävin filateelinen tapahtuma Suomessa vuosikymmeniin ja suurin näyttely 

Euroopassa tänä vuonna. Näyttelyn kilpailuluokkiin osallistuu 404 kokoelmaa. Niissä nähdään kymmeniä 

tuhansia filateelisia kohteita kaikista maanosista. 

Aivan FINLANDIA 2017:n kilpailuosaston kärjessä nähdään FEPA Grand Prix-luokka, johon osallistuu seitsemän 

kokoelmaa. Nämä kilpailevat näyttelyn suuresta palkinnosta, Grand Prix FINLANDIA 2017:stä. FEPA Grand Prix-

luokka on näyttelyluokista ainoa, johon ei osallistu suomalaisia kokoelmia.  

Perinteinen filatelia alkaa ovaaleilla 

Perinteisen filatelian ja postihistorian luokat jaetaan suurnäyttelyissä kolmeen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä 

käsittää isäntämaan eli Suomen filatelian, toinen ryhmä muiden Euroopan maiden kokoelmat ja kolmas ryhmä 

muut maanosat. 

Perinteisen filatelian kansalliseen ryhmään osallistuu 22 kokoelmaa. Luokan korkkaa klassinen Suomi: Erkki 

Toivakka, Esa Aaltonen ja Hubert Caprasse Belgiasta aloittavat ovaaleilla. Caprassen lisäksi ulkomaista väriä 

kansalliseen ryhmään tuovat näytteilleasettajat Skotlannista ja Tanskasta. 

Erityisen suman Suomi-kokoelmien joukossa muodostavat viisi Saarismallin kokoelmaa yhteensä 31 kehyksessä. 

Ja mikä sopisikaan paremmin - näyttelystä saadaan todellinen Saarismallin 100-vuotisjuhla.  

Perinteisen filatelian Eurooppa-ryhmään osallistuu 36 kokoelmaa. Ryhmän alkuun sijoitetaan Pohjoismaita 

käsittelevät kokoelmat. Merkillistä kyllä kukin Pohjoismaa on edustettuna vain yhdellä kokoelmalla. Viron 

osuus yksin on yhtä vahva neljällä kokoelmalla, mikä kertoo Viro-keräilyn edelleen merkittävästä asemasta 

Suomessa.  

Muut Euroopan maat ovat tasapuolisesti mukana Albaniasta alkaen. Huomiota kannattaa kiinnittää ainakin 

Joseph Hackmeyn (Iso-Britannia) klassiseen Romaniaan ja Jan Huys-Berlinginin (Liechtenstein) klassiseen Bel-

giaan. 

Perinteisen filatelian kolmannesta ryhmästä ”Muu maailma” tulee erityisen värikäs 27 kokoelmallaan. Ryhmään 

osallistuu useita Iso-Britannian, Ranskan ja Portugalin siirtomaiden julkaisuja esitteleviä kokoelmia. Aasiaa 
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edustavat Nepali-, Jammu-Kashmir-, Siam- ja Johore-kokoelmat. Matka jatkuu Australian kautta Pohjois- ja 

Etelä-Amerikkaan, josta nähdään Brasilian, Perun ja Haitin varhaisia julkaisuja.  

Jättimäinen postihistorian luokka 

FINLANDIA 2017:n ylivoimaisesti suurimman luokan viittaa kantaa postihistoria. Luokkaan osallistuu 126 koko-

elmaa 713 kehyksessä. Postihistorian osuus koko näyttelystä on melko tarkalleen kolmasosa. 

Kansallisen ryhmän aloittavat Suomen ja Ahvenanmaan varhaista postihistoriaa käsittelevät kokoelmat. Saksa-

lainen Werner Filmer – joka edustaa näyttelyssä Suomea – aloittaa varhaisfilatelialla vuodesta 1598. Ryhmässä 

nähdään yhteensä 14 kokoelmaa. Niistä kolme esittää Suomen rautatiepostia, joukossa kaksi kokoelmaa ulko-

mailta Saksasta ja Yhdysvalloista. 

Jos postihistoria on näyttelyn suurin luokka, näyttelyn isoimman alaryhmän muodostavat postihistorialliset 

Eurooppa-kokoelmat, joita osallistuu 91. Tämä ryhmä jos mikä kattaa koko Euroopan lännestä itään. Sen vah-

voihin alueisiin kuuluvat Pohjoismaat – yksin Ruotsi-kokoelmia nähdään kuusi ja ne kattavat yli 400 vuoden 

aikajänteen vuodesta 1550 vuoteen 1972.  

Vahva on myös itäisen naapurimaan Venäjän osuus: 11 kokoelmaa. Tässä joukossa on kolme Suomea edusta-

vaa näytteilleasettajaa. Ainut postihistoriallinen Viro-kokoelma tulee Luxemburgista, mutta Latvia- ja Liettua-

kokoelmia nähdään useampia. Saksan, Itävallan, Unkarin, Italian ja Espanjan postihistoria on erityisen hyvin 

edustettuna.  

Euroopan ulkopuolista postihistoriaa käsittelevässä ”Muu maailma” –ryhmässä nähdään 21 kokoelmaa. Use-

ampi näytteilleasettaja esittää varhaista laivapostia. Eksoottisiin alueisiin kuuluvat vaikkapa Kuuba, Etiopia, 

Hollannin Itä-Intian kauppakomppania sekä Chilen, Bolivian ja Perun välinen ns. salpietari- eli Tyynenmeren 

sota 1879-1884. 

Zeppeliinit hallitsevat lentopostia 

Leimamerkkiluokkaan osallistuu 10 kokoelmaa, joista kaksi tulee Australiasta. Leimamerkeissä ei valitettavasti 

nähdä Suomi-kokoelmia, meitä lähimpänä alueena mukana on Viro. Huomiota kannattaa kiinnittää ainakin 

brittiläisen Christoph G Harmanin maansa varhaista fiskaalista historiaa käsittelevään kokoelmaan, joka sisältää 

erikoista materiaalia. 

Lentopostiluokka on poikkeuksellisen laaja 22 kokoelmalla. Suomalaisia näytteilleasettajia on neljä ja myös 

kokoelmista neljä käsittelee Suomen lentopostia. Zeppelin-lennot ovat vahvasti esillä: viisi kokoelmista keskit-

tyy pelkästään Zeppeliineihin. Lentopostiluokassa nähdään myös lento-onnettomuuspostia, helikopteripostia 
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sekä Pariisin piirityksen 1870-1871 ilmapallopostia. Meidän näkövinkkelistä kaukaisimpiin alueisiin kuuluvat 

Fijin lentoposti ja Kolumbian SCADTA-lentopostimerkit. 

FINLANDIA 2017:n ehiöluokassa kilpailee 20 kokoelmaa. Suomen ehiöitä nähdään yhdessä kokoelmassa: Kauko 

Aro Yhdysvalloista aloittaa luokan Suomen m/1875 ehiökorteillaan. Valtaosa kokoelmista esittelee Euroopan 

maiden ehiöitä. Euroopan ulkopuolisista maista ja alueista edustettuina ovat Persia, Brittiläinen Intia, Oranjen 

vapaavaltio, Portugalin siirtomaat, Bahamasaaret, Kuuba ja Ecuador. 

Esihistoriaa, modernia teknologiaa ja kaikkea siltä väliltä  

Aihefilatelian luokkaan osallistuu 51 kokoelmaa, joista viisi edustaa Suomea. Aihefilateliassa kokoelmat jaetaan 

kolmeen alaryhmään: luonto, kulttuuri ja teknologia.  

FINLANDIA 2017:ssä suurimmaksi alaryhmäksi muodostuu kulttuuri, johon kuuluu puolet luokan kokoelmista. 

Nämä kokoelmat esittelevät muun muassa historiaa - esihistoriasta 1900-luvulle - sekä musiikkia, kirjallisuutta, 

arkkitehtuuria, urheilua, Olympia-aatetta ja shakkia. 

Eläin- ja kasvikuntaa esittelevät kokoelmat kuuluvat luonto-alaryhmään. Nähdäänpä ryhmässä myös onkimista, 

viinikulttuuria ja suklaata käsittelevät kokoelmat. Teknologia-ryhmä käsittää erityisesti liikenteeseen ja liikku-

miseen liittyviä kokoelmia kuten rautatie-, lentoliikenne-, polkupyörä- ja silta-aiheet.   

Avoimen filatelian luokassa nähdään 12 kokoelmaa. Kehysmäärällä mitattuna luokka on näyttelyn pienin. Ko-

koelmista peräti viisi tulee Suomesta. Juhlivaan Suomeen liittyvät hyvin esimerkiksi Suomen presidenttejä ja 

Jean Sibeliusta esittelevät kokoelmat. 

Myös nuorisofilatelian luokka painottuu aihe- ja avoimen filatelian kokoelmiin. Mutta nähdäänpä luokassa 

myös esifilateliaa, perinteistä filateliaa, ehiöitä ja maksimifilateliaa. 

Nuorisoluokka jaetaan kolmeen ikäryhmään näytteilleasettajien iän mukaisesti. Luokkaan osallistuu 33 näytteil-

leasettajaa, joista kaksi edustaa Suomea. Nuorisofilatelian vahvimpia maita ovat Saksa ja Ranska, niistä mo-

lemmista Tampereella kilpailee kahdeksan kokoelmaa. 

Kuvapostikorttien läpimurto 

FINLANDIA 2017:stä tulee todellinen kuvapostikorttien läpimurto: postikorttiluokka on mukana ensimmäistä 

kertaa kansainvälisessä postimerkkinäyttelyssä. Luokassa nähdään peräti 38 kokoelmaa noin 200 kehyksessä. 

Postikorttiluokasta saadaan haaste myös näyttelyn tuomaristolle. Luokalle on toki omat erityissääntönsä, mutta 

niiden kansainvälinen soveltamistapa ja arvostelukriteeristö vasta muovautuvat Tampereen FEPA-näyttelyssä. 
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Suomalaisia kokoelmia postikorttiluokkaan osallistuu viisi. Australiasta osallistuu kuusi kokoelmaa, ja onkin 

jännittävää nähdä millä tavalla ne kenties eroavat eurooppalaisesta keräilytavasta. Muita postikorttimaita ovat 

Portugal, Itävalta ja Ranska kukin kolmella kokoelmalla. 

Suomea sivuaa erikoisella tavalla romanialaisen Mariana Bedan kokoelma Leonard Salmenin postikorteista. 

Salmen oli suomalaisen upseerin Ernst Salmenin pojanpoika, joka syntyi Romanian Galatissa. Leonard Salmenin 

tekemiä postikortteja tunnetaan vuodesta 1898 eteenpäin noin 500 erilaista. 

Kaikki FINLANDIA 2017 -näyttelyyn osallistuvat kokoelmat on julkaistu helmikuussa näyttelyn nettisivuilla.  

Tämän tiedotteen yhteydessä julkaistaan muutamia mielenkiintoisia Tampere-talossa nähtäviä kohteita. Kuvat 

ovat näytteilleasettajien toimittamia ja julkaistaan heidän luvallaan. 

Näyttelytoimikunta 

Lisätiedot: 

Jukka Mäkinen 

Näyttelytoimikunnan pj. 

jukka.matias.makinen@gmail.com 

 

Jukka Mäkipää 

Tiedotustyöryhmän pj. 

makipaa.jukka@gmail.com 

 

 

FINLANDIA 2017 –näyttelyn perinteisen filatelian luokkaan osallistuu viisi 100-vuotiaan Saarismallin kokoelmaa 31 kehyksessä. Kuvassa 

UPU:n henkilötodistus Pekka Rannikon kokoelmasta. Henkilötodistuksia Saarismallin merkein tunnetaan kolme. 



 

 

www.finlandia2017.fi 

info@finlandia2017.fi 

5

                           

Marcus Ollin kokoelmassa Helsinki Citypost 1866-1891 nähdään  uutena kohteena Helsingin kaupunginpostin ensimmäisen merkin 

(1866) kuusilo. Ryhmä on merkin suurin tunnettu ryhmä. 

Markku Koivuniemi osallistuu kotkamerkkien kokoelmallaan The 1901 and 1911 Eagle Issue of Finland. Siihen kuuluu mallin 1901 yhden 

markan merkin mallipainos (ex Faberge) valkoisin reunoin vuodelta 1900. Syksyllä 1900 kutsuttiin Postin, Leimakonttorin ja Oy Tilgman-

nin edustajia Pietariin tutustumaan Venäjän valtion arvopaperipainoon. Edustajamme vastaanottivat siellä valmistetun ja virallisesti 

hyväksytyn mallipainoserän, joka oli tarkoitettu esikuvaksi Suomen Leimakonttorin painossa valmistettaville merkeille. Nämä merkit on 

painettu valkoiselle vaakasuoraan juovitetulle paperille, jossa on vesileimana aaltoviivoja. 

 

Suomen malli 1930 -kokoelmia osallistuu FINLANDIA 2017 –näyttelyyn neljä: kaksi perinteisen, kaksi postihistorian luokkaan. Kuvassa 

suomalaisen naisen lähettämä kirje muukalaislegioonaan toisen maailmansodan ajalta Hannu Kaupin perinteisen filatelian kokoelmasta. 

Lähetys on kirjattu lentokuori Helsingistä Algeriaan 16.6.1941. Kuoren osoitepaikkana on Sidi-Bel-Abbes, Ranskan muukalaislegioonan 

koulutuskeskus. Sielä kuori on ohjattu El Kreider –nimiselle keitaalle Saharan autiomaassa. Siellä oli legioonan linnaketukikohta, missä 

vastaanottaja Han Buissink on palvellut. Buissink on luultavasti ollut suomalainen, mihin viittaa kuoren maininta ”Peloton-Auto”. Legi-

oonalainenhan sai liittyessään uuden henkilöllisyyden. Kuori on sensuroitu Suomessa ja sillä on Berliinin punainen kauttakulkuleima Ab. 

Lähetyksen taksa 10 mk on oikein. 
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Postihistorian puolella Mikael Collan osallistuu m/1930-kokoelmallaan Postal history of the Finnish model 1930 definitive stamps. Koko-

elmaan kuuluu lento-onnettomuuskohde vuodelta 1941: Sampo - Aero Oy:n Junkers Ju 52 lentokone "Sampo" teki 9.11.1941 hätälaskun 

mereen Taivassalossa matkallaan Turusta Tukholmaan. Kaikki matkustajat selvisivät hätälaskusta, mutta yksi naismatkustaja hukkui 

rantaveteen ja yksi miespuolinen matkustaja kuoli rannalla sydänkohtaukseen. Posti oli vedessä kaksi vuorokautta ja postimerkit irtosi-

vat useista lähetyksistä. Lähetyksiin leimattiin Turussa onnettomuudesta kertova teksti. 

 

Näyttelyn ylivoimaisesti suurin luokka on postihistoria. Valtaosa postihistoriallisista kokoelmista käsittelee Euroopan maita. Niistä kuusi 

liittyy Ruotsin postihistoriaan. Kuvassa ruotsalaisen Fredrik Ydellin kokoelman Swedish Postal History 1550-1872 vanhin postilähetys: 

kuriirikirje Uppsalan linnasta Gamla Silverbergetiin vuodelta 1550. Lähetys on yksi vanhimmista tunnetuista ruotsalaisista kirjeistä. Se on 

myös ainut kuningas Kustaa Vaasan (1496-1560) kirjoittama kirje yksityiskokoelmissa. 
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Myös itäisen naapurimaan Venäjän osuus postihistorian luokassa 11 kokoelmalla on vahva. Martin Holmsten osallistuu näyttelyyn 

kokoelmallaan Mail from, to and via Russia 1779-1918. Siihen kuuluu kirjattu lähetys Urgasta Mongoliasta Venäjän postikonttorista 

Arvikaan Ruotsiin vuodelta 1912. Kuori on harvinaisuus ja sillä on oikea 20 kopeekan taksa. 

Espanjalainen Jesús Sitjà esittää kokoelman Spain: The Earliest Collectibles, joka käsittelee Espanjan vanhimpia lähetyksiä ja postaalisia 

dokumentteja. Kokoelma alkaa nykyisen Espanjan alueen vanhimmalla tunnetulla kirjeellä, josta on maksettu postimaksu. Maksu ”port x 

d” on kirjoitettu katalaanin kielellä ja merkitsee 10:tä dinaaria. Lähetyksen sisältö on päivätty Palamósissa 8. tammikuuta 1448. 

              

Lentopostiluokassa nähdään useita Zeppelin-kokoelmia. Veli-Heikki Niemisen kokoelma The Airship Graf Zeppelin LZ 127 as part of 

Finnish postal history sisältää erikoisen kohteen: suomalaisen Zeppelin 1930 –merkin mitätöitynä Especimen-leimalla. Especimen-leimaa 

käytettiin Portugalissa ja sen siirtomaissa vastaanotettaessa UPU:n lähettämiä mallimerkkejä. 

Unkarilainen Karoly Szücs osallistuu leimamerkkiluokkaan Unkarin vanhimmilla leimamerkeillä 1868-1898. Niistä harvinaisin on sarjan 

alin nimellisarvo, ½ krajczarin asiakirjaleimamerkki kotimaisella paperilla vuodelta 1876. Sitä painettiin ehkä vain yksi arkki, sillä merkkiä 

tunnetaan vain kolme kappaletta. Se on ylivoimaisesti Unkarin harvinaisin päälaji mukaan luettuna myös postimerkit. 
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Ehiöluokan eksoottisimmasta päästä on brittiläisen Michael Smithin kokoelma Oranjen vapaavaltion ehiöistä. Niihin kuuluu paikallisesti 

valmistettuja ehiöitä, joiden valmistustapa oli poikkeuksellinen. Nämä ehiöt olivat ns. formula-postikortteja, jotka valmistettiin kiinnit-

tämällä kortille postimerkki ja painamalla sen päälle valtion vaakuna. Marraskuussa 1894 vaakunakuvake poistettiin, mahdollisesti puh-

distamista varten, ja korvattiin virheellisesti väärällä ”News of the World”-kuvakkeella. Viisi tällaista virheellistä ehiötä tunnetaan. Uusin 

löytö virhepainoksesta on kappale, jolla postimerkki on lisäksi ylösalaisin. Tämä ”kaksinkertainen virhe” on toistaiseksi ainoa tunnettu. 

 

 

Ulla Kemppilä osallistuu aihefilatelian luokkaan kokoelmallaan The Story of the Book – from an Author to a Consumer. Kertomus käsitte-

lee myös paperia, kirjojen “raaka-ainetta”.  Kuvassa kirkkokuulutus Pöyliön kirkkoon 11.4.1814, joka on kirjoitettu käsin valmistetulle 

paperille. Vesileimaan sisältyy sana PATRIOTEN, vaikkakin se osuu kuulutuksen paperiarkille vain puolittain. Salapoliisintyönä selvisi, että 

paperi on suomalaista, valmistaja Tammerfors pappersbruk. Niinpä kohde sopii osuvasti esitettäväksi Tampereella, Kemppilä tuumii. 
 


