KESFILA 2018-postimerkkinäyttelyn osallistujat
Nimi

Kehykset

Kutsuttujen osasto - Section for invited exhibits
Kutsutut kokoelmat
Lehtonen Kari: 1918 Vaasan malli – Vaasa issue of 1918

1-8 (8)

Kokoelmassa esitetään Vaasan mallin merkit eri käyttöajoiltaan, mukana on myös hammaste-erikoisuuksia. Kokoelmassa on
mielenkiintoisia ja harvoin nähtyjä postilähetyksiä eri taksoilla koti- ja ulkomaille.
Lehtonen Kari: 1918 Vaasan mallin ehiökortit

9-10 (2)

Kokoelmassa esitetään Vaasan mallin ilmestyneet ehiökortit painanta erikoisuuksineen. Mukana ovat erikartongit määritettyinä. Eri
postitaksoja on myös huomioituna. Kokoelmassa on tutkimustieto osoitettuna aidoilla ehiöillä.
Muhonen Ari: Finland 1918

11-18 (8)

Kokoelma on postihistoriallinen kuvaus itsenäisen Suomen ensimmäisestä dramaattisesta vuodesta.
Keski-Suomen Filatelistiseura : Jyväskylä-leimoja lähetyksillä

19-21 (3)

Keski-Suomen Filatelistiseuran omassa kotiseutukokoelmassa esitellään alueen leimoja postilähetyksillä.
Murtosaari Jussi: Finland coat of arms type 1875

22-29 (8)

Kokoelma esittää mallin 1875 merkit painoerittäin eriteltyinä.
Pihl Allan: Tarinoita sodasta ja kansasta

30-35 (6)

Tarinat Suomen sodasta v.v. 1808-1809 niin kuin vanha vänrikki ne Runebergille kertoi.
Hujala Pertti: Viro 100 vuotta

36-39 (4)

Kokoelmassa esitetään Viron itsenäistymisen (24.2.1918) jälkeen vuonna 1918 kulkeneita lähetyksiä.
Keski-Suomen Filatelistiseura : Kotimaista lentopostia 1920 - 1947

40-42 (3)

Kokoelmassa esitetään kotimaisia erikois- ja tilapäislentoja sekä muita kotimaan lentopostissa kulkeneita lähetyksiä.

Arvosteluosasto - Section for competition exhibits
Mestariluokka
Stone Jeffrey: Finland: the arms type of 1875

43-50 (8)

A study of the eighty-three printings of the eight denominations, together with postal usages.
Waris Pentti: Finland coat of arms 1889

51-58 (8)

This collection is arranged by edition. The different cancellations, perforations, printing, paper, plate errors and other points of interest
are all explained and there also explanatory notes about the items post and the the tariffs. The collection includes many items posted to
exotic destinations and many of these are unique.
Koskiaho Tuomo: Estonia 1918 - 1941

59-66 (8)

This collection presents stamps and postal items used in Estonia 1918 – 1941. The main focus of this collection is on the period of
independence: different colors, different sorts of paper specially “Weaver and Smith” and “Coat of Arms”, groups, peculiarities, printing
errors, airmail stamps and covers, essays and postal items with separate charges.
Pitkänen Risto: Postal History of Finland prior to the UPU

67-74 (8)

The early postal delivery systems : courier letters, sexton mail, crown mail and general mail. The earliest postmarks, postal stationeries
and stamps. The early postal routes from and to Finland. The special postal regulations.

Perinteisen filatelian luokka
Aaltonen Esa: Suomi soikio- ja isohampaiset merkit

75-80 (6)

Kokoelmassa esitetään Suomen Suurruhtinaskunnan kolme ensimmäistä julkaisua,
1856 soikiomerkit, 1860 kopeekka- ja 1866 penniarvoiset isohampaiset merkit. Julkaisut
esitellään merkein ja postilähetyksin. Mukana on erikoisuuksia, ryhmiä ja lukuisia erilaisia
mitätöintejä.
Korhonen Markku: Suomi 1856 - 1884

81-86 (6)

Kokoelmassa esitetään tämän ajanjakson merkit ilmestymisjärjestyksessä mahdollisimman monipuolisesti, mm. eri variaatioita
hammastuksista ja muista erikoisuuksista mukaan lukien myös postilähetykset.
Niininen Juha: Isohampaiset 1860

87 (1)

Kokoelma käsittelee 1860 julkaisun anteja mm. lähetyksillä ja irtomerkeillä. Värit ja hammasteet tuodaan laajasti esille. Lisäksi
kokoelmassa on keskitytty mitätöinteihin laajasti.
Kontkanen Juhani: Suomen Vaakunamerkit 1889

88-93 (6)

Kokoelma esittää 1889 käyttöönotetun postimerkkijulkaisun eri arvot, painoerät ja niiden värisävyt sekä julkaisulle tyypppilliset
poikkeavuudet. Se tuo esille aikakaudelle tyypillisen, erilaisten leimojen runsauden.

Rannikko Pekka: Finland, Model Saarinen 1917 - 1930

94-101 (8)

Itsenäisen Suomen ensimmäinen yleisjulkaisu esitettynä perinteisen filatelian keinoin.
Lappalainen Kalervo: Yleismerkit 1930 - 1952

102-109 (8)

Kokoelmassa esitetään merkkijulkaisut ilmestymisjärjestyksessä, paperilaaduittain, erikoisuudet sekä taksan mukaiset postitteet.
Haahtela Asko: Model 1954 Definitive Series

110-114 (5)

Erikoiskokoelma yleismerkkimallista 1954: arkistomateriaali, käyttöarvot ja postaalinen käyttö, erikoisuudet.
Tapola Kari: Malli 1954

115-119 (5)

Liima- ja väritutkimusta. Monipuolisesti postilähetyksiä, koemerkkejä sekä erikoisuuksia.
Jurvanen Ari: Suomen yleismerkit, malli 1963

120-127 (8)

Esitän kokoelmassani Suomen yleismerkit, malli 1963 merkit paperien mukaan lajiteltuina ja kyseiseen paperityyppiin kuuluvat merkit
esitetään käyttöarvoittain pienimmästä arvosta alkaen. Kokoelman kohteet ovat käytettyjä, käyttämättömiä, ryhmiä, leikkeitä,
numerokuusiloita- ja erikokoisia ryhmiä tilauseränumeroineen. Kyseisen käyttösarjan merkit esitetään myös niiden taksan mukaisessa
käytössä postilähetyksillä. Mukana on myös lähetyksiä ulkomaille. Kokoelmassa on mukana myös sekapostitteita toisten käyttösarjojen
merkkien kanssa. Lisäksi kokoelmassa esitetään myös käyttösarjan merkkejä automaattivihkoista AV2 – AV8.
Vuorivirta Martti: Finland Freimarken modell 1963

128-135 (8)

Kokoelmassa esitetään käyttösarjan M-63 postimerkit tyyppi- ja paperieroin. Kokokohteissa on pyritty lisämaksullisiin kohteisiin ekä
ulkomaan lähetyksiin, niin Euroopan kuin kaukomaidenkin kohteisiin.
Kauppi Hannu: Malli 1975

136-143 (8)

Läpileikkaus mallista 1975 perusteena hammastus, tyyppi, painokone ja paperi. Postitteita on pyritty esittämään monipuolisesti.
Tunnetut erikoisuudet ovat mukana. Automaattivihkoja esitellään valikoidusti.
Kaartinen Jouko: Hammaste- ja painantaerikoisuuksia Suomen postimerkeissä

144-148 (5)

Kokoelma on kooste Suomessa ilmestyneiden postimerkkien hammastuksen tai painannan yhteydessä sattuneista "vahingoista" ja
virheistä.
Olli Marcus: Tampereen paikallisposti 1866 - 1881

149-150 (2)

Tampereen alueellinen paikallisposti toimi vuosina 1886 - 1881. Tästä puolivirallisesta postimerkkien käytöstä ei tiedetä paljoakaan.
Kokoelmassa esitetään kaikki tunnetut seikat näistä merkeistä ja niiden käytöstä.
Virtanen Heikki: Suomen presidentti -postimerkit 1931-1960

151-154 (4)

Kokoelmassa esitellään Suomen presidenteistä julkaistut postimerkit vuosina 1931-1960. Kokoelmassa on paljon erikoisuuksia, kuten
specimen -merkkejä, laskoksia, tarttumia yms. Lisäksi mukana on laajasti erilaisia postilähetyksiä.
Mustonen Ilkka: The Finnish Red Cross 1904 - 1946

155-162 (8)

The collection presents the Finnish Red Cross' history through it´s formative years and actions with stamps, postal usages and various
specialities. Also included are different postal material from Finnish Red Cross domestic and foreign operations.
Pitkänen Risto: Suomen tuberkuloosijoulumerkit 1908-1991

163-170 (8)

Esitän joulumerkkejä käyttämättöminä, käytettyinä ja postilähetyksillä. Erityistä huomiota olen kiinnittänyt ensimmäiseen joulumerkkiin
"Omenapuu". Olen pyrkinyt esittämään joulumerkkejä tub-korteilla ja postitettuna SPR- tai tub-merkeillä.
Väätäinen Lauri: Hae pakettisi pois kuleksimasta!!!!

171-174 (4)

Kokoelma esittelee vuosina 1956 - 2017 käytössä olleiden, aluksi pakettien ja sittemmin muidenkin, postista noudettavien lähetysten
juoksevassa numeroinnissa käytettyjä numerolipukkeita. Kokoelma koostuu irtolipukkeista, pakettikorttileikkeistä ja lähetyksistä, joissa
numerolipukkeita on käytetty.
Salin Jarl-Gunnar: Tannu-Tuva

175-182 (8)

The objective with this exhibit is to describe Tannu-Tuvas stamp history, using stamps, postmarks, covers and stamped envelopes.
Special attention is paid to distinguish covers and stamps, cancelled to order using duplicate cancels in Moscow, from genuine in Tuva
used items.
Swanljung Harry: British Protectorates in Central and Western Pacific during the Reign of King George VI

183-189 (7)

Kokoelma kattaa keskisen (Fiji, Gilbert and Ellice Islands, Tonga) ja läntisen (Solomon Islands, New Hebrides) Tyynen meren alueella
sijaitsevien Britannian suojelualueitten merkit Yrjö VI:n hallintokaudella. Merkit esitetään painoerittäin.
Weber Reinhard: Malaiische Staaten Sultanat Johor 1885-1940

190-194 (5)

Die marken von Johore. Aufdruck Johor/Johore auf QV von Straits Settlements und die eigenen Ausgaben des Sultanates,
ungestempelt, gestempelt auf Marken, Gruppen ua mit Plattennummer, Briefe, Karten und Dokumenten.

Leimamerkkiluokka
Koskiaho Tuomo: Revenue stamps used in Estonia in 1918 – 1944
This collection presents revenue stamps used in Estonia from 1918 to 1944:
• German occupation era revenue stamp issues from 1918 to 1919
• Revenue stamp issues of independent Estonia used from 1919 to 1940
• Soviet occupation era revenue stamps used from 1940 to 1941
• German occupation era revenue stamps used from 1941 to 1944.
Also as a curiosity the only revenue stamps of the independent Estonia, from 1992.

Postihistorian luokka

195-199 (5)

Ala-Honkola Harri: Käyttösarja 1930 postimaksuja ja muita maksuja 1930 - 1962

200-206 (7)

Malli 30 käyttöaika oli erittäin mielenkiintoinen. Sen aikana oli toinen maailmansota. Postiyhteydet olivat poikki vihollismaiden kesken.
Postimaksut vaihtuivat usein inflaation takia. Sodan jälkeen lentoyhteydet kehittyivät ympäri maailmaa.
Collan Mikael: Printed matter abroad with Finnish model 1930 definitives

207 (1)

The goal of this collection is to present printed matter items sent abroad with Finnish model 1930 definitives in general. Usage of the
ten green Finnish model1930 definitives is presented specifically.
Juvonen Tuomas: Tästäkin piti maksaa lissää…

208-210 (3)

Kokoelmassa esitetään Suomen Postitaksat 1875 - 2001 -kirjan luku 7.1 Lunastus esimerkkikohteiden avulla.
Pesonen Matti: Maalaiskirjeenkannon kehitys ja muutokset

211-218 (8)

Kokoelmassa pyritään kertomaan monipuolisesti maalaiskirjeenkannon ajanjaksosta Suomessa. Esitys alkaa ensimmäisistä linjoista
jatkaen niiden perustamiseen ja muutoksiin. Leimoista siirrytään postitaksoihin ja erilaisiin lähetysmuotoihin jatkaen kohti
maalaiskirjeenkannon loppumista.
Mäntynen Kari: Vankilapostin historiaa 1884-1988

219-220 (2)

Kokoelma käsittää vankin yksityistä postia, sekä vankilan virkapostia, vapaakirje-kortteja, osoitekortteja ja virkakirjeitä.
Elo Hannu: Rautatieleimoja ennen kesää 1918

221-224 (4)

Rautateillä kulkeneessa postissa käytettyjä leimoja ennen kesää 1918. Kokoelmassa esitetään ensimmäiset rautateillä Helsingin ja
Hämeenlinnan välillä käytössä olleet leimat alkaen vuodesta 1862 sekä postivaunujen ja postiljoonivaunujen leimat sekä asemilla
käytössä olleet virkaleimat.
Nikkanen Janne: The development of Espoo Municipality Post 1809-1918

225-229 (5)

The purpose of this collection is to present the development of postal conditions in Espoo Municipality from 1809 to 1918.
Pohjola Seppo: Keurusseudun radanvarsipostia 1823 - 1950

230-235 (6)

Radanvarsipostilla pyrin kertomaan, miten monimuotoista postin kulku on ollut myös pienempien postien kohdalla, miten ne ovat
palvelleet asukkaiden muitakin tarpeita kuin kortteja ja kirjeiden kuljetusta.
Lehtinen Matti: Mikkelin läänin postitoimipaikkojen leimat kyrilisistä venäläisleimoihin

236-240 (5)

Kokoelmassa esitetään Mikkelin läänin postitoimipaikkojen leimat ajalta 1812-1917 lukuunottamatta postipysäkkien leimoja.
Hjelt Sven-Erik: Pieksämäen postiolot ennen vuotta 1930

241-244 (4)

Esifilatelian kohteet sisältöineen, kirkonkylän ja aseman postien nimi- ja leimamuutokset sekä postipysäkit ja rautatieposti leimoineen
kuvaavat Pieksämäen postioloja 1800-luvun alusta kauppalaksi tulovuoteen 1930.
Ranta Matti: Oulussa käytetyt autonomian aikana valmistetut posti- ja sensuurileimat

245-252 (8)

Kokoelmassa esitetään autonomian aikana Oulun nykyiselle alueelle postin, lennättimen ja sotasensuurin käyttöön valmistettuja
postileimoja ja sensuurileimoja, sekä Oulun alueella käytettyjä postivaunuleimoja.
Keturi Jorma: Postilähetyksiin kohdistunut salainen urkinta ja julkinen tarkastustoiminta Suomessa

253-257 (5)

Kokoelma esittelee Suomessa harjoitettua postilähetyksiin kohdistunutta salaista urkintaa ja julkista postisensuuria vuosina 1822-1940.

Laitinen Ari: 1918 - Suomen vapautumisen vuosi

258-262 (5)

Kokoelma on vuoden 1918 historiallinen tutkielma sisältäen laajasti Suomen Vapaussotaan sekä vuoden 1918 Suomen postihistoriaan
liittyvää materiaalia.
Hirvikoski Kaarlo: The Estonian TPO's 1919 - 1944

263-267 (5)

Viron rautatiepostin historia postivaunuleimojen, postitaksojen jne. kertomana taustanaan Viron historia.
Kilpijärvi Tero: Letter Post between Ireland and Finland

268-272 (5)

The exhibit displays letter post between the countries for a period of over 100 years, the postal rates and routes incl. a few postcards to
illustrate the conveyance of mail. Something will be told also of the time, parties involved and what may have been the need for the
letter or postcard.
Godfrey John: South Georgia 1909 - 1952

273-277 (5)

The aim of this exhibit is to show the evolution of the nine different types of postmarks used at King Edward Point from 1909 to 1952.
Postmarks are shown on whaling, commercial, expedition and censored covers. Several rare items of postal history are included.

Lentopostiluokka
Seitsonen Esko: Suomalaisen lentopostin ohjaukseen käytettyjä leimoja ja merkintöjä 1938 - 1948

278 (1)

Kokoelma esittää Suomesta Euroopan ulkopuolle ja sieltä Suomeen osoitetun lentopostin ohjaukseen käytettyjä leimoja ja merkintöjä.

Nieminen Veli-Heikki: The Airship Graf Zeppelin LZ 127 as a part of Finnish postal history

279-283 (5)

Kokoelmassa esitellään ilmalaiva Graf Zeppelin LZ 127 vaikutusta Suomen postinkulkuun.

Aihefilatelian luokka
Penttilä Jari: Suomalainen kirjallisuus ja painotuotteiden historia
Kokoelma käsittelee suomalaisen painetun kirjallisuuden historiaa kirjakielen
perustamisesta nykypäivään. Kokoelmassa on mukana myös kirjapainotaidon ja puunjalostusteollisuuden merkitys kirjallisuuden ja lukutaidon
levitykseen.

284-286 (3)

Salomaa Helena: Kemian tarina

287-291 (5)

Kokoelma kertoo kemian synnystä ja kehityksestä sekä sen merkityksestä maailmalle.
Juvas Klaus: Suomi ja suomalaiset ulkomaisin silmin

292-295 (4)

Kokoelmassa esitetään aihefilateelisin kohtein, minkälainen on Suomi-kuva eri maiden filateelisten julkaisujen valossa.
Hirsmäki Vesa: Aurinkokunta – sen tutkimus ja merkitys elämälle

296 (1)

Kokoelma kertoo aurinkokuntamme rakenteesta ja sen eri osien asemasta ja ominaisuuksista. Aurinkokunnan tutkimuksessa kerrotaan
sen osien löytöhistoriasta, tutkijoista sekä tutkimusmenetelmistä. Tuodaan myös esille aurinkokunnan eri osien merkitystä elämälle ja
sen edellytyksille niin maapallolla kuin mahdollisesti muuallakin aurinkokunnassamme.
Hirsmäki Vesa: Ongella - onkijan pyyntivälineet, -tavat ja saaliskalat

297 (1)

Kokoelma kertoo Suomessa harrastetuista onkimistavoista. Kokoelmassa esitellään myös parhaat kalapaikat ja Suomen yleisimmät
onkijan saaliskalat.
Hirsmäki Vesa: Sienimaniaa

298 (1)

Kokoelma kertoo sienestämisestä, sienistä ja niiden käytöstä. Etusijalla on kansanomainen näkökulma sienien hyötykäyttöön.
Kokoelmassa esitellään tutuimmat ruoka- sekä myrkkysienet ja lopuksi tuodaan myös esille sienien erilaisia käyttötapoja.
Hirsmäki Vesa: Suomen päiväperhoset elinympäristöittäin

299-300 (2)

Kokoelmassa esitellään Suomessa tavatut päiväperhoslajit elinympäristöittäin. Johdannossa kuvataan perhosten merkitystä luonnolle
ja ihmiselle, alan tutkimusta ja harrastustoimintaa sekä esitellään päiväperhosheimot. Aiheen käsittelyssä päiväperhoset esitellään
ravintokasveineen keskeisimmän elinympäristönsä mukaisesti ryhmiteltynä. Lopuksi arvioidaan Suomen muuttuvaa päiväperhoslajistoa
sekä uhanalaisten ja harvinaistuvien, että yleistyvien ja mahdollisten uusienlajien osalta.
Viljanen Olli: The Worlds Meet

301-305 (5)

This story tells how the dream of the Olympic Games in Finland was realized from the first thoughts to the memories of the succesful
games.
Kylliäinen Mikko: C. L. Engelin arkkitehtuuri

306 (1)

Suomessa elämäntyönsä tehneen saksalaisen arkkitehdin Carl Ludvig Engelin (1778–1840) arkkitehtuuria on kuvattu suomalaisissa
postimerkeissä useammin kuin yhdenkään toisen arkkitehdin tuotantoa.
Kylliäinen Mikko: Olipa kerran länsi…

307-308 (2)

Lännenelokuva kuvaa muutoksia, joiden seurauksena vanha länsi muuttui moderniksi kansalaisyhteiskunnaksi. Kokoelma kuvaa
historiallisia olosuhteita, joista lännenelokuva ammentaa aiheensa, muutosprosesseja, joita lännenelokuva käsittelee sekä itse
lännenelokuvan kehittymistä.
Niittymäki Petri: Partio satavuotiaassa Suomessa

309-314 (6)

Suomalaisen partioliikkeen historiaa filatelisin kohtein sekä muillakin tavoin esitettynä itsenäisen Suomen ajalta vuodesta 1917
nykyhetkeen.

Avoin filatelia
Salonen Seppo: Suomen keskiaikaiset linnat

315 (1)

Suomen keskiaikaiset linnat sijaitsivat valtakunnan merkittävissä kauppapaikoissa ja puolustuksellisesti tärkeissä rajakohdissa.
Esityksessä kerrotaan Viipurin, Turun, Hämeen, Raaseporin, Kastelholman ja Olavinlinnasta.

Heinonen Markku: Äitini Uusikirkko Vp.L: Posti- ja kotiseutuhistoria 1864-1944

316-321 (6)

Tavoitteena on peilata yhden yksilön elämää ja kokemuksia laajempaan viitekehykseen posti- ja kotiseutuhistorian valossa.
Lappalainen Kalervo: Jyväskylä - markkinapaikasta yliopistokaupungiksi

322-329 (8)

Kokoelma rakentuu asioista ja kohteista, jotka liittyvät Perustamiskirjan määräyksiin, joita edellytetään nousevalta kaupungilta.
Salonen Seppo: Panssarivaunut - ja niiden käyttö Suomen armeijassa jatkosodan loppuun saakka

330 (1)

Nuori itsenäinen Suomi hankki ensimmäiset panssarivaununsa vuonna 1919. Ennen talvisotaa harjoiteltiin sekalaisella kalustolla. Vasta
jatkosodan lopulla saatiin parempaa kalustoa. Sota-aikana pääosassa olivat sotasaalisvaunut.
Hakoniemi Tapio: Jyväskylän Kauppakatu

331-335 (5)

Kauppakatu nimenä täyttää 180 vuotta. Vaelletaan päästä päähän ja tutkaillaan, mitä kaikkea sieltä löytyy.
Hakoniemi Tapio: Petäjävesi - maisemia, ihmisiä ja postihistoriaa

336-340 (5)

Keskisuomalaisen kunnan koko kuva keräilijän näkövinkkelistä.
Segerberg Margaretha: Östersjön under århunradena - sjöfart, miljöbelastning och forskning

341-343 (3)

Samlingen berättar om Östersjön genom århunradena - om upptäcktsfärder, korståg, handel, sjöslag, föroreningar, havsforskning och
fritidsverksamhet till havs och vid kusterna.
Alkio Olavi: Aseet puhuvat - valtio vakiintuu

344-347 (4)

Kokoelma esittää filateelisin ja muin dokumentein Suomen kohtalon hetkiä sata vuotta sitten. Se painottuu vuoteen 1918, mutta
mukaan on otettu jonkin verran myös sotaa ennakoivia tapahtumia ja sodan jälkiseurauksia.
Riisiö Veikko: Kenttälääkintä

348-352 (5)

Kenttälääkinnässä potilasta hoidetaan hoitopaikassa, joka vaihtuu siirryttäessä hoitoketjussa etulinjasta eteenpäin. Kenttälääkintä
uudistettiin v. 2005. Tässä kokoelmassa esitetllään uudet hoitopaikat.

Hartoma Jussi: Jokamiehenoikeus ja kiviharrastus

353-355 (3)

Selonteko kiviharrastuksesta, jonka toteuttamiseen Suomessa on muita maita suotuisampi laki. Kokoelma on toteutettu filatelistin
tuottein sekä aidoin malmi- ja korukivinäyttein.
Töntsi Eero: Olympialaiset Helsingissä

356-360 (5)

Kokoelmassa esitetään pitämättä jääneen v. 1940 Tokion ja Helsingin olympiakisojen oheismateriaalia sekä Helsingissä v. 1952
pidettyihin olympiakisoihin liittyvää materiaalia kuten mitaleja ja kunniakirjoja sekä oheismateriaalia kisoja edeltävältä ajalta.

Maksimifilatelian luokka
Turunen Olli: Talvista urheilua

361-364 (4)

Kokoelmassa esitetään talvisia urheilu- ja liikuntamuotoja, niiden harrastamiseen liittyviä tapahtumia, niissä suoritettavien lajien
moninaisuutta sekä suoritustapoja.

Postikorttiluokka
Pohjola Seppo: Keuruuu kotiseutuni

365-371 (7)

Kokoelmassa pyrin esittämään kuvaukselliset kohteet, jotka kuvaavat Keuruun muuttumista 70 vuoden aikana. Lopputulos näkyy
kokoelman viimeisessä kehyksessä.
Hjelt Sven-Erik: Pieksämäki - kirkkopitäjästä kaupungiksi

372-374 (3)

Kolmen pääaikakauden (kunta 1856-1929, kauppala 1930-61, kaupunki 1962-) korttien avulla esitellään välähdyksiä Pieksämäen
kehityksestä. Korttien kuva-aiheet ovat aluksi kirkon ja aseman ympäristöstä monipuolistuen ajan myötä.
Järvinen Jouko: Valokuvaaja Albin Aaltonen kuvauskohteena Jyväskylä

375-382 (8)

Kokoelmassa esittelen mustavalkovalokuvatekniikalla tehtyjä postikortteja Jyväskylästä.

Uotila Raija: Turistina Joensuussa 1900-luvun alkuvuosikymmeninä

383-387 (5)

Kokoelma kertoo noin sadan vuoden takaisen Joensuun nähtävyyksistä ja näkymistä kaupungissa vierailevan turistin kokemana.
Uotila Olavi: Havis Amanda

388-391 (4)

Helsingin kauppatorin suihkulähteen "Havis Amanda" historiaa ja ympäristöä.
Pitkänen Risto: Marilyn Monroen elokuvaura

392-396 (5)

Marilyn Monroen elokuvauran kehitys pienten roolien ja sivuosien kautta pääosan esittäjäksi klassikkoelokuviin kuten "Niagara",
"Kesäleski", "Bussipysäkki" ja "Piukat paikat".
Salonen Kari: Taistelu Tampereesta 1918

397-402 (6)

Korttikokoelma kertoo vuoden 1918 tapahtumista Tampereen näkökulmasta. Kokoelma jakaantuu kuuteen lukuun: 1. Tapahtumat
ennen sotatoimien alkamista, 2. Punainen Tampere, 3. Tampereen saarrostus, 4. Hyökkäys Näsilinnaan, 5. Tampereen valtaus ja 6.
taistelujen tauottua. Kokoelma muodostuu n. 215 postikortista, n. 10 kartasta sekä paikkoihin ja tapahtumiin liittyvästä tekstistä.
Turunen Olli: Ihmisen elinkaari Virpin kuvaamana

403-406 (4)

Kokoelmassa esitellään Virpin korttituotantoa lähes viideltä vuosikymmeneltä ja kortit on koottu ihmisen fyysisen elämänrytmin
mukaiseen järjestykseen.
Viljanen Olli: Liederfürst Franz Schubert

407-412 (6)

Kuvaus säveltäjä Franz Schubertin elämästä, musiikista ja hänen muistostaan.
Nikkanen Janne: Weekend trip to Tallinn during the last Russian Empire era 1896 - 1918

413-417 (5)

The purpose of the collection is to show how Tallinn looked like to a tourist with its sights, buildings, people and event in the city in the
late 19th and early 20th century. There are total of three rounds of city tours, divided between Friday and Sunday.

