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YSTÄVÄNPÄIVÄ ON POSTIMERKIN PÄIVÄ!

Ystävänpäivä on joulun ohella toiseksi merkittävin tapahtuma, jolloin läheisiä on ollut tapana muistaa kauniilla ja 
perinteisellä postikortilla. Persoonallinen, kotiin kannettu ja omalla käsialalla kirjoitettu tervehdys lämmittää 
vastaanottajaansa paljon enemmän kuin pelkkä tekstiviesti.

Suomessa vietetään ystävänpäiväviikolla helmikuussa myös Postimerkin Päivää, jota on juhlittu Tampereellakin jo 
1930-luvulta lähtien. Postimerkin Päivä on tänä vuonna kaksipäiväinen tapahtuma, maanantaina 10.2. klo 9-21 ja 
tiistaina 11.2. klo 9-19 Paikkana on Sokoksen Posti, jonne keskustan postipalvelut ovat siirtyneet Tullintorin Postin 
suljettua ovensa vuoden alussa. Nyt onkin hyvä mahdollisuus napata kolme kärpästä yhdellä iskulla: tutustua uuden 
lähipostinsa toimintaan, muistaa ystäviään korttitervehdyksin sekä osallistua Postimerkin Päivän viettoon.

Tampere esillä monessa muodossa

Tapahtumassa on esillä paljon kiintoisaa katseltavaa. Tampere-aiheisia postimerkkejä on julkaistu ulkomaillakin, ja 
nyt näytille on kerätty ne kaikki. Luonnollisesti esillä ovat myös kaikki Suomessa julkaistut Tampere-aiheiset 
postimerkit. Sadan vuoden takaiset Tampereen postikortit kertovat havainnollisesti, kuinka kaupunki on muuttunut 
ajan saatossa. Tampereen historiaan kuuluvat myös julkiset liikennevälineet. Ratikan kunniaksi Postimerkin Päivässä 
on esillä vanhoja postikortteja henkilöautoista, linja-autoista ja rollikoista Tampereen katukuvassa.

Tampere on Tapparan ja Ilveksen kaupunki, jääkiekkokaupunki.  Timo Jutila on yksi 
Suomen suurista kiekkoilijoista ja hänen hokikiäleen voi tutustua Tampereen murteella 
tehdyssä jääkiekkoaiheisessa kokoelmassa. Niin ikään nähtävillä on tamperelainen 
kuriositeetti, kaupungin paikallispostimerkit 1880-luvulta. Tuohon aikaan kirjeet piti 
noutaa postitoimistosta. Lisämaksua vastaan kirjeet kuitenkin kannettiin kotiin. Tämän 
lisäpalvelun oli järjestänyt Tampereella toimiva paikallisposti ja sen palveluksista 
maksettiin kiinnittämällä postilähetykseen paikallispostin merkki, jonka kuva-aiheena oli 
kaupungin vaakuna.

Notre Damen kirkko

Esillä on myös maailman postimerkkien
erikoisuuksia, kuten kullasta, pellistä, puusta, ja
kankaasta valmistettuja merkkejä, äänilevyjä jotka
ovat samalla postimerkkejä, Guinnessin
ennätystenkirjaan päässeitä kohteita sekä maailman
vanhimpia merkkijulkaisuita. Ranskan Notre Damen
kirkko on Eiffel-tornin ohella Pariisin tunnetuin
nähtävyys. Vuonna 2017 maailma mykistyi, kun tämä
maailmanluokan kohde tuhoutui pahoin
jättimäisessä tulipalossa. Postimerkin Päivän
tapahtumassa on mukana postikorttikokoelma, joka
esittelee vanhojen korttien avulla Pariisin Notre
Damea sellaisena, kuin kirjailija Victor Hugo tunsi sen
kirjassaan Notre Damen kellonsoittajat 1800-luvulla. 



Ystävänpäivän erikoiskortti

Tapahtumassa on myynnissä 
pienipainoksinen ystävänpäivän 
erikoiskortti sekä ystävänpäivän 
erikoispostimerkkejä, joilla voi lähettää 
tervehdyksensä ajoissa perjantaiksi 
läheisilleen. Kortin  on kuvannut 
tamperelainen Mauri Silfverhuth. 

Omien kokoelmien arviointia ja neuvontaa

Paikan päällä on myös mahdollista saada keräilyyn liittyviä vinkkejä sekä pyytää omien keräilykohteidensa ilmaista 
arviointia. Kohteiden arviointia on saatavilla maanantaina 10.2. klo 16-20 ja tiistaina 11.2. klo 16-19.

Ystävänpäivän ja Postimerkin Päivän tapahtuman järjestää Tampereen Filatelistiseura yhteistyössä Sokoksen Postin 
kanssa. Seuraan kuuluu noin 200 aktiivista keräilijää ja kaikkiaan harrastajien määrä Tampereella on moninkertainen.

Keräily on lämminhenkinen harrastus, joka monelle innokkaalle harrastajalle on myös rentoutumista, rauhoittumista 
ja retroilua. Postimerkkien ja postikorttien keräilyn lisäksi suosiotaan on kasvattanut myös rahojen keräily, ja omia 
messujaan järjestetään myös muun muassa vinyylilevyjen keräilijöille. Nykyisin eri alojen keräilijät ovatkin 
syventämässä yhteistyötään ja eri aiheita kerätään yhä useammin ristiin. Myös Tampereen Filatelistiseura edistää 
toiminnassaan monimuotoista keräilyä.
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