POSTI- JA TELEHALLITUKSEN

KIERTO KIRJEKOKOELMA
1987_____________________________ _______________________________ Nro13

Nro 13
Kiertokirje
Ahvenanmaan maakuntaa varten julkaistavasta erikoispostimerkistä
palokuntatoimintaa Ahvenanmaalla 100 vuotta

Helm ikuun 5. päivänä 1982 annetun asetuk
sen 113/82 m ääräysten m ukaan julkaisee postija telehallitus postim erkkejä Ahvenanm aan
m aakuntaa varten. Asetuksen soveltamisesta
laaditun sopimuksen mukaisesti posti- ja tele
hallitus on Ahvenanmaan maakunnanhallituksen
tekemien aloitteiden pohjalta päättänyt laskea
27.4.1987 liikenteeseen 7,00 m arkan m aksuarvoisen erikoispostimerkin, jonka teem ana on
palokuntatoim inta Ahvenanm aalla 100 vuotta.
A hvenanm aan vapaapalokuntatoim inta sai
varsinaisesti alkunsa vuonna 1887, kun M aari
anham inan vapaapalokunta perustettiin.
Postim erkissä on kuvattu entisaikaan käyte
tyt hevosvetoiset pum ppuvaunut, ja valkoisiin
suojapukuihin pukeutuneita ja vanhanmallisin
suojakypäröin varustautuneita palokuntalaisia
kiiruhtam assa taustalla näkyvälle palopaikalle.
Postim erkin on piirtänyt taiteilija Asser Jaaro. Merkki valmistetaan B-koossa, jolloin sen
lävistyskoko on 23,8 x 34,0 mm ja ham m aste
14 X 14. Painom enetelm änä on 5-värioffset ja
arkkikoko on 2 X 20 postim erkkiä. Postim erkin
painosm äärä on 600.000 kappaletta. M aata
osoittavana tekstinä merkissä on pelkästään
ÄLAND.

Postim erkkiä saa myydä ja käyttää A hvenan
m aan m aakunnasta lähtevässä postiliikenteessä
27. päivästä huhtikuuta 1987 alkaen. M erkkejä
lähetetään M aarianham inan postikonttoriin ja
Postim erkkikeskuksen filateliapalveluun ensim
mäisen kerran tilauksetta, m utta myöhemmin
niitä on tilattava tavallisessa järjestyksessä P os
timerkkikeskuksen arvom erkkivarastosta.

Ahvenanmaan maakuntaa varten julkaistavien
postimerkkien postaalinen ja filateelinen myyn
ti ja käyttö.
Ahvenanm aan m aakuntaa varten julkaista
vista
postimerkeistä
annetun
asetuksen
113/1982 m ukaan postim erkkejä saa myydä ja
käyttää postaaliseen tarkoitukseen ainoastaan
Ahvenanm aan m aakunnassa. Niitä voidaan
siellä käyttää rinnan posti- ja telelaitoksen liik
keelle laskemien muiden postimerkkien kanssa.
M anner-Suomen postitoim ipaikat eivät myy
Ahvenanm aan m aakuntaa varten julkaistavia
postimerkkejä.
Posti- ja telehallituksen ja Ahvenanm aan
m aakunnanhallituksen välisen sopimuksen mu-

Tilaukset
kaan m erkkejä myydään filateeliseen tarkoituk
seen M aarianham inan postikonttorin filateliapalvelun ja m aakunnan postitoim ipaikkojen li
säksi Postim erkkikeskuksen myymälässä Hel
singissä, josta voi ostaa A hvenanm aan m aa
kuntaa varten julkaistavia postim erkkejä sekä
27.4.1987 M aarianham inan postileimalla varus
tettuja ensipäivänkuoria.

Postim erkkejä ja ensipäivänkuoria voi tilata
kertatilauksena Postim erkkikeskuksesta m ak
samalla postisiirtotilille nro 2118-6 tilausta vas
taavan summan. Postim erkkikeskuksen pysyväisasiakkaille lähetetään julkaistavat merkit
autom aattisesti pysyväistilauksen mukaisesti.
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