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Ollaan rehellisiä – QSL-korttien kulta-aika on ohitse. 

Sähköiset kuittausmenetelmät yleistyvät ja helpot-

tavat yhteyksien kuittaamista kuten esim. eQSL ja 

LOTW, josta edellisessä kerholehdessä oli laaja 

artikkeli. Kaikkien liittojen QSL-toimistot julistavat 

samaa sanomaa: välitettävien korttien määrä on 

laskussa ja syynä ei ole pelkästään auringonpilkku-

minimi. Silti moni meistä haluaa saada käsiinsä

vasta-aseman paperisen QSL-kortin.

QSL-kortilla on pitkä historia – käykääpä katsomas-

sa Lahden Radio- ja tv-museon vanhaa radioama-

tööriasemaa ja vanhoja kortteja aseman seinällä. 

Silloin, 1930-luvulla, ei ollut sähköpostia tai 

Internettiä ja ainoa tapa varmistua yhteydestä oli 

lähettää postissa kortti vasta-asemalle. Ei silloin 

ollut Liittojen QSL-palveluita …..

QSL-kortti on käyntikortti

Radioamatööriperinne, jota joskus kutsutaan ni-

mellä ”Ham Spirit” edellyttää että sinulla on QSL-

kortti. Se on kuin käyntikortti, joka kertoo kanta-

jastaan parhaat puolet ja kuvaa hänen elämän-

asennettaan. QSL-kortti on helppo jättää kerhon 

seinälle tai radioamatöörinaapurin postilaatikkoon, 

jos hän ei ole kotona. Kortti on Sinun ”brandisi”

QSL: OH4AB Printin kortti

Missä painatan korttini?

QSL-kortin suunnittelun ja painattamisen voi tehdä

kahdella tapaa: helpolla ja työläällä. Voit itse suun-

nitella kortin layout-ohjelmalla, hankkia tarjouksia 

kirjapainoilta ja painattaa, pyytää luonnoksia, 

muuttaa, painattaa jne … ja reklamoida …

Kaikkein helpoimmalla tietenkin pääset, jos valitset 

vakiokortin, samanlaisen kuin tuhannella muulla ja 

jossa ainoa ero muihin on kortissa oleva tunnus ja 

alhaalla oleva nimesi ja osoitteesi. 

QSL: UX5UO

Ehkä keskitie on tässäkin paras ratkaisu? Voit hah-

motella ideasi vapaasti paperille, antaa ammattilai-

sen toteuttaa ainutlaatuisen ideasi. Luonnoksen 

hyväksymisen jälkeen saat korttisi parissa viikossa 

kotiin paketissa. Ja mikä parasta – siitä QSL-kortin

takaosan yhteystietolaatikosta ei ole unohtunut 

”mode”-laatikkoa, niin kuin joillekin itsesuunnitteli-

joille on käynyt. Kiinnostaako?

Ulkomaiset suosiossa mutta kotimainenkin 
on kilpailukykyinen!

QSL-korttien painattaminen ulkomailla on tullut 

viime vuosina suosituksi ja palveluita löytyy jo 

moinen mokoma. Laatu on yleensä hyvää ja 

maksaminen onnistuu tavalla tai toisella. Reklamaa-

tioiden hoitaminen ei tietenkään ole yhtä helppoa 

kuin kotimaassa tai kotimaisen asiamiehen avulla

QSL-kortin hinta väreistä ja painosta

Kortin koko on aina 90x140 mm, joka on IARU-suo-

situs. QSL-kortin hintaan vaikuttaa monta seikkaa 

joista kannattaa olla tietoinen, kun tekee tilausta!

Kortin kokonaishintaan vaikuttavat seuraavat tekijät:

-värien käyttö. Etu- ja takapuolella voidaan käyttää

yhtä tai kahta väriä tai ”full color” eli kaikkia värejä. 

Yleinen merkintä on esim. (1+0), joka kertoo että

etupuolella on yksi väri ja takapuoli on tyhjä. Jos 

halutaan kummallekin puolelle valokuva, on merkin-

tänä (4+4). Suomalaisten yleinen korttimalli on (4+1) 

eli etusivulla värikuva ja takasivulla yksi väri.

- paperin laatu. Yleisimmät paperien painot ovat 

200-220 g/m2 ympärillä. Tavallinen kopiopaperi on 

80 g ja paksu kartonki helposti 300 g/neliö. Liian 

kevyt paperi on lerppu. Jos otat liian paksua, on se 

korppu. Hyvä ohje on pysyä 200-250 g välillä.

Miten ja missä painatan QSL-korttini?
”The final courtesy of the QSO is the QSL”
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- paperin päällyste. Pelkkä paperin paino ei vaikuta 

kortin ”jäykkyyteen” vaan myös se, millä paperi on 

päällystetty. Etupuolella käytetään yleensä kiiltävää

paperia (glossy), johon on vaikea kirjoittaa kuula-

kärkikynällä tai tussilla. Jos paperi on kiiltävää, 

käytetään yleensä merkintää ”G” eli (4G+1) kertoo, 

että kortin etupuoli on kiiltävää ja takapuoli ei.

QSL: LZ3HI

Kortin sillä puolella, jonne yhteystiedot ja allekirjoi-

tus kirjoitetaan, kannattaa ehdottomasti käyttää

päällystämätöntä paperia (mattapinta). Sille on 

helppo kirjoittaa eikä teksti tuhraannu ja jos kirjoitat 

printterillä suoraan kortille, on kiiltämättömyys 

ehdoton edellytys. Jos käyttää pelkästään tarroja, 

voi myös takapuoli olla kiiltävää paperia. 

- painosmäärä. Yleinen painosmäärä on 1.000 kpl. 

Mutta jos tarvitset suurempaa määrää tai teette 

kimppatilausta, olkaa tarkkana paljousalennusten 

kanssa. Joiltakin saat niitä, joiltakin ei. Iso 5.000 

kappaleen tilaus saattaa olla harkinnanarvoinen, jos 

paljousalennukset ovat 40-70 %:n luokkaa.

QSL: UT8LN

- postitus. Hyvin tärkeä hintaan vaikuttava tekijä on 

rahti eli kuuluuko hintaan postitus vai pitääkö siitä

maksaa erikseen? 

- maksukulut. Ole tarkkana maksaminen lisämak-

suista. Eräissä maissa luottokorttiostoksista joutuu 

maksamaan lisämaksun, vaikka ovatkin turvallisia.

Miten tilaan?

Kun olet löytänyt mieleisesi QSL-painajan, pyydä

aina ensimmäisenä mallikortti tai mallikortteja. 

Kaikki ovat valmiita toimittamaan niitä ilmaiseksi tai 

yhdellä IRC:llä. Kysy samalla postituskustannusten 

määrä, jos ne eivät sisälly hintaan, ja maksutapa.

Kortin suunnittelu

Kun olet saanut tyydyttävän vastauksen toimitus-

ehtoihin, alkaa kortin suunnittelu. Jos et  ole ammat-

tilainen graafisten painotöiden suunnittelussa, unoh-

da ”desktop publishing”-ohjelmat. Et niitä tarvitse.

Voit edetä periaatteessa kahdella tapaa:

1) Etsi toimittajasi sivuilta kortti, joka on 

lähellä toiveitasi. Mieti muutostoiveesi.

2) Hahmottele kortti itse ja pyri kertomaan 

toiveistasi tarpeeksi hyvin. 

Kun suunnittelet kortin takapuolta, ole tarkkana että

käsin täytettävät laatikot ovat tarpeeksi isoja ja kaik-

ki tarvittavat tulevat varmasti mukaan. Yleisin virhe 

on suunnitella päivämäärä-laatikko liian pieneksi!

QSL: ON5UR

Tilauksen tekeminen

Monella kortin painajalla on tilauslomake, jolla 

tilauksen voi tehdä kätevästi. Mutta kaikille kelpaa 

myös sähköpostilla tehty tilaus. Kerro korttiin liittyvät 

toiveesi mahdollisimman hyvin.

Tilauksen mukana sinun tulee toimittaa myös muu 

materiaali, eli kuvat jotka haluat korttiin. Kaikille 

kelpaa *.jpg, mutta myös muut yleiset formaatit 

*.bmp, *.tiff, *pdf jne. Ole tarkkana kuvan kanssa. 

Sen resoluutio pitää aina olla vähintään 300 dpi. 

Karkeasti tämä tarkoittaa noin 800 kilotavun kokois-

ta kuvaa mutta jos tiedoston koko on 2-3 Mb, olet 

turvallisilla vesillä. Jos kuvan resoluutio on liian 

pieni, tulee lopulliseen korttiin harmillinen rasteri.
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Tavallisia logoja ei tarvitse lähettää. Painajilla on 

yleensä ne jo valmiina. 

Kun lähetät tilauksen, varmista vielä että saat ehdot-

tomasti vedoksen (draft) ennen painamista. Vedok-

set tulevat yleensä päivässä parissa. Kun olet tyyty-

väinen vedokseen, vahvista tilaus.

QSL: UA1OMS

Maksaminen

Eri painajilla on myös maksamisessa eri käytäntö. 

Jotkut alkavat painamisen vasta kun ovat saaneet 

rahat, jotkut postittavat paketin vasta kun ovat saa-

neet rahat. Muista selvittää tämäkin, sillä on kum-

mallekin noloa jos painaminen viivästyy ja viivästyy 

vain rahan odottelun takia.

Paljon vaihtoehtoja!

Internetistä löytyy hakemalla 15 eri QSL-korttien pai-

najaa, joista 12 on tarkasteltu oheisessa vertailussa. 

Siihen ei otettu W4MPY www.w4mpy.com kun tus-

kin kukaan lähtee tilaamaan kortteja Yhdysvalloista. 

Toinen pois jätetty on Jonin, SM7TOQ, sinänsä mie-

lenkiintoinen palvelu (www.qsl.net/sm7tog), koska 

Jon Majava ilmoittaa pitävänsä toistaiseksi taukoa. 

Kolmas poisjätetty on www.globalqsl.com, Global

QSL jonka liikeidea on, että asiakas lähettää heille 

lokinsa sähköisesti ja he painavat kortteihin yhteys-

tiedot ja hoitavat ne edelleen QSL-buroisiin. Saman-

tyyppinen kokonaispalvelu löytyy myös Bulgariasta.

QSL: OK1FXX

QSL-palveluiden esittely

Seuraavassa lyhyt esittely kotimaisista ja 

ulkomaisista palveluista.

OH4AB Print

Vuosia Pieksämäellä toiminut ”OH4AB Print” on 

eriytynyt kerhosta mutta hyvästä nimestä on vaikea 

luopua. OH4AB Print on ainoa puhtaasti suoma-

lainen QSL-toimittaja, jossa suomeksi saatavan 

palvelun lisäksi kortit myös painetaan Suomessa.

Kortit painetaan 18.000 kappaleen erissä ja tilauk-

sien on oltava 1000-kerrannaisia. Kortit painetaan 

välittömästi kun 18.000 erä on täynnä. Odotus-aika 

on pahimmillaan pari kuukautta mutta parhaimmil-

laan viikon luokkaa, jos satut olemaan juuri se vii-

meinen joka täyttää satsin.

Korttien takapuolelle saa myös yksivärisen kuvan. 

Pelkkää mustaakin saa jos odottaa pidempään.

QSL: ELLIPRINT

Palvelun suurin kilpailuetu on kotimaisuus ja kortit 

tulevat Itellan pakettina muutamassa päivässä. 

Reklamaatiotkin voi hoitaa suomeksi.

Palvelua pyörittää Reijo, OH4MDY, ja tilaukset voi 

hoitaa joko sähköpostilla oh4mdy@sral.fi tai puhe-

limitse 044-565 94 72. Reijolle voi toimittaa itse 

suunnitellun kortin tai antaa hänelle hahmotelman, 

jolloin Reijo tekee kortin suunnittelun.

Koska edullisuus perustuu 18.000 kappaleen eriin, 

ei saatavissa ole kuin (4G+1)-versio. Mutta tämä ei 

ole mikään ongelma, koska valtaosa haluaa painat-

taa juuri tällaisen kortin. Laatu on hyvää ja kortti on 

kiiltävä.
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UX5UO

Gennadystä, UX5UO, on tullut viime vuosina suosi-

tuin ulkomainen toimittaja joka myllersi markkinat 

halvoilla hinnoilla. Hintaetua ei tänä päivänä juuri-

kaan ole mutta palvelu toimii hyvin ja nopeasti!

Kotisivunsa www.ux5uoqsl.com mukaan hän on 

painattanut 12.180 amatöörille kortteja 301 DXCC-

maahan. Melko mittava määrä.

Gennadyn asiamies Suomessa on Keke, OH2OT. 

Jos epäröit maksaa PayPal-palvelulla tai jos tarvit-

set apua tilauksen tekemiseen, voit ottaa yhteyttä

Kekeen, tehdä tilauksen hänen kauttaan ja maksaa 

hänelle kotimaisena pankkisiirtona. Keken tavoitat

sähköpostilla oh2ot@sral.fi, tai puhelimella 0505 

521 559, www.kolumbus.fi/tuusdata/ux5uo/qsl.html  

löydät suomenkieliset ohjeet tilauksen tekemiseen.

Gennadyn kilpailuetuja on nopea suunnittelu ja 

palvelu, laaja valikoima kortteja ja vakiintunut maine.

QSL: CoolQSL

QSL: EA7JX

LZ3HI

Emilin, LZ3HI, sivut osoitteessa www.lz3hi.com  

ovat selkeydessään yksi parhaista. Emil on uusi 

kaveri markkinoilla, ollut mukana reilun vuoden. Eri-

laisille vaihtoehdoille löytyy selkeät sivut ja hinnat. 

Tarjoushinnat, - ovat voimassa toistaiseksi - ovat 

edulliset ja postitus rekisteröitynä sisältyy hintaan.

QSL LZ1YE

Myös Emilillä, LZ3HI, on suomalainen asiamies. 

Markuksen, OH1MN, kautta saat apua tilaukseen ja 

tarvittaessa voit myös maksaa hänelle. Markukseen 

saat yhteyden joko oh1mn@sral.fi  tai  0400 505 

400. Katso myös www.lz3hi.com/finland.htm

Maksaa voit myös PayPal-palvelulla (lisämaksu 4 

%), pankkisiirrolla (lisämaksu 6 €) ja Western Union-

palvelulla. Ikävää vain ovat nämä lisämaksut

QSL: LZ1JZ

UT8LN

Dima, UT8LN, on ollut alalla muutaman vuoden ja 

haastaa ukrainalaista kilpailijaansa halvemmilla 

hinnoilla. Paperi on tukevaa 250 g, mutta suunnittelu 

perinteisempää venäläistä murrettuine väreineen.

Diman palvelun ehkä heikoin lenkki on maksaminen. 

En tiedä miten EU:n ulkopuolinen pankkisiirto toimii 

ja Western Union-palvelu, jossa voi toki maksaa 

Visalla tai Mastercardilla, on vähän työläs.

UT8LN QSL-Print sivut löytyvät osoitteesta 

http://qsl.at.ua/

ON5UR

Max, ON5UR, painaa vain yhdentyyppistä korttia 

(4G+4) Kotisivut http://www.on5ur.be/  antavat 

pieteettisesti rautalankaa taittamalla ohjeet korttien 

suunniteluun ja painattamiseen. 
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1+0

1+1

2+0

2+1

4+1 JA 4+0
4+2
4+4
4G+1 ja 4G+0
4G+4
4G+1  x 2 *)

4G+4  x 2 *)

4+4     x 2 *)

Paljousalennus

Paperi

Rahti

Toimitusaika:

maaposti

lentoposti

Vakiomalleja

Tilaus

Maksu

Suunnittelu

Malleja saatavilla

Muuta:

*) Nämä ovat 

kaksiosaisia 

taitettavia kortteja

OH4AB

45 €

Ei

250 g

Posti tai nouto

2 vk - 2 kk

1-2 pv

Ei

Sähköposti

OH4MDY

Sis. hintaan

Kyllä

Logoja valmiina

Takapuoli sininen

UX5UO

36 €

49 €

59 €

69 €

109 €

129 €

Ei

200-220 g

Sis. hintaan

3-4 vko

1-3 vkoa

Kyllä

Tilauslomake

Sähköposti

OH2OT tai PayPal

Sis. hintaan

SAE ja 1 IRC

Tilaukset myös 

Keken, OH2OT, 

kautta.

Yli 3000 kpl 

tilauksista ilmaiset 

käyntikortit

UT8LN

47 €

54 €

92 €

100 €

Kyllä

250 g

Sis. hintaan

3 vkoa

14 pv

Kyllä

Sähköposti

Western Union, 

pankkisiirto

Sis. hintaan

SAE ja 1 IRC

LZ3HI
28 €

36 €

39 €

41 €

43 €

40 €

Norm 52 € nyt 40€

Norm 60 € nyt 49€

Pyydä tarjous

Pyydä tarjous

Pyydä tarjous

Kyllä

180-215 g

Sis. hintaan

5pv-3 vkoa

Ei

Sähköposti

OH1MN, PayPal

(+4%), ps. 6€, WU 

Sis. hintaan

SAE ja 1 IRC

Tilaukset myös 

Markuksen, 

OH1MN, kautta.

Myös tässä epäilyttää rahansiirron vaikeus –

”Shareit-palvelu” ei sano juuri mitään.

OK1FXX

Myös ”HappyQSL.Com” -nimeä käyttävä OK1FXX:n 

palvelu on halpa ja yksinkertainen. 

Kotisivulta löytyy 17 erilaista vakiokorttimallia, joista 

valita. Voit tehdä pieniä muutoksia mutta niiden 

määrä on rajoitettu. Osoite on www.happyqsl.com. 

Kortit ovat yksipuoleisia ns. peruskortteja. Mutta niin 

hintakin! 800 kpl maksaa 20 € ja päälle tulee 15 €

rahtimaksu, ilmeisesti maapostina kun muuta ei ole 

ilmoitettu.

Tilaaminen onnistuu helposti tilauslomakkeella ja 

maksun voi hoitaa luottokortilla.

Kortit ovat todella hyvälaatuisia ja tyylikkäitä – min-

kä huomaan hinnassakin. Itseäni kiusaa värien yl-

täkylläinen käyttö korteissa – tulee jonkinlainen sir-

kustunnelma mieleen. Pankkisiirron uskoisi toimi-

van Belgiaan hyvin mutta olisi odottanut jonkinlaista 

parempaa mahdollisuutta maksaa luottokortilla.

UA1OMS

Serg’n, UA1OMS, palvelu näyttää kotisivulla 

http://www.quadrat.ru/qsl/english/index.html

hyvinkin ammattimaiselta ja toimivalta. Hinnat ovat 

kuitenkin kalliimmasta päästä joka selittänee sen 

ettei asiakaskunnasta löydy muita kuin venäläisiä.

Korttien laatu on kuitenkin korkea ja suunnittelu 

yksinkertaisen tyylikästä, ilman että sorruttaisiin 

leikkimään väreillä, logoilla ja erilaisilla tehokeinoilla
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1+0

1+1

2+0

2+1

4+1 JA 4+0
4+2
4+4
4G+1 ja 4G+0

4G+4
4G+1  x 2 *)

4G+4  x 2 *)

4+4     x 2 *)

Paljousalennus

Paperi

Rahti

Toimitusaika.

maaposti

lentoposti

Vakiomalleja

Tilaus

Maksu

Suunnittelu

Malleja saatavilla

Muuta

*) Nämä ovat 

kaksiosaisia 

taitettavia kortteja :

ON5UR

82 €

Kyllä

?

22 €

?

Kyllä

Sähköposti

Pankkis., Pay-Pal, 

WesternU

Sis. hintaan

Kyllä

OK1FXX

20 €/800

Ei

170 g

15 €

Vain vakiom.

Tilauslomake

17 vakiomallia *)

Ei

*) pienet muu-

tokset sallitaan

ELLIPRINT

100 €

Kyllä, 50 %!

?

Sis. hintaan

1-3 vkoa

Ei

Tilauslomake

Sähköposti

PayPal, 

pankkisiirto, 

luottokortit (+7 %) 

ja käteinen

Sis. hintaan

Kyllä

alle 18v -10 %, 

uud.pain. -10 %, 

DXpeditio -10 %

UA1OMS

85 / 70 € *

92 / 74 € *

99 / 81 € *

Ei

240-250 g

Sis. hintaan

3-4 vkoa

Kyllä

Tilauslomake

Sähköposti

Shareit-palvelu, 

pankkisirto

Sis. hintaan

Ei mainintaa

* = lento/maaposti

COOLQSL

CoolQSL on puolalainen palvelu ja melko mielen-

kiintoinen sellainen. Rahti ei sisälly hintaan mutta 

siitäkin huolimatta hinnat ovat edulliset. 

Tavallisinta korttia (4+1) lukuun ottamatta pienin 

painosmäärä on 5.000 kpl, jonka tosin voi – jos 

sivua ymmärtää oikein, ottaa viitenä erillisenä 1.000 

kappaleen korttina. Jos siis jaat taulukossa olevat 

hinnat viidellä, taidat löytää tämän vertailun 

voittajan!

Kortit ovat paksuja, 250 g, ja suunnittelu hyvää. 

Ehkä tässäkin hieman kiusaa värien sirkusmainen, 

yltäkylläinen käyttö. Hyvän palvelun pilaa kuitenkin 

maksaminen: pankkisiirto vielä menettelee näin EU-

alueella mutta luottokorttimahdollisuus puuttuu.

ELLIPRINT

Elliprint on itse asiassa sama firma kuin edellinen 

OK1FXX:n vakiokorttipalvelu. Elliprintistä voit 

kuitenkin tilata räätälöityjä, itsesuunniteltuja kortteja. 

Osoite www.qsl.cz/en-qsl/

Elliprint on hyvin asemoitunut Saksan-Tsekin

alueella vaikka 100 € hinta/1000 korttia onkin niitä

kalliimpia. Palvelu on kuitenkin nopeaa, laatu hyvää

ja graafinen suunnittelu huippuluokkaa. 

Kotisivun askeettisuus ja huonot käännökset antavat 

turhan huonon kuvan palvelusta. Asiakaslistalta 

löytyy viitisenkymmentä OH-asemaa.

Maksun voi hoitaa luottokortilla.
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1+0

1+1

2+0

2+1

4+1 JA 4+0
4+2
4+4
4G+1 ja 4G+0

4G+4
4G+1  x 2 *)

4G+4  x 2 *)

4+4     x 2 *)

Paljousalennus

Paperi

Rahti

Toimitusaika.

maaposti

lentoposti

Vakiomalleja

Tilaus

Maksu

Suunnittelu

Malleja saatavilla

Muuta:

*) Nämä ovat 

kaksiosaisia 

taitettavia kortteja

COOLQSL
90 € / 5000 kpl

120 € / 5000 kpl

80 € / 5000 kpl

35 € / 1000 kpl

145 € / 5000 kpl

Kyllä

250 g

Ei sisälly hintaan!

Min 2 vkoa

Ei

Sähköposti

Pankkisiirto, 

postiosoitus, 

rekisteröity kirje

Sis. hintaan

?

LZ1YE

45 €/950 kpl

55 €/950 kpl

99 €/1000 kpl

115 €/1000 kpl

Kyllä

200-215 g

Sis. hintaan

n. kk maksusta

Kyllä

Tilauslomake

PayPal tai tilisiirto

Sis. hintaan

kyllä

LZ1JZ
ask

ask

ask

ask

ask

ask

ask

ask

ask

ask

ask

ask

Sähköposti

EA7JX
40 €

58 €

45 €

63 €

69 €

69 €

Kyllä

1-väri 180g, 

Sis. hintaan

30-50 pv

Kyllä

Tilauslomake

Maksuos., 

WesternU, 

Pankkis., Visa, 

Mastercard

Sis. hintaan

Uud.pain. - 10 %

QSL-mng. 5-10 %

Dxpeditiot 7-15 

LZ1YE
Atanas, LZ1YE, on kolmas kortinpainaja Bulgari-

asta. Kuten Tonin, LZ1JZ, tapauksessa ei sivulta 

löydy hintoja mutta hän lähetti ystävällisesti 

pyynnöstä seuraavat hinnat ja toimitusehdot. Myös 

muiden mallien hinnat saa pyydettäessä. Osoite 

//www.qslprint.com/english/qsl_cards.html

LZ1JZ

Tonylla, LZ1JZ, on sivullaan www.lz1jz.com / 

index.htm hyvännäköinen valikoima kortteja. Sivulta 

ei löydy paljoa informaatiota hinnoista eikä muista 

tilausehdoista. Tony ei vastannut kahteen pyyntöön 

antaa esimerkkejä hinnoistaan.

Myöskään maksamistavoista ei löytynyt tietoa.

EA7JX

EA7JX on ollut pitkään alalla – taitaapa olla jopa 

ensimmäinen, joka alkoi markkinoimaan palvelui-

taan ulkomaille. Vaihtoehtoja on yksinkertaisista 

yksivärikorteista aina kaksipuoleisiin värikortteihin. 

Näkyy tilaajien joukossa olevan joukko suomalai-

siakin.

Hinnat eivät ole halvimmat mutta kilpailukykyiset 

kun muistaa että hintoihin sisältää rahti kirjattuna 

lentopostina. Ja maksun voi hoitaa Visalla tai 

Mastercardilla.

Kotisivut www.qslcard.org ovat sekavat, kään-

nökset englanniksi hieman hymyilyttävät. Paljous-

alennukset ovat ruhtinaalliset jolloin isojen eriä

printtausta täällä kannattaa harkita.


