Puolustusvoimat 100 vuotta
Tämän kokoelman syntysanat lausuttiin Upseerifilatelistin nro 2/2017 pääkirjoituksessa. Päätoimittaja Kai Varsio oli saanut erittäin kunnianhimoisen
ajatuksen juhlistaa kerhomme toimesta puolustusvoimien 100-vuotisjuhlaa
tällaisella kahden kehyksen näyttelykokoelmalla.
Heti vuoden ensimmäisessä kokouksessa ryhdyimme edistämään asiaa.
Kaikki jäsenet olivat innolla mukana. Järjestimme erillisiä valmistelukokouksia, joissa kukin toi näytteille asiaan liittyvää lähinnä filateelista materiaalia. Lopulta valittiin muutama jäsen, jotka kukin laativat luonnoksia eri
puolustushaaroihin liittyvistä kokonaisuuksista. Saimmekin aika kattavan
kokoelman puolustusvoimien 100-vuotistaipaleelta. Aineistoa oli lopulta
niin paljon, ettemme yksinkertaisesti voineet, emmekä olisi ehtineet, tehdä
enempää kehyksiä.
Alun perin tarkoituksemme oli, että tämä kokoelma tulisi näytteille puolustusvoimien 100-vuotisnäyttelyn paviljonkiin senaatintorille 4.6.2018 ja
sen jälkeen se kiertäisi eri puolustushaarojen näyttelytiloissa ja museoissa.
Jossain vaiheessa puheenjohtaja oli yhteydessä Postimuseoon ja sieltä poikikin uudenlainen ehdotus, jossa olisimme yhdessä Postimuseon kanssa
tekemässä tätä PV 100 -näyttelykokoelmaa. Seuranneissa neuvotteluissa
etsimme uutta innovatiivista esitystapaa ja päädyimme esittämään tämän
kokonaisuuden juhlapaviljongissa roll-up -kehyksillä. Tämä systeemi mahdollistaa näyttelyn siirtämisen kevyesti paikasta toiseen.
Tästä 32 sivun kokoelmasta valittiin sopivia sivuja, jotka lähetettiin Postimuseolle suunnittelija Jarmo Niinimäen jalostettavaksi puolustusvoimien
100-vuotisjuhlapaviljongin näyttelykokonaisuuteen.
Tämä peruskokoelma on nyt esillä kotisivuillamme ja jokainen halukas
voi sen täältä käydä katsomassa.
Tätä kokoelmaa olivat ideoimassa ja rakentamassa jäsenemme, Kai Varsio, Kaarlo Hirvikoski, Timo Pokela, Kai Masalin, Jouko Kottila, Arno Kullberg, Jyri Paulaharju, Sakari Vehviläinen, Teuvo Rodén, Jussi Tuori ja Arvo
Sohkanen.
Upseerifilatelistit onnittelee 100-vuotiasta
Puolustusvoimia
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Jääkärit
Jääkäripataljoona 27
Kuninkaallinen preussilainen jääkäripataljoona 27 oli vuosina 1915–1918
Saksan armeijassa toiminut yksikkö, joka koostui suurimmaksi osaksi suomalaisista jääkäriliikkeen vapaaehtoisista. Osaston koulutuspaikkana toimi
Lockstedter Lagerin leirialue. Kaikkiaan vuosina 1915–1918 sai noin 1900
suomalaista vapaaehtoista sotilaskoulutuksen. Suomen julistauduttua itsenäiseksi 6.12.1917 jääkärijoukot ilmaisivat halunsa palata Suomeen. Jääkäreiden pääjoukko noin 700 miestä saapui Vaasaan 25.2.1918 Arcturus-laivalla ja seuraavana päivänä jääkärijoukko hajotettiin joukko-osastoihin.
Jääkäri Kuulan lähettämä kortti jääkäri Ejvind
Ahoniukselle, joka oli
kortin ajankohtana Missejoella rintamalla.
Ejvind Ahonius oli jääkäri Rainer Ahoniuksen
veli. Rainer Ahonius oli
aikansa tunnetuimpia
filatelisteja.
Kuva alla:
S/S Arcturus-laivalla
palasi jääkärien pääjoukko noin 700 miestä Vaasaan 25.2.1918.

Suomen postilaitos
julkaisi 4.6.1968 kolmimerkkisen sarjan.
Tässä merkissä kuvattiin Vaasan jääkäripatsasta.
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Lotat
Lotta Svärd järjestö
Lotta Svärd järjestö oli vuosina 1920–1944 toiminut suomalaisten naisten vapaaehtoisuuteen pohjautuva maanpuolustustyön tukijärjestö. Järjestö perustettiin tukemaan
suojeluskuntia. Sotavuosien aikana lotat toimivat lukuisissa erityyppisissä maanpuolustusta tukevissa toimissa ja vapauttivat noin 25.000 miestä sotilaallisiin tehtäviin.
Valtioneuvosto lakkautti Lotta Svärd r.y.:n alayhdistyksineen 23. marraskuuta 1944.
Lakkautus koski kaikkiaan noin 240.000 lottaa ja pikkulottaa. Lottapukujen ja järjestötunnusten käyttö kiellettiin.
Postikortti Sakkolasta (Kannas)
8.6.1944
Lappeenrantaan.
Postikortti on lähetetty päivää ennen
Neuvostoliiton
Suurhyökkäyksen
alkua. Kortilla on
Lotta Svärd järjestön kirjeensulkijamerkki.

Lotta Svärd
-merkin
suunnitteli
Eric Vasström
vuonna 1921.
Lotta Svärd
-kirje Helsingin Lotta
Svärd -Piiristä Kpk. 2
(9674):een
lotalle.
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Suojeluskunta
Suojeluskunta
Suojeluskuntajärjestö oli Suomessa vuosina 1918-1944 toiminut vapaaehtoinen
maanpuolustusjärjestö, joka lakkautettiin Liittoutuneiden valvontakomission määräyksellä syksyllä 1944 fasistisena järjestönä. Ensimmäiset suojeluskunnat perustettiin
jo syksyllä 1917 yksityisten aloitteesta. Suojeluskuntien historian aikana niihin ehti
kuulua kaikkiaan noin 150.000 jäsentä. Se oli tuohon aikaan Suomen suurin kansalaisjärjestö. Enimmillään Suojeluskuntajärjestöön kuului 22 suojeluskuntapiiriä ja
672 suojeluskuntaa. Järjestön ensisijaisena tehtävänä oli Suomen turvaaminen ulkoiselta uhkalta.
Kirje Mikkelistä 3.3.1918
Sulkavalle sisällissodan
aikana.

Keravan suojeluskunnasta
7.1.1942
lähetetty kirje
kapteeni
U. Nurmelle
Kpk. 7:ään
(8367).
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Maavoimat
Talvisota kesti ”105 kunnian päivää”. Koko maailma ihmetteli pienen Suomen uljasta
vastarintaa imperialistista idän jättiläistä vastaan.
Marshall Saarten II maailmansodan historiasarjassa vuonna
1989 julkaistussa 3 merkin pienoisarkissa hiihtää lumipukuinen
suomalaispartio talvisodassa. Edessä on tuhottuja neuvostopanssareita.
Alaliuskassa on teksti: ”Taistelemme viimeiseen vanhukseen ja
viimeiseen lapseen asti. Me poltamme metsämme ja talomme,
tuhoamme kaupunkimme ja tehtaamme, ja se, mistä joudumme
luopumaan, tuo mukanaan Jumalan ruoskan kirouksen”.
Sotamarsalkka Carl Gustav Mannerheim, Suomen armeijan
ylipäällikkö. – Suom. KM
Saksasta hankittiin jatkosodan aikana modernia panssarikalustoa mm. 30 kpl rynnäkkötykkejä Stu 40 Ausf. G. Merkissä on kuvattu Saksassa 1940 käytössä ollut varhaisempi malli.
Kesällä 1944 Suomeen saatiin vielä 15 kpl
saksalaisia PzKpfw IV panssarivaunuja, jotka
eivä kuitenkaan enää ehtineet taisteluihin.
Niitä käytettiin Suomessa 1960 luvulle asti.

Kenttätykistö
on sanonnan
mukaan ”taistelukentän kuningas”. Taiteilijan näkemys
M02:n tykkiryhmästä.
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Maavoimat
Jatkosodan aikana Suomi sai hankittua Saksasta merkittävää sotakalustoa, mm. lentokoneita ja ilmatorjuntatykkejä.
Raskaasta,
mutta vähäisestä ilmatorjuntatykistöstä
kuuluisin on
saksalainen 88
mm:n RMB,
”Rämäpää”,
jota käytettiin
mm. Helsingin
suurpommitusten torjunnassa keväällä
1944. Kuoressa
on taiteilijan
näkemys.

Rauhan ajan
kotimaista tuotantoa kuvaa
puolustusvoimien 75-vuotisjuhlan kunniaksi julkaistu
maksimikortti,
jossa on kotimainen XA180 ”Pasi”
panssariajoneuvo ryhmän
kuljetukseen.
6

Merivoimat
Kuvissa on esillä kaikki ulkomailla tai Suomessa julkaistut postimerkit ja ehiöt, joissa
on esillä itsenäisen Suomen merivoimissa palvelleita aluksia tai niiden sisarlaivoja.

Ennen itsenäisyyttämme Crichton Oy:n Turun telakalta Venäjän keisarikunnan laivaston tilaamat Filin-luokan vartioristeilijät jäivät keskeneräisinä itsenäistyneelle Suomelle. Kuudesta vartioristeilijästä neljä rakennettiin valmiiksi. Kaksi myytiin Puolaan (kuvassa niistä yksi)
ja kaksi jäi merivoimillemme tykkivene Karjala ja Turunmaa -nimisiksi kastettuna. Alukset
palvelivat laivastossamme ansiokkaasti vuosina 1918–1953.
Venäläisiä AG-luokan sukellusveneitä (samoja kuin H-luokka
Britanniassa) jäi upotettuina Hankoon 1917. Suomen merivoimat nosti veneet ja jätti kaksi odottamaan kunnostuspäätöksiä.
Toinen, AG-16, oli merivoimien alusluettelossa kunnostusvalmiudessa vuoteen 1925 asti, jolloin Suomessa päätettiin rakentaa itse uusia sukellusveneitä.

Forum Marinumin teettämässä postimerkissä sukellusvene Saukko
vierailulla Turun Aurajoella 1931. Saukko valmistui Helsingin Hietalahden laivatelakka Oy:ltä 1930. Sv Saukko poistettiin käytöstä
kaikkien Suomen sukellusveneiden kanssa Pariisin rauhansopimuksen mukaisesti 1950-luvun alussa. Sv Vesikko museoitiin Suomenlinnaan.
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Merivoimat
Kuvissa on esillä kaikki ulkomailla tai Suomessa julkaistut postimerkit ja ehiöt, joissa
on esillä itsenäisen Suomen merivoimissa palvelleita aluksia tai niiden sisarlaivoja.

Julkaistu
19.6.1972

Julkaistu
19.5.1997

Suomen merivoimien koululaivana oli Suomen
Joutsen (saksalainen ex Oldenburg) 1931–1960.
Se teki kahdeksan kaukopurjehdusta ennen
sotavuosia. Sotavuosina alus oli ilman takilaa
(pl. mastot) huoltoasemana ja raivauskaudella
emälaivana. Suomen Joutsen siirrettiin 1961
Turkuun Aurajoelle ja muutettiin merimiesammattikoulun tiloiksi.

Alakulmassa
on Somalimaan
vuonna 2011
julkaisemasta
toisen maailmansodan
sotalaivapostimerkkiarkista
merkki panssarilaiva Väinämöisestä.
Panssarilaivat Väinämöinen ja Ilmarinen valmistuivat Turun Crichton-Vulcan telakalta
1932–33. Pl Ilmarinen upposi 13.9.1941 miinaanajossa Pohjois-Itämerellä. Pl Väinämöinen
annettiin sotakorvauksena (osamaksuna ns. saksalaissaatavista) 4.6.1947 Neuvostoliitolle,
missä se palveli vielä 10 vuotta.
Kadettikoulun 44. kadettikurssi suunnitteli omakuvamerkin 44.
ja 29. merikadettikurssin 50-vuotisen valmistumisjuhlansa kunniaksi vuonna 2009. Turun Crichton-Vulcanin telakalta 1940
valmistunut miinalaiva Ruotsinsalmi palveli vuoteen 1974 asti.
Viimeiset vuodet mil Ruotsinsalmi toimi merivoimien koululaivana. Sisaralus mil Riilahti upposi taisteluissa 23.8.1943 Tiiskerin
kaakkoispuolelle.
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Merivoimat
Kuvissa on esillä kaikki ulkomailla tai Suomessa julkaistut postimerkit ja ehiöt, joissa
on esillä itsenäisen Suomen merivoimissa palvelleita aluksia tai niiden sisarlaivoja.
Alkujaan 1943 valmistunut saksalainen MFP-tyypin kuljetusalus
F-177, liitettiin sotasaaliina ja kunnostettuna Suomen merivoimiin
sodan päätyttyä.
Seiliksi nimetty kuljetuslautta palveli merivoimissamme Turun
laivastoasemalla 1945–1965.
Merkki on Somalimaan vuonna 2011 julkaisemalta toisen maailmansodan sotalaiva-arkilta.

Omakuvapostimerkit koululaiva Matti Kurjesta teetti aluksella palvellut reserviläinen Ilkka
J. Ignatius. Matti Kurki, ex fregatti HMS Porlock Bay purjehti merivoimiemme koululaivana
1962–74 tehden yhteensä 14 koulutuspurjehdusta ulkomaille.

Puolalaisessa postimerkissä 1973 on Osa I -luokan neuvostoliittolaisvalmisteinen ohjusvene, josta valmistui modifioitu
malli Osa II vuonna 1974. Suomi hankki ensimmäisten maiden
joukossa 1974–1975 neljä Osa II -luokan venettä, jotka kastettiin Tuima-luokaksi 1975. Tuima-luokan veneet poistettiin
palveluskäytöstä 2000 ja myytiin myöhemmin Egyptin merivoimille.

Koululaiva Matti Kurjen seuraaja oli miina- ja koululaiva Pohjanmaa, joka valmistui Wärtsilä Oy:n Helsingin telakalta 1979.
Tämä merkki on São Tomé ja Príncipen julkaisemalta Vuoden
2005 kansainvälinen laivasto -pienoisarkilta. Kuningatar Elisabet II:n käsivarren alapuolella oleva alus on kl Pohjanmaa,
joka osallistuu laivastoparaatiin Englannissa Solentin salmessa
Portsmouthin eteläpuolella 2005. Kl Pohjanmaa oli palaamassa
Washingtoniin suuntautuneelta koulutuspurjehdukseltaan.
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Merivoimat
Kuvissa on esillä kaikki ulkomailla tai Suomessa julkaistut postimerkit ja ehiöt, joissa
on esillä itsenäisen Suomen merivoimissa palvelleita aluksia tai niiden sisarlaivoja.

Merisotakoulun 75-vuotisjuhlapostimerkin ja FDC:n on suunnitellut graafikko Erik Bruun,
joka on asunut
vuosikymmenet Merisotakoulun saarella
Suomenlinnassa.

Kroatialainen
ehiö kuvaa
myytyjä Helsinki-luokan
ohjusveneitä.
Ehiöllä Kroatia juhlistaa
NATO:on liittymistään
vuonna 2009.
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Ilmavoimat
Suomen ilmavoimat 1918
Suomen itsenäistymiseen asti vuonna 1917 sotilasilmailua harjoittivat maamme alueella keisarillisen Venäjän lentojoukot. Vuoden 1918 tammikuun lopussa syttynyt
sisällissota käynnisti toimenpiteet, jonka seurauksena Suomen kotimainen sotilasilmailu lähti kehittymään. Suomen Ilmavoimien ensimmäisenä koneena pidetään
yleisesti Thulin typ D -tiedustelukonetta, joka tuli Vaasaan 6. maaliskuuta 1918. Kyseistä päivämäärää on siitä lähtien juhlittu Suomen Ilmavoimien perustamispäivänä.
Koneen lahjoitti Suomelle ruotsalainen kreivi Eric von Rosen, jonka henkilökohtaisesta sukunsa vaakunassa olevasta merkistä, Thulinin siipiin maalatusta sinisestä hakarististä tuli ilmavoimien lentokaluston kansallisuustunnus aina vuoteen 1945 asti.
Kenttäpostissa
rautateitse 5.6.1918
kulkenut kirje Utin
lento-asemalta
Uusikaarlepyyhyn
(Nykarleby).

Alkuperäisestä Turun
lentotoimintaa vuodelta 1918 kuvaavasta
kortista tehty ns.
maksimikortti.
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Ilmavoimat
Suomen ilmavoimat 1920-luvulla
Suomen ilmavoimissa käynnistyi 1920-luvun puolivälissä aina toiseen maailmansotaan asti jatkunut englantilaiskausi. Sisällissodan päättymisestä lähtien ilmavoimien
kehittämisen painopiste oli merilentotoiminnassa. Silloinen Ilmailuvoimien Lentokonetehdas, nykyisen Patrian edeltäjä, rakensi vuodesta 1922 lähtien saksalaiseen lisenssiin perustuvaa 122 I.V.L. 22:ta, tutummin Hansa Brandenburgia. Muuten lentokonehankinnoissa jatkui kirjava linja, jossa eripyyppisiä koneita hankittiin pienissä
erissä ulkomailta lisenssivalmistukseen tai kotimaiseen lentokonetuotantoon.
Postikortti Suursaaren rannasta,
jossa on 5 Hansa
Brandenburgia
1920-luvulla.

Meritiedustelulaivueesta
Sortavalasta
vuonna 1925
Helsinkiin
lähetetty vakuutettu sotilasasiakirje.
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Ilmavoimat
Ilmavoimat 1930-luku
1930-luvun alussa ei ilmavoimilla ollut kuin 14 hävittäjää ja kaksi prototyyppiasteella olevaa Haukka II -konetta. Vanhentuneet hävittäjätyypit oli siirretty harjoutuskoneiksi. Ilmavoimien konetilanteen osalta voidaan todeta koulu- ja harjoituskoneiden
suuri lukumäärä suhteessa muihin konetyyppeihin ja meritoimintakoneiden lukumäärän nouseminen vuosikymmenen alussa. Kolmekymmentäluvun alussa keskityttiin lentokoneiden hankinnassa kotimaisiin konstruktioihin. Näin haluttiin turvata
kotimainen lentokoneteollisuus, jotta ei oltaisi täysin riippuvaisia ulkomaisista konehankinnoista.
Koska hävittäjien sijaintipaikka oli rauhan ja sodan aikana lähellä rintamaa, täytyisi niiden kyetä taistelemaan vihollisen hävittäjien kanssa. Ilmavoimille oli päätetty
hankkia uudet hävittäjät ja hävittäjäratkaisussa päädyttiin hollantilaiseen Fokker D.21
-hävittäjään.
Lentokonekortti Viipurista.
Suomen ilmavoimien Fokker harjoitus- ja
koulukoneiden rivistö 1930-luvun alusta.

Lentokonekortti Viipurista vuodelta 1937.
Kortti on taiteilija Lassi Tokkolan piirtämä.
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Ilmavoimat
Jatkosota vuosi 1943
Vuoden 1942 lopulla alkoivat Suomen ilmavoimien hävittäjät olla jo loppuunkuluneita. Sota oli verottanut jatkosodan alun parhaan hävittäjämme Brewsterin rivistöjäkin jo tuntuvasti. Uusia hävittäjiä oli saatava pikaisesti. Hävittäjätilanteen kehnous
tajuttiin vuoden 1942 aikana Ilmavoimien päättävissä elimissä. Tämän seurauksena
päätettiin hankkia Saksasta 20.11.1942 ilmavoimien esikunnan tekemän esityksen
perusteella laivueellinen, eli noin 30 kpl Messerschmitt hävittäjää. Näistä koneista 16
oli uusia ja 14 käytettyjä, mutta korjattuja koneita varaosineen. Kaupan hankintasopimus allekirjoitettiin 1.2.1943.
Kuvassa Messerschmitt
Bf 109-lentäjiä hakemassa
koneita vuoden 1943 alussa.
Luutnantti Väinö Pokela kolmas vasemmalta.

Luutnantti Väinö
Pokelan
lähettämä
kirje
Saksasta
Suomeen.
Kirjeellä
saksalainen sensuurilipuke ja jälki
kemiallisesta
sensuroinnista.
Postimaksu 25 Rpf.
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Ilmavoimat
Ilmavoimien virkapostia sodan jälkeen
Puolustushallinnon ohjeistosta eikä Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimuksista eikä
opinnäytteistä ei löydy mitään ohjeistoa, jota voitaisiin soveltaa oheisiin ilmavoimien
virkakirjeisiin. Ainoa ohjeisto, jota voidaan soveltaen käyttää näiden virkakirjeiden
tulkintaan löytyy Liikenneviraston ohje 10.9.2012 liittyen Asiakirjahallintoon ja Viranomaisten velvollisuuksiin. Virkakirjeiden osalta voidaan todeta, että virkatehtävien hoitoon liittyvä kirjeenvaihto tulee osoittaa aina ensisijaisesti omalle organisaatiolle. Asiakirjat toimitetaan kirjaamoon arkistoitavaksi heti, kun asia on loppuun
käsitelty.
Sotilasasia/
Virkakirje
LeR 4:stä
LeR 3:een
Uttiin, kirje on diaarioitu
asianmukaisesti.

Virkakirje
Utin laskuvarjojääkärikoulusta
11.5.1974
Pääesikuntaan Helsinkiin,
Kirjeellä ei
ole diaarieikä kirjenumeroa.
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Kenttäposti
Kenttäpostia 1918–1919
Joulukuun 6. päivänä 1917 itsenäistynyt Suomi joutui jo tammikuun viimeisinä päivinä 1918 sisällissodan kurimukseen. Tätä ajanjaksoa edelsi tapahtumat Helsingissä,
jossa vallankumoukselliset voimat aktivoituivat. Samanaikaisesti senaatin joukkojen
ylipäällikön C. G. E. Mannerheimin johtamat suojeluskuntajoukot ryhtyivät Pohjanmaalla riisumaan venäläisiä joukkoja aseista. Vaasaan väliaikaisen postihallituksen
päälliköksi nimitettiin 13.2.1918 Nikolainkaupungin (Vaasa) konttorinhoitaja K. A.
Kraemer. Sisällissodan alettua Seinäjoelle perustettiin 18.2.1918 pääkenttäpostikonttori, jossa toimi aluksi vain 2 virkailijaa.
Hirvensalmesta 1.4.1918
Vilppulaan Upseerikouluun lähetetty kenttäpostikirje.
Kirje on kulkenut Mikkelin
(5.4.1918) ja Haapamäen
kautta.

Kenttäpostikortti
Narvasta 23.1.1919
Vaasaan.
Huom. leima:
Ensimmäinen SUOMALAINEN VAPAARETKIKUNTA
– I Esikunta-osasto.
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Kenttäposti
Talvisodan kenttäposti maavoimat
Kenttäposti oli talvisodan ja jatkosodan aikana rintamalle tai rintamalta lähetettyä
postia, joka oli tarkan valvonnan eli sensuurin alaista. Kenttäpostilähetyksiin ei kirjoitettu selväkielistä osoitetta, jotta viholliselle ei selviäisi kyseisen joukko-osasto toimi. Tarkan osoitteen sijasta postilähetyksellä kerrottiin kenttäpostikonttorinumero ja
peiteluku. Postinkuljetuksessa näiden peitelukujen kanssa joutuivat tekemisiin tehtävään koulutetut henkilöt, jotka käsittelivät näihin lukuihin liittyviä taulukoita.
Joukko-osastosta 4.12.1939
kotirintamalle
lähetetty kirje,
jossa on vastaanottajan
tiedot, pvmleima, Kenttäpostia-leima,
joukko-osaston
nimi sekä sensuurileima.

Vastaanottajan
sukulaisen lähettämä kenttäpostikirje kenttäpostikonttori
7:ssä palvelevalle henkilölle.
Kuorella kenttäpostin ketjuleima 8.3.1940,
joukko-osaston
leima sekä sotasensuurileima.
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Kenttäposti
Jatkosodan kenttäpostia maavoimat
Varsinaista Talvisotaa (30.11.1939–13.3.1940) edelsi Suomessa sotilastoimenpide armeijan Ylimääräiset kertausharjoitukset eli YH-harjoitukset. Ensimmäisessä vaiheessa
9.10.1939 perustettiin suojajoukot ja Neuvostoliiton lähialueiden divisioonat. Toisessa vaiheessa perustettiin ja keskitettiin loput kenttäarmeijan yksiköt. Koko tämä operaatio oli toisen maailmansodan syttymiseen liittynyt varotoimenpide, jolla haluttiin
osoittaa Neuvostoliitolle, että Suomi oli valmis puolustamaan aseellisesti maatamme.
Ylimääräisen harjoituksen toisessa vaiheessa armeijan toiminnan kannalta yli kuukauden kestäneillä harjoituksilla oli tarkoitus perehdyttää sotilaat joukko-osastoonsa,
tehtäväänsä ja toimintaympäristöönsä. Jälkeenpäin ajatellen YH:n tarkoitus oli saada
aikaan lähes täydellinen liikekannalle pano, mutta häivyttää välitön sodanuhkan vaikutelma.
Joukko-osastosta 4.12.1939
kotisintamalle
lähetetty kirje,
jossa on vastaanottajan
tiedot, pvmleima, Kenttäpostia-leima,
joukko-osaston nimi sekä
sensuurileima.

16.2.1944

15.7.1944

Kenttäpostimerkkejä julkaisupäivineen:

1.11.1941

1.7.1943

16.10.1943

16.10.1943

16.10.1943
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Valvontakomissio
Valvontakomission aika ja Lapin sota
Valtionjohtomme katkaistessa virallisesti suhteensa Saksaan oli Neuvostoliitto valmis
aselepoon Suomen kanssa. Aselepo astui voimaan Suomen puolelta 4.9.1944. Välirauhasopimus Suomen ja Neuvostoliiton, Iso-Britannian, Pohjois-Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä allekirjoitettiin 19.9.1944 Moskovassa. Suomessa alkoi
noin 2 vuotta kestänyt Valvontakomission aika.
Lapin sota käytiin toisen maailmansodan aikana Suomen ja Saksan välillä pääasiassa
Suomen Lapissa 15. syyskuuta 1944 – 27. huhtikuuta 1945. Jatkosodan aselepoehtoihin kuului saksalaisten joukkojen karkoittaminen Suomesta. Saksan ja Suomen välillä puhkesi Lapin sota. Saksan armeija vetäytyi taistellen turvautuen poltetun maan
taktiikkaan. Viimeiset saksalaisjoukot. vetäytyivät Norjan puolelle huhtikuun lopussa
1945.
Lentopostikirje Tukholmaan.
Valvontakomission
aikana Hyvinkäältä
21.10.1944
lentänyt
lentopostija pikakirje.

Lapin sodassa
1944–1945 käytettiin kenttäpostimerkkejä sotilaspostimerkkeinä.
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Sotaharjoituskenttäposti
Rauhanajan sotaharjoituskenttäposti
Kenttäposti on rauhanajan sotaharjoituksissa ollut mukana omana yksikkönään.
1. Kymenlaakson sotaharjoitukset 6.–12.8.1928
kpk 1 Harjoituksen johto Liikalassa junassa
kpk 2 Saapuvalle postille Kouvolassa
kpk 5 valkoiset Utti > Hankasuo
kpk 6 keltaiset Hamina
Kirjeposti joukoista kotiseudulle kulki postimaksuvapaasti.
Postikortti
kpk 1
-9 elok.1928
Helsinki

Kirje
joukkoihin
kotimaankirje
> 20 g = 1,50 mk
Helsinki 10 VIII 28D.E. Kouvola
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Sotaharjoituskenttäposti
Rauhanajan sotaharjoituskenttäposti
Kenttäposti on rauhanajan sotaharjoituksissa ollut mukana omana yksikkönään.
2. Jaakkiman talvisotaharjoitukset 6.–13.3.1937
kpk 3 Huuhanmäki
kpk 4 Sortavala
Kirjeposti joukoista kotiseudulle kulki postimaksuvapaasti.
Kirje
kpk 4
-7.III.37
>
Terijoki

Kirje
kpk 3
11.III.37
>
Lahti 12.III.37
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Sotaharjoituskenttäposti
Rauhanajan sotaharjoituskenttäposti
Kenttäposti on rauhanajan sotaharjoituksissa ollut mukana omana yksikkönään
3. Suuret sotaharjoitukset 7–15.8.1939, Viipuri, Huuhanmäki, Sortavala
Kirjeposti kulki joukoista kotiin postimaksuvapaasti.
kpk 1 Viipuri
kpk 3 Antrea
kpk 4 Sortavala
Virkakirje
kpk N:o 1
>
-9.VIII.39
Korso
10.VIII.39
Lähettäjä
kpk-ekspeditööri

Kotimaan kirje
kpk 4
-9.VIII.39
>
Viipuri
>
Lempäälä
>
Rautavaara
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Sotaharjoituskenttäposti
Rauhanajan sotaharjoituskenttäposti
4. Varsinais-Suomen syyssotaharjoitus 28.9.–5.10.1963 ja
5. Huoltoharjoitus 83 20.–28.4.1983
Näissä sotaharjoituksissa kokeiltiin myös kenttäpostimerkin käyttöä kirjeenvaihdossa kotoa ”rintamalle”. Merkit tuotettiin 1963 harjoitukseen ja 1983 merkit ovat saman
merkin päällepainannalla varustettuja. Harjoitukseen osallistuville jaettiin kullekin
viisi merkkiä.
Joukoista kotiin tavallinen posti kulki maksuttomana.

Kirje
Helsinki
-1 10 63
>
5.kpk
2 10 63

Kirje
”kotoa”
joukkoihin
Helsinki 57
21.4.83
>
kpk1 24 4 83
>
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Upseerikoulutus
Upseerikoulutus Itsenäisyyden alkuaikana
Suomen ensimmäinen maavoimien upseerikoulu oli Yrjö Maunu Sprengportenin perustama Haapaniemen kadettikoulu, joka toimi Kuopiossa vuonna 1780 ja Rantasalmella vuosina 1781–1819. Haapaniemen kadettikoulun oppilaat ja opettajat siirrettiin Haminaan vuonna 1819, jossa Suomen kadettikoulu toimi vuosina 1821–1903.
Samassa rakennuksessa missä Haminan kadettikoulu toimi, aloitti 1. huhtikuuta 1920
Reserviupseerikoulu. Kadettikoulu sijaitsi vuosina 1919–923 Luonnontieteellisessä
museossa Arkadiankadulla. Tämän jälkeen Kadettikoulu toimi Munkkiniemessä Eliel Saarisen piirtämässä talossa vuodet 1923–1940. Kadettikoulu on toiminut Santahaminassa vuodesta 1940 lähtien. Vuosina 1941–1952 koulun nimenä oli Maasotakoulu.
Tässärakennuksessa
toimi Haminan
vanha kadettikoulu
jo vuodesta 1920 lähtien Reserviupseerikoulu (RUK).

Upseerikoulutuksen 200-vuotismerkki. Julkaistu
20.3.1979.

Pariisista Haminaan 16.2.1892
eversti Otto de
Freymannille saapunut kirje.
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YK:n rauhanturvatoiminta
YK:n rauhanturvatoiminta ja Suomi
Suomi hyväksyttiin Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) jäseneksi 14.12.1955 sen 61.
jäsenenä. Vuoden 1956 lopulla järjestö perusti YK:n poliisivoimat eli ensimmäisen
oman rauhanturvajoukkonsa. Suomi on vuosien varrella osallistunut aktiivisesti järjestön toimintaan eri puolilla maailmaa lähettäen kutsusta sotilaitaan eri tasoisiin
tehtäviin. Olemme nähneet tämän toiminnan tärkeäksi rauhantyöksi.
UNEF I toimi Siinailla 1956–1957, Suomen osuus oli YKSK 1–2 1956–1957.
Postimaksu oli kotimaantaksalla 16.12.1956–14.1.1957 ja maksutta 15.1.–26.11. 1957.
Postikortti Suomeen
kotimaantaksalla =
20:YKSK -3.1.57 –
Vasa

Kirje
Suomeen
YKSK
14.6.
1957 –
Lahti
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YK:n rauhanturvatoiminta
YK:n rauhanturvatoiminta ja Suomi
UNMOGIP toimi sotilastarkkailutehtävissä Intian ja Pakistanin rajalla 1949 alkaen.
Suomi liittyi mukaan 1961.
Postinkuljetus tapahtui paikallisten postilaitosten kautta.
Kirje Pakistaniin
Inkeroinen
17.-5.88 Rawalpindi
26.may 88

Postikortti
Suomeen
Jammu Tawi
10.2.68 –
Santahamina/
Finland
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YK:n rauhanturvatoiminta
YK:N rauhanturvatoiminta ja Suomi
UNFICYP toimi Kyproksella 1.5.1964–1.10.1977, Suomen osuus oli
YKSP 1–27. Pataljoonan kotiuttamisen jälkeen saarelle jäi 7 suomalaista YKSO:n esikuntaan.
Postimaksu normaalisti kotimaantaksalla, postinkuljetus tapahtui
usein eri maiden postilaitosten kautta.
Suomen
posti julkaisi 4.6.1993
tämän YKaiheisen merkin.

Kirje Suomeen
YKSP 2
15.10.1964 –
Helsinki

Kirje Britannian
yksiköstä
Suomen
pataljoonaan
B.F.P.O 53
5 MY 64 –
Nicosia 27
MY 64 –
YKSP 1
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Presidentit postimerkeillä
Alla on nähtävissä postimerkkejä Suomen tasavallan presidenteistä, jotka ovat rauhan aikana toimineet puolustusvoimien ylipäällikkönä.

Ståhlberg, Kaarlo Juho

Kallio Kyösti

Julkaistu
16.5.1945

Julkaistu
24.5.1941

1919–1925

Julkaistu
22.3.1965

1937–1940

Julkaistu
10.4.1973

Relander, Lauri Kristian
1925–1931

Ryti, Risto Heikki
1940–1944
Julkaistu
31.5.1983

Svinhufvud, Pehr Evind
1931–1937

Julkaistu
15.12.1931

Julkaistu
1.8.1944

Julkaistu 31.12.1941
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Presidentit postimerkeillä
Alla on nähtävissä postimerkkejä Suomen tasavallan presidenteistä, jotka ovat rauhan aikana toimineet puolustusvoimien ylipäällikkönä.

Mannerheim, Carl Gustaf Emil
1944–1946

Julkaistu
4.6.1937

Julkaistu
4.6.1967

Paasikivi, Juho Kusti
1946–1956

Julkaistu
15.3.1947

Julkaistu
27.11.1950

Julkaistu
27.11.1970

Kekkonen, Urho Kaleva
1956–1982

Julkaistu
3.9.1970

Julkaistu 31.12.1941
Julkaistu
3.9.1960

Julkaistu 4.3.1952

Julkaistu
30.9.1986

Julkaistu
3.9.1980
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Presidentit postimerkeillä
Alla on nähtävissä postimerkkejä Suomen tasavallan presidenteistä, jotka ovat rauhan aikana toimineet puolustusvoimien ylipäällikkönä.

Koivisto, Mauno Henrik
1982–1994

Julkaistu
25.11.1983

Julkaistu
25.11.1993

Halonen, Tarja Kaarina
2000–2012

Julkaistu
1.12.2003

Niinistö, Sauli Väinämö
2012–
Julkaistu
9.6.2017

Ahtisaari, Martti Olavi Kalevi
1994–2000

Julkaistu
23.8.2013

Julkaistu
23.6.1997

Julkaistu
10.12.2008
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Mannerheim-risti
Mannerheim-ristin ritarit
Mannerheim-risti oli ylipäällikkö Carl Gustaf Emil Mannerheimin oma ajatus. Mannerheim halusi kunniamerkin, joka voitiin antaa ilman luokkajakoa niin kenraalille
kuin sotamiehellekin. Ristin piirsi Oskar Pihl mallina Akseli Gallen-Kallelan suunnittelemat Vapaudenristit.
Ensimmäisen ristin sai 5. Divisioonan komentaja eversti Ruben Lagus, nimityspäivä
22.7.1941. Mannerheim-ristin ritariksi nimitettiin kaikkiaan 191 sotilasta.
Kenraali Adolf Ehrnroothin osallistumiskortti Mannerheim-ristin ritarien
kokoukseen 12–13.6.1971 Helsingissä.

Lentomestari Eino ”Illu” Juutilaisen osallistumiskortti Mannerheim-ristin ritarien kokoukseen 12–13.6.1971 Helsingissä.
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Upseerifilatelistit r.y.
Tietoa Upseerifilatelisteista
Upseerifilatelistit r.y. perustettiin 11.3.1946 Katajanokan Kasinolla, jonne oli
kokoontunut kymmenen filateliasta kiinnostunutta upseeria. Ensimmäisenä
puheenjohtajana toimi evl Ragnar Ingelius. Yhdistys lähti siitä kasvamaan ja jo
seuraavana vuonna yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi 50:een. Sittemmin yli 300
jäsentä on liittynyt kerhoomme. Nykyinen jäsenmäärä on 32 kieppeillä.
Liity jäseneksi:
Kaipaamme lisää jäseniä. Upseerifilatelistien jäseneksi voi liittyä jokainen filateliaa tai muuta siihen liittyvää keräilyä harrastava reservinupseerin tai aktiiviupseerin koulutuksen saanut henkilö. Jäsenhakemus löytyy kotisivuiltamme www.
upseerifilatelit.com tai sen voi pyytää esimerkiksi yhdistyksen sihteeriltä Timo
Pokelalta, puh. 045 127 6664 tai sähköpostilla timo_pokela@hotmail.com
Toimintaa:
Upseerifilatelistit kokoontuvat kevät- ja syyskaudella parittomien viikkojen
maanantaina MPY:n auditoriossa Helsingissä, Töölöntorinkatu 2, klo 16–18.
Tilaisuudessa on useimmiten jokin kiintoisa esitelmä ja mielenkiintoista keskustelua asiaan liittyvistä aiheista sekä pienimuotoiset arpajaiset ja pieni huutokauppa silloin kun huutokaupattavaa ilmaantuu.
Upseerifilatelistit kustantavat omaa Upseerifilatelisti-lehteä, joka ilmestyy kahdesti vuodessa, elokuun ja joulukuun lopussa. Vuosi 2018 on jo lehden 61. vuosikerta.
Lisää tietoa saa tarvittaessa upseerifilatelistien kotisivuilta:
www.upseerifilatelistit.com
tai nykyiseltä puheenjohtajalta:
Kai Varsio
puhelin: 044 588 7468
tai sähköposti: kai.varsio@hotmail.com
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