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Toukokuun 21. päivänä 2012 kokoonnuimme viimeiseen kevätkauden kokoukseen jättämään jäähyväiset Postimuseon Breivi-kokoustilalle. Kuvassa edessä vasemmalta: Sakari
Vehviläinen, Kai Varsio, Kaarlo Hirvikoski ja takana vasemmalta: Arno Kullberg, Harri Liikanen, Tapani Talari, Timo Pokela, Arvo Sohkanen ja Kari Rahiala. Kuvan otti Postimuseon
virkailija.

Tämän lehden välissä on jäsentietojen päivityskysely. Pyydämme kaikkia jäseniä ystävällisesti täyttämään sen ja palauttamaan yhdistyksen sihteerille.
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PÄÄKIRJOITUS
Kai Varsio

Toimintamme kehittymiselle on
luotu lisää mahdollisuuksia
Edellisessä pääkirjoituksessa oli huolena uuden kokoontumispaikan löytyminen
syksystä 2012 alkaen. Asia sai varsin hyvän lopputuloksen, joten kokoontumisemme meille sopivassa ympäristössä on varmistettu. Uusi kokoontumispaikka
luo mahdollisuuksia mainostaa toimintaamme etenkin reserviupseerien piirissä.
Toivottavasti mahdollisimman monella on mahdollisuus osallistua kokouksiimme
Töölöntorinkatu 2:ssa entisen rytmin mukaisesti eli parittomien viikkojen maanantaisin kello 16.00–18.00.
Filatelistiliiton jäsenyhdistyksenä meillä on mahdollisuus ”FilatelistiForumin”
kautta luoda omat Upseerifilatelistien kotisivut. Tämän haasteen heitän jäsenistöllemme. Halukkaat nettisivujen luomisen ”osaajat” ilmoittautukaa sihteerille tämän syksyn aikana. Mukaan voitte valjastaa vaikkapa asiasta kiinnostuneen perheenjäsenenne. Osaajan ei tarvitse olla välttämättä kiinnostunut postimerkeistä.
Laittakaamme tämä asia kerralla kuntoon.
Filatelistiliiton kerhojen tukitoimikunnan työn tuloksena on syntynyt ”Kerhotoiminnan kehittämisopas”, joka on tulossa myös meidän kerhomme käyttöön.
Perehdymme oppaaseen jo alkusyksystä, jos mahdollista.
Edellä mainitun kehittämisoppaan tueksi uudistamme jäsenistömme keskuudessa
tietojen päivittämisen (edellisellä kerralla tulos jäi laihaksi), jotta voisimme palvella
teitä paremmin kehittämällä toimintaamme oikeaan suuntaan. Valtakunnallisena
kerhona meidän haasteemme ovat tyystin toisenlaiset kuin mitä rajatuimman alueen
kerhotoiminta sisältää. Tämän lehden liitteenä olevan jäsentietojen päivityskysely
-lomakkeen avulla haluamme päivittää tietojamme. Erityisen painon asettaisin vastauksissanne keräilyalueen ja mahdollisten sähköpostiosoitteiden kohdalle. Uskon,
että jo pelkästään näillä perustiedoilla – parempien kontaktien muodossa, pystymme kehittämään harrastustamme. Kaikki annetut tiedot jäävät vain jäsenistömme
käyttöön. Tähän työhön toivomme saavamme kaikkien jäsenien tuen.
Uudistuneen Filatelisti-lehden päätoimittaja Ann Rose kehottaa jäsenyhdistyksiä kertomaan toiminnastaan lehden sivuilla. Tässä on myös meille mahdollisuus
mainostaa eli rekrytoida uutta jäsenistöä postimerkkeilyn piiriin.
Postimuseon toiminta museokeskus Vapriikissa Tampereella alkaa vasta 2014.
Filateelista tutkimustoimintaa voi vielä jatkaa sopimuksen mukaan Postimuseon
kirjastossa Helsingissä vuoden 2012 loppuun asti.
Päivämääriä: Postimerkin päivä 26.9.2012, Postimerkkimessut 27.–28.10.2012
ja Kuopion musiikkikeskuksessa pidettävän Savofila 2013:n ilmoittautumisaika päättyy 30.10.2012.
Toimeliasta syksyä! n
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HISTORIAN HAVINAA

Upseerifilatelistissa nro 2 1962 julkaistiin pikku uutinen Turun vierailusta:

Vierailu Turussa
Sunnuntai-aamuna 15.4.1962 kiersi kaksi henkilöautoa ympäri kaupunkia ”keräten” jäseniämme matkalle Turkuun, jonne Turun Postimerkkikerho oli kutsunut meidät
vieraakseen. Matkaan osallistui kaikkiaan kahdeksan jäsentämme (Vaarnas, Luostarinen, Cajander, Kottila, Laaksonen, Toppinen, Tuori ja Valkama).
Turun postimerkkikerho oli järjestänyt ylimääräisen kokouksensa mainittuna sunnuntaina. Kokous pidettiin ravintola Kiltassa ja se alkoi klo 13.00.
Turun Postimerkkikerhon puheenjohtaja Niilo Hurme toi aluksi esiin ilonsa siitä, että
tällainen yhteinen kokous oli toteutunut. Toivotettuaan meidät tervetulleiksi hän luovutti puheenvuoron maj. Kalle Vaarnakselle, joka piti erittäin mielenkiintoisen ja ansiokkaan esitelmän vanhimman Unkarin keräilystä. Esitystä valottivat monet näytteet
hänen omasta kokoelmastaan.
Puuttumatta esitelmän yksityiskohtiin todettakoon vain turkulaisten mielipiteenä:
Harvoin kuullaan Turussa näin täysipainoista filateliaa. (Lihavointi toimituksen).
(Jutun kirjoittajaa ei mainita ko. lehdessä.) TT

London 2012 olympiapostimerkit

Royal Mail julkaisi aikamoisen määrän olympiapostimerkkejä. Alla oleva pienoisarkki julkaistiin olympiakisojen avajaispäivänä 27.7. 2012.
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VIERAILUJA

Seppo Volotinen

Filatelian harrastus elää ja voi hyvin Pietarissa

Postimerkkikauppa vaatii huolellista harkintaa tässäkin liikkeessä.

arviolta noin 100 m2, josta puolet asiakaspalvelun käytössä. Henkilökuntaa oli
sillä hetkellä paikalla 3–4 henkeä johtajan
lisäksi. Asiakasvirtaa ei kuitenkaan pahemmin ollut sinä puolen tunnin aikana,
jolloin vierailin liikkeessä.
Pietarissa toimii tällä hetkellä yhdeksän
filateliakerhoa, joissa on yhteensä n. 1000
jäsentä. Myös nuoret ovat varsin laajasti
kiinnostuneet filateliasta, joten tulevaisuus ainakin Pietarin alueella vaikuttaa
hyvältä.

Käydessäni Pietarissa keväällä 2012 vierailin pietarilaisessa postimerkkiliikkeessä.
”Filatelian vahva harrastus juontaa
juurensa jo entisen Neuvostoliiton ajoilta,
jolloin lähes kaikilla kotitalouksilla oli jonkinlainen oma kokoelma” totesi Pietarin
Filateliayhdistyksen johtaja Igor Pechalnyi
minulle, kun vierailin postimerkkiliikkeessä (Gurov Evgeni Aleksandrovits), joka
sijaitsee osoitteessa Gribojedovin kanava
27. Liikkeellä oli kohtuullisen suuret tilat,

Seppo Volotinen

Venäläistä filateliapalvelua myös Suomessa

Liikkeen vanhempi myyjä lajittelemassa
postimerkkejä.

Pietarin Filateliapalvelulla on Suomessa
toimisto osoitteessa Kannussillankatu 10,
02770 Espoo, puhelin 046 811 0755.
Pietarin myymälä toimii osoitteessa
Naberezhnaja Moiki 6 ja Moskovan myymälä osoitteessa Schekovskoe sosse 3.
Toimisto on erikoistunut Venäjän ja entisten IVY-maiden merkkeihin. n
Seppo Volotinen
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Arvo Sohkanen

Riihimäen Postimerkkeilijät Erämessuilla 2012

Markku Koivuniemi myyntipöydän takana valmiina vastaanottamaan messuvieraita.
Taustalla Mikko Kivistö odottaa vuoroaan.

Arvo Sohkanen

Kävin Erämessuilla Riihimäellä ja tutustuin myös Riihimäen Postimerkkeilijäin
osastoon. Puheenjohtajistoon kuuluvan
Markku Koivuniemen kertoman mukaisesti he kuuluvat jo vuodesta 1998 lähtien
messujärjestäjien organisaatioon, joten he
ovat läsnä kaikilla Erämessuilla vuodesta
toiseen. Heillä on postitusvastuu messuilla
lähetetyistä ja erikoisleimalla varustettavista lähetyksistä.
Riihimäen Postimerkkeilijät on lähes
yhtä vanha yhdistys kuin Upseerifilatelistit.
Heidän yhdistyksensä on perustettu 1948.
He tekevät laajalti yhteistyötä Forssan, Hyvinkään ja Janakkalan yhdistysten kanssa. Heillä ei ole varsinaisesti omaa lehteä,
vaan yhteisjulkaisu Tavastforum edellä
mainittujen yhdistysten kanssa.
Samat ongelmat, jotka koettelevat
meidänkin yhdistystämme, ovat heidänkin
yllä. Naisjäseniä ei juuri ole, ehkä yksi silloin tällöin kokouksiin osallistuva, samoin
nuorisojäsenyys on nykyisin olematonta,
kertoi paikalla ollut Esa Aaltonen.
Osastolla myytiin messujen omakuvapostimerkkejä sekä aiheeseen sopivia
kuoria. Muutakin filateelista tavaraa oli

Esa Aaltonen (oik.) ryhmineen toisen
myyntipöydän luona.

myynnissä. Merkille pantavaa oli, että
heillä oli varta vasten teetetty yhdistyksen tunnuksella varustetut paidat, todella
hienoa. Osastolla myytiin myös arpoja ja
kauppa kävi kohtuullisen hyvin. Ostin itsekin pari arpaa, ja voitto tuli. He ovat
julkaisseet aiemminkin omakuvapostimerkkejä ja olleet mukana erilaisissa tapahtumissa. Riihimäen Postimerkkeilijät
ovat oivaltaneet ainakin sen asian, että
esillä pitää olla. n
Arvo Sohkanen
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IN MEMORIAM
Alkuvuoden aikana tietoomme kantautui kahden jäsenemme poismeno.
Upseerifilatelistit jäävät kaipaamaan kunnioitettuja ystäviään lämpimin muistoin.

Ensio Uosukainen 1928–2012
Ensio Uosukainen (ltn res) menehtyi 83-vuotiaana 15.2.2012
Espoossa. Ensio syntyi 10.9.1928 Käkisalmella. Hän liittyi
jäseneksemme numerolla 179 vuonna 1968. Hänen keräilyalueensa olivat Suomi ja Saksa (BRD > Berlin). Hän kiinnostui
myöhemmin myös kotiseutufilateliasta lähinnä Käkisalmi–
Sakkola -alueesta. Ensio tuli aina innolla kokouksiimme, joskin viime vuosina enää vähemmän. Hän osallistui aktiivisesti
Mentujen sukuseura ry:n sekä Uosukaisten sukuseura ry:n
toimintaan sekä myös Roihuvuoren Reserviupseerien toimintaan (sittemmin Itä-Helsingin Reserviupseerit). Ensio oli koulutukseltaan merkonomi ja suoritti työpalvelusta jatkosodan
aikana Helsingin pääpostissa. Työuransa hän teki sen jälkeen
Konetuote Oy:ssä, Rautakonttori Oy:ssä > Tukkukauppojen
Oy:ssä (Rautia-ryhmä) osastopäällikkönä.

Björn-Eric Saarinen 1922–2012
Varatuomari (kapt) Björn-Eric Saarinen syntyi 10.6.1922 ja
poistui joukostamme 89-vuotiaana 26.3.2012 Heinolassa.
Kaikkien filatelistien tuntema Björn-Eric Saarinen eli BES,
jolla nimellä me keräilijät hänet tunsimme, eli nuoruutensa
sodassa oman sukupolvensa mukana ja koki sen jälkeen monipuolisen ja menestyksekkään työelämän pääasiassa Kansallis-Osake-Pankin palveluksessa. Pankkityö vei hänet tiiviisti
mukaan myös paikalliseen ja laajempaankin yhteiskunnalliseen elämään myös vaikuttajana, aluksi Joensuussa ja sittemmin Tampereella, mistä hän jäi eläkkeelle ja siirtyi Heinolaan
keskittyen ehkä entistä enemmän harrastuksiinsa ja Heinolan
kerhon toimintaan.
BES:n elämä oli työn ohella täynnä aktiivista harrastustoimintaa, meidän kannaltamme tärkeimpänä filatelia, ja muu
monipuolinen keräily. Hän oli jäsenenä monessa kotimaisessa ja ulkomaisessakin yhdistyksessä, teki filateelista tutkimustyötä, osallistui kokoelmillaan
lukuisiin näyttelyihin, kirjoitti alan lehtiin ja toimitti 1950-luvulla ystävineen leimamerkkiemme perustutkimusta tekevää Libertas Philatelie -lehteä. Hän on kirjoittanut myös mm.
leimamerkkiemme ja rautatiemerkkiemme ansiokkaat käsikirjatasoiset luettelot ja monipuolistanut muutenkin harrastettamme. BES:n keräilytoiminta käsitti lähes kaikkea, millä
voi katsoa talletettuna olevan kulttuurillista arvoa.
Suomen Filatelistiliiton puheenjohtajana hän toimi 1976–1988 ja sittemmin hänet kutsuttiin liiton kunniapuheenjohtajaksi. Kirjallisista ja vastaavista ansioistaan filatelian hyväksi
hänelle on myönnetty arvostettu Einar Fieandt -mitali pronssisena ja hopeisena.
BES oli ystävä, joka jakoi löytämänsä tiedon toistenkin käyttöön, antoi aina neuvoja ja
kannusti harrastamaan. Yhdistykseemme hän liittyi 1966 numerolla 165. Jäämme kaipaamaan hyvää filatelistia ja ystävää. (Kuva: Kari Rahiala).
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MATKAILUA

Kaarlo Hirvikoski

Adolfkanone SKC/34 Pohjois-Norjassa

Tämä tykki on nimetty tykistön suojeluspyhimys Pyhän Barbaran mukaan.

Olin kesämatkalla Pohjoisessa ja törmäsin laitteeseen, joka herätti tykistön
jäsenen mielenkiinnon. Norjan Harstadin Trondenesissa on restauroituna eräs
Hitlerin suurista keksinnöistä nimeltään,
ei Kaarina eikä Erika, vaan Adolfkanone.
Tuli mieleen kertoa kavereillekin lyhyesti
tuosta laitteesta, kun se oli suunniteltu
käytettäväksi sekä maalla kiinteänä että
laivatykkinä merellä.
Näitä kanuunoita valmistettiin Essenissä Kruppin tehtailla ehkä 12 kappaletta,
tarkkaa lukua ei asiaa tutkineen mielestä
kuulemma enää saa mistään. Tavoitteena
oli kai tehtailla näitä kiinteisiin maalinnakkeisiin nuo 12 ja lisäksi ainakin kahdelle
laivalle 8 kumpaankin. Sodan lopputulos
muutti sitten suunnitelmat. Linnakkeisiin
sijoitettiin Harstadin lähelle Trondenesiin
4 tykkiä, hieman etelämmäksi Engelöyalle 3, Calaisin lähelle Kanaalin rannalle 3,
loput kaksi lienevät uponneet kuljetuksen
yhteydessä.
Trondenesin ja Engelöyan linnakkeilla oli tarkoitus sulkea Narvikin satamaan
vievä väylä, jotta malmin saanti Pohjois-

Ruotsista tuli turvatuksi. Varsinaiseen
tulitoimintaan näitä Pohjois-Norjan linnakkeita ei tarvinnut käyttää. Ne lienevät kuitenkin toimineet vakuutuksena,
koska engelsmanni ei tällä kohtaa reittiä
häirinnyt. Tykkejä ovat sittemmin käyttäneet liittoutuneet ja norjalaiset lähinnä
harjoituksissa.
Varsinainen kanuuna on mielestäni
tuonaikaiseksi varsin iso ja tehokaskin.
Tykin kaliiperi on 40,6 cm. Normaali kranaatti painaa noin 1.020 kiloa ja siihen tarvitaan 87 kiloa ”ruutia” (TNT), kantama
on maksimissaan 42.800 metriä, Adolfkranaatti painaa 600 kiloa, ”ruutia” tarvitaan 76 kiloa ja kantama on 56.000 m.
Lukemat ovat aika kovia, kun vertaamme
omiin kokemuksiin 76 K 02:lla ja 152 H
40:llä. Rantapyssyt ovat tietysti meilläkin
olleet järeämpiä. Aadolfin miehistönä oli
68 henkeä, joista 20 toimi tornissa.
Ajattelin tällä lyhyellä kertomuksella
täydentää Kari Rahialan aiemmin tekemää kertomusta siitä ”idän pikajunasta”
(UF 119/2011). n
		
Kaarlo Hirvikoski
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KERHOTOIMINTAA

Kevätkausi 2012

herätti joitakin kysymyksiä, joihin saimme
vastaukset esitelmöitsijältä.
Helmikuun toiseen kokoukseen 27.2.
oli paikalle saapunut lähes vakiomäärä
elikkä seitsemän jäsentämme. Avauspuheenvuorojen yhteydessä Kaarlo Hirvikoski ilmoitti yhdistyksen uudistettujen
sääntöjen tulleen lopultakin hyväksytyksi
Patentti- ja rekisterihallituksessa. Esitelmöitsijäksi oli tähän kokoukseen saapunut Jorma Keturi. Hän esitteli sensuuritoimintaa lähinnä kirjenäytteiden valossa
ensin postisensuurin käytöstä 1800-luvun
lopulta ja sitten sotasensuurista 1918 alkaen. Esitelmä oli kiinnostava, koska tästä
aiheesta emme olleet enemmälti kuulleet
aiemmin.
Maaliskuun ensimmäinen kokous 12.3.
oli innoittanut paikalle kuusi jäsentämme.
Puheenjohtajan poissa ollessa varapuheenjohtaja luotsasi kokouksen. Alkupuheiden jälkeen vietimme hiljaisen hetken
joukostamme poistuneen Ensio Uosukaisen muistoksi. Tämän jälkeen puheenvuoro siirtyi esitelmöitsijä Sakari Vehviläiselle.
Hänen esitelmänsä käsitteli kenttäpostikonttoreita alkaen YH:n ajoilta ja siirtyen
sitten talvisodan aikaan, mukaan lukien
Osasto 32 ja koneleimat. Esitelmä herätti
kysymyksiä ja kehuja. Esitelmän jatko-osat
saamme varmaan kuulla tulevaisuudessa.
Yhdistyksen vuosikokous 26.3. oli saanut paikalle seitsemän osanottajaa. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kai
Varsio. Hän suoriutui tehtävästä rutiinilla
ja kokouksen asialista käytiin sutjakkaasti
läpi ilman enempiä huomautuksia. Tilaisuus jatkui muiden asioiden merkeissä.
Päätettiin suorittaa seuraavan lehden yhteydessä jäsentietojen päivitys. Hallituksen esityksestä vuosikokous päätti kutsua
Kaarlo Hirvikosken yhdistyksen kunniajäseneksi. Tiedottaminen tästä jätettiin hallituksen harteille. Kokouksen yhteydessä oli
perinteiseen tapaan onnenmerkin arvonta. Onnenmerkiksi oli tällä kertaa valittu
Finlandia ’56 näyttelypostimerkki päikköparina. Onnenmerkki arvottiin Veijo Rantamalle Naantalista.

Kevätkauden ensimmäiseen kokoukseen
16.1.oli saapunut seitsemän jäsentämme.
Alkupuheiden jälkeen pääsimme kuulemaan Paavo Salmivaaran esitelmää: Kapteeni Viljo Larkon kuvitettu elämäntarina.
Viljo Larko syntyi 7.1.1905, josta lähtien
saimme seurata hänen elämäänsä kuvin ja
tekstein. Mukana oli myös sodanaikaista
kirjeenvaihtoa hänen ja lähinnä kotiväkensä kesken. Viljo Larkon elämä päättyi,
kuten niin monen muunkin urhean sotilaan, taistelukentällä 29.8.1941. Paavo
Salmivaara oli tehnyt varsin mittavan
aineistokokoelman Viljo Larkosta, mikä
kiersi vielä kaikkien nähtävänä. Lopuksi
Kari Rahiala ammensi ehtymättömästä
varastostaan tarinaa Mannerheimista ja
vähän muustakin.
Tammikuun toinen kokous 30.1. oli
kirvoittanut paikalle seitsemän jäsentämme. Tavanomaisten alkujorinoiden
jälkeen keskityimme kuuntelemaan Kai
Varsion esitelmää: Sukellusveneen kehittyminen yli 200 vuoden aikana. Esitys
perustui aiheista ilmestyneiden postimerkkien pohjalle. Esitelmä käsitteli aikaa 1610-luvulta toisen maailmansodan
alkuun. Kokoelma oli vain ensimmäinen
osa Kai Varsion keräilyalueesta. Esitys oli
mielenkiintoinen ja herätti kysymyksiä
esitelmän aikana. Toivottavasti saamme
kuulla joskus kokoelman jatko-osista, varsinkin kun kokoelma on ainutlaatuinen
maailmassa.
Helmikuun ensimmäiseen kokoukseen
13.2. oli paikalle saapunut kahdeksan
jäsentämme. Alkupuheiden jälkeen hiljennyimme kuuntelemaan jäsenemme
Jukka Sarkin esitelmää: Brittiläiset siirtomaat. Esitelmöitsijä oli jakanut aiheen
useampaan ryhmään alkaen klassisesta
ajasta (1840–1880-90) ja päätyen omnibus-julkaisujen aikaan 1935–. Saimme
kuulla, että postimerkkejä noilta ajoilta on
noin 100.000 kpl, joista vain muutamista
saimme nähdä näytteitä. Brittiläisiä siirtomaitakin on nyt enää jäljellä 15. Esitelmä
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Paavo Salmivaara 16.1.

Kai Varsio 30.1.

Kuvat: Arvo Sohkanen

Jukka Sarkki 13.2.

Jorma Keturi 27.2.

Huhtikuun ainoa kokous aloitettiin
kahdeksan hengen voimin. Puheenjohtajan poissa ollessa varapuheenjohtaja hoiteli kokouksen kulkua. Kokouksen aluksi
Kari Rahiala omien sanojensa mukaan
esitti tarinaa edesmenneen jäsenemme
B-E. Saarisen elämästä ja aikaansaannoksista. Vietimme hiljaisen hetken B-E. Saarisen muistoksi. Kari Rahiala jatkoi puhetta
ajankohtaisilla aiheilla. Keskusteltiin myös
tulevasta Filatelistiliiton liittokokouksesta.
Todettiin liiton ehdottaman vähimmäiskerhomaksun olevan liikaa pienille kerhoille ja esiin nousi pelko siitä, että pienet
kerhot uhkaavat erota liitosta. Evästettiin
Kari Rahialaa vastustamaan tätä asiaa liittokokouksessa ainakin maksun suuruudesta. Ilmaan heitettiin myös uusi ajatus
kokouksen pitopaikasta koskien lähinnä
MPK:n auditoriota Töölössä. Evästettiin
Tapani Talari ja Sakari Vehviläinen tutkimaan asiaa seuraavaa kokousta varten.
Toukokuun ensimmäinen kokous 7.5.
oli kirvoittanut paikalle seitsemän osanottajaa. Kokouksen aluksi Sakari Vehviläinen toi terveisiä liittokokouksesta
Hämeenlinnassa. Maksut nousivat jonkin
verran. Kokoukseen oli esitelmöitsijäksi
lupautunut jäsenemme Timo Pokela. Esitelmän aiheena oli Suomen lentopostia
1913–1950. Esitelmän aluksi hän kertoi
keräilynsä alkamisesta ja näyttelykokoelman rakentamisesta, jonka jälkeen
hän esitteli kokoelmansa. Kokoelma oli
varsin mittava ja sai ansaitut aplodit. Kokouksessa todettiin uuden kokouspaikan
ratkenneen ja olevan MPK:n auditorio.
Tilaisuus päättyi tavanomaiseen voittoarpojen nostoon.
Kevätkauden viimeiseen kokoukseen
Postimuseon Breivi-kokoustilaan oli paikalle saapunut 9 osanottajaa. Alkupuheiden jälkeen kuuntelimme Sakari Vehviläisen esitelmää: Helsingin Olympiastadion
yleisurheilun arvokisoissa. Alkaen vuoden
1952 Olympiakisoista ja päättyen viimeisiin maailmanmestaruuskisoihin. Hän oli
onnistunut löytämään kiinnekohtia filateelisiin ja muihin keräilyasioihin. Mielenkiintoinen asia oli se, että esitelmöitsijä oli
ollut paikalla kaikissa niissä kisoissa.
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Voittoarpojen noston jälkeen kokoonnuimme yhteiskuvaan. Lopuksi puheenjohtaja toivotti kaikille hyvää kesää. Jatkamme syksyllä uudessa kokouspaikassa.
n		
Arvo Sohkanen

Upseerifilatelisteille uusi
kunniajäsen

Sakari Vehviläinen 12.3.

Upseerifilatelistit r.y. päätti vuosikokouksessaan 26.3.2012 kutsua yhdistyksen 10. kunniajäseneksi Kaarlo Hirvikosken. Perusteluina olivat
hänen pitkäaikainen ja ansioitunut
toimintansa filateelisella alalla sekä
yhdistyksen toiminnassa.

Timo Pokela 7.5.

Kuvat: Arvo Sohkanen

Onnenmerkki 2012

Sakari Vehviläinen 21.5.

Upseerifilatelistien uudet
säännöt hyväksytty
Upseerifilatelistit r.y:n uudistetut
säännöt on hyväksytty Patentti- ja
rekisterihallituksessa.
Sääntömonisteen voi halutessaan
pyytää yhdistyksen sihteeriltä.

Vuosikokouksen yhteydessä 26.3.2012
arvottiin jälleen onnenmerkki. Onnenmerkiksi oli tällä kertaa valikoitunut Finlandia
’56 postimerkkinäyttelymerkin päikköpari.
Arvonnassa onni suosi naantalilaista Veijo
Rantamaa.
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UUSI KOKOUSPAIKKA
Töölöntorinkatu 2, 1. krs
MPY:n auditorio
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OSTA ARPOJA.
Tue toimintaamme!

2012 SYYSKAUDEN KERHOILLAT, ESITELMÄT JA TAPAHTUMAT
Pvm
10.9.

Ohjelma					
									
Pj. Kai Varsio: Syksyn toiminnan käynnistäminen
Tapani Talari: Uuden kokouspaikkamme historiaa

24.9.

Esitelmä: Harri H Jäppinen; Mersusta Migiin, Suomen ilmavoimien historiaa

8.10.

Esitelmä: Eero Hellsten; Kokoelman rakentaminen ”uusine tuulineen”

22.10.
5.11.
19.11.
3.12.
17.12.

Esitelmä: Kari Rahiala; Ajankohtaista
Esitelmä: Jari Majander; Tietokoneavusteinen filatelia
Esitelmä: Pertti Järvimäki; Maksimifilatelia
Vaalikokous: Valitaan hallitus, virkailijat ja päätetään jäsenmaksusta vuodelle
2013. Kaikki kynnelle kykenevät mukaan.
Joulukokous yhdessä Suomen Ehiöfilatelistien kanssa ja huutokauppa

Kokoukset pidetään parittomien viikkojen maanantai-iltoina klo 16.00–18.00, Helsingissä MPY:n auditoriossa, Töölöntorinkatu 2. Sisäänkäynti on ravintolan viereisestä ovesta. Kartta on sivulla 11.

UPSEERIFILATELISTIT RY:N HALLITUS JA VIRKAILIJAT 2012
n Puheenjohtaja Kai Varsio
Koroistentie 4 E 9, 00280 Helsinki
puh. 044 588 7468
kai.varsio@hotmail.com
Vastuualue: johtaminen, yhdistyksen kehittäminen, ulkoiset suhteet, kerholehden
päätoimittaja
n Varapuheenjohtaja Kaarlo Hirvikoski
n Sihteeri Sakari Vehviläinen

Teuvo Pakkalan tie 8 K 108, 00400 Helsinki
puh. (09) 587 8796, 040 503 6404
sakari.vehvilainen@elisanet.fi
Vastuualue: kokouspöytäkirjat, kirjeenvaihto,

toimintakertomus, jäsenmatrikkelin ylläpito,
kerholehden postitus

n Rahastonhoitaja Kaarlo Hirvikoski
Mestarintie 10 A 1, 00640 Helsinki
puh. (09) 757 0061, 050 566 6233
kaarlo.hirvikoski@elisanet.fi
Vastuualue: kassan hoito, kirjanpito, yhdistysmaksujen periminen, tulo- ja menoarvio
n Vaihdonjohtaja Arno Kullberg
Vänrikki Stoolin katu 8 A 1, 00100 Helsinki
puh. 050 359 8968
Vastuualue: vaihtotoiminta ja huutokauppa
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