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Kevään viimeisessä Upseerifilatelistien kokouksessa 20.5.2013 saimme nähdä Timo Pokelan esittävän isänsä Väinö Pokelan mittavaa kokoelmaa 1875-82 nelilukuisen sinisen
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PÄÄKIRJOITUS
Timo Pokela

Mihin olet menossa filatelia?

Maaliskuussa 2006 ilmestyneessä ’Postia sinulle – Post till dig’-lehdessä kerrotaan
tarinassa ’Keräilyn maailma kiehtoo’ filateliasta harrastuksena ja sen asemasta harrastusten joukossa. Siinä todetaan postimerkkeilyn sijoittuvan jalkapallon jälkeen
maailman toiseksi suosituimmaksi harrastukseksi. Silloinen Nuorisofilatelistien puheenjohtaja Ville Karttunen kertoo samassa yhteydessä kokemuksistaan filatelistina.
Luettuani tämän Ville Karttusen tarinan, en voi välttyä toteamukselta, että noin
seitsemässä vuodessa on mitä ilmeisimmin filateliassa harrasteena tapahtunut totaalinen muutos. Vieläköhän mahtaa filatelia sijoittua toiseksi jalkapallon jälkeen ja
mikä tulee olemaan maamme filatelian tulevaisuus? Olen saanut toimia reilut puoli
vuotta Upseerifilatelistit r.y:n puheenjohtajana ja pyrkinyt kiertämään kerhoissa ja
tehnyt havaintoja koko filatelian kentästä. On useita kerhoja, joissa käy runsaasti
osallistujia, mutta toisaalta on lukuisia kerhoja, joissa kävijämäärä on kerrasta toiseen
alle kymmenen osallistujan, näin Upseerifilatelisteissakin.
Postimuseon lopetettua pääpostitalossa Upseerifilatelistit saivat hyvät kokoustilat,
joiden kuvittelisi kannustavan jäsenistöämme käymään kokouksissa. Kevätkaudella
jokaisessa kokouksessa oli aina joku mielenkiintoinen esitelmä, mutta tämäkään ei
saanut jäsenistöä liikkeelle. Upseerifilatelistien toiminta on jatkunut kuluvan vuoden aikana totutulla pienimuotoisella tavalla. Ongelmana tuntuu olevan korkean
keski-iän tuomat haasteet. Jäsenmäärämme pienentymisen kääntämistä kasvuksi
ei näytä löytyvän ratkaisua. Keväällä nostettiin esille kerhovierailujen yhteydessä
kerhojen yhteistyön mahdollisuus, mutta sekään ei tuntunut saavan tuulta purjeisiin.
Allekirjoittanut on puheenjohtajana päässyt sivusta seuraamaan myös Suomen
Filatelistiliiton tilannetta. Juuri ilmestyneessä Filatelisti-lehdessä kerrotaan kolmen
kerhon erosta Suomen Filatelistiliitosta, eikä voi välttyä kysymykseltä, mikä filateliaa oikein vaivaa. Hauska harrastus on hiipumaan päin. Aiheutuuko tämä muutos
meistä harrastajista, vai mistä?
Toivottavaa olisi, että Suomen Filatelistiliitossa lähdettäisiin vakavasti miettimään
tämän filatelian kehityssuunnan muuttamista suuntaan, jossa se harrasteena lähtisi
uudestaan nousuun. Filatelialla on nimittäin edessään suuria haasteita, kun itsenäinen Suomi vuonna 1917 täyttää 100 vuotta. Tämä juhlavuosi edellyttää meiltä
kaikilta filatelisteilta asian tiedostamista ja panosta, jotta tähän liittyvät filateeliset
tapahtumat saadaan hoidettua mallikkaasti.
Toivotan kaikille mukavaa filateelista syksyä 2013!
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Arvo Sohkanen

VIERAILUJA
Uf
Suomen Ehiöfilatelistien kokous 21.5.2013

Suomen Ehiöfilatelistien kokouksessa olivat paikalla vasemmalta: Kristian Stockmann, Kari
Rahiala (selin), Leena Pärnänen, Kaj Lindholm ja Kaj Hellman. Upseerifilatelistien jäsenistä paikalla olivat vierailemassa Arno Kullberg ja Arvo Sohkanen. Tilaisuudessa kuultiin
kantaesityksenä Kaj Hellmanin esitelmä hänen omasta kokoelmastaan: ”Suomen postilipukkeet”. Esitelmä käsitti kaikki ryhmät postin käyttämistä lipukkeista alkaen kirjauksista
(pelkkä R-kirjain) ja päätyen kirjepostilipukkeisiin. Kokoelma on harvinainen ja varmasti
muutkin kerhot olisivat kiinnostuneita kuuleman tämän esitelmän. – AS
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Filatelian harrastus Kuubassa 2013

Kuuban Postimuseon näyttelykehyksiä.

Helmikuisen Kuuban vierailuni yhteydessä tutustuin pikaisesti myös filatelian
harrastukseen Havannassa.
Sekä posti, filateliamuseo että postimerkkimyymälä sijaitsevat keskeisesti
Vallankumousaukion (Plaza de la Revolución) reunalla Viestintäministeriön
(Ministerio de Communicationes) yhteydessä.
Minulla oli ilo tavata johtaja Oneida Castaneda, jolle
esitin muutamia filateliaa
koskevia kysymyksiä.
Hän kertoi, että filatelian harrastaminen on varsin
laajaa. Harrastustoimintaa
koordinoi Kuubassa kansallinen Filatelialiitto (Federacion
Filatélica), jonka alaisuudessa toimivat niin lapsille kuin
varttuneimmille harrastajille
suunnatut kerhot.

Castaneda kertoi myös, että kuubalaiset filateliaharrastajat osallistuvat varsin
vilkkaasti myös kansainvälisiin näyttelyihin
etenkin Etelä-Amerikassa.
Hankin itse myymälästä mm. OlavinKuubassa 1988 julkaistu Finlandia-88 -tapahtumaan liittyvä pienoisarkki: Olavinlinna ja Furst Menschikoff -laiva.
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linnaa esittävän pienoisarkin, ja postin puolelta tietysti Castrosta ja vallankumouksesta kertovia merkkejä.
Vanhan kaupungin katumyyjiltä
saattoi vielä ostaa ennen vallankumousta julkaistuja postimerkkejä.
Teksti ja kuvat: Seppo Volotinen

Postimuseon nimikyltti on Vallankumousaukiolla. Tautalla on Kuuban
kansallissankarin José Marti’n (1853–
1895) muistomerkki.

Ennen vallankumousta julkaistuja merkkejä.

Johtaja Oneida Castaneda ja kirjoittaja Seppo Volotinen Postimuseon tiloissa.
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Vierailu Hämeenlinnan Postimerkkikerhoon

Upseerifilatelistien jäsenet Hämeenlinnan kerhon kokouksessa olivat Kari, Arvo ja Timo.

Upseerifilatelistien jäsentä saimme kukin
yhden arpajaisvoiton mieheen. Liekö ollut
vieraskoreutta?
Varsinaisen kokouksen aluksi puheenjohtaja Ahti Paavola avasi kokouksen toivottaen kaikki omat ja vieraat tervetulleiksi. Paikalla oli n. 60 henkilöä. Aluksi hän
kiitti pienen muistolahjan kera päätoimittaja Asko Tyvelää, joka jätti Tavastforumin
päätoimittajan tehtävät. Muutamien ilmoitusluonteisten asioiden jälkeen ääneen
pääsi Lauri Poropudas, jonka esitelmän
aiheena oli tällä kertaa kaiverrusmenetelmät ja kaivertajat. Saimme nähdä asiasta

Tiistaina toukokuun 7. päivänä 2013 Upseerifilatelistit tekivät vapaamuotoisen
retken Hämeenlinnan Postimerkkikerhon
vieraaksi heidän kokoukseensa. Vaikka
asiasta oli tiedotettu hyvissä ajoin, niin
vain kolme jäsentämme rohkaistui lähtemään Hämeenlinnaan. Matka suoritettiin
Timo Pokelan autolla ja kyyti olikin tasaisen mukavaa.
Perille tulimme hyvissä ajoin. Oli aika
yllättävää, että vaikka kokouksen alkuun
oli vielä noin puolitoista tuntia, niin paikalla oli jo kymmeniä filatelisteja. Kahvi
maistui ja löytölaatikot olivat plarauksen
kohteena. Timo Pokelalla ja varsinkin Kari
Rahialalla tuntui olevan paljon tuttuja ja
keskustelua riitti puolin ja toisin. Löytölaatikot tuntuivat erityisesti kiinnostavan
muidenkin kerhojen jäseniä. Timo kävikin
laatikoilla useampaan kertaan tilaisuuden
aikana. Itsekin sain hankittua pari kiinnostavaa merkkiä ihan kohtuuhintaan.
Ennen kokouksen alkua huutokauppakohteet kiersivät pöydissä näytillä. Niitä
olikin runsaasti. Arpojen myynti oli myös
käynnissä. Loppujen lopuksi me kolme

Timo tutkimassa löytölaatikoita.
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Puheenjohtaja Ahti Paavola (oik.) ojentaa
muistolahjan Asko Tyvelälle.

Ikkunapöydän osanottajat odottavat mietteliäänä kokouksen alkua.

varsin kattavan selvityksen. Tästä aiheesta
ei kovin usein saa tällaista tietoa. Kaivertajat ovat harvalukuinen joukko erittäin
taitavia ihmisiä, jotka jaksavat päivästä toiseen puurtaa pikkutarkkojen kaiverrusten
kanssa. Kaiverrusammattikunta pysyy tällä
hetkellä pystyssä melkeinpä yksinomaan
setelikaiverrusten ansiosta. Esitelmä herättikin joukon kysymyksiä, joihin esitelmöitsijä auliisti vastasi.
Kokouksen lopuksi vedettiin voittoarvat ja sen jälkeen olikin vuorossa huutokauppa. Huutokaupan luotsasi aivan virtuoosimaisesti Reijo Siltanen. Huutokauppa
onnistui varsin hyvin, päätellen siitä että
pöydälle jäi hyvin vähän tavaraa.
Huutokaupan pituuden takia tilaisuus
päättyi vasta likempänä puolta yhdeksää.
Puheenjohtaja Ahti Paavola kiitti lopuksi
meitä Upseerifilatelisteja vierailusta ja toivotti hyvää matkaa kotiinpäin.
Timo Pokela oli jo kahdesti käynyt
Hämeenlinnalaisten kokouksessa. Täytyy sanoa, että hänen ylistävät sanansa
Hämeenlinnan Kerhon toiminnasta eivät
olleet turhia. Toiminta oli juuri sellaista,
kuin hän oli kuvaillut.
Kokouksen aikana sain käteeni juuri ilmestyneen Tavastforum 2_2013 -lehden.
Lainaisinkin tähän päätoimittaja Asko
Tyvelän sanoja kyseisen lehden pääkirjoituksesta: ”On ensiarvoisen tärkeää,
että jokaisella kerholla on johtokunnassa
ahkera, ulospäin suuntautunut tiedottaja, joka pystyy kertomaan paikkakunnalla
kerhon tapahtumista ja ihmisistä”. Sekä

Esitelmän piti Lauri Poropudas.

Meklarina toimi Reijo Siltanen.

vielä: ”Alan sisäisen hengen vahvistamisessa on tärkeää kerhojen välinen yhteistyö ja kerhovierailut”. Omasta puolestani
lisäisin vielä yhden havainnon yhdistystoiminnasta: ”Jokainen yhdistys tai kerho on juuri niin vahva ja toimelias kuin
sen puheenjohtaja on”. Näitä ajatuksia
kannattaisi pohtia jokaisen kerhon keskuudessaan.
Lämpimät kiitokset annamme vieraanvaraisuudesta Hämeenlinnan Postimerkkikerholle ja sen puheenjohtajalle Ahti
Paavolalle.				
Teksti ja kuvat: Arvo Sohkanen
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KERHOTOIMINTAA
heenjohtajaa Ari Muhosta. Muhosen esitelmän aiheena oli: ”Järjestäytyneen filatelian tulevaisuus”. Hän kertoi ensin alkuun
niistä vaikeuksista, joita Filatelistiliitolla oli.
Kaikki kulminoituu oikeastaan siihen, että
rahaa ei ole. Mielestäni on käsittämätöntä,
että niinkin vanha ja arvostettu yhdistys
on ajautunut tilaan, jota ei voi kohta enää
hallita. Niihin kiperiin kysymyksiin, joita
Muhoselle esitettiin, lähes jokaiseen tuli
vastaus: katsotaan, mitä voidaan tehdä
(tarkoittaako: ei tehdä mitään). On käsittämätöntä, että Muhosen vastuulle, joko
itse haalittuna tai muun porukan ollessa
kykenemätön joko vanhuuttaan tai saamattomuuttaan, on kertynyt lähes kaikki
hallinnon ja johdon tehtävät. Eihän yksi
mies ehdi kaikkea tehdä. Liittoa kritisoitiin
monestakin asiasta. Esimerkiksi jäsenkerhojen tiedot ovat retuperällä ja päivittämättä, Filatelistiliitto ei näy julkisuudessa
kuin oikeastaan Filatelisti-lehdessä, yhteydet Postiin ja Itellaan ovat olemattomat. Yhteydet kerhoihin ovat nekin aika
heppoiset, vaikka jäsenyhdistykset ovat
liiton voimavara. Entäpä jos käy niin, että
Muhonen heittää hanskat tiskiin tai hän
joutuu eroamaan tehtävästään.
Helmikuun toinen kokous 25.2. toi
yllättäen paikalle kahdeksan osanottajaa.
Pikku kommenttien jälkeen kokous pääsi
esitelmävaiheeseen. Esitelmöitsijäksi oli
taas saapunut tuttu mies, Kari Rahiala.
Hän käsitteli esitelmässään Vaasan mallin ehiöitä vuodelta 1918. Hänellä olikin
niitä varsin huomattava kokoelma, lähinnä 15 ja 20 pennin ehiöitä. Mukana oli
myös tekeleitä, joille löytyi selvä selityskin.
Kaikki näytteet perustuivat Kari Rahialan
palkittuun näyttelyaineistoon. Lopuksi Kari Rahiala kutsui kerhomme jäseniä
yhteiskokoukseen kevään aikana Suomen
Ehiöfilatelistien kanssa. He olivat saaneet
uuden kokoontumispaikan.
Maaliskuun ensimmäinen kokous 11.3.
sai paikalle sentään seitsemän osanottajaa. Kokouksen aluksi puheenjohtaja Timo
Pokela toi terveisiä liittokokouksesta. Kokouksessa päätettiin likimain siitä, että

Kevätkausi 2013
Kevätkauden avauskokous 14.1. oli
tuonut paikalle seitsemän jäsentämme.
Kokouksen aluksi keskusteltiin Postimuseosta ja Filatelistiliitosta, jonka tilanne
vaikuttaa menevän huolestuttavaan
suuntaan. Liittosihteeri on irtisanottu ja
talous rämpii suossa. Esitelmävuorossa
oli jälleen kerran Kari Rahiala. Hän kertoi
aluksi Martti Häikiön Svinhufvud-kirjasta.
Sen jälkeen hän esitteli kokoelmistaan
mm. kuvan Fabergén matkalaukusta,
Valkoiseen taloon lähetettyjä surunvalittelukirjeitä ja kortteja sekä sieltä tulleita
kiitoskortteja. Esillä oli myös Englannin
kuningatar Elisabet I:lle lähetetty kirje.
Seuraavaksi esiteltiin Yhdysvaltojen presidentti George Bush vanhemman ja Urho
Kekkosen sikarit. Lopuksi esillä oli myös
tupakka-askien kansia, joita oli käytetty
postikortteina. Kokouksen päätteeksi ilmoitettiin Väinö Pokelan lahjoittaneen
yhdistykselle postimerkkikansion, josta
saamme arpajaisvoittokohteita. Kansiossa on lähinnä viime vuosisadan suomalaismerkkejä postituoreena ja leimattuna.
Lahjoituksen toimitti yhdistykselle Timo
Pokela.
Tammikuun toiseen kokoukseen oli
saapunut paikalle yhdeksän jäsentämme.
Kokouksen aluksi ei ollut juuri mitään asioita, joten puheenvuoron sai esitelmöitsijä Jussi Tuori. Hänen esitelmänsä käsitteli Suomen itsenäisyyden sataa vuotta,”
Winning the Independence”. Esitelmä alkoi vuodesta 1556 ja jatkuen 1865 tapahtumiin ja siitä edelleen lähes nykyaikaan
postilähetyksin ja postimerkein. Lisäksi
hän esitteli ”Saksan” esitelmäänsä pintapuolisesti. Tilaisuus päättyi arpajaisiin,
joissa tällä kertaa voitti joka arpa.
Helmikuun ensimmäinen kokous 11.2.
oli osanottajamäärältään pienin vähään
aikaan, vain viisi osanottajaa. Toivottavasti tämä on vuoden pohjanoteeraus.
Kokouksen alussa ei ollut mainittavia
asioita. Kaikki odottivat, että pääsevät
hiillostamaan Suomen Filatelistiliiton pu-
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Kuvat: Arvo Sohkanen

Jorma Keturi 8.4.

Jussi Kerppola 22.4.

kaikki jatkuu ennallaan. Varsinkin, kun
olisi tarvittu edes pientä kahden euron
korotusta vuosijäsenmaksuun, niin vanhat jäärät nuukuuttaan kumosivat sen.
Tarkoittanee siis liiton lopullista alasajoa.
Kokouksen esitelmän aiheena oli tällä
kertaa Timo Pokelalla ”Oulunkylä – keräilijän aarreaitta”. Aiheista mainittakoon:
Oulunkylän historiallista taustaa, Oulunkylä – vihreä idylli, kuvia Oulunkylästä,
tunnettuja Oulunkylässä asuneita henkilöitä, postilähetyksiä, taitelijoita ja löytöjä.
Esitelmä valotti Oulunkylän tapahtumia
näinkin suppeassa ajassa todella syvällisesti. Esitelmöitsijä oli selvästikin paneutunut
asiaan, asuuhan hän itse Oulunkylässä.
Hänelle annettiinkin tuntuvat aplodit esitelmän päätteeksi.
Upseerifilatelistien vuosikokous pidettiin 25.3. Paikalla oli seitsemän jäsentä.
Lyhyiden alkupuheiden jälkeen siirryttiin
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vuosikokoukseen. Vuosikokous sujuikin
sutjakkaasti puheenjohtaja Timo Pokelan
johdolla. Kaikki asiat päätettiin hallituksen
esittämällä tavalla. Sen jälkeen siirryttiin
turisemaan muista ajankohtaisista aiheista. Puhetta pidettiin jälleen jäsenistön
pienenemisestä ja voitaisiinko sille tehdä
mitään. Esille nostettiin taas kerhojen välinen yhteistyö, jota voitaisiin hyödyntää
esimerkiksi yhteisissä huutokauppatilaisuuksissa. Oman kerhon voimat eikä
halukkuus kun eivät riitä omiin huutokauppoihin. Asiaa ilmeisesti ryhdytään
selvittämään. Vuosikokouksen yhteydessä arvottiin taas perinteinen onnenmerkki. Arvonta suosi tällä kertaa espoolaista
Hannu Haapojaa.
Huhtikuun ensimmäinen kokous 8.4.
kirvoitti paikalle seitsemän jäsentämme.
Alkuun puheenjohtaja Timo Pokela toi
terveisiä vierailustaan Hämeenlinnan
Postimerkkikerhon kokouksessa. Asiasta voi lukea enemmän Filatelisti-lehden
numerosta 3_2013. Kaiken kaikkiaan
hänelle jäi erittäin positiivinen tunnelma
kokouksen pidosta. Asiasta keskusteltiin
ja toiminnan kehittäminen samaan suuntaan jäi puheenjohtajan harteille, joka
lupasikin edistää asiaa. Kaarlo Hirvikoski
yllätti kaikki ja toi pienen määrän huutokauppatavaraa kokousta varten. Esitelmöitsijäksi oli tällä kertaa saapunut Jorma
Keturi Postihistoriallisesta yhdistyksestä.
Hänen esitelmänsä aihe oli ”Kansakunnan
muistia kaivelemassa”. Esitelmä käsitteli
lähinnä ajankohtaa itsenäisyytemme alkuaikoina ja sitä, mistä löytää aineistoa
historiallisiin tapahtumiin, tutkimuksen
suunnittelua sekä apuvälineistä tiedon
etsintään arkistotutkimuksessa. Lopuksi
hän kertoi vielä tähän aiheeseen liittyvästä postisensuurista. Esitelmä herätti runsaasti mielenkiintoa ja kysymyksiä, joihin
esitelmöitsijä auliisti vastasi. Kokouksen
lopuksi pidettiin pieni huutokauppa Kaarlon tuomasta aineistosta. Huutokaupan
luotsasi rutiinilla Arno Kullberg. Ilmeisesti
lähes kaikki huutokappa-aineisto löysi uuden omistajansa.
Huhtikuun toinen kokous 22.4. jäi
osanottajamäärältään lähes minimiin,

vain kuusi osanottajaa. Jäsenillä oli ilmeisesti kevättä rinnassa tai muuta mielenkiintoista tekemistä. Aluksi puheenjohtaja
Timo Pokela kertoi taas kuulumisia Hämeenlinnan kerhosta. Samalla kehkeytyi
ajatus suorittaa vapaamuotoinen vierailu
Hämeenlinnan Postimerkkikerhon kokoukseen 7.5. Puheenjohtajan mukaan siitä
oli sovittu Hämeenlinnan kerhon kanssa.
Asiasta sovittiin tiedotettavaksi sähköpostitse niille kerhon jäsenille, jotka ovat
antaneet sähköpostiosoitteensa. Kaarlo
oli taas tuonut pienen määrän huutokaupattavaa. Kokouksen esitelmöitsijäksi
oli tällä kertaa saapunut Juhani Kerppola
Postihistoriallisesta yhdistyksestä. Hänen
esitelmänsä aiheena oli ”Postimaksut
1930–1962 malli 1930 yleismerkein”.
Esitys perustui lähinnä kulkeneisiin tai
käytettyihin postilähetyksiin. Sinänsä
pelkkien merkkien osuus jäi vähemmälle.
Saimme nähdä kohteita taksoista, lähetyksistä ja muista maksuista. Kuten aina
ennenkin niin esitys herätti kysymyksiä
aiheista, ja niihin esitelmöitsijä pyrkikin
vastaamaan. Lopuksi oli huutokauppa.
Parhaiten huudatti Olympialaiset 1952
-kirja. Ruplat eivät käyneet kaupaksi.
Toukokuun ensimmäinen kokous 6.5.
jatkui samalla kuuden henkilön vahvuudella kuin aiemmatkin. Kokouksen aluksi
käsiteltiin 7.5. toteutettavaa Hämeenlinnan vierailuamme. Vaikka oli järjestetty
mielenkiintoinen tapaaminen hämeenlinnalaisten filatelistien kesken, niin mielenkiintoa ei tuntunut olevan kovinkaan runsaasti. Eikö sitten saatu iltalomaa, vai mikä
painoi päälle? Tällaisille kerhovierailuille
pitäisi antaa arvonsa osallistumalla niihin
runsain joukoin. Koska enempiä asioita ei
ollut, puheenvuoro annettiin Kaarlo Hirvikoskelle, joka kertoi esitelmässään Petsamon postiliikenteestä. Esitelmä perustui
sekä kulkeneisiin postilähetyksiin, että leimoihin entisen Petsamon alueella milloin
minkäkin laisella postinkuljetusmenetelmällä. Esitelmä oli mielenkiintoinen ja porukka oli tyytyväinen. Lopuksi toivottiin,
että viimeiseen kevätkauden kokoukseen
tulisi edes jokunen osanottaja.
Kevätkauden viimeinen kokous 20.5.

oli koko vuoden pohjanoteeraus osanottajamäärällä mitaten. Vain neljä jäsentämme saapui paikalle. Olisiko ollut
kokousväsymystä vai mitä? Tilaisuuden
aluksi keskustelimme syyskauden toiminnan suuntaviivoista. Joitakin ideoita
asian suhteen jäi sitten taas kerran puheenjohtajan harteille. Toivottavasti kestävät. Esitelmässään Timo Pokela toi esille
isänsä Väinö Pokelan keräämän 1875-82
nelilukuisten sinisen 20 pennin merkin eri
versioita. Kokoelma ei ole ollut aiemmin
näytillä ja käsitti tuhansia eri merkkejä.
Kaikki olivat oikeasti postissa kulkeneita
merkkejä. Mukana oli myös kansiollinen
kirjeitä, jotka oli varustettu ko. merkillä.
Kokoelma herättikin runsaasti keskustelua. Kokouksen päätteeksi toivotimme toisillemme hyvää kesää. Tavataan syksyllä.
Toivottavasti kokouksiin saataisiin enempi
porukkaa.
		
Arvo Sohkanen

Onnenmerkki 2013

Vuosikokouksessa 25.3.2013 arvottiin jälleen onnenmerkki. Onnenmerkiksi oli tällä kertaa valittu 10
pennin ruskea vuodelta 1875 Senaatin painanta leimattuna. Arvonnassa onni suosi espoolaista Hannu
Haapojaa.

KIITOS
Upseerifilatelistit kiittävät
Väinö Pokelaa postimerkkilahjoituksesta yhdistyksellemme.
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ETSITÄÄN KUORIA

Kari Rahiala kysyy tämän lehden välityksellä, löytyisikö enemmän alla kuvatun näköisiä vakuutettuja sotilasasialähetyksiä. Mallikuori on postitettu
Kenttäpostikonttorista 27. 3.1943. Yhteydenotot: kari.rahiala@kolumbus.fi

Kirjekuoren etupuoli.

Kirjekuoren taustapuoli.
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OSTA ARPOJA.
Tue toimintaamme!

2013 SYYSKAUDEN KERHOILLAT, ESITELMÄT JA TAPAHTUMAT
Pvm
9.9.

Ohjelma
’Keskustelufoorumi’: Filatelian tulevaisuus yleisellä ja kerhotasolla

23.9.

Esitelmä: Timo Pokela; Airmail-käsite sekä Lentopostiluokan näyttelysäännöt
ja niiden tulkinta

7.10.

Esitelmä: Kari Rahiala; Ajankohtaista

21.10.
4.11.

Esitelmä: Jorma Keturi; Venäläismerkkien käyttöjä eri postilähetyksillä, myös
ennen julkaisemattomia tutkimustuloksia
Kaarlo Hirvikoski: Terveisiä Postimerkkimessuilta ja Postihistoriallisen
yhdistyksen näyttelystä

18.11.

Esitelmä: Jorma Keturi; Venäläiset sotajoukot Suomessa ensimmäisen
maailmansodan aikana ja niiden kenttäpostijärjestelyt, kohteita ja tutkimustuloksia

2.12.

Vaalikokous: Valitaan hallitus ja virkailijat sekä päätetään talousarviosta ja 		
jäsenmaksusta vuodelle 2014. Kaikki mukaan.

10.12.

Yhteiskokous Suomen Ehiöfilatelistien kanssa pikkujoulun merkeissä
Markkinointi-instituutin tiloissa, Töölöntullinkatu 6, 2. kerros, Sisu-kabinetti,
klo 17.00

16.12.

Ohjelma avoinna

Kokoukset pidetään parittomien viikkojen maanantai-iltoina klo 16.00–18.00, Helsingissä MPY:n auditoriossa, Töölöntorinkatu 2. Sisäänkäynti on ravintolan viereisestä ovesta. Kartta on Upseerifilatelisti-lehdessä 1_2012 sivulla 11.

UPSEERIFILATELISTIT RY:N HALLITUS JA VIRKAILIJAT 2013
n Puheenjohtaja Timo Pokela
Torivoudintie 1 B 16, 00640 Helsinki
puh. 045 127 6664
timo_pokela@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: kassanhoito, 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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