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Upseerifilatelistien ja Rautatien Filatelistien järjestämä kerhojen yhteiskokous pidettiin
7.4.2014 MPY:n auditoriossa Helsingissä. Paikalla oli yli 40 osanottajaa. Kokouksen teemana oli yhteistyön kehittäminen muiden kerhojen kesken. Kuvassa osanottajia seuraamassa kokouksen kulkua. Katso juttu sivuilta 6–8.
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PÄÄKIRJOITUS
Timo Pokela

Puheenjohtajan ajatuksia
kesälaitumilta
Tätä puheenjohtajan pääkirjoitusta kirjoittaessani on vielä kesä. Elämme elokuun alkua ja olemme saaneet kokea harvinaisen vaihtelevan kesän säiden
puolesta. Loppukeväästä ja alkukesästä säät olivat sellaiset, että öisin saattoi
olla lämpötila alle nollan, päivisin tuuli oli rajua ja satoi kaatamalla. Nyt olemme
saaneet nauttia pitemmän ajan helleaallosta ja rajuistakin ukonilmoista.
Metsän antimista tuntuu mustikkaa olevan varsin vähän ja sieniäkään ei ole
ainakaan vielä liiemmin näkynyt. Johtunee varmaan pitkäaikaisesta kuivuudesta.
Tässä täytyy vähitellen ruveta asennoitumaan jälleen syksyisiin harrastuksiin.
Pohtiessamme Upseerifilatelistien toimintaa syksyn aikana, palautuu väkisin
mieleen 7. huhtikuuta 2014 pidetty useamman kerhon yhteiskokous, jossa oli
osallistujia noin 40, edustaen ainakin kuutta eri kerhoa. Kiitän kaikkia osallistujia
ja erityinen kiitos Hämeenlinnan Postimerkkikerholle, joka hoiti yhteiskokouksen huutokaupan erinomaisella tavalla. Hämeenlinnalaiset toivat mukanaan
myös löytölaatikoita, joista useat osallistujat näyttivät tekevän mukavia löytöjä. Saimme kuulla Jorma Keturin pitämän esityksen lentopostikirjaprojektin
nykyisestä vaiheesta. Jokainen kokouksessa mukana ollut kiinnitti varmasti
huomiota varsin runsaaseen osallistujajoukkoon ja tavattiinhan siellä vanhoja
ja uusia filatelistituttuja.
Kun säiden puolesta monipuolinen kesä on vähitellen kääntymässä syksyksi,
on syytä kääntää katseet loppuvuoteen ja sen filateeliseen antiin. Saamme
varmasti kuulla jokaisessa Upseerifilatelistien kokouksessa esitelmän alaamme
liittyvästä tai jostain muusta kiinnostavasta aiheesta. Kesän aikana ovat kerhomme jäsenet olleet varmasti matkoilla ja saanemme kuulla matkoista tai muista
kesäkuulumisista. Syyskaudella toivon mukaan voimme nauttia jälleen näistä
yhteiskokouksista, järjestelyvuorossa on syksyllä ilmeisesti Rautatien Filatelistit.
Toivottavaa on, että kerholaiset vierailevat aktiivisesti muissakin kerhoissa.
Syksyn aikana Upseerifilatelistien on syytä ruveta miettimään myös vuotta
2016, jolloin tulee kuluneeksi 70 vuotta siitä, kun kerhomme perustettiin. Lisäksi on muistettava, että vuonna 2017 saamme viettää maamme 100-vuotisitsenäisyysjuhlaa. Tämä on aihe, johon Upseerifilatelistienkin olisi annettava
oma panoksensa.
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Kortin taustapuoli
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VIERAILUJA

Rautatien Filatelistien kokous 6.2.2014

Rautatien Filatelistien puheenjohtaja Tedik Bederdin avaamassa kokousta. Kuuntelemassa
vasemmalta: Eero Viertola, Maija Eskola ja Upseerifilatelistien puheenjohtaja Timo Pokela.

Rautatien Filatelistit olivat ystävällisesti
kutsuneet Upseerifilatelistit kokoukseensa
torstaina 6.2.2014. Paikkana oli Helsingin
rautatieaseman Höyrypannun kabinetti.
Paikalle oli tullut yllättävän paljon porukkaa näin Helsingin horisontista katsoen eli
19 osanottajaa. Paikalla oli edustus Upseerifilatelisteista, Rautatien Filatelisteista,
Fenno Scandiasta, Posti- ja telefilatelistiesta, ja Eesti-filatelisteista. Paikalla oli siis ainakin viiden kerhon puheenjohtajat.
Kokous alkoi Rautatien Filatelistien puheenjohtajan Tedik Bederdinin tervetulotoivotuksella. Sen jälkeen puhetta johti
Upseerifilatelistien puheenjohtaja Timo
Pokela, joka tunnustautui yhteiskokouksen ”isäksi”. Alkuun kävimme hieman
läpi kunkin kerhon jäsen- ja kokouspaikka- ja vähän muutakin tilannetta. Kaikilla
kerhoilla tuntui olevan kohtuulliset kokoustilat, joillakin halvemmat ja toisilla kalliimmat. Kaikki kerhot myös kokoontuvat
säännöllisesti, mikä on ensiarvoisen tär-

keää. Jäsenmäärät olivat kaikilla kerhoilla
yleisen ilmiön mukaisesti vähenemään
päin. Puheenvuoroja pitivät ainakin paikalla olleet puheenjohtajat. Seuranneissa
keskusteluissa pelättiin hiukan, että onko
kyseessä kerhojen yhdistyminen. Näinhän
ei toki ollut alun perinkään tarkoitus. Kokouksessa tultiinkin siihen tulokseen, että
kukin kerho pitää omat kokoustilansa ja
yhteistoimintaa pyritään harjoittamaan
käymällä vieraisilla toisten kerhojen kokouksissa. Asia tuntui saavan kaikkien
kannatuksen. Tässä asiassa kerhojen puheenjohtajilla on iso rooli. Sovittiinkin jo
yhdestä yhteiskokouksesta 7.4. Upseerifilatelistien kokoontumispaikassa, jossa
jatkettaisiin tulevan toiminnan kartoittamista.
Kokouksessa puitiin myös isompien
näyttelyiden ja Postimerkkimessujen pitopaikkaa. Yleisesti oltiin tyytymättömiä
varsinkin siihen, että Postimerkkimessut
eivät ole enää Kirjamessujen yhteydessä
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vaan sivummalla. Siitä ei tullut kovin tarkkaa selvyyttä kenen ansiota se itse asiassa on. Lisäksi pohdittiin tulisiko Finlandia
2017 -tapahtuma järjestää Tampereella
vai Helsingissä. Kari Rahialan mukaan Helsingissä päästäisiin noin 20.000 suurempaan kävijämäärään. Tapahtuma on kuitenkin päätetty järjestää Tampere-talolla.
Tilaisuus jatkui Kari Rahialan kerronnalla rautatien alkuajoista Suomessa ja
lähiympäristössä ja vähän muustakin rautatiehen liittyvistä asioista. Kari Rahiala jakoi kaikille yhden tutun tuntuisen ruskean
pahvisen matkalipun muistoksi rautatien
entisiltä ajoilta. Lopuksi Rautatien Filatelistit pistivät pystyyn arpajaiset. Arvonnassa
kaikki saivat jonkun voiton.
Kokous käytiin erittäin myönteisessä
hengessä ja mukavan yhdessäolon merkeissä. Kiitokset siitä annamme Rautatien
Filatelisteille ja erityisesti heidän puheenjohtajalleen Tedik Bederdinille.

Kuvassa vasemmalta: Reijo Lehtonen, Jorma Lindblad, Tapani Ruotanen, Esko Hyytiäinen ja Kari Rahiala.

Teksti ja kuvat: Arvo Sohkanen

Kari Rahiala pitämässä puheenvuoroa. Muut vasemmalta: Jussi Saarinen, Kaj Lindholm,
Sakari Vehviläinen, Kaarlo Hirvikoski, Heikki Lepistö ja Arno Kullberg.
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Filatelistien yhteiskokous Helsingissä

Kokouksen osanottajia tutkimassa huutokauppakohteita. Etualalla on ”löytölaatikoita”.

vat puheenvuoron muiden kerhojen
edustajat, jotka saivat esitellä kerhojensa toimintaa ja muuta siihen liittyvää.
Hämeenlinnan Postimerkkikerhon uusi
puheenjohtaja Olli Aalto kertoi heidän
toiminnastaan ja jäsenkunnastaan, joka
olikin suurin paikalla olevista kerhoista.
Muita puheenvuoron käyttäjiä olivat Ulla
Kemppilä Aihefilatelisteista, Tedik Bederdin Rautatien Filatelisteista, Kari Rahiala

Maanantaina 7.4.2014 pidettiin Upseerifilatelistien yhdessä Rautatien Filatelistien
kanssa järjestämä filateelisille kerhoille ja
niiden jäsenille sekä muillekin halukkaille
tarkoitettu yhteiskokous MPY:n auditoriossa. Hämeenlinnan Postimerkkikerho
suoritti kerhovierailun kokoukseemme.
Kokous olikin saanut arvoisensa huomion ja paikalle oli saapunut yli 40 vierasta. Tilaisuuden aluksi oli aikaa tutustua
muihin osanottajiin ja nauttia kahvista.
Illan teemana oli virittää yhteistoimintaa
helsinkiläisten pienempien kerhojen kokoontumisessa ja toiminnassa.
Kokouksen aluksi Upseerifilatelistien
hallitus palkitsi yhdistyksen edellisen puheenjohtajan Kai Varsion Pro Philatelia
pronssisella mitalilla. Perusteina olivat
ansiokas ja pitkäaikainen toiminta yhdistyksen ja filatelian hyväksi. Kai Varsio piti
lyhyen kiitospuheen. Kaksi muuta palkittua olivat saaneet mitalinsa jo edellisessä
kokouksessa.
Varsinaisen kokouksen avaussanat
lausui Upseerifilatelistien puheenjohtaja
Timo Pokela toivottaen kaikki sydämellisesti tervetulleiksi ja viihtymään tässä
yhteiskokouksessa. Tämän jälkeen sai-

Hämeenlinnan Postimerkkikerhon puheenjohtaja Olli Aalto kertomassa kuulumisia.
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Lyhyen puheenvuoron käyttivät myös Rautatien Filatelistien Tedik Bederdin ja Aihefilatelistien Ulla Kemppilä.

”Posti lentää ajan siivellä”. Kuulimme kirjan nykyisestä vaiheesta ja siitä mitä pitäisi
vielä tehdä. Toimikunta kaipasi lähinnä
kirjoitus- ja skannausapua.
Tilaisuuden lopuksi pidettiin huutokauppa, jonka vetäjäksi oli lupautunut
Reijo Siltanen Hämeenlinnan Postimerk-

Ehiöfilatelisteista, Tapani Ruotanen Posti- ja telefilatelisteista ja Esko Hyytiäinen
Fenno-Scandiasta. Tämän jälkeen keskusteltiin jonkin aikaa illan teemasta.
Illan esitelmänä kuultiin ja nähtiin Jorma Keturin kertovan yhdessä Timo Pokelan kanssa tekeillä olevasta kirjastaan

Kokouksen lomassa tuumaustaukoa pitivät Tapani Talari, Sakari Vehviläinen ja Kaarlo Hirvikoski.
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Kahvitauolla piipahtivat Kaarlo Hirvikoski ja Olli Aalto.

kikerhosta. Hän hoitikin
tehtävän ammattitaidolla.
Huutokaupassa oli tarjolla
runsaasti laadukasta ja edullista filateelista materiaalia.
Ostohalukkuutta vain olisi
saanut olla enemmän, sillä ilman ostajia ei huutokauppoja
kannata järjestää.
Hämeenlinnan Postimerkkikerho oli tuonut paikalle
runsaasti ”löytölaatikoita”,
joita yksi ja toinen kävi illan
mittaan plaraamassa ja ostoksia tulikin tehtyä. Hämeenlinnan kerhoa pitääkin kiittää
vaivannäöstä kokouksen onnistumiseksi.
Kokouksen päätteeksi
Timo Pokela toivotti kaikille hyvää kotimatkaa ja kiitti
osallistumisesta.
Huutokaupan meklaroinnin hoiti ammattitaidolla Reijo
Siltanen Hämeenlinnan kerhosta, apunaan Sakari Vehviläinen ja Olli Aalto.
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Teksti ja kuvat: Arvo Sohkanen

Ehiöfilatelistien kokous 20.5.2014
Ehiöfilatelistit olivat kutsuneet muiden
kerhojen jäseniä kevään viimeiseen kokoukseensa. Paikalle tulikin 14 henkilöä.
Jäseniä oli ainakin neljästä kerhosta. Tämä
osoittaa sen, että yhteistoiminta pienten
helsinkiläisten kerhojen suhteen alkaa
toimia.
Kokouksen avasi Kari Rahiala, kertoen
joitakin kuulumisia filatelian alalta ja vähän
muustakin. Sen jälkeen sai puheenvuoron kokouksen esitelmöitsijä Kaj Hellman,
omien sanojensa mukaan komennettuna
tähän tehtävään. Hän esitteli kuvin ja
sanoin Ehiöfilatelian syntyä 1800-luvulla
ja Suomen Ehiöfilatelistien perustamista
29.12.1959 ja sen jälkeistä toimintaa.
Ehiöfilatelistit ovat siis saavuttaneet kunnioitettavan 55 vuoden iän. Esitelmässä
saimme nähdä harvinaisempaakin ehiöfilateliaa, varsinkin alkuvuosilta. Havaitsimme myös sen mikä on muidenkin kerhojen
tilanne, elikkä nähdyissä kokouskuvissa,
joissa jäseniä oli paikalle n. 20–30 henkilöä, ja verrattaessa nykyiseen tilanteeseen,
jolloin hyvä saavutus on jos paikalle saapuu 10 henkilöä. Kaj Hellmanin esitelmä

Esitelmöitsijänä oli Kaj Hellman.

oli tiettävästi taas ensiesitys ja selvästikin
esitelmöitsijä oli paneutunut asiaan. Esitelmöitsijälle annettiinkin tuntuvat aplodit.

Kokouksen osanottajia.
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Illan päätteeksi puheenvuoron sai Jussi
Tuori. Hän kertoi ensin hiukan syksyn postimerkkimessujen tilanteesta ja taustoista.
Kokousväen hiukan vongattua hän suostui kertomaan Finlandia 2017 -suurnäyttelystä Tampere-talossa. Siinäkin asiassa
hän valotti tapahtuman taustoja ja järjestelytoimikunnan tähänastista saavutusta.
Tuntuu, että asia on hallinnassa.
Kokouksen päätteeksi Kari Rahiala
puffasi Ehiöfilatelistien syksyn kokouksia,
katso alempana, toivottaen kaikki tervetulleeksi näihin kokouksiin. Myös Rautatien Filatelistien puheenjohtaja Tedik Bederdin toivotti filatelisteja tervetulleeksi
heidän syyskauden avauskokoukseensa
4.9.2014. Asiasta voi lukea tarkemmin
tässä lehdessä tuonnempana sivulla 13.
Teksti ja kuvat: Arvo Sohkanen

Jussi Tuori kertoi tulevista asioista.

Kokouksen osanottajia.

Ehiöfilatelistien syyskauden kokoukset:
7.10.2014 kokous: Juhani Pietilä kertoo ehiökokoelmasta, joka on saanut suuren kansainvälisen kultamitalin Lontoossa. Lisäksi huutokauppa, jonka järjestää
Kaj Hellman.
4.11.2014 kokous: Kaj Hellman kertoo laajalla kuva-aineistolla suomalaisen postimerkkikaupan historiasta.
Kokouspaikka: Markkinointi-instituutti, toinen kerros, Sisu-kabinetti, Töölöntullinkatu 6, Helsinki. Aika klo 17.00–19.00.
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KERHOTOIMINTAA

Kevätkausi 2014
Vuosi 2014 alkoi tuttuun tahtiin 13.1.
seitsemän osanottajan voimin. Kokouksen
aluksi puheenjohtaja Timo Pokela muisteli
edesmennyttä isäänsä Väinö Pokelaa kertoen hänen elämänsä tapahtumista. Sen
jälkeen vietimme hiljaisen hetken Väinö
Pokelan muistoksi. Timo Pokela ilmoitti, että jonkinmoista virtaa oli nyt saatu
kerhojen yhteiskokouksiin, tiedossa olisi
yhteinen kerhoistunto Rautatien Filatelistien kanssa ilmeisesti 6.2. Suoritetussa
kyselyssä kuusi kerhomme jäsentä ilmoitti
halukkuudestaan tähän kokoukseen. Esitelmävuorossa oli tällä kertaa Sakari Vehviläinen, joka esitteli Rahapaja Monetan
raha- ja mitalikirjekokoelmaansa alkaen
Jääkiekon MM-kisoista 2003 ja päättyen
maakuntarahakokoelmaan. Kokoelma oli
verrattain arvokas, johtuen alkuperäisistä rahoista ja mitaleista. Arno Kullberg
oli tuonut jotain vanhoja saarismerkkejä
huutokaupattavaksi. Merkit menivät lähtöhintaan kaupaksi. Arpajaisssa tyhjeni
voittokirja ja tuotto kasvatti kerhon varoja.
Tammikuun toinen kokous 27.1. oli
tuonut paikalle vain viisi jäsentämme ja
lisäksi Tedik Bederdinin Rautatien Filatelisteista. Varsinaisissa alkupuheenvuoroissa
ei ihmeemmälti ollut asiaa. Keskusteltiin
hiukan tulevasta vierailusta Rautatien Filatelistien kokoukseen. Esitelmävuorossa
oli tällä kertaa Matti Pesonen, joka kertoi
numeroleimoista ja leimojen merkityksestä filateelisissa kohteissa. Lisäksi hän
esitteli tulevaa Helsinki-kokoelmaansa.
Projektoria ei voitu tällä kertaa käyttää,
joten esitelmän aineisto oli nähtävänä ns.
pöytäversiona. Kaarlo Hirvikoski oli taas
kerännyt hiukan huutokauppatavaraa,
joka ainakin osittain kävi kaupaksi.
Helmikuun ensimmäinen kokous 10.2.
oli saanut paikalle kuusi jäsentämme. Kokous aloitettiin tällä kertaa suoraan esitelmällä. Kari Rahiala kertoi ajankohtaisista
asioista: Petroskoista, kirjoista, puhdetyönäyttelystä, rintamamiestaloista ja
sankarihaudoista. Sankarihautoja on enää

642 kpl ja niidenkin kunnossapito uhkaa
näivettyä. Hän esitti harmistumisensa siitä, että useita edellä mainittuja asioita ei
tänä päivänä vaalita sen tyylisesti, että
jälkipolville jäisi kuvaa asioista. Kokousta
jatkettiin pohdiskelulla suunnitellun yhteiskokouksen 7.4. pitämisestä.
Helmikuun toinen kokous 24.2. pidettiin taas tuttujen kuuden hengen voimin.
Kokouksen aluksi pohdiskeltiin hiukan
yhteiskokousta 7.4. lähinnä järjestelyjen
osalta. Timo Pokelalla oli tietoa siitä, että
Hämeenlinnan Postimerkkikerho lähettää
paikalle edustuston. Muiden kerhojen
osallistumisesta ei vielä ollut enemmälti
tietoa. Lisäksi päädyttiin siihen, ettei silloin järjestetä arpajaisia, koska on luvassa
laadukas huutokauppa. Esitelmävuorossa
oli Kaarlo Hirvikoski, joka kertoi postihistoriasta. Ensin hän kertoi siitä, mitä postihistoria tarkoittaa. Sen jälkeen saimme
nähdä hänen tekemänsä kokoelman Eestin postihistoriasta. Se olikin aikamoisen
mittava kokoelma. Sitä paitsi se oli ollut
näytteillä useammassa maassa ja saanut
palkintojakin.
Maaliskuun ensimmäiseen kokoukseen 10.3. oli yllättäen saapunut kahdeksan kerhomme jäsentä. Puheenjohtaja
Timo Pokela selvitteli aluksi 7.4. kokouksen järjestelyistä. Varmaan seuraavassa kokouksessa saamme kuulla asiasta
enempi. Esitelmävuorossa oli tällä kertaa
Jorma Keturi ja aiheena oli: ”Valkoisten
kenttäpostitoiminta 1918 sodan aikana”.
Vapaussota alkoi 27.1.1918. Saimme
kuulla kenttäpostin perustamisesta Pohjanmaalle Vaasaan, Seinäjoelle ja Mikkeliin junaan, sittemmin myös laajentuen
sivupisteisiin. Näimme myös kulkeneita
kenttäpostilähetyksiä tältä lyhyehköltä
sodan ajalta. Kenttäpostitoiminta lakkautettiin 30.5.1918. Lopuksi Jorma Keturi
käsitteli lyhyesti saksalaisten kenttäpostitoimintaa Suomessa 1918. Esitelmä oli
kiinnostava ja herättikin kysymyksiä, joihin esitelmöitsijä vastaili.
Maaliskuun toinen kokous 24.3. oli perinteinen vuosikokous. Aiheesta johtuen
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paikalla ei ollut kuin kuusi jäsentämme.
Kokouksen aluksi hallituksen puheenjohtaja Timo Pokela ja varapuheenjohtaja
Kaarlo Hirvikoski luovuttivat Pro Philatelia pronssisen mitalin kolmelle yhdistyksen
jäsenelle. Mitalin saivat Arno Kullberg, Sakari Vehviläinen ja Kai Varsio, joka ei ollut
paikalla. Mitalien myöntöperusteina olivat
kunkin kohdalla yhdistyksen pitkäaikainen
jäsenyys ja ansiokas toiminta filatelian
ja yhdistyksen hyväksi. Tavanomaisten
kuulumisien jälkeen siirryttiin vuosikokoukseen. Se sujui rutiininomaisesti puheenjohtaja Timo Pokelan johdolla. Kaikki asiat
päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Perinteisen onnenmerkkiarvonnan
voitti tällä kertaa Ilkka Pyyry Tampereelta.
Kokouksen päätteeksi Kaarlo Hirvikoski
kertoi kuvin ja sanoin viime syksyisestä

käynnistään Krimillä, Sevastopolissa ja
Jaltalla.
Huhtikuun kokous 7.4. oli kerhojen
yhteiskokous. Kutsujina olivat Upseerifilatelistit ja Rautatien Filatelistit. Tilaisuus
oli saavuttanut varsin hyvän suosion.
Paikalle tuli noin 40 osanottajaa. Omasta
kerhostammekin oli paikalla 13 jäsentä.
Kokousaikakin oli tuplattu. Tilaisuuden
aluksi oli aikaa tutustua muihin osanottajiin ja nauttia kahvista. Ensin Upseerifilatelistien hallitus palkitsi edellisen puheenjohtajan Kai Varsion Pro Philatelia
pronssisella mitalilla. Perusteena olivat
pitkäaikainen ja ansiokas toiminta yhdistyksen ja filatelian hyväksi toimimisesta.
Kai Varsio piti lyhyen kiitospuheen. Kaksi
muuta palkittua olivat saaneet mitalinsa
jo edellisessä kokouksessa.Tarkemman
kokousselosteen voit lukea tämän
lehden sivuilta 6–8.
Toukokuun ensimmäinen kokous 5.5. oli tuonut paikalle lähes
normaalin osanottajajoukon eli
seitsemän jäsentä. Kokousta johdatteli tällä kertaa varapuheenjohtaja Kaarlo Hirvikoski, puheenjohtaja Timo Pokelan ollessa estynyt.
Kuulemisten kyselyssä ei tullut
esiin mitään mainittavampaa.
Esitelmävuorossa oli tällä kertaa
Kai Varsio. Hänen esityksensä oli:
Upseerifilatelistit palkitsi jäseniään Pro Philatelia ”Sukellusveneen kehitys postimerpronssisella mitalilla.
keillä nähtynä toisen maailmansoYläkuvassa Timo Pokela, Kaarlo Hirvikoski ja palkidan alkuun mennessä”. Esitys oli
tut Arno Kullberg ja Sakari Vehviläinen.
Alakuvassa Timo Pokela ja palkittu Kai Varsio sekä varsin mittava kokonaisuus sekä
selostuksellisesti että postimerkein
Kaarlo Hirvikoski.
nähtynä. Suuri osa merkeistä oli ns.
postimerkkivaltioiden tuottamia ja
pienempi osa ns. oikeita merkkejä. Esitelmä oli mielenkiintoinen ja
herätti runsaasti kysymyksiä, joihin
esitelmöitsijä auliisti vastasi. Arpajaisissa tyhjeni taas voittokirja. Pitäisikö kirjan sivuja lisätä? Tästä on
yhdistyksellemme selvää tuottoa.
Toukokuun ja kevään viimeinen
kokous 19.5. osoitti jälleen sen,
että monet olivat jo kesälaitumilla.
Vaikka, yllättävää kyllä, sentään
seitsemän jäsentämme oli saapu-
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nut paikalle. Puheenjohtajan ollessa estynyt, kokousta johdatteli varapuheenjohtaja Kaarlo Hirvikoski. Kokouksen aluksi
Kari Rahiala puhui taas puhdetyönäyttelyn järjestämisen puolesta. Asia ei tahdo
ottaa tulta. Lisäksi hänellä oli kerrottavana
ajankohtaista tietoa vähän sieltä ja täältä.
Varsinaisen esitelmöitsijän poissa ollessa
Kaarlo Hirvikoski oli saanut pikakomennuksen toimia esitelmöitsijänä. Hänen
aiheensa oli: ”Viron frankkeerausleimat
1929–1941”. Kokoelma oli kapeaan aihealueeseen nähden varsin mittava. Se
oli esitetty Virossa aiemmin ja saanut arvokkaan kultaisen mitalin. Kokous päättyi
normaaliin tapaan voittoarpojen nostoon.
Lopuksi toivotimme toisillemme hyvää kesää. Nähdään taas syksyllä.
Teksti ja kuvat Arvo Sohkanen

Onnenmerkki 2014

Vuosikokouksessa 24.3.2014 arvottiin jälleen onnenmerkki. Onnenmerkiksi oli tällä kertaa valittu 8
pennin vihreä nelilukuinen vuodelta
1875 Senaatin painanta leimattuna.
Arvonnassa onni suosi tamperelaista
Ilkka Pyyryä.

Kevään viimeisessä kokouksessa saimme ihailla Kaarlo Hirvikosken Viron kokoelmaa.

KUTSU
RAUTATIEN FILATELISTIT kutsuvat Upseerifilatelistien, Ehiöfilatelistien, Posti- ja
telefilatelistien ja Fenno-Scandian jäsenet sekä muutkin halukkaat tervetulleeksi
syyskauden avauskokoukseen torstaina 4.9.2014 klo 16.45 Ravintola Höyrypannun kabinettiin. Osoite on Vilhonkatu 13 (Asemarakennuksen kulmassa). Sisään
pääsee soittamalla Tedik Bederdinin numeroon 044 286 6608. Mukaan voi tuoda
huutokauppatavaraa mahdollista huutokauppaa varten. Tarkemmin voi tiedustella Tedik Bederdiniltä. Syksyn jatko-ohjelma selviää kokouksessa.
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Scandinavian Collectors Club
Jos olet pohjoismaisen filatelian
yleiskeräilijä tai olet erikoistunut johonkin pohjoismaiseen
alueeseen tai aiheeseen, kannattaa hyödyntää jäsenyyttä
Scandinavian Collectors Clubissa.
Missio ja tarkoitus yhdistyksellä on edistää toveruutta
ja yhteistoimintaa scandinaavisten filatelistien keskuudessa.
Historiansa lähes 80 vuoden
aikana SCC on kokenut neljä eri
kehitysvaihetta.
Ensimmäinen aikakausi:
”Suomi-Amerikka postimerkkiklubi” alkoi kun kuusi keräilijää tapasi ja järjestäytyi clubiksi
25.2.1935 New Yorkissa. Se
jatkoi tällä nimellä 13.2.1942
saakka, jolloin yhdistyksen nimeksi tuli ”Scandinavian Collectors Club of New York”.
Toinen aikakausi: Marraskuussa 1943 Clubin 42 jäsentä julkaisivat ensimmäisen
numeron ”Postitorvea” (The
Posthorn). Vuonna 1958 jäseniä oli jo 800 ja vuonna 1959
yhdistyksen nimeksi vaihdettiin
”Scandinavian Collectors Club” (SCC).
Kolmas aikakausi: Eli kansallinen aikakausi alkoi kun 26.4.1960 yhdistykseen
sisällytettiin Illinoisin osavaltio.
Neljäs aikakausi: Eli kansainvälinen aikakausi syntyi 22.6.1972, jolloin yhdistykseen sisällytettiin Delawaren osavaltio ja
kaikille jäsenille annettiin äänioikeus.
Ensimmäinen ”Postitorvi” ilmestyi siis
marraskuussa 1943 8-sivuisena. Nykyisin
lehden sivumäärä on n. 48 sivua per numero.
Vuosien varrella yhdistykseen on lisätty myös muita palveluja kuten opintoryhmät, leimakauppa, tuomaritoiminta
ja laaja kirjasto. Postitorvi-lehti ilmestyy

neljännesvuosittain englanninkielisenä.
Jäsenyys on avoin kaikille scandinaavisen filatelian keräilijöille ja opiskelijoille.
Jäsenyys maksaa tällä hetkellä vain 40
dollaria vuodessa Pohjois-Amerikan ulkopuolella asuville. Lisää tietoa: www.scconline.org -sivuilta. Tästä jutusta vinkkasi
lehden toimitukselle Kari Rahiala. AS

Postimerkkimessut 2014
Postimerkkimessut pidetään tänä
vuonna 23.–26.10.2014 Kirjamessujen sisällä, joten sisään pääsee ostamalla lipun Kirjamessuille.
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IN MEMORIAM
Alkuvuoden aikana tietoomme kantautui kahden jäsenemme poismeno.
Upseerifilatelistit jäävät kaipaamaan kunnioitettuja ystäviään lämpimin muistoin.

Väinö Nikolai Pokela 1918–2014
Hävittäjä-ässä, liikennelentäjä ja Pilvenveikko Väinö Nikolai
Pokela, maj evp, menehtyi pitkään sairasteltuaan Töölön vanhusten palvelukeskuksessa Helsingissä viime uudenvuodenyönä. Hän oli syntynyt Helsingissä 27.11.1918. Hän suoritti
Sotaohjaajakurssi 1:n vuosina 1939–1940 ja kävi myös Maasotakoulun kadettikurssin n:o 25. Jatkosodassa hän palveli
ensin LeLv 24:n Brewster-ohjaajana, kunnes hänet komennettiin LeLv 34:n Messerschmitt-ohjaajaksi. Hän palveli tässä kyseisessä laivueessa sodan loppuun asti, sodan loppuvaiheissa
1. lentueen päällikkönä. Sodan jälkeen Väinö Pokela palveli
vuoteen 1948 asti ilmavoimissa. Kyseisenä vuonna hän siirtyi
ilmavoimista AERO Oy:öön liikennelentäjäksi. AERO Oy:ssä
(myöhemmin Finnair) hän toimi liikennelentäjän aina vuoteen
1973, jolloin hän siirtyi eläkkeelle. Lentotunteja hänelle kertyi
kaikkiaan yli 20.000.
Eläkkeelle siirtymisensä jälkeen hän jatkoi ilmailutoimintaa erilaisten harrastusten muodossa, ollen muun muassa Pilven veikkojen aktiivinen jäsen. Hän oli tuttu näky erilaisissa
tilaisuuksissa ja tapahtumissa Suomen ilmailumuseolla. Hänellä oli huomattavan laaja
Suomen Ilmavoimien toimintaan liittyvä kuvakokoelma sotavuosilta. Hänen kokoelmansa
kuvia on julkaistu lukuisissa sota-aikaa käsittelevissä kirjoissa. Hän oli aina valmis auttamaan
ja antamaan tietoa ilmailuhistorian tutkijoille ja harrastajille.
Hänen sydäntään lähellä olivat myöskin Lions-toiminta ja filatelia. Näihin harrastuksiin
hän osallistui lähes 90-vuotiaaksi, ollen aktiivisesti mukana näissä harrastuksissa vielä
2000-luvun puolen välin jälkeen. Väinö Pokela liittyi Upseerifilatelistit ry:n jäseneksi nro
194 vuonna 1970. Hän oli aktiivinen kokouksissa kävijä ja piti mielellään esitelmiä erilaisista filateliaan sekä varsinkin sota-ajan lentämiseen liittyvistä aiheista. Hän halusi pysyä
tavallisena rivikerääjänä, osallistumatta aktiivisesti näyttelyihin. Viimeisinä vuosinaan hänen
osallistumisensa Upseerifilatelistien toimintaan vähitellen hiipui ja hänen harrastuksensa
keskittyi enää päivittäisiin kävelylenkkeihin asuinpaikkakunnallaan Helsingin Oulunkylässä,
jossa hän asui jokseenkin 50 vuotta.

Sakari Poutanen 1927–2014
Sakari Poutanen, insev evp, syntyi Haapasaarella 12.4.1927
ja poistui joukostamme 1.4.2014 Helsingissä. Hän liittyi yhdistykseemme jäsennumerolla 139 vuonna 1962. Iältään hän
oli kuollessaan jäsenistömme toiseksi vanhin. Hän toimi yhdistyksessämme lähinnä rivijäsenenä ja kokouksiimme hän
ei enää viime vuosina osallistunut. Vuosina 1973–1976 hän
toimi Insinööriupseeriliiton puheenjohtajana. Aktiivipalveluksen jälkeen hän toimi Helsingin kaupungin palveluksessa ja
osallistui aktiivisesti mm. Kruununhaan Asukasyhdistyksen
toimintaan toimien sen puheenjohtajana 1980–1985 ja kutsuttiin sittemmin seuran kunniajäseneksi. Sakari Poutanen
peri vaimonsa Anjan kanssa Irja Örniltä kruununhakalaisen
ravintolan Liisan Baarin, josta tuli sittemmin ravintola Kolme
Kruunua. He luopuivat kuitenkin siitä vuonna 1994.
(Kuva: Kruununhaan Asukasyhdistys)
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OSTA ARPOJA.
Tue toimintaamme!

2014 SYYSKAUDEN KERHOILLAT, ESITELMÄT JA TAPAHTUMAT
Pvm
8.9.
22.9.

Ohjelma
Esitelmä: Timo Pokela; Oulunkylä–Åggelby, vanhan huvilakaupungin aika-		
kerrostumia
Esitelmä: Kaarlo Hirvikoski; Färsaaret, Tanskan Ahvenanmaa

6.10.
		

Filatelistiliiton hallituksen puheenjohtaja Klaus Juvas: Suomen Filatelistiliiton
kuulumisia

20.10.

Esitelmä: Jorma Keturi; Ensimmäisen maailmansodan postisensuurin erikoi-		
suuksia

3.11.
17.11.
1.12.
15.12

Kari Rahiala; Ajankohtaista
Esitelmä: Sakari Vehviläinen; Jatkosodan kenttäpostia
Upseerifilatelistien vaalikokous: Valitaan hallitus ja virkailijat sekä päätetään
jäsenmaksusta vuodelle 2015. Kaikki kynnelle kykenevät mukaan.
Timo Pokela: Lentopostikirjaprojektin tämänhetkinen tilanne

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 (lehti on nähtävissä
myös kotisivuillamme: www.upseerifilatelistit.com).

UPSEERIFILATELISTIT R.Y:N HALLITUS JA VIRKAILIJAT 2014
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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