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Upseerifilatelistit r.y. kantaa kortensa kekoon Malmin lentokentän säilyttämisen puolesta 
ja julkaisee yllä näkyvän omakuvamerkin ja siihen liittyvän postikortin täyttäessään 70 
vuotta ensi vuonna. Omakuvamerkin tuotosta puolet menee Malmin lentoaseman ystä-
ville ja puolet Upseerifilatelisteille (painatuskustannuksiin). Merkkiä myydään 3 euron 
kappalehintaan, sisältäen postikortin. Merkin ja postikortin graafinen toteutus on jäse-
nemme Tapani Talarin käsialaa. Näiden tuotteiden myynnistä kerrotaan Upseerifilatelis-
tien seuraavassa kokouksessa 7.9.2015. Lisätietoja antavat puheenjohtaja Timo Pokela ja 
varapuheenjohtaja Kaarlo Hirvikoski.
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Timo Pokela

Puheenjohtajan katsaus

Uf PÄÄKIRJOITUS

Vuoden 2015 heinäkuun kääntyessä vähitellen lopuilleen, on aika luoda katsaus 
loppuvuoden tapahtumiin, unohtamatta kevään tapahtumia ja tätä varsin sateista 
ja tuulista kesää. Jos säät ovat olleet sateiset ja tuuliset, voi todeta luonnon toi-
saalta tarjoavan runsain määrin marjoja ja sieniä poimittavaksi. Kevät kului ker-
holtamme varsin perinteisissä merkeissä, mutta kohokohtana kuluvalta kaudelta 
voidaan nostaa esille torstai 11. kesäkuuta, jolloin edellinen puheenjohtajamme 
ja jäsenemme Kai Varsio väitteli tohtoriksi Santahaminassa Santahamina-talossa. 
Paikalla oli runsaslukuisesti omaisia, filatelisteja sekä upseerikunnan väkeä. Väi-
töskirjan aihe käsitteli postimerkkejä merisotataidon kuvaajana. Onnittelut Kaille 
hienosta suorituksesta. 

Tässä vaiheessa on syytä kääntää katseet syksyn ohjelmaan ja esille nousevat 
merkittävällä tavalla Upseerifilatelistit ry:n juhlavuosi 2016 ja Suomen itsenäisyy-
den juhlavuosi 2017. Upseerifilatelistit ry täyttää ensi vuonna 70 vuotta ja maam-
me saa viettää seuraavana vuonna itsenäisyyden 100-vuotisjuhlia Finlandia 2017 
-näyttelyn merkeissä. Filatelian näkökulmasta nämä tapahtumat merkitsevät sekä 
yhdistyksellemme, että koko Suomen filateliakentälle merkittävää ponnistusta. 

Tässä yhteydessä en voi olla siteeraamatta eilistä vierailuani Pukkilaan Kanteleen 
kylään, jossa olin tutustumassa kylän vanhaan meijeriin, jossa yli sata vuotta vanha 
meijerirakennus oli saanut uudet omistajat, jotka olivat muuttaneet tähän vanhaan 
meijeriin kolmekymmentä vuotta sitten Helsingistä.

Rakennus on herännyt aivan uudella tavalla eloon erilaisine, hyvin poikkeuk-
sellisine rakennusteknillisine ratkaisuineen ja juustonvalmistuksen sijasta raken-
nuksessa tuotetaan tällä hetkellä korkealuokkaista valokuvallista ja kirjallista pai-
novalmista aineistoa kolmihenkisen perheyhtiön tekemänä. Tällä tarinalla haluan 
kertoa siitä, miten jo purettavaksi ajateltu rakennus on uusien omistajien ja ennen 
kaikkea uusien ajatusten myötä herännyt uuteen eloon, joka on tuottanut lähes 
ensi töikseen meijerin noin kolmesataa sivuisen historiikin. Historiikin tekeminen sai 
paikkakunnalla aikaan paikallisten asukkaiden yhteistyön, joka mahdollisti tämän 
teoksen syntymisen. Tällä pienellä esimerkillä haluan nostaa esille ennakkoluulot-
tomuuden, uusien ajatusten ja yhteistyön merkityksen, joita ei voi varmasti liikaa 
korostaa filateliankaan parissa.

Toisaalla tässä lehdessä on esillä Upseerifilatelistien omakuvamerkki, johon 
kerhomme on saanut ajatuksen Lahden postimerkkikerhon onnistuneesta Vesi-
järvisäätiön kanssa toteutetusta hankkeesta Heidi Pakarinen omakuvamerkki ja 
postikortti. Tällä merkillä Upseerifilatelistit haluaa ottaa kantaa Malmin lentokentän 
säilyttämisen puolesta.

Haluan toivottaa kaikille Upseerifilatelistien jäsenille ja muillekin filatelisteilla 
mukavaa, toisaalta varmasti työntäyteistä syksyä vuonna 2015. 
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Uf HISTORIAN HAVINAA

”Emme vielä voi nähdä vuotta 2000, 
koska nykyiset tietokoneet eivät ole en-
nättäneet keksiä niitä tietokoneita, jotka 
ratkaisevat kauden 1991–2000.

Siirtyessämme tarkastelemaan asioita 
vuoden 1990 filatelistin kannalta joudum-
me tienhaaraan: on vaikeuksista huoli-
matta päädyttävä joko positiiviseen tai 
negatiiviseen tulokseen. Ennusteetkin voi-
vat pohjautua vain tiettyihin kulmakiviin. 
Jos nämä muuttuvat tai siirtyvät, muut-
tuvat myös tulokset – todennäköisesti 
negatiiviseen suuntaan: filatelia rappeu-
tuu tai jää jonkinlaiseen fellahi-asemaan 
(talonpoikais-asemaan, toim. huom.). Jos 
kuitenkin aiomme filateliasta puhua, on 
meidän otaksuttava, että se kaikista edes-
sään olevista järkytteistä huolimatta jää 

eloon. ’Tie suorin kulkee onnehen lähellä 
kuolon rajaa!’

Antakaamme siis ajatuksemme lentää, 
sillä totisesti voimme muussa tapauksessa 
kaipauksetta lähteä sellaisesta maailmas-
ta, jota haave – toiminnan kaunis sisar – ei 
halua omakseen tunnustaa.”

Lukija voi nyttemmin päätellä, miten en-
nustaminen onnistui. AS

”Filateliaa vuonna 1990”
Upseerifilatelistien pitkäaikainen puheenjohtaja Kalle Vaarnas ennusti filate-
lian tulevaisuutta yhdistyksen 25-vuotisjuhlajulkaisussa vuonna 1971 tähän 
tapaan:

Tervetuloa Upseerifilatelistien kerhotilaisuuksiin, myös muiden kerhojen jäsenet. 
Luvassa on mielenkiintoisia esitelmiä ja mukavaa yhdessäoloa. Tarkemmat tiedot 
tämän lehden takasivulta tai yhdistyksen kotisivuilta.

Upseerifilatelistien kotisivut:
www.upseerifilatelistit.com

Tutustu.
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Heinolan Postimerkkikerho satsaa
tulevaisuuteen ja nuoriin

Toukokuun 4. päivän kokoukseen olimme 
saaneet vieraaksemme puheenjohtaja Jari 
Kovalaisen Heinolan Postimerkkikerhosta 
kertomaan heidän junnutoiminnastaan.

Vuonna 1988 perustettu ja 1989 re-
kisteröity kerhon nuoriso-osasto on ni-
meltään Heinolan Junioripostimerkkeilijät 
ry (HEJUPO). Se kuuluu myös Suomen 
Nuorisofilatelistiliittoon. Heillä on ollut 
näyttelytoimintaa lähes vuosittain. Kerho-
laisten kokoelmia on ollut esillä muuallakin 
kotimaassa ja ulkomaillakin. Huomattavaa 
julkisuutta Heinolan junnut saivat vuoden 
2014 Postimerkkimessuilla, jossa oli esillä 
heidän tekemänsä kokoelma ”Meidän 
presidenttimme Sauli Niinistö”. He onnis-
tuivat saamaan myös presidentti Sauli Nii-
nistön ja rouva Jenni Haukion katsomaan 
kokoelmaa. Se oli melkoinen saavutus.

Heinolan junnukerho on myös esi-
merkki siitä, mitä hyvä ja innokas vetäjä 
saa aikaiseksi kerhotoiminnassa. Heinolan 
Postimerkkikerho on myös sisäistänyt sen 
ajatuksen, että ilman nuorisoa ei ole tule-
vaisuuttakaan. Mikä estäisi muitakin  ker-
hoja toimimasta samalla tavalla. Kiitokset 
Jari Kovalaiselle mukavasta vierailusta.    
    Teksti ja kuva Arvo Sohkanen

Jari Kovalaisen teesit nuo-
risokerhon perustamiseksi

Ensin on selvitettävä:
1. kerhon toimintaperiaatteet 
2. ohjelma ja sen sisältö
3. opetusmateriaali
4. palkinnot ja lahjoitusmateriaali

Uuden kerhon perustaminen:
1. ohjaajat
2. kokoontumispaikka ja -aika                      
 (kerhopiste, koulu...)
3. esite/kutsu kerhoon

Tietoiskut kouluun:
–  ennakkoon sovittava koulun  
 3–4. luokan opettajien kanssa
–  ajankohta samana päivänä tai  
 pari päivää ennen kerhon alkua
–  vain 3–4. luokkiin (9–10 v.)
–  mukana kutsu ja vähän värik- 
 käitä aihemerkkejä
–  kerrotaan lyhyesti ohjelmasta  
 ja siitä, että hienoja merkkejä  
 saa joka kerta 5–10 kpl (sovit- 
 tava opettajan kanssa)
–  lopuksi annetaan kutsu, jossa  
 mukana merkkejä (kannustus  
 vaihtoon)

Kohtaaminen kerhossa:
–  otetaan jokainen kerholainen  
 kiinnostuneesti vastaan
–  muistettava: lapset ovat vapaa- 
 ajalla (ei liian tiukkaa ja koulu- 
 maista)
–  ei saa vaatia liikaa tai moittia
– kannustus tärkeää
–  tekemistä koko ajan
–  toimintaa ja leikkejä
–  ohjaajalla valmiita toiminta-
 ideoita ja yllätyksiä

Jari Kovalainen on vetänyt Heinolan jun-
nujen toimintaa alusta lähtien.
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Ehiöfilatelistien kokous 17.2.2015

Uf VIERAILUJA

Ehiöfilatelistit olivat taas kutsuneet koko-
ukseensa mm. upseerifilatelisteja. Kiin-
nostus ei ollut tällä kertaa järin suurta. 
Johtuiko sitten siitä, ettei tilaisuudessa 
ollut huutokappaa. Tuntuu, että se ve-
tää osallistujia, vaikka eivät niin kovin 
paljoa ostaisikaan. Yhdeksän osanotta-

jaa oli sentään tullut paikalle, seitsemän 
ehiöfilatelistia ja kaksi upseerifilatelistia. 
Kokous oli myös Suomen Ehiöfilatelistien 
vuosikokous. Kokous sujui puheenjohta-
ja Kari Rahialan vetämänä suurin piirtein 
siihen malliin, että ”valitaan entiset”. Ra-
hiala yritti vielä kysellä jäseniltä toimin-
nan jatkumisen mielekkyydestä lähinnä 
finanssivaikeuksien takia, mutta se asia 
tyrmättiin. Toiminta jatkuu toistaiseksi. 

Kokoukseen oli kutsuttu esitelmöit-
sijäksi Jari Majander Aihefilatelisteista. 
”Pitkän vääntämisen tulos”, ilmoitti Kari 
Rahiala. Jari Majanderin esitelmän aihee-
na oli: ”Ehiöt aihefilateliassa”. Esitelmässä 
saimme kuulla ehiöiden määritelmistä ja 
erilaisten ehiöiden käytöstä viime vuosi-
sadanvaihteen molemmin puolin aihefila-
telian kannalta. Nähtävillä oli postaalisia 
näytteitä ja postissa kulkemattomia kap-
paleita. Esitelmä oli hyvin laadittu ja hyvin 
pidetty ja herättikin paljon kysymyksiä. 
Esitelmöitsijä palkittiinkin runsailla kätten 
taputuksilla. Seuraavaan kokoukseen lu-
pailtiin taas huutokauppaa.

  Teksti ja kuvat Arvo Sohkanen

Kokouksen osanottajia kuuntelemassa illan esitelmää.

Jari Majander piti esitelmän ehiöistä.
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Ehiöfilatelistien kokous 14.4.2015

Täyspöydällinen oli paikalla tälläkin kertaa.

Suomen Ehiöfilatelistien kevään viimeiseen 
kokoukseen oli pienen patistelun jälkeen 
saatu mukavasti osallistujia. Paikalla oli 
neljä upseerifilatelistia sekä Kari Rahiala, 
Jussi Tuori ja Kaj Hellman, jotka kuuluvat 
sekä upseerifilatelisteihin että ehiöfilate-
listeihin. Paikalla oli lisäksi edustusta mm. 
Rautatien Filatelisteista puheenjohtaja Te-
dik Bederdinin johdolla. Yhteensä paikalla 
oli 14 henkilöä ja esitelmöitsijä.

Tilaisuuden aluksi Kari Rahiala kertoi 
kuulumisia lähinnä Lapoex-näyttelystä ja 
Filatelistiliiton kokouksesta. Kokous su-
jui, ilmoitti Kari lyhyesti. Lisäksi hän jakoi 
osanottajille esitteet Lapoex-näyttelystä, 
Filandia 2017 -näyttelystä ja Aihefilatelis-
tin viimeisen numeron. 

Kokouksen esitelmöitsijäksi oli kutsuttu 
Hannu Elo Tampereelta. Hän on ainakin 
Ehiöfilatelistien jäsen ja Tampereen Filate-
listiseuran jäsen. Hänen aiheensa oli ”Suo-
malaisten firmojen postimerkkirei’itykset”. 
Rei’ityksiä oli noin kymmeneltä firmalta 
ja niitä oli kaiken kaikkiaan yllättävän Illan esitelmöitsijänä oli Hannu Elo.
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paljon ja pitkältäkin ajalta. Joukossa oli 
tosi harvinaisuuksiakin. Saimme nähdä 
rei’itysesimerkkejä heijastettuna seinälle 
ja kuulla niihin liittyviä tarinoita. Tämä on 
Suomen paras rei’ityskokoelma ja Hannu 
Elo on myös maan paras leima-asiantun-
tija, ilmoitti Kaj Hellman. Esitelmä saikin 
kunnon aplodit ja kirvoitti esitelmän aika-
na syventävää keskustelua asiasta.

Kokouksen lopuksi oli varmasti illan 

Elämä on silkkaa hymyä, todistavat Kristian Stockmann, Jussi Tuori ja Kaj Hellman.

odotetuin tapahtuma eli huutokauppa. 
Meklari Kaj Hellman oli taas kaivanut kan-
sioistaan kohtuullisen hyvää myytävää. 
Huutokauppa sujui mukavasti. Joistakin 
kohteista syntyi jopa kilpailua, mikä on-
kin tarkoitus. Meklari olikin tyytyväinen, 
vaikka joitakin hintavampia kohteita jäikin 
pöydälle. Huutokauppa tuntuukin vetä-
vän paikalle osanottajia.

   Teksti ja kuvat Arvo Sohkanen

Suomen Ehiöfilatelistit ovat onnistuneet siinä, mitä kaikki pienet kerhot havittelevat. He 
ovat saaneet hankituksi uuden jäsenen, vieläpä nuoremmasta päästä. Onnittelut heille 
siitä. Kuvassa vasemmalta upseerifilatelisti Arno Kullberg, uusi jäsen Matias Frimodig, 
Leena Pärnänen ja Kaj Lindholm.
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Uf ESITELMÄ

Kaarlo Hirvikoski

Viron leimamerkit 1919–1945
Viron asiakirja- ja paikallishallinnon leimamerkit 
ja niiden käyttö
Tiivistelmä Upseerifilatelistien kokouksessa 12.1.2015 pidetystä 
esitelmästä

Aluksi

Yhdistyksemme jäsen Björn-Eric Saarinen 
ajoi aikanaan voimakkaasti leimamerkkien 
uudelleen hyväksymistä osaksi filateliaa. 
Hän kirjoitti myös laajan tutkimuksen 
Suomen leimamerkeistä kuin myös Ve-
näjän vastaavista ja sai 1988 leimamerkit 
hyväksytyiksi näyttelykohteiksi myös FIP-
postimerkkinäyttelyissä. BES:n esimerkin 
ja yllytyksen ansiosta aloin itsekin tehdä 
kokoelmaa Viron leimamerkeistä. Kerron 
tässä lyhyesti omasta kokoelmastani ja 
aiheesta muutenkin.

Mistä voin saada tietoa ja taustaa ko-
koelmalle?

Kuten filateliassa yleensäkin, tietoa saa 
kirjallisuudesta ja saman alueen harrasta-
jilta. Viron ja Virossa käytettyjen Keisari-
Venäjän leimamerkkien tutkimuksia ovat 
julkaisseet Jaan Otsasonin johdolla Hiiu 
Koguja -lehti ja varsinaiset luettelot teki 
virolainen Ants Kulo. Asiasta ja omista tut-
kimuksistaan on myös jäsenemme Jukka 
Sarkki kirjoitellut Abophil-lehdessä jne. 
Taksoja ja muuta virallista ohjeistusta voi 
etsiä Viron asetuskokoelmasta.

Leimamerkkien käyttö lyhyesti

Leimamerkkejä on kaikkialla käytetty kui-
tiksi maksetusta virallisesta maksusuori-
tuksesta. Oma kokemukseni Viron osalta 
on, että leimaveron alaisia olivat edellisen 
itsenäisyysjakson aikana kaikki sellaiset 
asiakirjat, jotka oli säilytettävä. Sellaisia 

olivat mm kauppakirjat, vuokrasopimuk-
set, kirjanpitotositteet, pankkitositteet, 
polkupyörän ajolupa, polkupyörän rekis-
teröinti, hevospassi, kaupan vastakirjat, 
henkilörekisteriote, hautapaikkasopimus 
jne. Kun itse olen kokoelmani laatinut 
hiukan niin kuin postihistorian säännöil-
lä, olen löytänyt monta mielenkiintoista 
käyttökohdetta.

Leimamerkit 1919–1944

Keisariaikana Estlannin ja Liivinmaan alu-
eella olivat käytössä Venäjän leimamerkit. 
Itsenäistymisvaiheissa käytettiin päälle 
painettuja venäläisiä ja preussilaisia ja 
1918 saksalaisaikana ObOst-lisäpainamia 
eri versioin.

Ensimmäiset varsinaiset omat leima-
merkit tulivat käyttöön 1919.

Tässä lyhyesti eri merkkiannit päälajeit-
tain:

1. Ensimmäinen merkkianti 1919–1921, 
 10 erilaista
2. Toinen merkkianti 1923–1928,  
 7 erilaista
3. Kolmas merkkianti 1928,   
 8 erilaista
4. Neljäs merkkianti 1931–1934,  
 6 erilaista
5. Neuvostomiehityksen aikana 1940– 
 1941 käytettiin edellisen annin merk- 
 kejä.
6. Saksalaismiehityksen aikana 1941– 
 1944 tuli 8 eri arvoa lisäpainamin ja 

 pfenning- tai markka-arvoin. Mer-
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Anti 1
1919–1921

Anti 2
1923–1928

Anti 3
1928

Uusi itse-
näistymi-
nen 1992

  keil lä oli kahta eri päällepainama-
  tyyppiä.

7.   Uuden neuvostomiehityksen aikana     
  käytettiin SNTL:n merkkejä. 

8. Uusi itsenäistyminen toi vuonna
1992, 7 erilaista merkkiä, joiden käyt-
 tö kuitenkin jäi lyhytaikaiseksi.

Alla on joitakin esimerkkejä eri anneista.

Näiden varsinaisten asiakirjaleimamerk-
kien lisäksi oli käytössä useita erilaisia
paikallishallinnon merkkejä, joita julkais-
tiin yleismerkkeinä ja jotkin kaupungit 
julkaisivat kunnallishallinnon tarpeeseen 
myös omiaan. Lisäksi oli omat merkit oi-
keuslaitosta varten, jolloin päätösasiakir-
jat leimattiin normaalin leimaveron lisäksi 
myös oikeuden päätöksen osalta erikseen. 
Lisäksi on ollut muita kirjallisuudessa lei-
mamerkeiksi nimettyjä merkkejä, joiden

luokittelu leimamerkeiksi on mielestäni 
joskus kyseenalalaista.
Lopuksi vielä käyttämiäni lähteitä:
– Ants Kulo: Revenue Stamps and
  Revenue Stamped Papers in Estonia
– Hiiu Kojuga -lehti eri vuosilta
– Abophil-lehti eri vuosilta
– Viron asetuskokoelma eri vuosilta
– Venäjän filatelistilehti Abkfntkbz 
– Erler-Norton: Katalog der Stempel-
 marken von Deutschland
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Upseerifilatelisti Kai Varsio väitteli
sotatieteiden tohtoriksi

Väittelijä Kai Varsio pitämässä lec-
tio praecursoria.

Tohtori Kai Varsio vastaanottamassa onnitteluja. 
Onnittelijana professori Kari Salonen Tampereelta.

Vasemmalta vastaväittelijät Jussi Tuori, filosofian maisteri, RDP ja Pasi Kesseli, professori, 
eversti, Maanpuolustuskorkeakoulusta. Oikealla kustos Vesa Tynkkynen, professori, ken-
raalimajuri evp, Maanpuolustuskorkeakoulusta.

Torstaina 11.6.2015 olivat upseerifilatelis-
tit ja muut filatelian ystävät kokoontuneet 
sankoin joukoin Santahamina-taloon seu-
raamaan jäsenemme Kai Varsion väitös-
tilaisuutta. Väitöstilaisuuden aiheena oli 
”Postimerkit merisotataidon dokument-
teina, Britannian ja Saksan laivastojen va-

rustelu maailmansotien välisenä aikana”. 
Tilaisuus eteni Lectiosta vastaväittelyyn 
ja loppulausuntoon varsin arvokkaasti ja 
tietyn kaavan mukaisesti. Onnittelujen 
jälkeen tarjolla oli sotilasperinteen mu-
kaisesti munkkikahvit.

   Teksti ja kuvat Arvo Sohkanen
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Uf KERHOTOIMINTAA

Kevätkausi 2015

Vuoden avauskokoukseen 12.1. oli yllät-
täen saapunut seitsemän jäsentämme. Al-
koikohan vuosi lupaavasti?  Kyselykierrok-
sessa ei mitään mainittavaa ollut sattunut 
kenellekään. Puheenjohtaja pyysi terveisiä 
Liiton suuntaan. Joitakin ehdotuksia tuli-
kin. Esitelmöitsijänä oli tällä kertaa Kaarlo 
Hirvikoski aiheenaan: Viron leimamerkit 
1919–1945. Kaarlon kokoelma oli varsin 
laaja käsittäen 80 A4-arkkia. Kokoelma oli 
ollut esillä ainakin kolmessa näyttelyssä, 
etupäässä ulkomailla. Kuulijoissa herätti 
kummastusta se, miten pienistä asioista 
Virossa oli peritty ”leimaveroa”. Esiin 
nousi jopa ehdotus, että Suomessakin 
voitaisiin ryhtyä samaan, saataisiin ehkä 
valtiontalous taas paremmalle hollille. 
Esitelmä herätti useita kysymyksiä, joihin 
saatiin myös vastaus. 

Tammikuun toinen kokous 26.1. sujui 
myös seitsemän jäsenen voimin. Koko-

uksen alkupuolella puheenjohtaja Timo 
Pokela kertoi Paavo Heimon perikunnal-
ta saadusta Paavon kokoelmien selvitys-
pyynnöstä. Kokous asettikin toimikunnan 
(yhdistyksen hallitus) hoitamaan asiaa. 
Esitelmävuorossa oli Kari Rahiala ajankoh-
taisaiheineen. Hän kertoi ensimmäisistä 
postikorteista sekä postimerkki-tulkeista 
(-oppaista), joiden ohjeiden perusteella 
voitiin viestittää vastaanottajalle salakie-
lisiä rakkaus- tai muita viestejä. Ilmiö oli 
kansainvälinen. Esitelmää valaistiin näyt-
tävin kuvin. Rahiala tiedotti myös seuraa-
vasta Ehiöfilatelistien kokouksesta.

Helmikuun ensimmäiseen kokouk-
seen 9.2. oli yllättäen saapunut paikalle 
kahdeksan jäsentämme ja lisäksi Tedik 
Bederdin ja esitelmöitsijä Jussi Saarinen 
Rautatien Filatelisteista. Alkupuheiden ai-
kana Timo Pokela selvitteli hiukan Paavo 
Heimon filatelia-jäämistön käsittelyvai-
hetta. Työ etenee pikkuhiljaa. Kari Rahiala 
kertoi taas joitain ajankohtaiskuulumisia. 

12.1.2015 kokouksessa seurattiin tiiviisti Kaarlo Hirvikosken Viron leimamerkkien esit-
telyä. Vasemmalta Kaarlo Hirvikoski, Arno Kullberg, Sakari Vehviläinen, Tapani Talari, 
Jouko Kottila ja Timo Pokela.
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Yhdistyksen tietoon oli tullut taas yhden 
jäsenemme poismeno. Kerhomme nestori 
Väinö Ikonen oli poistunut joukostamme. 
Vietimme hiljaisen hetken hänen muistok-
seen. Esitelmöitsijänä oli tällä kertaa Jus-
si Saarinen aiheenaan ”Suomen valtion 
rautatiepakettimerkit”. Merkkejä käytet-
tiin ajalla 1871–1949. Kokoelma oli varsin 
laaja, ottaen huomioon ettei kulkeneita 
pakettimerkkejä ollut niin kovin paljoa 
saatavilla. Se taas johtui etupäässä siitä, 
että merkit liimattiin käärepaperiin. Esi-
telmä herättikin useita kysymyksiä, joihin 
esitelmöitsijä vastaili parhaansa mukaan. 
Kokouksen päätteeksi pidettiin pienimuo-
toinen huutokauppa Rautatien Filatelis-
tien paikalle tuodusta aineistosta. Jonkin 
verran tavaraa meni kaupaksi, lähinnä 
pohjahintaan.

Helmikuun toista kokousta 23.2. vietiin 
läpi vain viiden jäsenen ja Jussi Saarisen 
voimin. Mikähän porukkaa vaivaa? Pu-
heenjohtajan poissa ollessa kokousta joh-
datteli Kaarlo Hirvikoski. Kaarlo ei onnistu-
nut saamaan keneltäkään mitään erikoista 
irti, joten siirryttiin kuuntelemaan ja katse-
lemaan illan esitelmää. Vuorossa oli tällä 
kertaa Martti Vuorivirta Järvenpään Fila-
telistikerhosta. Hänen aiheensa oli ”Böh-
min ja Mährin postitaksat 1939–1945”. 

Aihe oli verraten vieras muille kuulijoille, 
paitsi Kaarlo Hirvikoskelle, joka ilmoitti, 
ettei hän tulekaan tekemään kokoelmaa 
tästä aiheesta. Esitelmässä saimme kuul-
la ja nähdä aiheeseen liittyviä kulkeneita 
lähetyksiä, sekä putkipostissa että ulko-
puolisille alueille. Kokoelma oli palkittu 
kultamitalilla Pärnussa 2014. Esitelmä kir-
voitti paljon kysymyksiä, joihin saimme-
kin vastauksia. Tilaisuus päättyi normaalia 
aikaisemmin puheensiementen loputtua.

Maaliskuun ensimmäinen kokous 
9.3. osoitti sen, että jäsenistö alkaa olla 
jo kevättunnelmissa ja kokouksiin osal-
listuminen on toisarvoista. Paikalla oli 
vain kuusi jäsentämme ja esitelmöitsijä. 
Puheenjohtajan alkukyselyissä ei ollut ke-
nelläkään erikoisempaa mainittavaa. Esi-
telmöitsijäksi oli tällä kertaa saapunut Olli 
Turunen Maksimifilatelisteista. Esitelmää 
käynnistettäessä oli jonkinmoisia vaike-
uksia saada tietokoneelta esitys taululle. 
Lopulta onnistuttiin. Esitelmän aiheena 
oli ”Maksimifilateliaa”. Ensin selvitettiin 
maksimifilatelian määritelmä, josta ilme-
ni, että maksimifilateelisissa kohteissa 
postimerkin, postikortin kuva-aiheen ja 
postileiman tulee sopia yhteen mahdolli-
simman hyvin ja mm. se, että postimerkin 
tulee olla kiinnitetty kortin kuvapuolelle. 

Jussi Saarinen kertomassa 9.2.2015 Suo-
men valtion rautatiepakettimerkeistä.

Martti Vuorivirran esitelmä 23.2.2015 kä-
sitteli Böhmin ja Mährin postitaksoja.
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Jo runsaat sata vuotta ihmiset eri puolilla 
maailmaa ovat tehneet näin. Maksimifila-
telistit on perustettu 30.3.1990. Kansain-
väliset säännöt sen sijaan on hyväksytty 
vuonna 1985. Esityksessä saimme nähdä 
koitakin esimerkkejä maksimifilateelisis-
ta kohteista. Esitys ei ollut kovin pitkä ja 
lopun aikaa keskusteltiin puheenjohtajan 
johdolla Filatelistiliiton liittokokouksesta 
alustuksena seuraavaa kokousta varten.

Maaliskuun toinen kokous 23.3. oli pe-
rinteinen Upseerifilatelistien vuosikokous. 
Kokouksen aiheesta johtuen paikalla oli-
vat vain ne kuusi uskollista jäsentä. Ko-
kouksen alkukuulemisissa ei tullut esille 
mitään erikoista ja siirryttiinkin suoraan 
vuosikokoukseen. Se sujuikin puheenjoh-
taja Timo Pokelan johdolla entiseen tyylin 
varsin sutjakkaasti. Kaikki asiat päätettiin 
hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Pe-
rinteisen onnenmerkkiarvonnan voitti 
tällä kertaa Markku Tunturi Porvoosta. 
Kokouksen päätteeksi keskusteltiin Timo 
Pokelan johdolla tulevasta Filatelistiliiton 
vuosikokouksesta. Puheenjohtaja heijasti 
seinänäytölle kokouksen asiakirjoja. Ihme-
tystä herätti liiton jäsenten laskutapa ja 
jäsenmäärän oikeellisuus. Tilaisuus päättyi 
voittoarpojen nostoon.

Huhtikuun ainoa kokous 20.4. oli tuo-
nut paikalle seitsemän jäsentämme. Kari 
Rahiala piti alkupuheenvuoron ja käsitteli 
siinä hiukan kirjallisuutta, osa alaan liitty-
en. Kaarlo Hirvikoski lupasi esitelmän tu-
levaisuudessa, jossa hän käsittelisi suorit-
tamaansa jokiristeilyä Keski-Euroopassa. 
Tilaisuuden alkuperäinen esitelmöitsijä 
oli peruuttanut esitelmänsä. Koska muis-
sa alkupuheenvuoroissa ei tullut enempiä 
esille, siirryimme kuuntelemaan ja katse-
lemaan Sakari Vehviläisen esitelmää kent-
täpostikokoelmasta talvisodan 105:ltä 
päivältä otsikolla ”Talvisota päivä päiväl-
tä”. Kokoelma oli ollut esillä 17.11.2014, 
mutta oli nyt täydentynyt niin, että siitä 
puuttui enää yhden päivän kenttäposti-
lähetys. Saimme seurata kokoelmaa niin Martti Turunen esitelmöi 9.3.2015 meille 

maksimifilatelian saloista. Alkuun oli pie-
niä vaikeuksia tietokoneen kanssa. Puhe-
linneuvottelu auttoi. Timo Pokela seuraa 
tilannetta.

Sakari Vehviläisen kokoelman ”Talvisota 
päivä päivältä” etusivu.
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sanotusti lähietäisyydeltä elikkä tarkas-
telimme riviin asetetut kokoelmasivut. 
Aihe tuntuu edelleenkin kiinnostavan ja 
Kari Rahiala ilmoittikin yks’kantaan, että 
kokoelma tulisi ehdottomasti laittaa näy-
tille jonnekin. Esitelmän päätyttyä Kari 
Rahiala rohkaisi vielä yhdistystä vuoden 
2016 tapahtumista, kehottaen tekemään 
vielä vaikkapa pienemmänkin näyttelyn 
mahdollisesti jonkun toisen kerhon kans-
sa. Syvä hiljaisuus vallitsi salissa. Asiasta 
virinneen keskustelun pohjalta puheen-
johtaja ilmoitti asian siirtyvän yhdistyksen 
hallituksen käsittelyyn.

Toukokuun ensimmäinen kokous 4.5. 
oli tuonut paikalle 10 upseerifilatelistia 
sekä kolme rautatienfilatelistia. Tähän 
auttoi kerrankin pieni rummutus sähkö-
postitse. Alkupuheenvuoroissa Jussi Tuori 
kertoi Finlandia 2017 -näyttelystä. Hän 
yritti kovin saada kerhostamme vapaa-
ehtoista työvoimaa kyseistä näyttelyä 
varten. Yhtään kättä ei noussut. Olisiko 
ollut toisin, jos näyttely olisi ollut Hel-
singissä. Jää arvailujen varaan. Jari Ko-
valaista odotellessa puheenjohtaja Timo 
Pokela kertoi näkemyksiään Saksan Fi-
latelistiliiton toiminnasta nettisivujen va-

lossa (Bund Deutcher Philatelisten e. V.). 
Isossa maassa kaikki on toisin kuin meillä 
täällä pienessä Suomessa, myös asenteet. 
Seuraavaksi Heinolan Postimerkkikerhon 
puheenjohtaja Jari Kovalainen tuli ker-
tomaan Heinolan kerhon junnujen toi-
minnasta. Tarkemmin asiasta voit lukea 
tämän lehden sivulta 4. Kokous päättyi 
pienimuotoiseen huutokauppaan Tedik 
Bederdinin tuomasta aineistosta, ja voit-
toarpojen nostoon.

Kevätkauden viimein kokous 18.5. oli 
tuonut paikalle kahdeksan jäsentämme. 
Kokouksen alkupuheissa Timo Pokela ker-
toi Heimon filateliakokoelman tilanteesta. 
Myynnissä on kohteita Käpylän merkin 
huutokaupassa. Tarjouksien perusteella 
on lupa odottaa jonkinmoista tuottoa. 
Puheltiin myös omakuvamerkkiin ja pos-
tikorttiin liittyvistä asioista. Puheenjohtaja 
lupasi edistää asiaa, jonka jälkeen ryhdyt-
täisiin toimeen. Esitelmävuorossa oli Kai 
Varsio, jonka aiheena oli: ”Virheitä vai 
propagandaa – Analyysi maailmansotien 
väliajan sotalaivoja esittävistä postimerk-
kijulkaisuista”. Saimme nähdä ja kuulla 
kaikista maailmansotien väliaikana Euroo-
passa julkaistuista postimerkeistä mait-

Kai Varsion esitelmässä 18.5.2015 ihmettelyä herätti mm. se, miksi kuninkaan profiili oli 
uusintapainatuksessa käännetty toisin päin.
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Vuosikokouksessa 23.3.2015 arvot-
tiin jälleen onnenmerkki. Onnen-
merkiksi oli tälläkin kertaa valittu 8 
pennin vihreä nelilukuinen vuodelta 
1875 Senaatin painanta leimattuna. 
Arvonnassa onni suosi porvoolaista 
Markku Tunturia.

Onnenmerkki 2015

Tulos tyydytti
Esitelmöitsijä kokouksen jälkeen:

– Mielestäni onnistuin hyvin. Vain 
puolet kuulijoista nukahti.

Väinö Ossian Ikonen
1922–2015

IN MEMORIAM
Alkuvuodesta 2015 tuli tietoomme 
suruviesti yhden jäsenemme pois-
menosta. Upseerifilatelistit jäävät 
kaipaamaan pitkäaikaista jäsentäm-
me lämpimin muistoin.

Väinö Ikonen, kapt evp, syntyi Hel-
singissä 23.11.1922 ja poistui jou-
kostamme 2.2.2015 Helsingissä 92 
vuoden ikäisenä. Hän oli liittynyt 
yhdistykseemme 1977 jäsennume-
rolla 246. Hän osallistui molempien 
sotiemme taisteluihin jalkaväessä, 
suoritti kadettikurssi 26:n ja siirtyi 
ilmavoimiin sotaohjaaja-kurssille 6 
vuonna 1943. Hän palveli ilmavoi-
missa vuoteen 1948, jolloin siirtyi 
Aero Oy:n palvelukseen aloittaen 
DC-3 perämiehenä. Eläkkeelle hän 
jäi vuonna 1975 DC-8 kapteenin 
vakanssilta. Eläkkeellä ollessaan 
hän keskittyi mm. viulunsoittoon 
sekä viulunrakentamiseen. Filateli-
an keräilyalanaan hänellä oli Suomi, 
Unkari, Eesti, YK, postileimat ja SF. 
Hän toimi yhdistyksessä lähinnä ri-
vijäsenenä.  Viime vuosina hän ei 
enää osallistunut kerhotoimintaan 
aktiivisesti. 

tain. Esitys oli hyvin laadittu ja esitetty. Se 
herätti myös kysymyksiä, joihin saimme 
vastaukset. Esitelmän jälkeen Kai Varsio 
valotti hiukan väitöstilaisuuttaan 11.6. 
ja toivotti kaikki läsnäolijat tervetulleiksi. 
Asiasta tehdään myös jäsentiedote säh-
köpostitse. Arpavoittojen nostamisen jäl-
keen toivotimme toisillemme hyvää kesää.
   Teksti ja kuvat Arvo Sohkanen

Suomen Ehiöfilatelistien 
syyskauden avauskokous

pidetään tiistaina 15.9.2015 
entisessä paikassa Markkinointi-
instituutin tiloissa, toinen kerros, 
Sisu-kabinetti,Töölöntullinkatu 6, 
Helsinki. Aika klo 17.00–19.00.
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UPSEERIFILATELISTIT R.Y:N HALLITUS JA VIRKAILIJAT 2015

n Puheenjohtaja Timo Pokela
Torivoudintie 1 B 16, 00640 Helsinki
puh. 045 127 6664
timo_pokela@hotmail.com
Vastuualue: johtaminen, yhdistyksen ke-
hittäminen, 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, yhdistys-
maksujen periminen, tulo- ja menoarvio

n Vaihdonjohtaja Arno Kullberg
Vänrikki Stoolin katu 8 A 1, 00100 Helsinki
puh. 050 359 8968
Vastuualue: vaihtotoiminta ja huutokauppa

2015 SYYSKAUDEN KERHOILLAT, ESITELMÄT JA TAPAHTUMAT

  Pvm Ohjelma 

    7.9. Esitelmä: Kari Rahiala; Ajankohtaista
  
  21.9. Esitelmä: Kaarlo Hirvikoski; Reininmatka

  5.10. Esitelmä: Jorma Keturi; 1918-sodan postiliikenne rautateillä

19.10. Esitelmä: Kaarlo Hirvikoski; Eestin rahat

  2.11. Korson Filatelistit ry:n edustaja Tuomas Juvonen tulee kertomaan Kirjames- 
  sujen 2015 yhteydessä pidetystä postimerkkinäyttelystä, joka liittyy heidän  
  65-vuotisjuhlavuotensa tapahtumiin.

16.11. Esitelmä: Kai Varsio; Filateelisen väitöskirjan tekeminen

30.11. Upseerifilatelistien vaalikokous

14.12. Esitelmä: Seppo Volotinen; Kuuba – Karibian helmi
   
Kokoukset pidetään parittomien viikkojen maanantai-iltoina klo 16.00–18.00, Hel-
singissä MPY:n auditoriossa, Töölöntorinkatu 2. Sisäänkäynti on ravintolan viereises-
tä ovesta. Kartta on Upseerifilatelisti-lehdessä 1_2012 sivulla 11 (lehti on nähtävissä 
myös kotisivuillamme: www.upseerifilatelistit.com).

OSTA ARPOJA.
Tue toimintaamme!


