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Arvo Sohkanen

Upseerifilatelistit juhlivat 70-vuotistaivaltaan

Upseerifilatelistit r.y:n 70-vuotisjuhlakokouksen osanottajia 11.4.2016. Etualalla vasemmalta Ari-Ilmari Iisakkala, Arno Kullberg, Aleksi Vuorenmaa, Tapani Talari ja Kai Masalin.

Tervetuloa Upseerifilatelistien kerhotilaisuuksiin, myös muiden kerhojen jäsenet.
Luvassa on mielenkiintoisia esitelmiä ja mukavaa yhdessäoloa. Tarkemmat tiedot
tämän lehden takasivulta tai yhdistyksen kotisivuilta: www.upseerifilatelistit.com
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PÄÄKIRJOITUS
Kai Varsio

Juhlavuosi lähenee loppuaan
Juhlavuotemme lähenee loppuaan! Toivottavasti vuoden viimeiset
kuukaudet tuovat tullessaan aktiivisen jakson 70-vuotisen taipaleemme kunniaksi. Juhlimme 70-vuotista olemassaoloamme mallikkaasti juhlakokouksen ja -illallisen merkeissä. Kevätkokoukset
sujuivat rutiinilla. Kesäloma-aika on kääntymässä joidenkin osalta
työntäyteiseksi syksyksi. Rion olympialaisetkin ovat takana. Miten
on meidän laitamme? Jatkamme perinteiseen tapaan pari kertaa
kuukaudessa esitelmiä kuunnellen ja keskustellen postimerkkeilystä. Tämä on tilanne, johon on kehityksen myötä tultu, eikä se
muuksi todennäköisesti muutu. Ei varmaan tarvitsekaan.
Filatelistiliiton tilastoja tutkiessani havaitsin muutoksen aiempiin
vuosiin verrattuna. Upseerifilatelisteja ei pidetä enää valtakunnallisena vaan pääkaupunkiseudulla toimivana postimerkkikerhona.
Tähän ei ole muuta sanottavaa kuin, että ikävä kyllä näin on todellisuudessa ja käytännössä asian laita. Meillä ei ole toista kaupunkia,
jossa asuisi niin paljon jäseniä, että olisi syytä käydä pitämässä
kokous kyseisellä paikkakunnalla. Toisaalta ilahtuisimme jos pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuva jäsenemme kutsuisi meidät
mukaan oman paikkakuntansa kerhoiltaan vierailulle!
Kaikesta pääkaupunkikeskeisyydestä huolimatta tulevana syksynä uskaltaudumme kokousmatkalle Turkuun. Pidämme kokouksen Turun linnan lähellä sijaitsevassa Forum Marinum merimuseossa (huomaa poikkeava keskiviikko-päivä). Tutustumme
museon keväällä uudistettuun ”perusnäyttelyyn” ja vaihtuvana
näyttelynä olevaan ”sukellusveneet Suomessa”, jossa on esillä
myös maailmalla julkaistut sukellusvenepostimerkit.
Toivotan jäsenkunnallemme hyvää ja vireää alkanutta syksyä.
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Onko Sinulla jo Upseerifilatelistien
70-vuotisomakuvamerkki?
Mikäli et vielä ole hankkinut sitä, tee se nyt!
Toinen tilauserä on jo käytössä. Merkkejä saa kerhon
kokouksissa sekä kääntymällä Kaarlo Hirvikosken puoleen, puh. 050 566 6233 tai
sähköpostitse: kaarlo.hirvikoski@elisanet.fi
Merkin hinta on 3 euroa sisältäen postikortin.
Voidaan toimittaa myös postitse (postikulut lisätään).

Malmin kenttää
ei voi kuljettaa
muualle!
Säilytä lentokenttä elävänä!
Tapani Talari 2015

Upseerifilatelistit 70 vuot ta

UPSEERIFILATELISTI
Nro 1 (129) 31.8 . 2016
UPSEERIFILATELISTIN TOIMITUS
Päätoimittaja
Kai Varsio
Koroistentie 4 E 9, 00280 Helsinki, puh. 044 588 7468
kai.varsio@hotmail.com
Toimitus
Kaarlo Hirvikoski
Mestarintie 10 A 1, 00640 Helsinki, puh. (09) 757 0061,
050 566 6233, kaarlo.hirvikoski@elisanet.fi
Arvo Sohkanen
Kisatie 5 D, 00720 Helsinki, puh. 0400 754 674,
arvo.sohkanen@saunalahti.fi
Tapani Talari
Kuusmiehenpolku 10 E, 00670 Helsinki, puh. 050 322 4577,
tapani.talari@kolumbus.fi
Taitto
Arvo Sohkanen
Paino
Painotalo Trinket Oy, Hyttitie 4 B, 00700 Helsinki

3

70-vuotisjuhlamme oli onnistunut tapahtuma
Juhlakokous 11.4.2016 alkoi
tummapukuisten miesten kokoontumisella MPY:n auditorion tiloihin klo 16.00. Paikalla olivat 18 jäsentämme ja
viisi kunniavieraaksi kutsuttua
henkilöä. Tilaisuuden aluksi
puheenjohtaja Kai Varsio pyysi kohottamaan maljan juhlan
kunniaksi ja pienen jutustelun
jälkeen siirryimme auditorion
puolelle. Kai Varsio oli laatinut kiinnostavan PowerPointesityksen yhdistyksemme
historiasta ja tapahtumista
70 vuoden ajalta. Esitys sisälsi mm. mielenkiintoisesti esitettyjä kaaviota jäsentemme
liittymisistä, sotilasarvoista ja
asuinalueista. Keski-ikä jäsenistöllämme on n. 71 vuotta.
Olemme siis kunnioitetun ikäisiä kerhossamme. Juhlapuhe
on nähtävissä sivuilla 8–10.
Juhlapuheen jälkeen oli
vuorossa onnittelut 70-vuotiaalle yhdistyksellemme.
Ensimmäisen onnittelupuheenvuoron käytti Suomen
Filatelistiliiton puheenjohtaja
Klaus Juvas. Ja seuraavaksi
onnittelivat Suomen Ehiöfilatelistien puheenjohtaja Yrjö
Klinge sekä Rautatien Filatelistien puheenjohtaja Tedik
Bederdin. Onnitteluadressin
oli lähettänyt Hämeenlinnan
Postimerkkikerho. Ohjelmassa seuranneen vapaan sanan
aikana kierrätettiin salissa huutokauppatavaraa.
Seuraavana olikin vuorossa Kaj Hellmanin järjestämä
juhlahuutokauppa. Huutokaupassa oli tilaisuuteen sopivaa laadukkaampaa tavaraa
myynnissä. Huutojen kirjaajana toimi Pekka Räikkönen.

Tervehdysmaljan jälkeistä keskustelua. Vasemmalta Timo
Pokela (selin), Kai Masalin, Olli-Kalle Heimo, Kai Varsio, Yrjö
Klinge ja Sakari Vehviläinen.

Vasemmalta Pekka Räikkönen, Jyrki Kurkinen (selin), Jukka
Sarkki, Tedik Bederdin ja Klaus Juvas.

Iloisissa tunnelmissa, etualalla Sakari Vehviläinen, Kari Rahiala ja Tedik Bederdin.
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Suomen Filatelistiliiton tervehdyksen ja onnittelut esitti liiton puheenjohtaja Klaus Juvas.

Juhlahuutokaupan pitäjäksi oli lupautunut Kaj Hellman ja huutojen kirjaajana toimi Pekka
Räikkönen.
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Juhlaillallista odotellessa. Vasemmalta Yrjö Klinge, Jussi Tuori, Kari Rahiala, Jouko Kottila
ja Tapani Talari.

Vasemmalta Tapani Talari, Pekka Räikkönen, Kaj Hellman, Arno Kullberg, Seppo Volotinen, Aleksi Vuorenmaa ja edessä Yrjö Klinge.
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Vasemmalta Kai Masalin, Ari-Ilmari Iisakkala, Kai Varsio, Ruotuväki-lehden toimittaja
Heidi Tuomola, Kaarlo Hirvikoski, Olli-Kalle Heimo, etualalla Tedik Bederdin ja Jukka
Sarkki.

Huutokaupassa tavara ja raha vaihtoivatkin omistajaa kiitettävästi. Huutokauppa
päättyikin sopivasti klo 18, jolloin siirryimme juhla-illalliselle Ravintola Sognoon.
Kun kaikki olivat löytäneet paikkansa alkoi
salissa aikamoinen puheensorina. Kaikilla

tuntui olevan jotain keskustelun aihetta pöytänaapurien kanssa. Alkumaljan
jälkeen aloitimme juhla-illallisen pitkän
kaavan mukaan. Illallistilaisuus kestikin
pitkälti yli klo 20. Tilaisuus oli kaikin puolin onnistunut ja saimme nähdä joitakin
jäseniämme, jotka eivät käy kuukausikokouksissamme, ainakaan kovin usein.
Paikalle oli kutsuttu myös kahden alaan
liittyvän median edustajat: Ruotuväkilehti ja Filatelisti-lehti. Paikalle tuli kuitenkin vain Ruotuväki-lehti, jonka jutun
kokouksesta toimittaja Heidi Tuomolan
kirjoittamana voi saada kokonaan näkyviin kotisivuiltamme tai kääntymällä yhdistyksen sihteerin Timo Pokelan puoleen
ja pyytämällä häneltä paperiversion.
Teksti ja kuvat Arvo Sohkanen

Filatelistiliiton puheenjohtaja Klaus Juvas
ja Upseerifilatelistien puheenjohtaja Kai
Varsio keskustelevat kokouksen aikana.
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Juhlapuhe 70-vuotisjuhlassa 11.4.2016
Lähteet:
Upseerifilatelistit r.y. kotisivut
Jyri Paulaharjun 50-vuotishistoriikki
Juhani Hämäläisen 60-vuotisjuhlaesitelmä
Sakari Vehviläisen Upseerifilatelistithistoriikki
katajanokankasino.fi
Lisäksi omia tutkimuksiani lähinnä:
– Arkistotutkimuksia Ylöjärvellä Pos-		
tin arkistossa, hylly Upseerifilatelistit r.y.
– Upseerimatrikkelit vuodelta 		
1970, 2010
– Suomalainen Reservin Upseeri
-matrikkelin osat I-IV

selvä, mutta se valmistui venäläiselle
upseeristolle todennäköisesti vuonna
1913. Maaliskuussa 1917 Venäjällä
puhkesi vallankumous ja Helsinkiin
sijoitetut venäläiset matruusit ottivat
upseerikerhon haltuunsa. Tammikuussa 1918 punakaartilaiset valtasivat talon, mutta menettivät sen heti
huhtikuussa saksalaisille. Saksalaisten
upseerien elämä jäi sekin kovin lyhyeksi Kasinolla, sillä Saksan keisarikunnan
upseerit poistuivat maasta joulukuussa
1918. Vuonna 1919 Suomen upseeristo otti Katajanokan Kasinon vapaaajan käyttöönsä.
Juuri tähän vapaa-ajan toimintaan
keskittyi vuonna 1946 pääesikunnan
virassa ja Topografikunnassa palvelleen majuri Jussi Mariston kokoama
kymmenen upseerin ryhmä. Ryhmä
kokoontui 11. maaliskuuta 1946 kokoukseen, jonka puheenjohtajaksi
valittiin Pääesikunnassa toimistopäällikkönä palvellut everstiluutnantti
Ragnar Ingelius ja sihteeriksi kapteeni
Esu Salimäki. Tässä kokouksessa perustettiin postimerkkikerho, joka sai
nimeksi Upseerifilatelistit ja Ingeliuksesta tuli meidän ensimmäinen puheenjohtajamme. Mainittakoon, että
isäni edesmennyt ye-evl Osmo Varsio
oli myös taustavoimissa (ev Jyri Paulaharjun kertoman mukaan).
Nykyään Katajanokan Upseerikerho ry on suomalainen valtakunnallinen
upseerikerho. Kerho johtaa ja organisoi Katajanokan Kasinolla tapahtuvaa
kerho- ja muuta maanpuolustusaatteellista toimintaa. Aatteellisena,
yleishyödyllisenä yhdistyksenä kerho
tarjoaa upseeriperinteitä vaalien upseeristolle tilaisuuksia kokoontumiseen ja yhdessäoloon sekä kehittää
ja ylläpitää jäsenistönsä yhteenkuuluvuutta sekä maanpuolustus- ja upseerihenkeä. Lisäksi kerho tarjoaa tilojaan
muuhun maanpuolustusaatteelliseen

Lyhyt esitykseni painottuu siihen keitä
me olemme ja mistä me tulemme.
Esitykseni toiminee myös alustuksena mahdolliselle keskustelulle.
Elettiin vuotta 1946. Puolustusvoimain (va) komentajana oli kenrl Jarl
Lundqvist, koska jalkaväenkenraali
Erik Heinrichs oli joutunut eroamaan
ns. asekätkentäjutun takia. Lundqvist
oli entinen ilmavoimien komentaja.
Puolustusvoimien pääesikuntaa johti
tuohon aikaan kenrl Aksel Airo, joka
oli myös pidätettynä asekätkentäjutussa. Hänen viransijaisenaan toimi kenrl
Einar Mäkinen.
Pääesikunnasta tuli käsky selvittää
muun muassa Katajanokan kerhorakennuksen käyttöä ja tarvetta tulevaisuudessa, koska siviilihallinnolla oli
tarvetta saada tilat omaan käyttöönsä.
Upseeriston piirissä oltiin yleisesti sitä
mieltä, että kerhorakennus oli pidettävä edelleen upseeriston kokoontumispaikkana. Tässä vaiheessa kuvaan ja
apuun astui myös pieni postimerkkeilystä kiinnostunut joukko, joka omalta
osaltaan pyrki luomaan toimintaa kerhorakennukseen sen säilyttämiseksi
upseeriston hallinnassa.
Alkuperäisen kasinorakennuksen
valmistumisajankohta on hieman epä-
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ollut seitsemän (7) jäsentämme, jotka
toimittivat yhteensä 101 numeroa.
Upseerifilatelistit merkittiin yhdistysrekisteriin 17.9.1948, jolloin myös
ensimmäiset säännöt hyväksyttiin virallisesti.
Jäsenmäärän kehitystä kuvaavat
seuraavat kaksi käyrää. Jäsenkehitys
kääntyi 1980-luvun alkupuolella laskuun.

toimintaan. Miksi me olemme nyt kokoontuneet tähän auditorioon, emmekä Katajanokan kasinolle esimerkiksi
meri- tai kenraalisaliin, on hyvä kysymys? Asia on ainakin toistaiseksi kiinni
vain rahasta!
Toistaiseksi pitkäaikaisin (56 vuotta) jäsenemme edesmennyt Juhani
Hämäläinen (Jouko Kottila 55 vuotta
jäsenenä istuu täällä) esitelmöi taannoin kerhomme 60-vuotistilaisuudessa muun muassa kokoontumispaikkojemme vaihtuvuuden syistä.
Siteeraus: ”Vaikka kerhomme perustettiin pelastamaan Katajanokan
upseerikerho ’kansankulttuurilta’ niin
1960-luvulla upseerikerhon ja muidenkin kokouspaikkojen ravintoloitsijat ryhtyivät tuijottamaan vain rahalliseen tuottoon. Emme kait syöneet ja
ryypänneet tarpeeksi.”
Kaikkiaan häätö tai muutto syystä tai toisesta on tullut Katajanokan
Kasinon jälkeen yhteensä 12:sta eri
paikasta. Toistaiseksi kokoonnumme
täällä MPY:n tiloissa.
Tiedoksenne viimeisin PE-päätös
joulukuulta 2015 Suomen varuskuntien kerhotoiminnan tulevaisuuteen liittyen: Vuodesta 2017 alkaen ei anneta
euroakaan tukea kerhojen vuokriin tai
muuhun toimintaan.
Jo ensimmäisessä kokouksessa pidettiin vaihdonjohdattaja Niilo Luostarisen johdolla huutokauppa kuten
tapahtuu edelleen tänäänkin tässä juhlakokouksessa Kaj Hellmanin johdolla.
Upseerifilatelistit liittyivät vuonna
1947 perustettuun Suomen Filatelistiliittoon jo alkuvaiheessa. Tässä yhteydessä mainittakoon, että jäsenemme
Helsingin poliisikomentaja ylil Veikko
Hietalahti oli Filatelistiliiton ensimmäinen puheenjohtaja. Muita kerhomme
jäseniä Filatelistiliiton puheenjohtajina
ovat olleet res maj Vladi Marmo, res
kapt Björn-Erik Saarinen ja res vänr
Jussi Tuori. Lisäksi 14 jäsentämme on
ollut Suomen Filatelistiliiton hallituksissa. Philatelia Fennican eli nykyisen
Filatelisti-lehden päätoimittajana on

Selittävinä tekijöinä ovat:
– Joukko-osastojen ja esikuntien 		
lakkauttaminen tai muutto pois 		
pääkaupunkiseudulta. Noin 50 		
joukkoa oli Helsingissä, kun nyt 		
niitä on tasan kahdeksan (8).
– PV:n upseerikunnan vähenemnen 		
(toisaalta se ei ole totuuden 		
mukaista, koska 2000-luvun alusta
alkaen osa opistoupseereista sai
upseeriarvot)
– Harrastuksen hiipuminen
– Ikääntyminen
– (keski-ikämme on nyt 71 v
(84 v Jyri Paulaharju ja
41 v Klaus Fromholz)
– pääkaupunkiseudulla 21 jäsentä
		 ja 10 jäsentä yli 100 km päässä 		
		Helsingistä
– Alue kattaa Hangosta Kemiin 		
		 ja Vaasasta Joensuuhun
– Lähtöhaastatteluja ei ole pidetty, 		
joten tarkkaa muuta syytä ei tiedetä!
Jäsenistömme koostuu kaiken tyyppisistä upseereista kenraalista vänrikkiin.
Toisaalta on hyvä mainita, että siviilioppiarvojen tai -tehtävien mukaista
tarkastelua ei ole tehty. Jäsentemme
siviiliammatit koostuvat kaikenlaisista
ja -tasoisista tehtävistä toimitusjohtajiin ja professoreihin asti.
Kuriositeettina voidaan mainita,
että aikanaan 1970-luvulla upseeriarvojen ja siviilitehtävien maininnan
lopettaminen pöytäkirjoissa on hankaloittanut ”tutkijan” tehtäviä merkittävästi.
Lisäksi 1980-luvulle tultaessa koko-
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uspöytäkirjojen laatiminen lopetettiin
(pl. sääntömääräiset yhdistyskokoukset) kun siirryttiin pitämään kerhotapaamisia.

Palkitsemiset
Kerhomme jäsenille on myönnetty 130
Suomen Filatelistiliiton jakamaa Pro
Philatelia -mitalia ja joitakin Suomen
Filatelistiseuran vuodesta 1941 alkaen filateelisesta tutkimustoiminnasta
myöntämiä Einar Fieandt -mitaleita.
Pro Philatelia -kultamitali on jaettu
toistaiseksi seitsemälle (7) jäsenellemme.
Lainaus: ”Pro Philatelia on Suomen
postimerkin 100-vuotisnäyttelyn FINLANDIA-56:n näyttelytoimikunnan
perustama mitali. Kultamitali annetaan erittäin ansiokkaasta toiminnasta
filatelian hyväksi. Lisäksi edellytetään
erityisen merkittäviä, mielellään kansainvälisiä, filateelisia ansioita, kuten
näyttely-, tuomari-, tutkimus- tai julkaisutoimintaa.”
Seuramme jäsenet ovat lisäksi voittaneet lukemattoman määrän mitaleita Grand Prix -mestariluokasta alkaen
kotimaan, pohjoismaiden tai maailmannäyttelyissä vuosikymmenien aikana. Valitettavasti seuramme omat
arkistotiedot näistä voitoista ovat
hyvin vajavaiset. Maininnanarvoista
on ainakin se, että tällä hetkellä ainoa
suomalainen maailmalla arvostetun
Britannian filatelisti-kongressin RDFnimilistalla (Roll of Distinguished Philatelists) oleva henkilö on jäsenemme
Jussi Tuori.
Palkintojen ja tunnustuksen saamisen lisäksi jäseniämme on toiminut
monentasoisissa kotimaisissa ja kansainvälissä tuomaritehtävissä ja toimii
edelleenkin.
Tässä yhteydessä on myös syytä
todeta, että monet jäsenemme ovat
samalla kertaa useiden muidenkin
postimerkkikerhojen jäseniä.

Upseerifilatelisti-lehti
Postimerkkikerhollamme on ollut vuodesta 1958 alkaen oma lehti Upseerifilatelisti, joka ilmestyy paperiversiona
kahdesti vuosittain ja on myös luettavissa vuoden 2011 numerosta alkaen
jäsenemme Arvo Sohkasen laatimilta
ja ylläpitämiltä kotisivuilta: upseerifilatelistit.com.
Ensimmäisessä ns. ”nimettömässä”
lehdessä julkaistiin lehden nimikilpailu,
jonka voitti maj Vilho Meinanderin ja
res ltn Niilo Luostarisen ehdotus Upseerifilatelisti.
Upseerifilatelistien tunnus on peräisin päivämäärältä 12.12.1950. Sen
piirsi kapteeni Sakari Salokangas silloisen puheenjohtajamme maj Kalle
Vaarnaksen ehdotuksesta. Tunnusta
käytetään myös Upseerifilatelistien jakamissa ansiomitaleissa ja standaarissa.
Nykyinen käytössä oleva tunnuksemme, myös sähköisessä muodossa,
on jäsenemme heraldikko, komkapt
evp Tapani Talarin käsialaa vuodelta
2006.
Omakuvapostimerkit ovat nykypäivää, joten mekin olemme julkaisseet
juhlavuotemme muistoksi kaksi omakuvapostimerkkiä, jotka ovat hallituksen ideoimia ja Tapani Talarin toteuttamia.
Näyttelyt
Kerhon omat tai yhdessä muiden kanssa toimeenpannut näyttelyt kuvastavat jäsenistön aktiivisuutta ja halua ja
toisaalta jäsenistöstä löytyvää tietoa ja
taitoa sekä varoja näyttelyn hoitamiseksi. Kaikkia edellä mainittuja asioita
tarvitaan näyttelyiden toteuttamisessa. Vuoden 2001 jälkeen ei ole kyetty
näyttelyä aikaansaamaan.

Avaan keskustelun!
Puheenjohtaja
Kommodori evp, ST
Kai Varsio
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IN MEMORIAM
Alkuvuodesta 2016 tuli tietoomme
suruviesti yhden jäsenemme poismenosta. Upseerifilatelistit jäävät
kaipaamaan pitkäaikaista jäsentämme lämpimin muistoin.

Harri Heimo Jäppinen
1929–2016
70-vuotisjuhlamerkki
Tämä juhlamerkki tehtiin vain juhlakutsujen postitusta varten. Merkin
suunnittelu ja toteutus on jäsenemme heraldikko Tapani Talarin käsialaa. Mikäli joku on kiinnostunut tilaamaan sitä vielä itselleen, voi ottaa
yhteyttä Kaarlo Hirvikoskeen, puh.
050 566 6233, tai sähköpostitse:
kaarlo.hirvikoski@elisanet.fi
Mikäli riittävästi halukkaita ilmaantuu, voidaan harkita merkin
lisäpainosta. Merkin hinta on 2,50
euroa + lähetyskulut.

Harri Jäppinen, teknkapt evp, syntyi
23.1.1929 Viipurissa ja poistui joukostamme 1.2.2016 Kouvolassa 87 vuoden
ikäisenä. Hän oli liittynyt yhdistykseemme 1991 jäsennumerolla 302.
Harri aloitti postimerkkien keräilyn
jo kuusivuotiaana Viipurissa. Siellä alkoi myös hänen toinen harrastuksensa,
tenniksen pelaaminen. Ilmavoimiin hän
hakeutui vapaaehtoisena vuonna 1947
Tikkakoskelle. Sen jälkeen matka jatkui Kauhavan Ilmavoimien teknilliseen
kouluun ja edelleen Karjalan Lennoston
mestarikurssille. Sieltä tuli siirto Kauhavan Teknilliseen kouluun opettajaksi.
Tarkastajakurssin suoritettuaan hän
siirtyi HävLLv 31:een konetarkastajaksi
ja myöhemmin Korjaamolle lentokonejaoksen päälliköksi ja lopulta Esikuntaan
erityistehtäviin. Sieltä hän jäi sitten eläkkeelle.
Upseerifilatelisteihin liityttyään hän
on kirjoittanut lehteemme useita artikkeleita ja toiminut yhdistyksen puheenjohtajana 1999–2003. Muutettuaan
Kouvolaan hän kävi kokouksissamme
Helsingissä vain kahdesti, 2012 pitämässä esitelmän MG-koneista ja 2014
kerhojen yhteiskokouksessa. Keräilyalanaan hänellä oli leimatut Suomi-merkit ja
tennikseen liittyvät postimerkit.

Onnenmerkki 2016

Vuosikokouksessa 29.2.2016 arvottiin jälleen onnenmerkki. Onnenmerkiksi oli tälläkin kertaa valittu 8
pennin vihreä nelilukuinen vuodelta
1875 Senaatin painanta leimattuna.
Arvonnassa onni suosi helsinkiläistä
Kari Rahialaa.
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VIERAILUJA
Uf
Ehiöfilatelistien kokous 2.2.2016

Kari Rahiala johti puhetta vielä tässä kokouksessa.

Suomen Ehiöfilatelistit olivat taas kutsuneet kokoukseensa muitakin kuin jäseniään. Paikalle oli saapunut 10 osanottajaa.
Yhdistysten kokouksissa aina puhutaan
siitä, että pitäisi olla enemmän kerhojen
välistä yhteistyötä, mutta kun suorastaan
tyrkytetään mahdollisuutta, esimerkiksi
tulla vieraisille toisten kerhojen kokouksiin, niin ollaan sitten saapumatta.
Kokous alkoi Kari Rahialan alkupuheilla. Sen jälkeen Ehiöfilatelistit aloittivat vuosikokouksensa. Kokouksen ainoa
päätettävä asia oli uuden puheenjohtajan
valinta Suomen Ehiöfilatelisteille. Vaalitoimikunta oli tehnyt pohjustavaa työtä ja
esitti uudeksi puheenjohtajaksi Yrjö Klingeä, jonka vakuutettiin suostuneet asiaan
etukäteen, sillä hän ei ollut päässyt tähän
kokoukseen. Kokous hyväksyi tämän ehdotuksen. Puheenjohtajan ikään tuli kertaheitolla n. 30 vuoden nuorennus. Lisäksi
ilmoitusasiana tiedotettiin, että Kaarlo Hir-

vikoski oli lupautunut hoitamaan Ehiöfilatelistien kirjanpitojärjestelyjä.
Kokouksen esitelmöitsijäksi oli kutsuttu Lauri Poropudas Hämeenlinnasta.

Illan esitelmöitsijänä oli Lauri Poropudas.
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Kokousväki seuraa ja kuuntelee tarkkaavaisesti kokouksen sujumista.

Hänen aiheensa oli ”Filatelian historiaa”.
Aihe käsitteli enemmän henkilö- ja järjestöhistoriaa 1800-luvulta aina 1900-luvun
puolelle, eikä niinkään postimerkkejä.
Esitelmä oli laadukas ja herättikin paljon
kysymyksiä ja kommentteja. Esitelmöitsijä
saikin tuntuvat aplodit paikalla olleilta. Tämän esitelmän olisi suonut useampienkin
filatelistien tulleen kuuntelemaan.
Sitten seurasi taas Kaj Hellmanin odotettu huutokauppa. Myytävänä oli tietenkin ehiöitä, mutta myös postimerkkejä.
Huutokauppa eteni ripeästi ja suurin osa
kohteista sai uuden omistajan. Kohtuullisen hyvä tulos, ilmoitti Kaj Hellman.
Kokouksen aikana jouduin yllättäen
kutsutuksi Suomen Ehiöfilatelistien jäseneksi ja lisäksi minut palkittiin yhdistyksen
15-vuotismitalilla. Tämän huomionosoituksen takana olivat tietenkin yhdistyksen
puuhamiehet Kari Rahiala ja Kaj Hellman.
Olen varsin otettu tästä asiasta ja lausun
tässä vielä kiitokseni Suomen Ehiöfilatelisteille.
Teksti ja Kuvat Arvo Sohkanen

Arvo Sohkanen ja Kari Rahiala. Kuvan otti
Kaj Hellman.
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Ehiöfilatelistien kokous 5.4.2016

Suomen Ehiöfilatelistien uusi puheenjohtaja Yrjö Klinge esittäytyi.

puheenjohtajaksi valittu Yrjö Klinge, joka
ottikin tehtävän haltuun asiantuntemuksella. Kaj Hellman oli tuonut mukanaan
vieraan, nimittäin Jeffrey C. Stonen Skotlannista. Hän liittyy heidän yhteistyöhönsä Agathon Fabergésta tehtävään kirjaan.

Suomen Ehiöfilatelistien toinen kevätkokous 5.4.2016 oli saanut paikalle mukavat 13 osanottajaa. Kokouksen aluksi Kari
Rahiala valotti hiukan erinäisiä asioita luovuttaessaan yhdistyksen uudelle puheenjohtajalle. Jo edellisessä kokouksessa oli

Huutokauppa käynnissä. Kaj Hellman huudattaa ja Kristian Stockmann toimii sihteerinä.
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Vasemmalta yhdistyksen vieras Jeffrey C. Stone, Kristian Stockmann ja Kaj Hellman.

Varsinainen kokous alkoi liittokokousedustajan nimeämisellä Nordiapostimerkkinäyttelyn yhteydessä pidettävään Filatelistiliiton liittokokoukseen.
Tehtävään valtuutettiin Matias Frimodig,
jolle Kari Rahiala antoi joitain evästyksiä.
Lisäksi käytiin läpi tiettyjä muodollisuuksia pöytäkirjojen suhteen, joita tarvitaan
muissa valtuutusasioissa. Uusi puheenjohtaja alusti jo yhdistyksen 60-vuotisjuhliin
liittyviä asioita. Niistä ei kuitenkaan tehty
vielä päätöksiä.
Seuraavaksi päätettiin syyskauden
kokouspäivämäärät: 20.9., 1.11. ja yhteispikkujoulukokous Upseerifilatelistien
kanssa 13.12. Ohjelmista ei ollut vielä
tietoa. Kuulemme niistä sitten myöhemmin alkusyksystä.
Uusi puheenjohtaja Yrjö Klinge esittäytyi ja kertoi hiukan yhdestä keräilyalueestaan, nimittäin japanilaisten laivapostikorttien keräilystä. Hän heijasti niitä
seinänäytölle. Kortteja oli runsaasti ja ne
olivat varsin näyttäviä.
Illan lopuksi pidettiin taas Kaj Hellmanin järjestämä huutokauppa. Myytävänä
oli runsaasti ehiöitä sekä postimerkkejä.

Ehiöitä menikin kaupaksi, enimmäkseen
Tampereen suuntaan. Loppujen lopuksi
pöydälle jäi varsin vähän tavaraa ja Kaj
Hellman ilmoittikin tyytyväisyytensä huutokaupan tulokseen. Ehiöfilatelistit lähtivätkin jo kesälomalle keräämään voimia
syyskautta varten.
Teksti ja kuvat Arvo Sohkanen

Suomen Ehiöfilatelistien
syksyn 2016 kokousajat
Tiistai 20.9.2016 klo 17.00
Tiistai 1.11.2016 klo 17.00
Tiistai 13.12.2016 klo 17.00
(Pikkujoulukokous Upseerifilatelistien kanssa)
Kokouksien ohjelmat ovat vielä
auki. Pikkujoulukokouksessa on
luvassa tavanmukaista joulutarjoilua.
Kokouspaikka on: Markkinointiinstituutti, Töölöntullinkatu 6,
toinen kerros, Sisu-kabinetti.
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KERHOTOIMINTAA
keskustelimme kevään 70-vuotisjuhlakokoukseen liittyvistä asioista. Puheenjohtajan mukaan valmistelut ovat edenneet
suunnitellusti. Juhlakokoukseen päätettiin lähettää kirjallinen kutsu kaikille jäsenillemme ja valikoidusti muille lähellä
toimintaamme oleville. Kari Rahiala oli sitä
mieltä, että olisi pitänyt järjestää juhlan
kunniaksi näyttely aiemmasta toiminnastamme. Kokouksessa kuitenkin todettiin,
että porukan ikääntyessä ei ole juurikaan
halukkuutta minkään sellaisen järjestämiseen eikä tarpeeksi vahvaa vetäjää sen
tyyppisiin asioihin. Esitelmävuorossa oli
tällä kertaa Kari Rahiala ajankohtaisaiheineen. Hän puhui erityisesti Suomessa
vallitsevasta ”ruikuttamiskulttuurista”,
mihin moni salissa olevakin yhtyi. ”Kun
sitä ylläpidetään, niin se lamauttaa kansaa ja kaikki vireys kohta minkään asian
edesauttamiseksi puuttuu”. Lisäksi hän
esitteli joitain ehiöitä kokoelmastaan ja
puhui mm. erilaisista liimoista, joita ennen vanhaan käytettiin. Lopuksi pidettiin
pienempimuotoinen huutokauppa, jossa
oli myytävänä Heimon perikunnalta ostettuja kohteita. Pienoisen ”pakkomyynnin” seurauksena kertyikin yhdistyksen
kassaan jonkin verran kahisevaa.
Helmikuun toinen kokous 15.2. oli
tuonut paikalle seitsemän jäsentämme.
Kokouksen aluksi puheenjohtaja ilmoitti, että hän oli puuhannut yhdistykselle
erillistä 70-vuotisjuhlamerkkiä lähinnä
kutsukirjeiden postittamista varten. Heraldikko Tapani Talari olikin jo tehnyt ehdotuksen merkistä. Käydyn keskustelun
perusteella asia hyväksyttiin ja ryhdyttiin
kiireellisiin toimenpiteisiin asian vauhdittamiseksi. Lisäksi keskusteltiin 70-vuotisjuhlien viettämiseen liittyvistä asioista.
Esitelmävuorossa oli tällä kertaa Kai Varsio
ja esitelmän aiheena oli: ”Altavastaajan
aseesta globaaliksi ydinaseeksi – sukellusveneet postimerkeillä”. Kertomus alkoi
ihan ensimmäisistä sukellusveneistä, jotka
olivat ”soutuvetoisia” ja jatkui aina ydinsukellusveneisiin. Saimme nähdä tämän
kehityksen postimerkkeinä. Kokouksen

Kevätkausi 2016
Vuoden 2016 ensimmäinen kokous 4.1.
alkoi kuuden jäsenemme voimin. Kokouksen aluksi puheenjohtaja Kai Varsio esitteli
uuden jäsenehdokkaan Jorma Kantosen
jäsenanomuksen yhdistyksen kokoukselle.
Seuranneessa sääntöjen mukaisessa käsittelyssä kokous hyväksyi hänet uudeksi jäseneksemme jäsennumerolla 326. Kokouksen jatkuessa Kari Rahiala kertoi joitain
ajankohtaiskuulumisia. Esitelmävuorossa
oli Tuomas Juvonen aiheenaan: ”Kokemuksia 2015 Stamp Forumista”. Hän valotti näinkin suuren näyttelyn järjestämistä selkein organisaatiokaavioin. Hyvällä
järjestelyllä ja hyvillä miehillä se varmasti
onnistui parhain päin. Kokous päättyi tavanomaisiin voittoarpojen nostoon.
Tammikuun toinen kokous 18.1. oli
sikäli merkillinen, että vain kaksi jäsentä
esitelmöitsijän lisäksi vaivautui paikalle. Tosin yksi jäsen tuli 17.30, mutta ei
ehtinyt esitelmän kuulemiseen. Lopulta
meitä oli siis vain neljä jäsentä paikalla. Se
on pohjanoteeraus, enkä muista sellaista sattuneen aikaisemmin. ”Jotain tarttis
tehrä”. Aluksi keskustelimme kolmistaan
akuuteista asioista ja akateemisen vartin
jälkeen oli vuorossa Jouko Kottilan pitämä esitelmä: ”Viranomaisverkko Virve”.
Hän kertoi siitä miten vaikeaa oli saada
muut asian taakse. Sitkeän työn jälkeen se
kuitenkin onnistui ja Kottila sai verkon kehittämisen alkuun. Saimme nähdä noin 30
kalvon esitelmän asiasta. Kottilan jäädessä
eläkkeelle verkko on sittemmin valmistunut ja käytössä. Jouko Kottila on saanut
ansioistaan ulkomaisen kunniakirjan ja
muitakin kiitosmainintoja. Lopuksi keskustelimme Kai Varsion johdolla juhlakokouksen päivämäärän siirtämisestä 11.4.
pidettäväksi. Syynä oli päällekkäisyyksiä
ohjelman kanssa. Puheenjohtaja lupasi
järjestellä tarvittavia muutoksia.
Helmikuun ensimmäinen kokous pidettiin 1.2. ja paikalle oli saapunut kahdeksan jäsentämme. Kokouksen aluksi
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lopussa oli pienimuotoinen huutokauppa
ja tietenkin arpajaiset.
Helmikuun kolmas kokous 29.2. oli
yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous. Paikalle tuli seitsemän jäsentämme.
Perinteisesti nämä vuosikokoukset eivät
kiinnosta kaikkia jäseniä. Syytä kylläkin
olisi. Päätetäänhän niissä yhdistyksen
asioista. Aluksi keskusteltiin yleisistä asioista. Todettiin juhlakutsujen lähteneen
liikkeelle ja saapuneenkin jäsenille. Loput
70-vuotisjuhlapostimerkeistä annettiin
Kaarlo Hirvikoskelle edelleen myyntiä
varten. Sen jälkeen puheenjohtaja Kai
Varsio avasi vuosikokouksen. Suoritetussa
äänestyksessä hänet valittiin myös vuosikokouksen puheenjohtajaksi. Timo Pokela
valittiin sihteeriksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Jouko Kottila ja Aleksi Vuorenmaa.
Sääntömääräiset asiat käytiin melko yksityiskohtaisesti läpi. Lopulta kaikki hyväksyttiin pienin korjauksin jäsenmäärän
suhteen ja vastuuvapauskin myönnettiin
yhdistyksen hallinnolle. Perinteisen vuosikokouksen onnenmerkki-arvonnan voitti
tänä vuonna Kari Rahiala Helsingistä. Tilaisuus päättyi taas arpajaisten voittoarpojen nostoon.
Maaliskuun ainoaan kokoukseen 14.3.
tuli paikalle seitsemän jäsentämme. Puheenjohtajan poissa ollessa kokousta
johdatteli varapuheenjohtaja Kaarlo Hirvikoski. Hän esitteli ensin puheenjohtajan lähettämiä matkalaskuja. Keskustelun
jälkeen päätettiin hyväksyä ne pienellä
muutoksella. Kaarlo kertoi saaneensa tilitykset Heimon postimerkkikokoelman
myynnistä sekä Käpylän Merkistä, että
Kouvolan Halvan tavaran huutokaupasta. Yhdistykselle tuntui jäävän jonkinmoinen tuotto niistä. Tosin suuri osa menee
70-vuotisjuhlan kattamiseen. Sihteeri
Timo Pokela ilmoitti 21 henkilön vahvistaneen osallistumisensa juhlakokoukseen.
Seuranneessa keskustelutilaisuudessa käsiteltiin ja käytiin läpi vielä joitain juhlakokoukseen liittyviä asioita. Ilmeisesti kaikki
on hallinnassa. Koska kokouksen ohjelmalistalla ei ollut merkittyä esitelmän pitäjää,
niin Kaarlo Hirvikoski oli tuonut paikalle
Islanti-kokoelmansa nähtäväksi. Kokoel-

ma käsitti 80 sivua ja siitä sai varsin hyvän
käsityksen Islannin postin julkaisemista
merkeistä. Kokoelma oli aiemmin ollut
näytillä KOP:n Filatelistikerhon näyttelyissä 1965 ja 1975, jolloin hän oli saanut
kunniakirjan osallistumisesta sekä Ruotsin
kansallisessa Bofilex07-näyttelyssä, josta
tuli palkinnoksi hopeamitali. Kaarlolle annettiinkin tuntuvat aplodit esitelmän päätyttyä. Kokous päättyi hieman normaalia
aiemmin.
Juhlakokouksesta 11.4. enemmän toisaalla tässä lehdessä.
Huhtikuun toinen kokous 25.4. oli innostanut paikalle kuusi jäsentämme sekä
vierailijoina Jorma Keturi, Jari Forsblom
ja Jorma Lindeblad. Puheenjohtaja Kai
Varsion alkupuheiden jälkeen kierrätettiin
jotain muilta kerhoilta tullutta materiaalia.
Kai Varsio vielä kiitteli juhlakokoukseen
osallistuneita ja kertoi jotakin Filatelistiliiton liittokokouksesta. Sovittiin seuraavan
lehden laajuudeksi 20 sivua, mikäli se ei
aiheuta tuntuvaa korotusta hintaan. Illan esitelmiä oli poikkeuksellisesti kaksi
kappaletta, jotka tosin liittyivät tietyltä
osin toisiinsa. Ensimmäisenä oli vuorossa
Jorma Keturi, aiheenaan: ”Lähteet kertovat”. Esitelmä käsitteli ilmailun kehitystä,
lentopostikuljettamista syntyneellä medialla, vuodet 1818–1952, ilmamaksuista vapaata kuljetusta, joka tuli voimaan

Laivasto-osaston
sukellusveneet
Kai Varsion Maailman suurin laivasto-osasto -postimerkkikokoelman sukellusveneet ovat esillä
31.12.2016 asti Turussa Forum
Marinum merimuseossa, Linnankatu 72, 20100 Turku.
Varsion sukellusvenepostimerkit
(436 kpl) ovat esillä julkisesti ensimmäistä kertaa osana merimuseon
laajempaa sukellusvenenäyttelyä.
Tervetuloa tutustumaan.
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1938. Toinen esitelmöitsijä oli Timo Pokela aiheenaan: ”Kirjaprojektin taustaa”.
Postin kuljetusta sotilaskoneilla, mannertenvälistä lentopostikuljetusta, sota-aikaa,
LVK:n aikaa ja uutta aikaa. Mainittakoon,
että Timo Pokela lupasi tekeillä olevan
Lentopostikirjan yhteistyössä Jorma Keturin kanssa olevan valmis viimeistään
syksyn 2016 Kirjamessujen yhteydessä,
mikä otettiin selvänä lupauksena. Tilaisuus
päättyi voittoarpojen nostoon ja poistuimme paikalta hieman normaalia aiemmin
Kokonaismaanpuolustusjoukkojen vyöryessä sisään.
Toukokuun ensimmäinen kokous 9.5.
oli tuonut paikalle seitsemän jäsenemme lisäksi Jari Forsblomin sekä Tuulia ja
Antti Koskisen. Ilmeisesti esitelmän aihe
oli tuonut vieraamme paikalle. Kokouksen avasi puheenjohtajan poissa ollessa
varapuheenjohtaja Kaarlo Hirvikoski. Alkukyselyissä ei ollut mainittavampaa esilletuloa. Esitelmävuorossa oli Kaarlo Hirvi-

Huomio kerhot!

Esitelmä tilattavissa
Sotatieteiden tohtori, kommodori
evp Kai Varsion väitöskirjaa on tilattavissa osoitteesta:
Seuraavien verkkokauppojen doria.fi ja juvenesprint.fi sivuilta.
Kai Varsio lupautuu pitämään
PowerPoint-esitelmän ”Postimerkeistä väitöskirja” kun joku kerho
tai muu yhteisö haluaa kuulla miten Suomen ensimmäinen väitöskirja postimerkeistä sai alkunsa ja
valmistui lopulliseen muotoonsa
vuosina 2010–2015.
Yhteys Kai Varsio, puhelimitse
044 588 7468 tai sähköpostitse:
kai.varsio@hotmail.com

Toukokuun ensimmäinen kokous 9.5. oli tuonut paikalle kolme vierasta. Vasemmalta Antti ja Tuulia Koskinen, Timo Pokela, Seppo Volotinen, Jouko Kottila, Jari Forsblom, Arno
Kullberg sekä esitelmöitsijä Kaarlo Hirvikoski.
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koski aiheenaan: ”Petsamo osana Suomea
1920–1944 -kuvakortteja”. Kaarlo selvitteli ensin miltä alueelta ko. kortit olivat
peräisin. Sen jälkeen hän laittoi kortit kiertämään kertoen samalla niiden taustoista.
Kortteja olikin lähes 160 kpl. Useimmat
olivat taidokkaita sen aikaisia valokuvia.
Kerhomme vieraatkin olivat perehtyneet
Petsamoon ja saimme kuulla monesta kortista lisävalaistusta. Kaarlolle annettiinkin
tuntuvat aplodit. Lopuksi oli taas voittoarpojen nostaminen.
Toukokuun toinen kokous 23.5. pidettiin kuuden jäsenemme voimin. Puheenjohtaja Kai Varsio kertoi kuulumisia
Lappeenrannan Postimerkkikerhon kokouksesta, johon hän oli saanut kutsun esitelmöitsijäksi. Paikalla oli runsaasti väkeä
ja tilaisuudessa oli myös mukavasti toimintaa ja kakkutarjoiluakin. Näin siis Lappeenrannassa. Koska meillä oli kyseessä
kevätkauden viimeinen kokous, niin puheenjohtaja kyseli halukkaita esitelmän
pitäjiä syksyn kokouksiin. Tiettävästi yksi
varaus tuli. Esitelmät ovat tärkeitä, sillä
ilman niitä tuskin saisimme kahta tuntia
kulumaan. Tällä kertaa esitelmävuorossa

oli jäsenemme Arno Kullberg aiheenaan:
”Postia maailmalta perhosten siivin”.
Perhosia on tiettävästi kuvattu maailmassa 125.000 eri lajia ja Suomessakin
n. 2450–2600 lajia tilastoinnista riippuen.
Perhosaiheisia postimerkkejä on maailmalla tähän päivään mennessä julkaistu
jo yli 5000 erilaista ja lisää on vielä tulossa.
Saimme nähdä osan hänen kiintoisasta
kokoelmastaan kulkeneista kirjekuorista, jotka oli varustettu perhosaiheisilla
merkeillä. Esitelmä herättikin runsaasti
kysymyksiä, joihin Arno Kullberg vastasi
hetimiten. Hänelle annettiinkin lopuksi tuntuvat aplodit. Esitelmän jälkeisissä
tunnelmissa puheenjohtaja ilmoitti löytäneensä mahtavan postimerkkisivuston:
stampworld.com joka laajuudessaan ylittää jopa Michel-luettelot. Tosin siellä on
tietoa vain myynnissä olevista kohteista,
se ei ole mikään eri maiden kokoelmasivusto. Se löytyy myös suomenkielisenä,
valinnan mukaan. Kokouksen päätteeksi
suoritetun voittoarpojen noston jälkeen
toivotimme toisillemme hyvää ja mukavaa kesää.
Teksti ja kuvat Arvo Sohkanen

Arno Kullbergin perhosaiheisia kokoelmia ihasteltiin 23.5. kokouksessa. Vasemmalta
Aleksi Vuorenmaa, Kaarlo Hirvikoski, Kai Varsio, esitelmöitsijä Arno Kullberg sekä Jouko
Kottila.
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OSTA ARPOJA.
Tue toimintaamme!

2016 SYYSKAUDEN KERHOILLAT, ESITELMÄT JA TAPAHTUMAT
Pvm

Ohjelma

12.9.

Kari Rahiala: Hautajaiskulttuurin muutokset

26.9.

Jari Forsblom: Suomalaiset Viron vapaussodassa eli sodan kulku, leimat, 		
postikortit Pohjan Pojista, Ekströmin joukoista jne

10.10.

Jouko Kottila: VIRVE, viranomaisradioverkon synty (uusintaesitys viime 		
keväältä)

24.10.

Esa Aaltonen: Viestilliset leimat 				

7.11.
23.11.

5.12.
19.12.

Marcus Olli: Helsingin kaupunkiposti
(Huom. keskiviikko) Vierailu Forum Marinum merikeskuksessa Turussa.
(Upseerifilatelistien kotisivuilla tulee olemaan tarkempi ohjelma, kuljetusjärjestelyt, kustannukset ja ilmoittautumismenettely. Lisäksi lähetämme jäsentiedotteen niille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa.)		
Upseerifilatelistien sääntömääräinen vaalikokus
Jussi Tuori: Winning the Indepence (Itsenäisyyden saavuttaminen)

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 2016
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 Timo Pokela
Torivoudintie 1 B 16, 00640 Helsinki
puh. 045 127 6664
timo_pokela@hotmail.com
Vastuualue: kokouspöytäkirjat, kirjeenvaihto
ja tiedotus, toimintakertomus

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
arno.kullberg@icloud.com
Vastuualue: vaihtotoiminta ja huutokauppa
n Jäsenasiat, kerholehti: Arvo Sohkanen
Kisatie 5 D, 00720 Helsinki
puh. 0400 754 674
arvo.sohkanen@saunalahti.fi
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