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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

Tässä ne nyt ovat. Upseerifilatelistien kunnianhimoinen näyttelykokoelman rakentaminen 
saavutti päämäärän puolustusvoimien 100-vuotisnäyttelyn juhlapaviljongissa 4.6.2018. 
Kuusi selät vastakkain olevaa ilma-, maa- ja merivoimia esittelevää filateelista roll-upia 
pystytettyinä Postimuseon kenttäpostia ja muuta postia esittelevien roll-upien seurassa.
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Kai Varsio

Näyttö on nyt suoritettu 

Uf PÄÄKIRJOITUS

´Puolustusvoimat 100´ juhlavuosi 2018 on kääntynyt loppupuolelle, mutta 
lukuisat tapahtumat odottavat vielä toimeenpanoaan. Yksi meneillään oleva 
tapahtuma on meidän upseerifilatelistien aikaansaama. Yhdessä Postimuseon 
asiantuntijoiden Jarmo Niinimäen ja Mikko Nykäsen kanssa valmistamamme 
PV-100 filatelian näkökulmasta -näyttely onnistui yli odotusten. Innovatiivisesti 
roll-up -kankaille painetut postimerkit, kirjeet ja muu filateelinen materiaali oli 
esillä 4.6. Senaatintorilla Helsingissä, kun puolustusvoimat juhli toimintansa 
100. vuosipäivää. Samassa yhteydessä Posti julkaisi juhlapäivän kunniaksi puo-
lustushaaroja esittävät kuusi postimerkkiä. 

Roll-up -kankaille tehdyn näyttelyn innovatiivisuus piilee sinä, että kaikki 16 
’taulua’ on helposti rullattavissa omaan säilytyspussiinsa ja näin kuljetettavissa 
henkilöautolla paikasta toiseen. Ja näin on parhaillaan tapahtumassa. Tämän 
lehden painoon mennessä PV-100 filatelian näkökulmasta -näyttelyn kulku-
reitti eri tapahtumiin kulkee Helsingistä Jyväskylän Tikkakosken, Haminan, 
Tampereen, Hangon, Turun, Mikkelin kautta Iisalmelle. Toistaiseksi näyttelyn 
viimeisin paikka ja aika on 6.12. Mikkelissä. Lisää paikkakuntia on vielä tulos-
sa. Sinäkin voit vielä ehdottaa tilaisuutta/paikkaa missä roll-upit olisivat esillä, 
vaikka vasta tulevana vuonna.

Viesti ja esimerkki postimerkkeilystä harrastuksena sekä Upseerifilatelistien 
olemassa olosta on leviämässä eri puolille Suomea – mikä oli yksi meidän 
tavoitteistamme! Edellisen pääkirjoituksen harras toive ja huudahdus Vau! 
kävivät toteen. Kaikki valmistamamme sivut eivät mahtuneet rajalliseen mää-
rään roll-up -kankaita. Ei huolta, koko PV-100 juhlavuoden aineisto on esillä 
Upseerifilatelistit-kotisivuillamme. Kaikki edellä mainittu osoittaa, että harve-
nevasta jäsenistöstämme on edelleen löydettävissä innostusta ja talkoohenkeä. 

Syksyn aikana on todennäköistä, että Filatelistiliitto aloittaa liiton sääntöjen 
uudistamisen, minkä toivon johtavan liiton ja postimerkkikerhojen tiiviimpään 
yhteistyöhön. Lopputulemana tulisi syntyä yhteen hiileen puhaltava aktiivinen 
harrastajakunta. Liiton uudet toimivat nettisivutkin palvelevat tätä päämäärää.

Syyskauden kerhotapaamisten alkaessa on hyvä muistaa, että esitelmät 
on tarkoitettu jäsenistöllemme, mutta myös vieraille – houkutelkaa kaverinne 
mukaan, tehdään siitä tapa. 

Hyvää puolustusvoimien 100. juhlavuoden jatkoa.
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Upseerifilatelistien näyttelykokoelma puolus-
tusvoimien 100-vuotisjuhlan kunniaksi toteu-
tui onnistuneesti

Puheenjohtajamme Kai Varsio esittelee ylpeänä koostamaansa merivoimien filateelista 
kokoelmaa juhlapaviljongissa.

Kaikki alkoi siitä kun Upseerifilatelisti-
lehden päätoimittaja Kai Varsio oli saa-
nut kunnianhimoisen ajatuksen juhlistaa 
puolustusvoimien 100-vuotisjuhlavuotta 

kerhomme toimesta siten, että tekisimme 
puolustusvoimien 100-vuotisen taipaleen 
kunniaksi kahden kehyksen filateelisen 
näyttelykokoelman, joka tulisi näytteille 
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mahdolliseen juhlapaikkaan. Tämän aja-
tuksen hän esitti Upseerifilatelistin nro 
2/2017 pääkirjoituksessa. Asiaan pa-
lattiin heti vuoden 2018 ensimmäisessä 
Upseerifilatelistien kokouksessa. Asia he-
rättikin innostusta ja kaikki jäsenet olivat 
innolla mukana. Edellisestä kerhon teke-
mästä näyttelystä oli jo hirvittävän pitkä 
aika ja kerholaiset päättivät, että nyt olisi 
aika ryhdistäytyä. Näyttelyä ryhdyttiinkin 
puuhaamaan seuraavissa kokouksissa ja 
vähitellen muodostui ryhmä jäseniä, joista 
jokainen teki luonnoksia erilaisista sivuista. 
Näyttelyaineistoa alkoikin tulla niin paljon, 
että kaikkea ei saatu millään sopimaan 32 
sivuun. Jossain vaiheessa asia ryhmiteltiin 
siten, että kokoelma esitetään puolustus-
haaroittain: ilma-, maa- ja merivoimat. 
Tämä 32 sivun peruskokoelma, joka alun 
perin piti esittää alkuperäisillä kohteilla, 
muotoutuikin sitten pdf-versioksi, joka on 
nähtävissä Upseerifilatelistien kotisivuilla.

Puheenjohtaja Kai Varsio oli ollut yh-
teydessä Postimuseoon ja heidän keskus-
telujensa pohjalta virisi ajatus, että teki-
simme näyttelyn yhdessä. Tämä ajatus 
otti tulta ja seuranneissa neuvotteluissa 
päädyimme esittämään näyttelyn ns. roll-

Näyttelyssä on tietysti hyvä pitää välillä neuvottelupalaveri. Osallisina Kaarlo Hirvikoski, 
Kai Varsio ja Jouko Kottila.

Tapani Talarin kiinnostuksen kohteena oli 
erityisesti Erik Bruunin suunnittelema en-
sipäiväkuori.

up -telineissä puolustusvoimien lippujuh-
lapäivänä juhlapaviljongissa Helsingin 
Senaatintorilla 4.6.2018. Postimuseosta 
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näyttelyä olivat vetämässä tietoasiantun-
tija Mikko Nykänen ja suunnittelija Jarmo 
Niinimäki. 

Alkuperäisestä näyttelykokoelmasta 
valittiin sitten yhteistoiminnassa parhaat 
kohteet eri puolustushaaroista, joista Jar-
mo Niinimäki koosti ammattitaidolla 16 
roll-upia, jotka tulisivat selät vastakkain 
näyttelypaviljonkiin.

Roll-upit valmistuivat aikanaan ja Kai 
Varsion johdolla ne pystytettiin näytte-
lypäivänä juhlapaviljonkiin. Vaikkakin 
harmillista oli, että tyyni sää yltyi pieneksi 
tuuleksi juuri näyttelypäivänä. Onneksi 
puheenjohtaja oli varustautunut tuulta 
vastaan riittävällä määrällä tiiliskiviä. To-
dennäköisesti yksikään roll-up ei kaatu-
nut, vaikka puhuri joskus yltyikin.

Tätä näyttelyä kävivät katsomassa 
kaikki kynnelle kykenevät jäsenemme. Pu-
heenjohtaja Kai Varsion mukaan näyttely 
sai tunnustusta myös muilta filatelisteilta. 
Näyttely tulee aikanaan siirtymään muihin 
puolustusvoimien kohteisiin ja vastaaviin 
paikkoihin, jotka ovat kiinnostuneet asi-
asta.

Senaatintorilla oli nähtävissä myös 
puolustusvoimien jonkinmoinen kalusto-
näyttely. Paikalla ollut jäsenemme Tapani 
Talari intoutui muistelemaan nuoruuttaan 

puolustusvoimien palveluksessa nähtyään 
kentällä Uisko-joukkojenkuljetusveneen.

Juhlapaviljongissa oli myös puolustus-
voimien omaa näyttelytoimintaa eri ase-
lajeista sekä postin julkaiseman puolus-
tusvoimien 100-vuotistaipaleen kunniaksi 
tekemän kuuden merkin vihkon ensipäi-
väleimaus. Merkkejä ja ensipäiväkuoria 
myytiinkin tiiviiseen tahtiin.

   Teksti ja kuvat Arvo Sohkanen

Posti oli paikalla myymässä juhlapostimerkkivihkoa ja suorittamassa ensipäiväleimauksia.

Posti julkaisi juhlamerkkisarjan puolustus-
voimien 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Mer-
kit on suunnitellut graafikko Timo Berry. 
Puheenjohtajamme Kai Varsio oli myös 
mukana suunnittelussa.

Po
st

i
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Tiistai-aamuna kokoontui kahdeksan hen-
gen iskujoukko puoli kahdeksan aikoihin 
Helsingin rautatieasemalla kohteena Iisal-
mi, jonne matkustimme Kuopiossa junaa 
vaihtaen. Heräämisaika oli toki herrasmie-
helle varhainen, mutta tiedossa oli, että 
uhraukset palkitaan. Sitä paitsi nykyisin 
laki ei estä virkistävän aamupirtelön naut-
timista ravintolavaunussa, jos siltä tuntuu. 
Niinpä moni ottikin aamupalalla yhden 
”valmistavan” ilmeen kirkastamiseksi. 
Olihan kohteena nimeltä tuttu, mutta 
ehkä muuten tuntematon merkittävä ko-
timainen sukuyhtiö.

Perille Iisalmeen saavuimme hieman 
ennen kello 14.00. Vastassa oli Olvi 
Oy:n järjestämä kuljetus, kiidättäen mei-
dät ruokapöytään, joka odotti myöhäisiä 
lounasvieraita ja joista viimeinenkin ehti 
autollaan joukkoon. Vastassa oli isän-
tämme, toimitusjohtaja Lasse Aho, jonka 
aloitteesta ja suuresta filatelian harrastuk-
sesta johtuen vierailummekin oli syntynyt. 
Muina syyllisinä olivat puheenjohtajam-
me Kai Varsio, jonka ”Sukellusveneet 
postimerkeillä” -näyttely oli parhaillaan 
Olvin näyttelytiloissa, sekä oma kerhom-
me, joka tarjosi junaliput.

Iskuryhmä Iisalmessa
Filatelia on hyvä syy nähdä Suomea ja sen ystävällisiä äidinkasvoja. Muita 
hyviä syitä ovat hyvä joukko, ja tässä tapauksessa erityisbonuksena hyvä 
olut, savusaunasta ja muusta huikeasta vieraanvaraisuudesta puhumattakaan. 
Upseerifilatelistit olivat kutsumatkalla 140-vuotiaan Olvi Oy:n vieraina 24–25. 
huhtikuuta armon vuonna 2018.

Isäntämme Lasse Aho on ollut Olvin toimitusjohtajana jo 14 vuotta. Olvi-konsernin lii-
kevaihto oli 2017 345,2 milj. euroa ja liikevoitto 44,7 milj. euroa sekä tuotanto 643 milj. 
litraa nestemäisiä tuotteita. Tästä kierroksemme alkoi.

Å
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Odottavin ilmein, tuotteetko mielessä? Vasem-
malta puheenjohtaja Kai Varsio, Seppo Voloti-
nen, Sakari Vehviläinen ja Timo Pokela.

Samoin odotuksin: Arno Kullberg, Aleksi Vuo-
renmaa ja Jouko Kottila.

Mutta filateliaahan me tulimme tänne tutkimaan. 
Postimerkkimuseossa oli vierailun aikana kaksi 
näyttelyä, joista tämä kuori kuului 100-vuotiaan 
Suomen historiaan. Vastalauseena postin venä-
läistämiselle on kuoreen leimattu suuri Finland 
ja postimerkki on liimattu ylösalaisin.

Tällaista keräilyä mies ymmärtää. Varsin laajalle le-
vinnyttä ja loistava tulevaisuus.

On saunottu, syöty hieno illallinen ja nautittu talon 
tuotteita. Seppo Volotinen, Sakari Vehviläinen ja 
aina tyylikkäästi edustava Jouko Kottila.

Arno Kullberg ja Kaarlo Hirvikoski savusaunan ja 
saunaoluiden jälkeen.
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Olvi Oy on suomalainen sukuyhtiö, 
joka toimii viidessä maassa. Yhtiö on pe-
rustettu vuonna 1878 ja työllistää tänä 
päivänä lähes 1.800 työntekijää, joista Ii-
salmessa noin kolme ja puolisataa. Muut 
maat ovat Viro A.Le Coq, perustettu 1807, 
Latvia Cesu Alus, 1590, Liettua Volfas En-
gelman, 1853 ja Valko-Venäjä Lidskoje 
Pivo, 1876. Joten perinteitä riittää! Viime 
vuoden kokonaisliikevaihto oli vajaat 360 
miljoonaa euroa, josta Olvin noin 130 mil-
joonaa ja yhteenlaskettu liikevoitto yli 45 
miljoonaa euroa. Tuottoisin maa oli Viro, 
johon suomalaisella kärrykansalla on var-
maan oma vaikutuksensa. Kun Viro nosti 
alkoholin verotusta, aiheutti se merkittä-
vän pudotuksen valtion tuloissa! Niinpä 
seuraava korotus puolitettiin. Verolla ja 
janolla on valtava voima, mutta tasapaino 
on vaikea asia.

Tutustuimme toimitusjohtajan henki-
lökohtaisella opastuksella Olvin museoon, 
jossa opimme oluen ja sen valmistuksen 
historiaa. Ja olihan siellä muitakin juomia. 
Ja itse tietysti innostuin, kun heti sisään 
tullessa oli esillä Ford malli TT, saman-
lainen jolla yhtiö oli siirtynyt hevoskulje-
tuksista autoihin. Museo oli hieno ja juuri 
sopivan kokoinen. Sen jälkeen oli kaksi 
näyttelyhuonetta, joista toisessa oli Suomi 
100 vuotta -historiallinen postimerkkiko-
koelma ja toisessa puheenjohtajamme 
sukellusveneiden historiaa esittelevä ko-
koelma. Väärinkäsitysten välttämiseksi on 
syytä mainita. että filatelianäyttelyt eivät 
ole yhtiön toimintaa, mutta Olvi on tar-
jonnut niille tilat. 

Kierroksen jälkeen majoituimme kah-
teen vierastaloon, joista toinen oli alkupe-
räisen perustajan funkistalo, jossa perhe 
asui. Talon seinillä oli suomalaisen maala-
ustaiteen kulta-ajan klassikoita, Edelfeltiä, 
Gallen-Kallelaa, ja makuuhuoneissakin 
mm. Helene Schjerfbeckiä. Niinpä keski-
viikkoaamuna ilmestyi aamiaiselle kalpea 
jäsen, joka oli herättyään havainnut toisen 
taulun paikalla vain naulan, ja vakuuttaen 
Lasse Aholle syyttömyyttään! Isäntämme 
lohdutti säikähtänyttä kertoen Schjerf-
beckin olevan lainassa näyttelyssä.

Tiistaina oli meille tarjolla valmistava 

Kirjoittajakin herkistyi, kun museosta löytyi Ford 
malli TT, Iisalmen oluttehtaan kuljetushistoriaan 
kuulunut kuormuri.

Vierailuosasto järjestäytyneenä tehdaskierrokseen. 
Huomaa päiväkodistakin tutut huomioliivit!

Eero Saarisen suunnittelema intarsiatyönä tehty ka-
lusto kutsui illalliselle.
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nesteytys vierastalon alakerran upeas-
sa baaritilassa, jossa testasimme Olvin 
tuotteita, saunoimme mahtavassa savu-
saunassa, jossa Ingvar Kampradkin on 
saunonut, ja nautimme maukkaan ke-
vyen illallisen Eero Saarisen piirustusten 
mukaan tehdyn pöytäkaluston äärellä. Oli 
kulttuurishokki ja herrasmiehen olo!

Aamiaisella Lasse Aho liittyi jälleen seu-
raamme ja kertoili yhtiöstä, sen historiasta, 
nykyisyydestä ja tulevaisuuden näkymistä. 
Saimme paljon uutta ja avartavaa tietoa. 
Kertomusta täydensi tehdaskierros, joka 
konkretisoi nykyaikaisen juomatuotannon 
mittasuhteita. Prosessin ohjauskeskus oli 
kuin lennonjohto. Kuvaruudut välkkyivät 
ja tietokoneet humisivat. Vau!

Kevään koittaessa suunnistimme kohti 
kotia. Iisalmessa oli vielä lumipälviä läh-
tiessämme. Junassa oli lämmintä, kun 
maailmaa jälleen parannettiin auttamal-
la Joukoa, ettei hänen tarvinnut viedä 
kirkkaita ja muita eväitä takaisin kotiin. 
Onneksi olin ottanut pikkumukit mukaan!

Lämmin kiitos 
140-vuotiaalle Olvi Oy:lle, Lasse Aholle, 
Pasi Tuppuraiselle ja Kai Varsiolle! 

Matkalaiset: Kaarlo Hirvikoski, Jouko Kot-
tila, Arno Kullberg, Kai Masalin, Timo Po-
kela, Kai Varsio, Sakari Vehviläinen, Seppo 
Volotinen ja Aleksi Vuorenmaa. 

         Teksti ja kuvat Kai Masalin

Ei lopu juoma juomalla, ei lopu!

Tyytyväiset miehet. Aleksi Vuorenmaa, isännyyttä 
tuurannut Pasi Tuppurainen ja Kai Varsio.

Kiitos, isäntämme Lasse Aho. Huomaa puheenjoh-
tajamme amerikkalainen luonteva hymy!
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Uf VIERAILUJA

Ehiöfilatelistien kevätkausi 2018

Kokous 6.2.2018

Tämä kokous pidettiin viiden jäsenen voi-
min. Puheenjohtajaa odotellessa keskus-

teltiin muiden jäsenten kanssa ajankohtai-
sista asioista. Puheenjohtajan saavuttua 
hän esitteli mukana tuomiaan Hollannin-
Intian ehiöitä vuosilta 1874–1939. Myös 
Kaarlo Hirvikoski oli tuonut paikalle Eestin 
ehiöitä vuosilta 1916–1918, joita saimme 
myös nähdä heijastettuina seinänäytölle.

Koska muuta ohjelmaa ei ollut, kes-
kusteltiin hetken aikaa muista aiheista. 
Puheenjohtaja Yrjö Klinge lupasi järjestää 
kevään jäljellä oleviin kokouksiin jonkin-
laista ohjelmaa. Kokous päättyi hiukan 
normaalia aiemmin.

Kokous 27.3.2018

Kokous oli Suomen Ehiöfilatelistien sään-
tömääräinen vuosikokous. Paikalla oli 
kuusi jäsentä. Puheenjohtaja Yrjö Klinge 
avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat 
tervetulleiksi. Vuosikokouksen puheen-
johtajaksi valittiin istuva puheenjohtaja 
Yrjö Klinge ja sihteeriksi Leena Pärnänen. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaski-

Kaarlo Hirvikoski esitteli Eestin ehiöitä 
Ehiöfilatelistien kokouksessa 6.2.2018. Ti-
lannetta seuraa yhdistyksen puheenjohtaja 
Yrjö Klinge.

Vuosikokouksen 27.3.2018 osanottajia vasemmalta puheenjohtaja Yrjö Klinge, Kaarlo 
Hirvikoski, Jussi Saarinen, Leena Pärnänen ja Kristian Stockmann.
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joiksi valittiin Kaarlo Hirvikoski ja Jussi 
Saarinen. Kokous käytiin läpi sääntömää-
räisesti. Toiminnantarkastusta ei ollut saa-
tu suoritettua ja näin ollen kokous joutui 
hyväksymään tilinpäätöksen. Yhdistyksen 
hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus ti-
likaudelta 2017. Yhdistyksen hallitukseen 
seuraavaksi kaudeksi valittiin sääntöjen 
mukaisesti kolme jäsentä: puheenjohta-
jaksi Yrjö Klinge, varapuheenjohtajaksi 
Kristian Stockmann ja sihteeriksi Leena 
Pärnänen. Virkailijoiksi valittiin: rahas-
tonhoitajaksi Kaarlo Hirvikoski ja jäsen-
rekisterin ylläpitäjäksi ja kokouskutsujen 
lähettäjäksi Arvo Sohkanen sekä vaih-
donjohtajaksi Yrjö Klinge oto.Toiminnan-
tarkastajaksi valittiin Jussi Tuori ja vara-
toiminnantarkastajaksi Matias Frimodig. 
Yhdistys valtuutti Suomen Filatelistiliiton 
sääntömääräiseen liittokokoukseen Jy-
väskylässä 7.4. yhdistystä edustamaan 
Upseerifilatelistien puheenjohtajan Kai 
Varsion. Koska muita asioita ei ollut, niin 
kokous päätettiin.

Kokous 8.5.2018

Kevätkauden viimeinen kokous toi paikal-
le kuusi jäsentä. Tilaisuuden aluksi kokous 
päätti sääntöjen mukaisesti myöntää eron 
jäsenyydestä Jussi Saariselle, hänen anot-
tua sitä edellisessä kokouksessa. Yhdis-
tyksen tämän hetkinen jäsenmäärä on 22 
(Rahialan poismenon jälkeen 21) jäsentä. 
Koska mitään varsinaista ohjelmaa ei ollut 
järjestetty, niin Kaarlo Hirvikoski oli tuo-
nut näytille mm. Eestin kaksoisehiökort-
teja, joita ihastelimme. Kokous päätettiin 
normaalia aiemmin puheensiementen 
loputtua.

Syyskauden kokouksista ei ollut vielä tie-
toa tämän lehden painoon mennessä.  

           Teksti ja kuvat Arvo Sohkanen

Kamarineuvos

Kari Robert Rahiala
1936–2018

IN MEMORIAM
Heinäkuussa 2018 tuli tietoomme 
suruviesti jäsenemme poismenosta. 

Kari Rahiala, vänr res, syntyi 30.5.1936 
Kurkijoella ja poistui joukostamme 2.7. 
2018 Helsingissä 82 vuoden ikäisenä. 
Hän oli liittynyt yhdistykseemme 1976 
jäsennumerolla 242.

Kari Rahialan keräilyharrastus alkoi 
1967 Omskin asemalla, kun hän sai 
maksamastaan ostoksesta takaisin ve-
näläisen muistorahan. Sen jälkeen hän 
on kerännyt kaikkea mahdollista, mitä 
käteen on sattunut ja osittain hankit-
tukin.Yli 30-vuotisen työuran hän teki 
pankkimaailmassa

Hän on myös kirjoittanut useita 
kirjoja, josta tunnetuin on ehkä ”On-
nellinen keräilijä” (1995).

Kari Rahiala teki myös useita 
näyttelykokoelmia ja menestyi niillä 
monissa näyttelyissä.  

Erityisesti muistamme Kari Rahialan 
esitelmiä ja läsnäoloaan kokouksissa. 
Hänen ehtymättömästä salkustaan löy-
tyi aina uutta tavaraa kertomuksineen.

Hän oli jäsenenä lukuisissa yhdistyk-
sissä aina kuolemaansa asti.

Upseerifilatelistit ja ehiöfilatelistit 
jäävät kaipaamaan onnellista keräi-
lijää.
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Uf KERHOTOIMINTAA

Kevätkausi 2018

Yhdistyksen kevätkausi avattiin 15.1. 
seitsemän jäsenen ja yhden vieraan, Jari 
Forsblomin, voimin. Kaikki olivat selvästi 
virkistyneet joululoman aikana. Alkupu-
heissa tuli taas esille varsinkin pohjois-
maisten sekä joidenkin eurooppalaisten 
postien suhtautuminen filateliaan. Arno 
Kullberg ilmoitti käytettävien liimojen 
epäkelpoisuudesta filateliaan. Muun mu-
assa tämä seikka on saanut monet kerää-
jät luopumaan esimerkiksi merkkien tila-
ussopimuksista. Ajattelevatkohan postit 
muulla kuin lompakolla. Puheenjohtaja 
Kai Varsio herätteli keskustelua puolus-
tusvoimien 100-vuotisjuhlan kunniaksi 
tehtävästä filateelisesta kokoelmasta. 
Asiassa oli selvästi herätty ja kiinnostusta 
olikin ilmassa. Hanketta päätettiin edis-
tää seuraavassa kokouksessa. Illan esi-
telmöitsijänä oli Kaarlo Hirvikoski aihee-
naan: ”Paineen alla – postitoiminta Viron 
alueella 1940–1946”. Tämä oli Kaarlon 
80-lehtinen kokoelma alun perin jo vuo-
delta 2005. Kokoelmassa käsiteltiin Viron 
postimaksuja, postileimoja, postisensuu-
ria, kenttäpostia ja muita postihistorian 
kannalta oleellisia aiheita, kuten erilaisia 
postimaksun maksutapoja ja postillisia 
merkintöjä jne. Kokoelma oli varsin mie-
lenkiintoinen ja herätti kysymyksiä. Tosin 
aika oli loppua kesken.

Tammikuun toinen kokous 29.1. käy-
tiin yhdeksän jäsenen voimin. Tilaisuuden 
aluksi puheenjohtaja ilmoitti pidettävän 
ensin esitelmöinnin ja sen jälkeen käsitel-
täisiin muita asioita. Esitelmävuorossa oli 
Tapani Talari aiheenaan: ”Suomen leijo-
nan matka Uppsalasta Saarismerkkiin”. 
Tämähän on heraldikko Talarin ominta 
aihetta. Saimme nähdä ja kuulla leijonan 
eri vaiheita ja oppia samalla hiukan heral-
disia sääntöjäkin. Esitelmästä virisikin mo-
nia kysymyksiä, joihin saimme tietenkin 
vastaukset. Tässä vaiheessa puheenjoh-
taja pyysi Tapani Talarin lavalle ja ojensi 
hänelle 4.12.2017 pidetyssä kokoukses-

sa myönnetyn pronssisen Pro Philatelia 
-mitalin, koska hän ei ollut paikalla ko. 
kokouksessa. Tämän jälkeen siirryimme 
käsittelemään PV 100 -näyttelykokoel-
man alkukäsittelyä. Aihe herättikin mo-
nenmoisia mielipiteitä. Itse kullakin oli 
oma mielipiteensä asiasta, varsinkin sen 
sisällöstä. Lopulta Timo Pokela ilmoitti 
laativansa rungon kokoelmalle, ja käsi-
teltäisiin asia sitten.

Helmikuun ensimmäinen kokous 12.2. 
toi paikalle seitsemän jäsentä. Kokouksen 
alussa annettiin heti puheenvuoro Ulla 
Kemppilälle. Hän oli tullut kertomaan 
meille Jenni Haukio -kokoelman laati-
misesta = ”Runo-Suomi kautta aikain”. 
Kokoelman laatimisesta vastasi työryhmä: 
lyriikan asiantuntija Satu Koskimies sekä 
filatelistit Ulla Kemppilä, Seppo Salonen 
ja Tom Peltonen. Työryhmän johtajana 
oli Finlandia 2017 johtoryhmän puheen-
johtaja Jussi Tuori. Työryhmä tapasi rou-
va Haukion Mäntyniemessä syksyllä 2016 
keskustellen hänen kanssaan kokoelman 
luonteesta ja sen laatimisesta. Kokoel-
massa oli punaisena lankana suomalainen 
runous alkaen Mikael Agricolan ensim-
mäisistä suomenkielisistä runoista siirtyen 
lopulta uudemman polven lyyrikoihin Jui-

Tapani Talari esitelmöi 29.1.Suomen leijo-
nan matkasta Uppsalasta Saarismerkkiin.
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ce Leskiseen ja Ilpo Tiihoseen. Kokoelma 
luovutettiin Jenni Haukiolle kevään 2017 
aikana ja oli esillä Finlandia 2017 -näyt-
telyssä. Kokoelma laadittiin yhden kuu-
kauden aikana, mikä oli loistava saavutus. 
Suurimman työn teki Ulla Kemppilä. Hän 
laati raadille useita ehdotuksia ja näin 
päästiin lopulta maaliin. Esitelmä herätti-
kin runsaasti kysymyksiä, varsinkin koska 
meillä oli ajatus tehdä oma näyttelyko-
koelma. Tässä välissä pidettiin arpajaiset ja 
sen jälkeen puheenjohtajan johdolla aloi-
tettiin oman PV 100 -näyttelykokoelman 
alkusynnytys. Sovittiin jatkettavan viikon 
päästä samoissa tiloissa päiväsaikaan.

Helmikuun toiseen kokoukseen 26.2. 
tuli yllättäen paikalle 11 henkilöä, joista 
kahdeksan jäsentä. Tämä on taas merkki 
siitä, että kiinnostava esitelmän aihe vetää 
porukkaa paikalle. Koska olimme ennen 
varsinaista kokousta kokoontuneet näyt-
telykokoelman parissa, niin aloitimme 
suoraan Lauri Poropudaksen esitelmällä: 
”Suomen eturivin filatelisteja ja huomat-
tavia Suomi-kerääjiä ulkomailta -teoksen 
kirjoittaminen”. Ensin Lauri kertoi taus-
toista kirjan kirjoittamiseen. Apuja kirjan 
kirjoittamiseen hän sai Suomen Tietokir-
jailijat -yhdistykseltä sekä Postimuseol-

ta. Sen sijaan filateelinen puoli ei ollut 
innostunut tukemisesta. Miten tavallista 
onkaan nykyään, omat hylkäävät. Kirjan 
kirjoittamiseen ja taittamiseen oli mennyt 
runsaat kolme vuotta, mikä on kuitenkin 
aika pieni aika näin valtavan teoksen teke-
miseen. Kirjaan oli valikoitunut 80 suoma-
laista eturivin filatelistia ja ulkomaalaisia 
47. Moni poisjäänyt mahdollisesti pu-
ristelee nyrkkiä taskussa, mutta kirjahan 
ei olisi tullut koskaan valmiiksi, jos odo-
tettaisiin aina kaikkia. Kirjassa on peräti 
344 sivua. Kirjan formaatti on A4. Kirja 
on painoteknisesti hyvin painettu, mutta 
sivujen asettelussa olisi ollut toivomisen 
varaa lähinnä lukemisen kannalta. Tämän 
oli tiedostanut myös kirjan kirjoittaja. Joh-
tunee siitä, että nykypäivän kiireellinen 
meno tuntuu siinä, ettei painolaitoksessa 
kukaan juuri jaksa tai viitsi ajatella tai tuu-
mailla, miltä kirja tuntuu lukijan käsissä. 
Tämä kirja on varsin merkittävä tietoteos 
keräilijöiden maailmaan. Olisi kannatta-
nut useammankin hankkia se. Hintahan 

Ulla Kemppilä tuli 12.2. kokoukseemme 
kertomaan ”Runo-Suomi kautta aikain” 
-kokoelman synnystä. Kuvassa käynnistel-
lään näyttöä kohdalleen.

Lauri Poropudas tuli 26.2. kertomaan kir-
joittamansa kirjan ”Eturivin suomalaisia 
filatelisteja” syntyvaiheista.
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ei ollut kovin päätähuimaava. Kirjaa voi 
tietenkin hankkia jälkeenkin päin kään-
tymällä tekijän puoleen. Esitelmä palkit-
tiin runsailla suosionosoituksilla ja herätti 
runsaasti kysymyksiä, joihin esitelmöitsijä 
mielellään vastasi.

Maaliskuun ensimmäinen kokous 12.3. 
kiinnosti kahdeksaa jäsentämme ja paikal-
la oli kaikkiaan 10 henkilöä. Puheenjoh-
tajan poissa ollessa lankoja veteli Kaarlo 
Hirvikoski. Tilaisuus aloitettiin suoraan esi-
telmällä. Tällä kertaa puhumassa oli Sep-
po Salonen aiheenaan: ”Panssarivaunut 
ja niiden käyttö Suomen armeijassa jatko-
sodan loppuun saakka”. Esitelmän aluksi 
hän kertoi panssarivaunujen alkuhistorias-
ta. I maailmansodasta alkoi panssarivau-
nujen kehitystyö ja mallina oli Mark II, joita 
valmistettiin 150 kpl. Seuraavana oli A7V, 
jossa oli 18 hengen miehistö ja joita tehtiin 
vain 22 kpl. Sitten tulivat Renault FT-17 
joka oli ketterä ja varustettu kääntyvällä 
tornilla. Tämä malli oli Suomen ensim-
mäinen vaunumalli. Tästä esitelmä eteni 
II maailmansodan aikoihin ja Suomeen 
perustettiin Hyökkäysvaunurykmentti, 
sijanitipaikkana  Santahamina. Sittem-
min rykmentti siirrettiin Hämeenlinnaan 
Poltinaholle. Tältä ajalta maineikkaimmat 
vaunut olivat Tiger ja Pantteri sekä ame-
rikkalainen M4 Sherman ”tommyheitin”. 

Lopuksi saimme vielä kuulla muistakin 
panssarivaunuista. Esitelmä oli mielen-
kiintoinen ja herätti runsaasti kysymyksiä 
ja kommentteja. Tämän jälkeen puhuttiin 
vielä tovi muista aiheista.

Maaliskuun toinen kokous 26.3. oli 
Upseerifilatelistien sääntömääräinen 
vuosikokous. Paikalle oli saapunut kah-
deksan jäsentämme. Alkupuheiden pa-
hemmat höyryt oli jo puhallettu kokousta 
edeltäneessä näyttelykokouksessa, joten 
mainittavaa asiaa ei enemmälti löytynyt. 
Puheenjohtaja ilmoitti käyneensä Liiton 
puitteissa neuvottelua Postin kanssa, josta 
julkaistaan tarkempaa tietoa myöhemmin. 
Varsinaisen vuosikokouksen aluksi pu-
heenjohtaja Kai Varsio toivotti läsnäolijat 
tervetulleiksi. Vuosikokouksen puheen-
johtajaksi valittiin istuva puheenjohtaja 
Kai Varsio ja sihteeriksi yhdistyksemme 
sihteeri Timo Pokela. Pöytäkirjan tarkas-
tajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jouko 
Kottila ja Arno Kullberg. Sääntömääräi-
set asiat käytiin melko yksityiskohtaisesti 
läpi. Yllättävää kylläkin kielioppivirheet 
tuntuivat herättävän liiankin suurta huo-
mioita. Lopulta kaikki hyväksyttiin sellai-
senaan. Jäsenmääräksi todettiin 32 jäsen-
tä tällä hetkellä. Yhdistyksen hallinnolle 
myönnetitin vastuuvapaus päättyneeltä 
tilikaudelta. Perinteisen vuosikokouksen 
onnenmerkkiarvonnan voitti tällä kertaa 
Heikki Heinonen Turkhaudasta.

Huhtikuun ensimmäinen kokous 9.4. 
toi paikalle sentään seitsemän jäsentä. Pu-
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan olles-
sa matkailuhommissa sihteeri Timo Pokela 
johdatteli kokousta. Kuulumisissa ei ollut 
mainittavampaa tällä kertaa. Jutustelu oli 
lähinnä yleisluonteista. Esitelmävuorossa 
olivat tällä kertaa Timo Pokela ja Jorma 
Keturi. Timo kertoi valmistautumisesta 
Tallinnan näyttelyyn 2018 lentoposti-
kokoelmalla. Kokoelman suuruus tulee 
olemaan 80 lehteä eli viisi kehystä. Ai-
kamoinen saavutus. Hän esitteli joitakin 
harvinaisempia kohteita kokousväelle. 
Toisena esitelmöitsijänä oli Jorma Keturi 
aiheenaan: ”Postilähetyksiin kohdistunut 
salainen urkinta ja julkinen tarkastustoi-
minta Suomessa 1825–1940”. Esitelmä 

Seppo Salonen esitelmöi 12.3. kokouk-
sessamme panssarivaunuista ja niiden 
käytöstä Suomessa jatkosodan loppuun 
saakka.
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Vuosikokouksessa 26.3.2018 ar-
vottiin jälleen onnenmerkki. On-
nenmerkiksi oli tällä kertaa valittu 
1 markan vaakunamerkki vuodelta 
1885 arkin reunalla. Arvonnassa 
onni suosi turkhautalaista Heikki 
Heinosta.

Onnenmerkki 2018

jakaantui kolmeen isompaan osioon: 1. 
Postin salainen urkinta 1809–1940, 2. 
Ulkomaisten painotuotteiden tarkastus 
1893–1905 ja 3. Postisensuuri ensim-
mäisessä maaailmansodassa 1914–1918. 
Esitelmä tuntui olevan Jorman ominta tut-
kimusaluetta, sen verran perusteellisesti 
hän oli aiheeseen perehtynyt. Kohteiden 
löytämisessä oli ollut selvästi jopa onnen 
kauppaa. Oli löytynyt varsin mittavasti 
aineistoa jostain ullakolta, jossa materi-
aalia oli käytetty lämpöeristeenä. Esitelmä 
oli varsin mielenkiintoinen ja kysymyksiä 
esitettiin  esitelmän aikana ja sen jälkeen. 

Huhtikuun toinen kokous oli retki Iisal-
men Postimerkkimuseolle 24–25.4. Tästä 
retkestä voimme lukea toisaalla tässä leh-
dessä ansiokkaan jäsenemme Kai Masali-
nin kertomana kuvin ja sanoin.

Toukokuun ensimmäinen kokous 7.5. 
toi paikalle yllättäen peräti yhdeksän jä-
sentämme.  Kokouksen aluksi puheenjoh-
taja Kai Varsio kertoi hiukan siitä, miten 
yhteinen projektimme PV 100 oli edisty-
nyt. Asiat ovat nyt niin sanotusti Postimu-
seon harteilla. Saanemme kuulla asiasta 
lisää varmaan seuraavassa kokouksessa. 
Illan esitelmöitsijänä oli Jukka Vesterinen 
aiheenaan ”Postikorttien keräily”. Aihe 
keskittyi lähinnä hänen syntymäpaikkansa 
ja kotiseutunsa Nuijamaan liepeille. Saim-

me nähdä paljon postikortteja esimerkiksi 
Saimaan kanavasta ja siihen liittyvistä ai-
heista. Tämäkin on esimerkki siitä, miten 
pienestäkin alueesta tai aiheesta voi saada 
näyttävän kokoelman. Esitelmä oli hyvin 
pidetty ja herättikin monia kysymyksiä, 
joihin saimme myös vastaukset. Arpa-
jaisten jälkeen pohdimme hiukan aikaan-
saamaamme PV 100 -näyttelykokoelman 
esilletuloa. Toivottiin ainakin, että saatai-
siin se kotisivuillemme.

Kevään viimeinen kokous 21.5. pi-
dettiin alkuvaiheessa seitsemän jäsenen 
voimin. Koska Kari Rahiala oli edelleen 
sairauslomalla, niin kokouksessa keskus-
teltiin puheenjohtajan johdolla lähinnä 
lähestyvästä puolustusvoimien 100-vuo-
tistapahtumasta Senaatintorilla. Roll-upit 
ovat Tampereelta tulossa ilmeisesti 4.6. 
aamulla ja pystytettäneen saman tien. 
Keskusteltiin myös alkuperäisen kahden 
kehyksen kokoelman laittamisesta koti-
sivuillemme kaikkien halukkaiden katsot-
tavaksi. Kaiken kaikkiaan on sanottava, 
että tämä jopa etukäteen varsin vaativaksi 
arveltu kokoelma, saatiin aikaiseksi lop-
pujen lopuksi varsin hyvin. Kiitos annet-
takoon kaikille sitä rakentaneille. Tilaisuu-
den päätteeksi toivotimme toisillemme 
hyvää kesää. Nähdään juhlapaviljongissa.

   Teksti ja kuvat Arvo Sohkanen

Jukka Vesterinen kertoi 7.5. postikorttien 
keräilystä.
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UPSEERIFILATELISTIT R.Y:N HALLITUS JA VIRKAILIJAT 2018
n Puheenjohtaja Kai Varsio
Koroistentie 4 E 9, 00280 Helsinki
puh. 044 588 7468
kai.varsio@hotmail.com
Vastuualue: johtaminen, yhdistyksen ke-
hittäminen, 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, yhdistys-
maksujen 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, lehti, kotisivut: Arvo Sohkanen
Kisatie 5 D, 00720 Helsinki
puh. 0400 754 674
arvo.sohkanen@saunalahti.fi

2018 SYYSKAUDEN KERHOILLAT, ESITELMÄT JA TAPAHTUMAT
  Pvm Ohjelma 

  10.9. Kai Varsio: Lentotukialukset tutkimuksen kohteena

  24.9. Timo Pokela: Kuulumisia Tallinnan näyttelystä

  8.10. Jorma Keturi: Salainen urkinta

22.10. Seppo Talvio: Atlantin laivaposti
 
  5.11. Heikki Heino: Kenttäpostin koneleimat ja varusmiesposti

19.11. Eero Mäkelä: Joulumerkit

  3.12. Upseerifilatelistien sääntömääräinen vaalikokous

17.12. Huomaa aika ja paikka. Kerhojen yhteiskokous Upseerifilatelistien, Ehiöfila- 
 telistien ja Rautatien filatelistien kanssa pidetään Olvi-kabinetissa, Olvi  
 Oyj:n myynti- ja markkinointikonttorilla, Helsingissä, Hämeentie 3 B,
 4. krs. Kokous alkaa jo 15.45, jotta päästään sisään. Osallistumisesta pitää  
 antaa sitova ilmoitus Timo Pokelalle viimeistään maanantaina 10.12. puheli- 
 mitse 045 127 6664.
 Yhteiskokouksen esitelmänä on: Timo Berry: Postimerkin syntymä

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!


