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Rautatien Filatelistit olivat kutsuneet Upseerifilatelistit vierailulle kokoukseensa 4.4.2019
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PÄÄKIRJOITUS
Kai Varsio

Haasteisiin on tartuttu
Syksyn mukana tulee Helsingin Kirjamessut ja samassa yhteydessä 24–27.
lokakuuta postimerkkimessut Stamp Forum 2019. Helsingin Messukeskuksen
ilme ja näyttelyalueen pohjapiirros ovat muuttuneet. Näin ollen myös postimerkkimessujen sijainti tulee muuttumaan viime vuodesta. Alustavan arvion
mukaan postimerkkien kannalta Senaatintori-esiintymislavan vieressä oleva
Stamp Forum saanee paremmin näkyvyyttä kuin edellisinä vuosina.
Postimerkkimessujen näyttelykehysten kokoamisvastuun on tällä kertaa
ottanut Aihefilatelistit. Me Upseerifilatelistit olemme lupautuneet auttamaan
kokoelmien hankkimisessa, pystyttämisessä ja näyttelyn aikaisessa opastamisessa (= vahtivuoroissa).
Jäsenistömme on ilahduttavasti osallistumassa Stamp Forumiin. Viimeisimmän tiedon mukaan neljä jäsentämme, Jyri Paulaharju, Jukka Sarkki, Kaarlo
Hirvikoski ja Kai Masalin, ovat antamassa kokoelmiaan esille. Kiitos! Pystytys
tapahtuu 23.10. keskiviikkona. Apu- ja vahtivuorolistoja ei ole vielä laadittu,
mutta ennen näyttelyn kokoamista ja avaamista sekin lista lienee valmis, eli
vapaaehtoiset ilmoittautukaa!
Maatamme kiertänyt Upseerifilatelistien ”Puolustusvoimat 100 vuotta” -rollupp-näyttely on ainakin vuoden loppuun asti esillä Iisalmella Olvi-Oluthallin
yhteydessä olevan Iisalmen postimerkkimuseon tiloissa. Otamme mielellään
ehdotuksia näyttelyn seuraavaksi esilläolo paikaksi.
Filatelistiliitossa on perustettu toimikunta, joka pyrkii muuttamaan sääntöjä
seuraavan toimeksiannon mukaisesti: ”Filatelistiliiton säännöt ovat jäsenyyksien kuvaamisen ja niihin liittyvien velvollisuuksien ja etuisuuksien osalta käytännössä osoittautuneet epätarkoiksi. Tavoitteena on jäsenyyteen liittyvien
kohtien muuttaminen tukemaan liiton talouden myönteistä kehitystä. Tämän
tulee tapahtua henkilöjäsenmäärän kasvattamisen kautta, ei yksittäisen jäsenen
taloudellisia velvoitteita lisäämällä. Myös jäsenyhdistysten vastuuta henkilöjäsenien osalta tulee korostaa.”
Liittohallituksen perustama jäsenyhdistysten jäsenistä koostuva toimikunta
on: puheenjohtaja Kai Varsio (UF) ja jäsenet Heikki Virtanen (RPK), Jouko
Mattila (SF), Timo Lilja (HPK) ja Kari Salonen (TFS).
UF:n syksyn toiminta ja kokoontumiset on suunniteltu totutun kaavan mukaan: kuukausikokoukset esitelmineen, vaalikokous ja pikkujoulu-yhteiskokous
muutaman pääkaupunkiseudun pienen postimerkkikerhon kanssa Olvi Oyj:n
tiloissa.
Hyvää syksyn jatkoa
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Rautatien Filatelistien kokous 4.4.2019
Esitelmöitsijänä oli tällä kertaa Kari
Korpela aiheenaan: ”Suomen yksityisratojen postinkulku ja ratojen pakettimerkit”. Aihe oli varsin rajattu. Kari sanoikin, ettei hän ole tehnyt tätä kokoelmaa
miksikään näyttelykokoelmaksi, vaan
ihan omaksi ilokseen. Näin tekee varsin
moni filatelisti. Varhaisimmat yksityisradat olivat kapearaiteisia teollisuusratoja,
joita rakennuttivat pääsääntöisesti yksityisomistuksessa olevat tehtaat ja raskai-

Rautatien Filatelistit olivat ystävällisesti
kutsuneet Upseerifilatelistit kokoukseensa torstaina 4.4.2019 Tikkurilan kirjaston
Voimala-saliin. Paikalle saapui 14 henkilöä, kuusi upseerifilatelistia ja kahdeksan
rautatiefilatelistia, siis varsin huomattava
osanottajamäärä. RF:n puheenjohtaja Tedik Bederdin avasi kokouksen toivottaen
läsnäolijat tervetulleiksi. Kokous aloitettiin
hetimiten esitelmällä, koska joillakin osanottajilla oli tarve lähteä aiemmin pois.

Å

Upseerifilatelistit seuraavat kokousta tiukkailmeisinä. Vasemmalta Jouko Kottila, Kai Masalin, Aleksi Vuorenmaa ja puheenjohtaja Kai Varsio.
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Illan esitelmöitsijänä oli Kari Korpela.

Esitelmöitsijää avusti Esko Harkema.

ta kuormia käsittelevät teollisuuslaitokset.
Ratoja tehtiin myös yhdistämään tehdasalueet muuhun kuljetusverkkoon. Esitelmän edetessä saimme nähdä kokoelman
radoilla käytössä olevista pakettimerkeis-

tä. Kokoelma oli varsin täydellinen, vain
jokunen merkki puuttui ilmeisen vaikean
saatavuuden vuoksi. Esitelmä herättikin
monia kysymyksiä, joihin saimmekin lisää
valaistusta.

Rautatien Filatelistien puheenjohtaja Tedik Bederdin kuvassa oikealla vieressään Reijo
Lehtonen.
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Kartassa näkyy Suomen rataverkostoa viime vuosisadan alkupuolelta. Rataverkosto ulottui
myös luovutetulle alueelle. Yksityisradat lakkautettiin 1950-luvulla tai muutetttin leveäraiteisiksi. Joitakin rataosuuksia jätettiin museoraiteiksi.

Kokousta jatkettiin seuraavaksi muilla
puheenaiheilla. UF:n puheenjohtajalta Kai
Varsiolta kyseltiin liiton kuulumisia. Niistäkin saimme hiukan lisää tietoa. Upseerifilatelistien nestori Jouko Kottila lahjoitti
kirjoittamansa kirjan ”Lue ja ihmettele”
Rautatien Filatelistien puheenjohtaja Tedik Bederdinille luettavaksi kerhon kesken.
Kokous jatkui mukavan jutustelun ja yhdessäolon merkeissä. Tilaisuuden lopuksi
suoritettiin voittoarpojen nostaminen. Se
tapahtui RF:n omintakeisen pelikorttiarvonnan perusteella. Rautatiefilatelisteille
tyypillinen vieraskoreus tuli varsin hyvin

taas esiin ensimmäisten voittojen mennessä upseerifilatelisteille, sekä vielä lisäksi päävoittona ollut kolmen pakettimerkin
kohde.
Lopuksi puheenjohtaja Tedik Bederdin
kiitti osanottajia ja toivotti upseerifilatelisteille hyvää kotimatkaa.
Rautatiefilatelisteille pitää antaa kiitokset miellyttävästä kokousillasta. Tällaista
kerhojen välistä yhteistoimintaa pitäisi
harrastaa enemmänkin.
Teksti ja kuvat Arvo Sohkanen
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Matkakertomus jatkona kirjelaatikoille

Edellisen matkan aikana kuvattu harmaa kirjelaatikko vasemmalla. Nyt kirjelaatikot oli
maalattu keltaiseksi, kuva oikealla.

neljä EU-merkkiä lisää ja sain ne (kuva 1)
ja lisäksi kaksi sellaista ulkomaantaksan
merkkiä. Viimemainitut otettiin toisesta
laatikosta ja ovat ohessa (kuva 2). Mielestäni merkit ovat samanlaisia ja samanhintaisia, mutta siis eri tarkoitukseen.
Kun noilla turistialueilla toimivat paikallisen postin lisäksi ainakin Saksan ja
Sveitsin postin laatikot, ostin merkit nyt
vain kokoelmaa varten (kuva 3 Swiss
Post). Näiden kirjelaatikoiden sisältö kulkee omia teitään, muistaakseni Saksan tai
Sveitsin kautta ja niistä saa mukavan lisän
kokoelmiin, kun vain tiputtelee kohteita
matkaan.
Tarinan lopuksi vielä pari kuvaa kirjelaatikoista, joita seudulla on. Edellisen

Viime kerralla yritin teettää postilaitoksilla
postihistoriakohteen. Meni vähän harakoille, mutta tuli kokemuksia postitoiminnasta yleensä. Nyt sitten jatkan kokemuksilla samoilta paikoilta.
Uudella ”lomamatkalla” (eläkeläinen
edelleen) Espanjassa kävin samassa asiamiespostissa kuin viimeksi ja nyt ostamassa postimerkkejä ja postittamassa kortteja.
Ostin siis kuusi postikorttia lähetettäväksi
kotiin lapsille. Pyysin 10 postimerkkiä Eurooppaan, Suomeen, eikä enää keskusteltu missä Suomi on. Mutta kun oli 6 korttia,
sain siis 6 merkkiä, ei 10. Ymmärsin, että
merkit myydään vain korttien lukumäärän
mukaan, ok.
Seuraavana päivänä halusin ostaa ne
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Teksti ja kuvat
Kaarlo Hirvikoski
Kuva 1.

Kuva 2.

Kuva 3.

matkan postissa oli vasemmalla olevan
tyyppinen laatikko, nyt se oli maalattu
keltaiseksi (oikealla); ehkä oli asiamiesposti muuttunut postiksi?? Kolmantena
on vieressä oleva Swiss Postin laatikko.
Nämä laatikot on kuvattu muualla, mutta
ovat siis samaa tyyppiä kuin tässä kertomuksessa.
Tämä tällä kertaa, filatelia on kivaa.
Hyvää ja riemukasta syksyn alkua kaikille.

Swiss Postin kirjelaatikko oli maalattu perinteiseen tyylin keltaiseksi.
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KERHOTOIMINTAA

Kevätkausi 2019

postimerkit. Ensimmäiset merkit painettiin
Viipurin kirja- ja kivipaino Oy:ssä. PohjoisInkerin postimerkit kuitenkin lakkautettiin jo 1920 luvun lopussa Suomen Postin
toimesta. Samaan aikaan myös Kirjasalon
postitoimipaikka lakkautti toimintansa.
Heikki Kähärin mukaan tekeleet näyttelevät suurta osaa näiden merkkien kohdalla. Samoin myös monet väärenteet.
Esitelmä oli mielenkiintoinen ja seuranneisiin kysymyksiin aiheesta Heikki vastasi
mielellään. Tilaisuus päättyi arpavoittojen
nostamiseen.
Tammikuun toiseen kokoukseen
21.1. saapui paikalle seitsemän jäsentä.
Puheenjohtajan poissa ollessa kokousta
johdatteli varapuheenjohtaja Kaarlo Hirvikoski. Lumimyräkkä aiheutti esitelmöitsijälle pientä vivästymistä, joten käsittelimme ensin muita asioita. Kuulumisissa ei
kovin paljon uutta asiaa ollut. Kai Masalin
tarjosi syntymäpäivänsä kunniaksi suklaamakeisia ja mainitsi muutamia muitakin
historiallisia henkilöitä tai tapahtumia,

Vuoden ensimmäinen kokous 14.1. oli yllättäen saanut paikalle 9 jäsentä. Näyttää
lupaavalta. Puheenjohtajan toivotettua
jäsenet uudelle vuodelle tervetulleiksi,
käytiin hiukan läpi vuodenvaihteen asioita ja muita kuulumisia. Kokouksen esitelmöitsijänä oli tällä kertaa Heikki Kähäri
aiheenaan: ”Pohjois-Inkeri”. Tämä kokoelma liittyy vuoden Karjala-teemaan.
Heikki kertoi ensin vähän itsestään ja keräilynsä alkuajoista. Jossain vaiheessa hän
oli päätynyt keräämään Pohjois-Inkeriä
ensisijaisesti postitteina. Pohjois-Inkerin
asioita hoitamaan perustettiin Pohjois-Inkerin hoitokunta vuonna 1919. Puheenjohtajista mainittakoon everstiluutnantti
Y. Elfvengren, joka siirtyi Pohjois-Inkerin
joukkojen ylipäälliköksi ja tuli sittemmin
vaikuttaneeksi myös alueen postimerkkien syntyyn ja levikkiin. 1920 Pohjois-Inkeri
solmi asianmukaisen postiyhteyden Suomen kanssa 1920 ja laski liikkeelle omat

Heikki Kähäri kertoi 14.1. kokouksessamme Pohjois-Inkeristä. Aihe liittyi tämän vuoden
Karjala-teemaamme.
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kalle juuri sopivasti. Hän oli tullut kokoukseemme kertomaan mikrofilateliasta.
Aluksi hän esitteli lähinnä tutkimukseen
kuuluvista suurentavista laitteista alkaen
suurennuslasista ja päätyen tallentavaan
mikroskoppiin. Mikrofilatelia ei tarkoita
niinkään virheiden etsimistä postimerkeistä, vaan sillä voidaan tutkia merkkejä
etsimällä niistä kiintoisia yksityiskohtia.
Esimerkkeinä hän mainitsi 1840 Penny
Black -merkin, Suomen ovaalimerkkien
salamerkit ja isohampaisten hampaiden
lisäämisten paljastamisen sekä kirjekorttiehiöiden rei’ityserot. Lisäksi näytillä olivat
erilaiset kaivertajien tekemät pikku jäynät
ja lisäykset merkkeihin, joita ei paljaalla
silmällä voinut havaita. Esitelmä aiheutti
välillä aina kysyttävää, joihin Klaus auliisti
vastasi.
Helmikuun ensimmäinen kokous 11.2.
oli jäsenmäärältään toivottavasti vuoden
alhaisin. vain viisi jäsentä oli saapunut paikalle. Oliko kyse vain sairastumistapauksisista? Puheenjohtaja Kai Varsio toivotti

Klaus Juvas opasti kokousväkeä mikrofilatelian saloihin 28.1. kokouksessamme.

joilla oli yhteys tähän kyseiseen päivään.
Arpajaiset ehdittiin myös hoitaa tässä välissä. Esitelmöitsijä Klaus Juvas ehti pai-

Jari Majander puhui ”Eräänlaisesta kokomaailmakeräilystä” ja kertoi samalla omasta keräilystään 11.2. kokouksessamme.
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vaativa laji. Hän esitteli omasta kokoelmastaan muutamia laadukkaita otoksia.
Jokainen muistaa nuoruudestaan, kun
keräiltiin kaikkia mahdillisia postimerkkejä, mitä käsiin saatiin, kunnes sitten kukin
erikoistui mikä mihinkin. Tilaisuus päättyi
voittoarpojen nostoon.
Helmikuun toinen kokous 25.2. yllätti taas jäsenten poissaololla. Vain kuusi
jäsentä saapui paikalle. Puheenjohtajan
poissa ollessa kokousta johdatteli varapuheenjohtaja Kaarlo Hirvikoski. Kaarlo
oli saanut viestin puheenjohtajalta koskien Aihefilatelistien ehdotusta osallistua
heidän kanssaan syksyn Postimerkkimessuille joillakin näyttelykehyksillä. Asiasta
keskusteltiin ja päädyttiin ehkä jollain
tavalla myönteiseen näkökulmaan tässä
asiassa. Jatkokeskusteluja kylläkin tarvitaan. Ohjelman mukaisen esitelmöitsijän
sairastuminen oli johtanut tilanteeseen,
jossa oli turvauduttava pikaisesti varamiehen hankintaan. Tästä on annettava
kiitokset puheenjohtaja Kai Varsiolle, joka
pikakomennuksella oli hankkinut sijaista-

jäsenet tervetulleiksi ja käydyissä alkukeskusteluissa hän valotti hiukan PV 100
-näyttelyä varten tehtyjen roll-upien kiertämistä eri paikkakunnilla. Joitakin paikkoja on vielä edessäpäin. Rautatien Filatelistit
olivat vastavuoroisesti esittäneet UF:n jäsenille kutsun saapua heidän kokoukseensa 4.4.2019 Tikkurilaan. Asiaan suhtauduttiin myötämielisesti ja luvattiin palata
siihen seuraavassa kokouksessa. Esitelmävuorossa oli tällä kertaa Jari Majander aiheenaan: ”Eräänlaista kokomaailmakeräilyä”. Hän selvitteli aluksi mitä tarkoitetaan
kokomaailmakeräilyllä. Se on niin laaja kokonaisuus, ettei todennäköisesti yksikään
keräilijä pysty täydelliseen kokoelmaan.
Onhan jo valtiota, laskentatavasta riippuen noin 200 ja liikkeelle laskettuja merkkejä arviolta 450.000–660.000. Siksi hän
suosittelikin aiheen rajaamista pienempiin
osa-alueisiin. Voidaan tietysti keräillä vain
postituoreita tai leimattuja merkkejä sekä
voidaan jakaa keräilyaluetta esimerkiksi
joihinkin aihealueisiin tai tiettyihin ajanjaksoihin. Siltikin kokomaailmakeräily on

Kaarlo Hirvikoski oli värvätty pikakomennuksella sairastuneen esitelmöitsijän tilalle 25.2.
Kaarlon esitelmä käsitteli ”Itä-Karjalan postihistoriaa 1800–1995”. Kuvassa kokousväki
ihastelee Kaarlon kokoelmaa. Vasemmalta Kaarlo Hirvikoski, Kai Masalin, Arno Kullberg,
Risto Piekka ja Aleksi Vuorenmaa.
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vaksi esitelmöitsijäksi Kaarlo Hirvikosken.
Kaarlo olikin kaivanut hyllystään esille viiden kehyksen kokoelman: ”Itä-Karjalan
postihistoriaa 1800–1995”, jota hän nyt
siis esitteli. Aihe liittyy tämän vuoden Karjala-teemaan. Tämä kokoelma oli saanut
useita palkintoja aiemmin. Se oli siis varsin
laadukasta aineistoa. Kokoelma esiteltiin
perinteisen mallin mukaisesti eli levittämällä kokoelman sivut pöydille, joita sitten
kiersimme katsomassa. Tilaisuus päättyi
taas voittoarpojen nostamiseen.
Maaliskuun ensimmäinen kokous
11.3. oli Upseerifilatelistien sääntömääräinen vuosikokous. Paikalle oli saapunut
vain kuusi jäsentä. Kokousta johdatteli
puheenjohtajan ja sihteerin poissa ollessa
varapuheenjohtaja Kaarlo Hirvikoski. Alkupuheissa ei enemmälti ainakaan filateelisella puolella ollut mainittavia tapahtumia
kerrottaviksi. Varsinaisen vuosikokouksen
aluksi Kaarlo Hirvikoski toivotti läsnäolijat
tervetulleiksi. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin kokouksen avaaja Kaarlo Hirvikoski ja sihteeriksi Arvo Sohkanen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Kai Masalin ja Risto
Piekka. Sääntömääräiset asiat käytiin läpi.
Toimintakertomus hyväksyttiin pienin
muutoksin ja niin ikään tilinpäätös hyväksyttiin sellaisenaan. Yhdistyksen hallinnolle myönnettiin vastuuvapaus päättyneeltä tilikaudelta. Perinteisen onnenmerkin
arpoi Risto Piekka. Onnetar suosi toistamiseen Heikki Heinosta Turkhaudasta.
Tavanmukaiset arpajaiset pidettiin tämän
jälkeen. Koska muita asioita ei enää ollut,
niin kokous päätettiin normaalia aiemmin.
Maaliskuun toinen kokous 25.3. ei tuonut jäsenistöä yhtään enempää paikalle
kuin kaksi edellistäkään kokousta elikkä
kuusi. Paikalle tuli kuitenkin esitelmöitsijän
lisäksi Pekka Lempiäinen. Puheenjohtajan
poissa ollessa Kaarlo Hirvikoski joutui taas
junailutehtäviin. Alkupuheissa koetettiin
selvittää sitä, moniko jäsen olisi menossa
Rautatien Filatelistien kokoukseen 4.4.
Vain kolme täysin varmaa lähtijää oli ja
pari epävarmaa. Sovittiin laitettavaksi
vielä muistutus asiasta. Kokouksen esitelmävuorossa oli Kari Lehtonen Vaaja-

Kari Lehtonen oli tullut Vaajakoskelta kertomaan Aunus-kokoelmastaan 11.3. kokoukseemme.

koskelta. Hänen aiheenaan oli: ”Aunus
1919–2019 – 100 vuotta lisäpainamien
syntymästä”. Merkit valmistettiin Aunuksen Väliaikaisen Hoitokunnan esityksestä
vapaaehtoisten suomalaisten postinkulkua varten. Leimakonttori sai Aunuksen
Väliaikaisen Hoitokunnan anomuksesta ja
Suomen Valtiovarainministeriön myöntämänä oikeuden valmistaa Saarisen mallin
merkkejä Aunus-lisäpainamalla. Merkit
saatiin käyttöön 7.7.1919. Merkkiarkeista
oli erimääräisiä painoksia. Yksi erikoisuus
Aunus-merkeissä oli: Yhden Aunus-sanan
s-kirjain oli kirjapainon latomossa kääntynyt siten, että s-kirjaimen yläosa oli
kääntynyt alaspäin. Sama virhe esiintyy
siis kaikissa merkkiarkeissa. Käytetyissä
postileimoissa oli myös eroavaisuuksia
lähinnä leimasinvärin suhteen. Lisäksi Rajakonnun leimassa k-kirjaimen yläsakaraa
lyhennettiin käyttöajan jälkeen. Enempää
esitelmää ei voi referoida, tietystä syystä.
Esitelmä oli varsin kiintoisa ja kestikin sen
verran pitkään, että kokousaika ylittyi hieman. Tilaisuus päättyi taas voittoarpojen
nostoon.
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Amerikkaan kulki Thorden Lines Oy:n
rahtilaivoja kuljettaen sekä matkustajia
että postia ja muuta rahtitavaraa. Esitelmän kaikki postaaliset näytteet olivat Esko
Seitsosen kokoelmista. Joiltakin laivamatkoilta ei ollut minkäänlaisia postilähetysdokumentteja . Esitelmä herättikin useita kysymyksiä ja kommentteja. Kokous
päättyi tavanomaisiin arpajaisiin.
Toukokuun ensimmäinen kokous 6.5.
toi paikalle seitsemän jäsentä ja Jussi
Saarisen. Tämän kokouksen alkamisaikaa
oli aikaistettu yhdellä tunnilla. Syynä oli
Harri Liikasen yhdistykselle lahjoittaman
filateelisen aineiston käsittely. Aineisto
levitettiin pöydille ja halukkaat voivat tutustua siihen. Joitakin kohteita annettiin
päältä yhdistyksen arpajaisvoitoksi ja joillekin halukkaille, Pääosa aineistosta jaettiin lopulta kokousväelle puheenjohtaja
Kai Varsion kehittämällä arvontamenetelmällä. Kaikki saivat siis jotain. Näin saatiin
lahjoitus jaettua. Varsinaisen kokouksen
alussa ei kuulemisissa ollut mitään mainittavampaa. Puheenjohtaja toi terveiset
liittokokouksesta, joissa niissäkään ei ollut
mitään mainittavampaa. Illan esitelmöitsijäksi oli saapunut Hannu Elo Tampereelta. Hänen aiheensa oli: ”Väärenteitä,
tekeleitä ja jälkileimautuksia Suomessa
ennen kesää 1918”. Tunnetuimpia soikiomerkkien väärentäjiä oli väärentäjien
kuninkaaksikin sanottu Francois Fournier.
Väärenteitä on tunnistettu sekä paperin,
että leimojen perusteella. Niitä on erittäin
paljon liikkeellä vielä tänäkin päivänä.
Väärenteet eivät kohdistuneet yksinomaan soikio-merkkeihin vaan myös sen
jälkeisiin merkkeihin leimattuna tai ilman
leimaa. Hannu Elo on joutunut hankkimaan melkoisen kokoelman, eikä niiden
tutkiminen aina ole niinkään helppoa.
Joutuu käyttämään paljon lähdeaineistoa.
Esitelmä palkittiin runsailla suosionosoituksilla. Tilaisuus päättyi tavanomaisiin
arpajaisiin.
Toukokuun toinen ja samalla kevätkauden viimeinen kokous 20.5. sai paikalle vain vaivaiset viisi jäsentämme. Porukka on jo siirtynyt lomanviettoon, eikä
viitsi enää tulla paikalle. Se on sääli lähinnä

Lähes vakituinen esitelmöitsijämme Jorma
Keturi kertoi 8.4. kokouksessamme ”Liinahamarin laivapostista”.

Huhtikuun ainoa kokous 8.4. kerrytti
paikalle taas vain kuusi jäsentä. Lisäksi
paikalle oli tullut Jari Forsblom esitelmää
kuuntelemaan. Puheenjohtaja Kai Varsio
toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Hän otti
myös esille sen, mitä tehdään Harri Liikasen lahjottamalle filateeliselle aineistolle.
Sovittiin, että hän tuo aineiston seuraavaa
kokoukseen 6.5. tuntia ennen kokouksen
alkua, jolloin halukkaat voivat valita kokoelmasta mieluisat kohteet ja lopusta päätetään sen jälkeen. Kokouksen esitelmöitsijänä oli vanha tuttumme Jorma Keturi.
Hänen aiheensa käsitteli tämän vuoden
teemaa luovutetuista alueista: ”Liinahamarin laivaposti 1940”. Liinahamari oli
Suomen ainoa valtamerisatama. Maantieyhteys Rovaniemeltä sinne valmistui
1931. Välirauhan aikana Liinahamari
oli sekä Suomen että Ruotsin ainoa vapaa huoltoreitti Saksan ja Neuvostoliiton
valtapiirin ulkopuolelle. Laivaliikennettä
valvomaan muodostettiin Liinahamarin
Merikuljetustoimikunta vuonna 1940.
Liinahamarista käsin aina Englantiin ja
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Tamperelainen Hannu Elo tuli 6.5. kokoukseemme kertomaan väärenteistä ja jälkileimautuksista.

Hannu Elon esitelmä alkoi Fournierin soikiomerkkiväärenteistä.
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esitelmöitsijän kannalta, kun joutuu puhumaan lähes tyhjälle salille. Puheenjohtaja
muistutti vielä Aihefilatelistien tarjoamasta
yhteistyöstä liittyen lähinnä syksyn Postimerkkimessuihin. Toivottavasti löytyy ryhdistäytymistä jäsenistössä. Tiedote asiasta
sovittiin lähetettäväksi sähköpostilla. Illan
esitelmöitsijäksi oli saapunut Kuopion Postimerkkikerhon puheenjohtaja Risto Pitkänen (kapt res) aiheenaan ”Sortovuodet”.
Esitelmä oli jaettu 7 kohtaan:

Esitelmä poiki monenmoisia kysymyksiä,
joihin saimmekin vastaukset. Tilaisuus
päättyi taas tavanomaisiin arpajaisiin.
Lopuksi toivotimme toisillemme hyvää
kesää.
Teksti ja kuvat Arvo Sohkanen

Onnenmerkki 2019

1. 		Venäjänkielen lisääminen postimerk		keihin 1889,
2. 		Postimanifesti 31.2. – 12.6.1890,
3. 		Venäläisleimat,
4. 		Lehdistösensuuri,
5. 		Helmikuun manifesti 15.2.1899,
6. 		Passiivinen vastarinta,
7. 		Yleisvaltakunnallinen lainsäädäntö
		1910.

Vuosikokouksessa 11. 3.2019 arvottiin jälleen onnenmerkki. Onnenmerkiksi oli tällä kertaa valittu 8
pennin nelinurkkainen, kuvioleimalla varustettu merkki vuodelta 1885
(Senaatin painanta). Arvonnassa
onni suosi turkhautalaista Heikki
Heinosta.

Saimme nähdä näiltä ajanjaksoilta näytteitä heijastettuna näytölle. Riston kokoelma
oli aika mittava ja oli vaatinut pidemmän
aikaa saada se valmiiksi. Risto sanoi, kuten
monet muutkin esitelmöitsijät aiemmin,
tehneensä kokoelmaa vain omaksi ilokseen. Aika näyttää mihin se sitten johtaa.

Kai Varsion kirjasarjan toisen
kirjan

Apualuksesta merimahdiksi
julkistamistilaisuus järjestetään
3.10.2019 klo 16.30 alkaen Forum
Marinumissa Turussa sekä
15.10.2019 klo 16.30 alkaen
Suomenlinnan Upseerikerholla
Helsingissä.
Asiasta tarkempaa tietoa Upseerifilatelistien kotisivuilla: upseerifilatelistit.com sekä alkusyksystä
jäsentiedotteessa, joka lähetetään
kaikille sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille UF:n jäsenille.

Toukokuun kokouksessamme 20.5. Risto
Pitkänen kertoi Sortovuosista.
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Jäseniämme palkittiin kevään näyttelyissä
TamCollect 2019

Joensuu 2019

Teuvo Rodén: Kullattu hopea
”British Levant”, 77 p. + kunniapalkinto

Sakari Vehviläinen: Suuri hopea
“Talvisota päivästä päivään”, 67 p.

Onnittelut molemmille!

Posti Group Oyj
Ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää hiilijalanjäljen merkittävää vähentämistä
liikenteessä. Postin teettämän päästöraportin mukaan jakelupäiviä vähentämällä
Posti voisi leikata perusjakelun päästöjä jopa 30-40 %.

1.15 - 21. toukok. 2019

Posti taitaa spinnauksen
Ylläolevan Postin tiedotteen mukaisesti vähentämällä jakelupäiviä viikossa 3:lla
(eli tämä enteilee sitä, että jakelupäiviä olisi kaksi viikossa), päästään 40 % säästöön hiilijalanjäljessä. Jospa jakelupäiviä vähennettäisiin 5:llä, päästäisiinkö
100 % säästöön? AS
Posti korottaa taas kirjemaksun hintoja
Elo-syyskuun vaihteessa kirjemaksut nousevat taas 10 senttiä ja vastaavasti Posti alentaa kilon painoisen kirjeen postimaksua!!! Posti sahaa jatkuvasti omaan
nilkkaansa. Korottamalla hintoja kirjeiden lähettäjät siirtyvät muihin viestintävälineisiin. Tämän seurauksena Posti taas korottaa hintoja. Kierre on loputon.
Lopulta tullaan siihen vaiheeseen, jolloin liikenteessä on enää yksi kirjelähetys,
jonka postimaksu on esim. 100 euroa ja Posti lopettaa toimintansa. Tuleeko näin
käymään? Aika näyttää. AS
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OSTA ARPOJA.
Tue toimintaamme!

2019 SYYSKAUDEN KERHOILLAT, ESITELMÄT JA TAPAHTUMAT
Pvm

Ohjelma

9.9.

Seppo Volotinen: Viro toisessa maailmansodassa

23.9.

Lauri Poropudas: Filateelisen lehden tekeminen

7.10.

Kaarlo Hirvikoski: Postilaatikon maailma, avointa filateliaa

21.10.
4.11.
26.11.
2.12.
16.12.

Risto Piekka: Elias Lönnrot, esimerkki yhdestä merkistä
Kai Masalin: Suomen ilmavoimat postimerkein
Huom. päivämäärä (varalla 27. tai 28.11.) Pikkujoulukokous, paikka ja aika
sekä ohjelma tarkentuvat myöhemmin
Upseerifilatelistien sääntömääräinen vaalikokous
Matti Mäkinen: Helsingin postikortit ennen itsenäisyyttä

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 2019
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, lehti, kotisivut: Arvo Sohkanen
Kisatie 5 D, 00720 Helsinki
puh. 0400 754 674
arvo.sohkanen@saunalahti.fi
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