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Kevätkauden ensimmäisessä kokouksessa 13.1.2020 saimme ihastella Kaarlo Hirvikosken 
kokoelmaa ”Petsamon postihistoriaa vuosina 1922–2000”. Kaarlon tapaan kokoelma-leh-
det leviteltiin pöydille, joita sitten kiersimme katsomassa. Vasemmalta kokouksessamme 
vieraana ollut Jari Forsblom sekä jäsenemme Kai Masalin, Arno Kullberg ja Aleksi Vuo-
renmaa.

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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Kai Varsio

Mitä on edessä syksyllä

Uf PÄÄKIRJOITUS

Tätä kirjoitettaessa elämä maapallolla kamppailee koronaviruksen (Covid 19) 
otteessa. Sairastuneita ihmisiä on noin 20 miljoonaa, joista kuolleita noin 700 
000. Korona vaikuttaa kaikkialla maailmassa. Upseerifilatelistien kevään 2020 
kerhotilaisuudet esitelmineen jouduttiin perumaan. Suomessa koronatilanne on 
nyt toisen aallon alkumetreillä, jos me emme opi käyttäytymään suositusten 
mukaisesti. Kokoontumisrajoituksia on höllennetty, joten olemme toiveikkaasti 
järjestämässä syksystä alkaen ’normaalin’ oloista esitelmä ja tapahtumajaksoa. 
Tilanne on kuin sään ennustamista, huomenna tilanne voi olla toisin. On kui-
tenkin helpompi perua sovitut esitelmät ja tilaisuudet kuin polkaista ne nopealla 
aikataululla käyntiin. Toivottavasti emme joudu koronasta johtuen perumaan 
syksyn tapaamisiamme!

Korona on vaikuttamassa postimerkkikerhojen syksyn ohjelmiin monin ta-
voin. Useissa kerhoissa on kevään aikana otettu käyttöön etäkokoukset netti-
yhteyden välityksellä. Myös allekirjoittanut on pitänyt yhden esitelmän netti-
yhteyden välityksellä kodeissaan olleille noin 60 kuulijalle. Palaute oli erittäin 
hyvä! Etäkokouksia ei olla UF:n piirissä vielä järjestämässä, mutta sekin aika 
voi olla vielä edessä.

Esitelmä keskusteluineen sujuu netin välityksellä mallikkaasti, siitä ei ole 
huolta. Ongelma voi syntyä upseerifilatelistien valmiudesta omata kameralla 
varustettu tietokone ja hallita sen käyttö. Toisaalta etäkokousten järjestäminen 
toisi meidät kaikki, koko jäsenistön, helposti kokousten ja esitelmien piiriin. 
Puheenjohtajana olen tulevan syksyn aikana valmis kokeilemaan etäkokouksen 
järjestämistä. Olisiko meillä yhteistä halua tähän? Jos näin teemme ilmoitamme 
siitä ohjeineen jäsenistöllemme!

Yhdestä merkittävästä peruutuksesta päätettiin 30.6. Filatelistiliiton halli-
tuksen kokouksessa – StampForumia ei järjestetä syksyn 2020 Helsingin kirja-
messujen yhteydessä, jos kirjamessut pidetään. Kirjamessujen organisaatio on 
edelleen järjestämässä kirjamessuja, mutta ehdot mukana olosta ja mahdol-
lisesta peruuntumisesta olivat sellaisia, että niihin eivät voineet liitto eivätkä 
postimerkkikauppiaat taipua. Lisäksi aika StampForumin näyttelykokoelmien 
kokoamiseen on jäämässä liian lyhyeksi. Vuonna 2021 jatkettaneen seuraavan 
kerran StampForumin puitteissa.

Toivon jäsenistöllemme turvallista ja mielenkiintoista syksyä harrastuksemme 
parissa.
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Kirjasarjan kolmas osa, Merten valtiaat, julkaistaan 
1.10.2020 Forum Marinumissa,Turussa. Sama tilaisuus 
uusitaan 14.10.2020 Suomenlinnan upseerikerholla. 
Tilaisuuksissa myydään osallistujille kirjasarjan kirjoja 
edulliseen juhlahintaan! Tarkemmat ohjeet ajoista ja 
ilmoittautumisesta myöhemmin!

Kai Varsion uuden kirjan julkistamistilaisuus
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Uf VIERAILUJA

Suomen Ehiöfilatelistien kokous 20.2.2020

Tämä oli Suomen Ehiöfilatelistien sääntö-
määräinen vuosikokous. Paikalla oli seit-
semän jäsentä. Puheenjohtaja Yrjö Klinge 
avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat 
tervetulleiksi. Vuosikokouksen puheen-
johtajaksi valittiin istuva puheenjohtaja 
Yrjö Klinge ja sihteeriksi Leena Pärnänen. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoik-
si valittiin Arvo Sohkanen ja Matias Fri-
modig. Vuosikokous pidettiin sääntöjen 
määräämällä tavalla. Tilinpäätös näytti 
voittoa 179,26 euroa, joka päätettiin 
siirtää voitto- ja tappiotilille. Yhdistyksen 
hallitukselle ja virkailijoille myönnettiin 
vastuuvapaus tilikaudelta 2019. Yhdis-
tyksen jäsenmaksuksi vuodelle 2020 pää-
tettiin 20 euroa. Sama summa päätettiin 
pyytää myös vapaaehtoisena suoritukse-
na vakinaisilta jäseniltä, koska yhdistyk-
sen toimintaa ei olisi mahdollista jatkaa 

muutoin. Yhdistyksen hallitukseen seu-
raavaksi kaudeksi valittiin sääntöjen mu-
kaisesti kolme jäsentä: puheenjohtajaksi 
Yrjö Klinge, varapuheenjohtajaksi Matias 
Frimodig ja sihteeriksi Leena Pärnänen. 
Virkailijoiksi valittiin: rahastonhoitajaksi 
Kaarlo Hirvikoski ja jäsenrekisterin ylläpi-
täjäksi ja kokouskutsujen lähettäjäksi Arvo 
Sohkanen sekä vaihdonjohtajaksi Yrjö 
Klinge oto. Toiminnantarkastajaksi valit-
tiin Jussi Tuori ja varatoiminnantarkasta-
jaksi Kristian Stockmann. Kokous käsitteli 
yhdistyksen jäsenen Jouko Koskikallion 
10.12.2019 toimittaman eroilmoituksen 
ja hänelle myönnettiin ero jäsenyydestä 
ko. päivämäärällä. Muista asioista kes-
kusteltiin lähinnä seuraavan kokouksen 
ajasta. Kokous jäi sittemmin pitämättä 
korona-epidemian takia.

    Teksti ja kuva Arvo Sohkanen

Kirjasto Oodissa pidetyssä kokouksessa olivat läsnä vasemmalta Matias Frimodig, Kristi-
an Stockmann, Leena Pärnänen, Yrjö Klinge, Jussi Tuori ja Kaarlo Hirvikoski.
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Uf MATKAILUA

Matkailu avartaa ja antaa kokemuksia, osa 1
Näin Koronan aikaan, kun matkustelussa 
on rajoituksia, on hyvä muistella aiem-
min tehtyjä matkoja. Ajattelin, että tähän 
sopisi seuraavanlainen juttu, jossa on 
maantietoa, historiaa, sotahistoriaa, ajan 
arkielämää ja ripaus filateliaa.

Suunnitelma

Keväällä 1988 mietimme vaimoni ja tyt-
täremme kanssa, että olisi kiva tutustua 
Wieniin ja Itävaltaan yleensä, siis ei kun 
suunnittelemaan matkaa. Tutkin karttaa 
ja totesin, että lyhyin reitti olisi Baltian ja 
Puolan kautta, mutta tiellä olisi paljon es-
teitä. Lännen kautta näytti reitti Ruotsin 
ja DDR:n kautta 450 km lyhyemmältä 
kuin vapaamman maailman kautta. Kä-
vin ainakin kahdessa laivayhtiön toimis-
tossa kyselemässä mahdollisuutta kulkea 
Ruotsin Trelleborgin ja Saksan Sassnitzin 
kautta Berliiniin. Minulle todistettiin oi-
kein kartan ääressä, että ei käy: kartan 
mukaan laivareitti päättyy selvästi puoli-
väliin merta. Soitin DDR:n edustustoon ja 
siellä kaveri kertoi, että junalautta kulkee 
neljän tunnin välein, ilman muuta menet 
sillä ja viisumivapaus on maidemme välillä 
voimassa maaliskuusta alkaen, lippuja ei 
tarvitse varata.

Matkaan

Seuraavaksi kävin varaamassa liput tut-
tuun Turun Iltaviikinkiin. Ja niin sitten 
lähdettiin 18.7.1988 ajelemaan. Laiva 
saapui Tukholmaan aikataulussa aamul-
la kello 7 ja Vikingin satamastahan pääsi 
heti oikotietä Riksettanille ja nokka kohti 
etelää. Matkattiin ohi tunnettujen Hölön 
ja Mörkön tienviittojen ja Jönköpingin, 
jonka Filatelistikerho lähettelee nykyään 
sähköpostiini uutisia ja huutokauppatieto-
ja, en tiedä miksi. Ruoka- ja kahvitaukojen 
jälkeen tulimme sitten Trelleborgiin, jossa 
konsultoimani maailmaa nähneen Reino 

Paasilinnan ohjeen mukaan otimme tan-
kin ja varakannun täyteen polttoainetta. 
DDR:ssä kuulemma oli 75-oktaanista 
tavaraa, joka tukkii moottorin. Ajoimme 
satamaan puoli kuuden maissa illalla ja 
kysyin lippuluukulta, miten Saksaan pää-
see. ”Ostat lipun ja ajat laivaan, se lähtee 
vartin päästä.”  Ja niin sitä taas mentiin. 
Laivalla vaihdettiin pakolliset valuutat ja 
syötiin ainakin kahden tarjoilijan palve-
lemina.

Matka jatkuu

Sassnitziin saavuttiin sitten neljän tunnin 
päästä. Kaupungissa emme nähneet kut-
suvia yöpymispaikkoja, joten jatkoimme 
Rügenin eteläreunalle vanhaan ruotsalai-
seen kaupunkiin Stralsundiin. Siellä oli heti 
nätisti valaistu hotelli ja painelin tiskille, 
totesin avaimien olevan lähes kaikissa 
nauloissa eli tilaa on. Mutta ”valitetta-
vasti on aivan täyttä” ja kun pääsin pi-
halle, sammuttivat mainos- ja ulkovalot. 
Niin jatkoimme yötä myöten Neubran-
denburgiin, josta löytyi aamuyöstä hotelli 

Trelleborg–Sassnitz laivapostia 20.7.1988.
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Vier Toresta yösija.  Aamulla nautimme 
buffet-aamiaisen demokratian mukaan: 
kupongille merkittiin 2 siivua leipää, 2 vii-
paletta kinkkua tms. ja sen mukaan sitten 
maksettiin aamiainen lähtiessä. Respassa 
passeja noutaessa maksoin hotellin, mut-
ta miliisi oli puoli viiden aikaan todennut, 
että sen päivän pakollinen 3 x 25 DEMin 
vaihto oli tekemättä, olin vain illalla laivalla 
tehnyt virallisen vaihdon, joten piti vaihtaa 
uudelleen. Odotin käsi ojossa vaihtoraho-
ja, mutta ne menivätkin sakkoihin laimin-
lyönnistä eli vaihdoin vielä uudelleen sen 
päivän 3 x 25 DEM (siis BRD-markoilla 
DDR-markkoja kurssiin 1:1). Respan tytöl-
le pidin sitten tulevaisuusseminaarin, jossa 
kerroin Saksojen yhdistymisestä luotta-
muksellisesti, koska olin nähnyt matkal-

la koko raskaan autokaluston jo olevan 
BRD:n puolelta, paitsi tietysti Neuvosto-
liiton sotakalustoa. Ja niin lähdimme kohti 
Berliiniä ja uusia kokemuksia.

DDR:n pääkaupunkiin saavuimme mel-
ko pian ja tytär halusi käydä länsipuolella, 
kun me vanhemmat olimme jo siellä ol-
leet. Olimme kerran viikonloppumatkalla 
ja Suomen koneet ohjattiin idän kentälle ja 
sitten mentiin rajan yli länteen. Huomasin, 
kun DDR:n rajamies juoksutti neek.., siis 
afroperäistä poikaa monta kertaa tarkas-
tuksessa edestakaisin. Muistin, että silloin, 
kun 1960 kesällä olin opiskelijavaihdon 
kautta Düsseldorfin pankissa töissä, olim-
me viikon sponsoroidulla matkalla Berlii-
nissä, vaihdoimme lännen puolella 18 
pfennigillä itämarkkoja ja menimme itään 
syömään ja olusille. Virallinen kurssi oli sil-
loinkin 1:1, dollari 1:2. Matkalla meidät oli 
Hannoverin ja Berliinin välillä tarkastettu 
ainakin kolme kertaa, mutta kaupungissa 
U- ja S-Bahn kulkivat vapaasti vyöhykkei-
den poikki, vain katutasossa olivat kovat 
tarkastukset. Ja kahden vuoden päästä 
tuli sitten se muuri.

Nyt siis ostimme sen vaaditun 10 vyö-
hykettä S-Bahniin ja matkasimme yhden 
asemavälin vaihtoasemalle U-Bahnia var-
ten. Vaihto sujui toisilta hyvin, itselleni sa-
noi rajamies, että ”sulla on auto”. Myön-
sin ja hän vaati sitä nähtäväksi, jos haluan 
länteen. Kun tinkasin lupaa, virkailijat me-
nivät nurkan taakse kokoontumaan ja kun 
heitä ei kuulunut, menin perässä ja kysyin, 
miten olisi, jos peruutan matkamme. Kaik-
ki kiittivät ja kättelimme sydämellisesti ja 
vaimo ja tytär tulivat takaisin. Ja sitten 
häivyimme kohti ruokapaikkaa ja Dres-
deniä, jossa omalta osaltaan Länsi tuhosi 
1944–45 käytännössä koko kaupungin, 
koska siellä asui siviilejä. Illalla tulimme 
Tsekkoslovakian rajalle ja passintarkas-
tukseen. Passintarkastus meni hyvin, mut-
ta sitten näytin ylimääräisiä itämarkkoja, 
joita ei saanut viedä ulos maasta. Vastaus 
oli selvä: ”Tämä on passikontrolli, ei pank-
ki”. Kysyin pari kertaa, että missä olisi 
pankki ja vastaus oli sama. Ajoin Tsek-
koslovakiaan ja kysyin passikontrollissa, 
voinko vaihtaa rahat siinä: Ei sopinut, vain 

DDR:n postimerkkivihko ”Historiallisia 
kirjelaatikoita”.

Neustrelitz DDR 20.7.1988.
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DDR:ssä. Ja rouva näytti ikkunasta rajan 
taakse; auki edelleen oleva pankki oli ison 
rekka-auton takana parikymmentä metriä 
äskeisestä kontrollipaikasta. Tein muistiin-
panot ja kotiin tultua soitin taas DDR:n 
edustustoon ja kerroin ajan ja paikan ja 
kuka päästi minut kiellettyjen seteleiden 
kanssa ulkomaille. ”Että siitäs sait, jätkä”

Tsekeissä yövyimme heti rajalla Tepli-
cessä, jossa sitten tankkasin auton. Maksu 
otettiin ensin, sitten avattiin mittari mak-
setulle summalle. Kun katselin hetken 
mittareita, niin kaveri tuli ulos kopistaan 
ja sanoi, että ota siitä vain, et ole enää 
Saksassa. Ja sitten jatkettiin Böömin läpi 
Prahaan, Matkalla teollisuusalueen taivas 
oli rikinvärinen ja hajukin oli vastaava. 
Prahan keskusta Kaarlensiltoineen oli ihan 
mukava ja ruoka hyvää. Emme silti viipy-

neet kovin kauan, vaan jatkoimme Bratis-
lavaan, sinne Wienin porteille. Löysimme 
hyvän näköisen hotellinkin, mutta siellä 
kerrottiin, että ulkomaalaisia kehotetaan 
poistumaan kaupungista yön ajaksi. Me 
suuntasimme Wieniin johtavalle baanalle 
ja rajatarkastuksiin. Tarkastuspaikka oli 
laaja aukio keskellä moottoritietä. Autot 
ajettiin jonoon vastaantulevan liiken-
teen kaistalle Ja tarkastuksessa näyttivät 
tyhjentävän autot vieressä oleville pen-
keille ja kaikki tutkittiin; etsivät kai sala-
matkustajia eli saksalaisia ja unkarilaisia. 
Odottaessa kävin pankissa vaihtamassa 
loput korunat (heillä oli niitä silloinkin). 
Sillä välin passipoliisi/tullirouva kiusasi 
vaimoani kysymyksillä ja tultuani pääsin 
vuoroon. Ensin katsottiin sillä varrellisella 
rikkalapiolla, kuka on piilossa auton alla, 
sitten konepelti auki, vaikka sanoin, et-
tei siellä ole ketään. Lopuksi piti avata 
takakontti, vaikka sanoin, että tässä 30 
asteen helteessä ovat kuolleet, jos siellä 
joku on. Avasin luukun ja täti otti käteen 
yhden makuupussin, heitti sen takaisin ja 
sanoi suunnilleen, että ”Antaas vetää, Na 
shledanou”. Yläpuolella pyöri helikopte-
ri, tornissa konekiväärimies ja koirapartiot 
juoksivat pitkin rajaa.

Praha 21.7.1988.

Kirjelaatikko Praha 07 21.7.1988.
Teksti ja kuvat
Kaarlo Hirvikoski

Jatkuu seuraavassa numerossa
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Itsenäisen Suomen reserviupseerikoulutus 
täytti loppukeväällä 100 vuotta. Juhla-
vuoden kunniaksi on julkaistu todellinen 
tietoteos ”Reserviupseerikoulutus maalla, 
merellä ja ilmassa 100 vuotta”. Kirja on 
historia heistä yli 180.000 koulun suorit-
taneista. Heistä yli 1000 on ollut naisia, 
joista osa on ollut myös kurssinsa priimuk-
sia. Hieno asia.

Kurssien historia liittyy ennen muuta 
Haminaan, jossa valtaosa koulutetaan. Se 
myös kertoo muilla paikkakunnilla tapah-
tuvan koulutuksen. Keskeistä on antaa 
kokonaiskuva reservinjohtamisen kehit-
tymisestä osana maanpuolustustamme.

Reserviupseerien koulutuksen luja pe-
rusta on yleisessä asevelvollisuudessa. Se 
on jokaisen velvollisuus lainsäädäntömme 
mukaan. On upea asia, että tällä on kan-
salaistemme selkeä tuki. Tunnustetaan 
vanha ja inhorealistinen sanonta ”jokai-
sella maalla on oma armeija, joko oma 
tai vieras”. Tämän on Suomen historia 
osoittanut.

Kirja kertoo myös oppilaskunnista, jot-
ka toimivat kurssilaisten puolestapuhujina 
monissa arkipäivän asioissa sekä rakenta-
vat kurssihenkeä ja sen säilyttämistä.

Asevelvollisuuden päättymisen jälkeen 
tulee ”uusi elämä”. Työ, ura ja perhe. 
Mennyt aika unohtuu, mutta se tulee toi-
sinaan mieleen. 

Suoritin RUK:n 1969 kurssilla 130. His-
toriaa tuntevat muistavat sen, että silloin 
oli kulunut vuosi Tsekkoslovakian miehi-
tyksestä. Vuosi oli myös kulunut Pariisin 
ylioppilasmellakoista ja puoli vuotta Suo-
messa Vanhan ylioppilastalon valtaukses-
ta. Monet aatteet kamppailivat, myös ar-
vot ja jopa itsenäisyydelle annettava arvo 
ja merkitys. Aika silloin oli ristiriitainen ja 
erottava. Kurssimme oli yhteisen maan-
puolustustahdon puolestapuhuja.

Tein valtaosan työurassani AKAVAssa. 
Vuosien mittaan usein sain tervehdyksen 

”olimme samalla RUK:n kurssilla”. Mie-
leenpainuvia hetkiä. Ei siis ollut ihme, että 
vuonna 2007 kurssimme kummikurssin 
230 päättäjäisseremonioiden jälkeen 
päätimme perustaa tulevaa yhteydenpi-
toamme hoitamaan Smile-toimikunnan. 
Nimi tulee kurssimme tunnuksesta. Kii-
tokset tästä ja jatkosta kuuluvat kurs-
simme oppilaskunnan puheenjohtajalle 
ja toimikuntamme puheenjohtajalle, nyt 
jo edesmenneelle Kauko Juhantalolle ja 
oppilaskuntamme hallitukseen jäsenelle 
Ilkka Kanervalle.

Kurssimme on kokoontunut RUK:sta 
valmistumisemme 40- , 45- ja 50- vuotis-
juhlille puolisoineen. Pidämme myös joka 
vuosi kurssitapaamisen. Meillä on omat 
kotisivumme ja pidämme sähköisesti 
yhteyttä kurssiveljiimme. Nyt valmistau-
dumme 55-vuotisjuhliin.

Olen kurssimme Smile-toimikunnan 
jäsen. Harvaan luottamustehtävään olen 
tuntenut samaa tunnetta. Meille on ol-
lut vilpitön ilo järjestää tilaisuuksia, koska 
kurssihenkemme on niin vahva. Näin on, 
riippumatta siitä, mitä olemme tehneet tai 
aikaansaaneet kurssimme jälkeen – olem-
me kurssiveljiä.

Yhteishengellä on ollut kautta histori-
an merkittävä voima. On niin, että henki 
voittaa materian.

 Risto Piekka
 Paikkarin torpan tuki ry:n 
 puheenjohtaja

Sihteerin
palsta

Erinomainen opinahjo
Tämä kirjoitus on julkaistu Länsi-Uusimaassa 29.7. 2020
Kirjoittajavieras-palstalla.

Yhteishengellä on ollut 
kautta historian merkittä-
vä voima.
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Upseerifilatelisteilla on erinomainen pe-
rinne. Oltuaan jäsen niin kauan, että 
muutkin jäsenet tuntevat, niin hänelle 
annetaan tilaisuus pitää omanlaisensa 
esitelmä postimerkkeilystään. Näin tein. 
Aiheeni näet otsikosta. Olen syntynyt 
Sammatissa. Näin oli myös Elias. Lähdin 
siis tekemään alustusta Eliaksesta. Tein 
ensimmäisen version, jonka esittelin ko-
kouksessamme. Kokoelmani ei täytä fi-
latelistisia näyttelysääntöjen määräyksiä, 
mutta se on dokumentti Eliaksen vaiku-
tuksista suomalaisuuteen, Suomen valtion 
syntymiseen ja Suomen kulttuuriin. Histo-
riantutkimuksessa lähestymistapaani kut-
sutaan narratismiksi. Tutkimustapaa voisi 
parhaiten kuvata seuraavasti: on pieni 
puro, se johtaa jokeen, tämä virtaan ja 
se mereen. Näin muodostuu historiallinen 
tapahtumien kulku.

Ensimmäiset suomalaiset postimer-
kit julkaistiin v. 1856. Siitä eteenpäin 
aina vuoteen 1922 asti kuva-aiheena 
oli vaakuna – joko oma tai venäläinen. 
Ensimmäinen muu kuva-aihe oli v. 1922 
Suomen Punaisen Ristin merkki aiheena 
Suomen vaakuna ja päällä punainen ris-
ti. En ole löytänyt dokumentteja, mutta 
oletan SPR:n pitkäaikaisimmalla puheen-
johtajalla, Suomen marsalkka C.G.E. Man-
nerheimilla olleen vaikutusvaltaa merkin 
toteuttamiselle. On huomattavaa, että sil-
loinkin merkin lisähinta meni sosiaaliseen 
ja terveydenhuollon avustustoimintaan.

Ensimmäinen henkilökuva suomalai-
sissa postimerkeissä kuvaa Elias Lönnrotia 
v. 1931. Se osa sarjaa, jolla juhlistettiin 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) 
100-vuotispäivää. Perustamiskokouksen 
sihteerinä toimi tuolloin Elias. SKS:n teh-
tävänä oli suomenkielisen kirjallisuuden 
kustantaminen ja suomalaisten kirjailijoi-
den tukeminen. Mielenkiintoista on, että 
Seuran tunnuslauseena oli ”Pysy Suomes-
sa pyhänä”. Tällä Seura hankki pysyvän 
jäljen Suomen historiaan.

Lopullisen sinetin esitelmälleni/koko-
elmalleni aikaansai vuosi 1931 ja ensim-
mäinen henkilökuva. Sen tausta kyllä oli 
selvinnyt minulle toimiessani kymmenen 
vuotta Sammattiseura ry:n puheenjohta-
jana, Paikkarin torpan tuki ry:n perustaja-
na v. 2012 sekä vapaaehtoisena oppaana 
Paikkarin torpalla yli 10 vuotta. Eliaksen 
työ oli siis tullut tutuksi.

Eliaksen elämäntyö ja sen pysyvät jäljet 
ovat ainutlaatuisia. Luettelo on hengäs-
tyttävän pitkä: lääkäri, Kalevalan ja sen 
sisarteoksen luoja, suomen kielen pro-
fessori, aikakauslehden omistaja ja pää-
toimittaja, sanomalehden päätoimittaja, 
kolumnisti, kasvitieteilijä, virsirunoilija ja 
sanakirjojen tekijä, joista merkittävin on 
suomalais-ruotsalaisen sanakirjan tekemi-
nen vuosina 1863–1880. Siinä on runsaat 
200.000 sanaa eli aivan hämmästyttävä 
saavutus sen ajan käsityötekniikalla. Eli-
asta muistettiin postimerkeissä 2002, jol-
loin hänen syntymästään tuli kuluneeksi 
200 vuotta. Tuolloin ilmestyi 4-merkkinen 
blokki sekä neljä erilaista postikorttia, jois-
sa oli säikeitä Kalevalasta.

Elias sanoi aikanaan, että hänellä on 
käytössään niin paljon kansanrunoutta, 
että hän voisi kirjoittaa seitsemän erilaista 
Kalevalaa. Hän teki vain yhden!

Suomalaisista postimerkeistä saisi 
monta erilaista tarinaa Eliaksen työn vai-
kutuksista. Tein yhden ja sen perusperi-
aatteena on Suomen itsenäisyyden säi-
keiden syntyminen ja niiden säilyminen. 
Niin paljon kun olen lukenut Lönnrot-his-
toriaa, niin sitä vakuuttuneemmaksi olen 
tullut, että kirjoitustensa tai kirjoitustensa 
sanoilla ”isänmaa” tai ”kansakunta”, hän 
ajatteli itsenäistä Suomea. 

Postimerkeillä haluan todistaa tämän.
Tähän olen valinnut vain muutamia kes-
keisimpiä esimerkkejä:

Aloitan aikalaisista. Heistä merkittä-
vämmät yhteistyökumppanit olivat J.V. 
Snellman, J.L. Runeberg, Z. Topelius ja 

Elias Lönnrotin jalanjäljet suomalaisissa
postimerkeissä
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Fr. Pacius.  Heistä löytyy yhteensä toista-
kymmentä postimerkkiä.

Heidän töistään tunnetuimpia ovat 
”Maamme-laulu”, Vänrikki Stoolin ta-
rinat, Välskärin kertomukset, ”Suomen 
laulu” ja Snellmanin valtio-oppi.

Jean Sibeliuksesta on monta merkkiä 
alkaen vuodesta 1945 ja päättyen vuo-
teen 2015.

Teemaani sopii esimerkiksi Finlandia-
hymni. Sen alku on v. 1899 järjestetyssä 
Venäjän sortotoimia vastustavassa juhlas-
sa. Siellä esitettiin 6-osainen laulunäytel-
mä, johon sanat oli tehnyt Eino Leino ja 
Jalmari Finne ja säveltänyt Jean Sibelius. 
Laulunäytelmän ensimmäisen osan nimi 
on Väinämöinen ja viimeisen Nouse Suo-
mi. Tästä viimeisestä osasta muodostui 
Finlandia-hymni. Tapahtumaa seuraava-
na päivänä sensuurihallinto esti sen esittä-
misen. Pariisin maailmannäyttelyssä 1900 
hymni saavutti suuren suosion.

Akseli Gallen-Kallelasta on myös mon-
ta merkkiä alkaen vuodesta 1965 ja päät-
tyen vuoteen 2006.

Hän oli merkittävimpiä suomalaisen 

taiteen ns. karealisteja. Hän oli Elias- ja 
Kalevala-ihailija. Hänen tunnetuimpia te-
oksiaan on kolmi-osainen Aino-maalaus. 
Se on tällä hetkellä Suomen Pankissa. 
Gallen-Kallela on myös keskeisten suo-
malaisten kunniamerkkien suunnittelija.

Eino Leinosta on kumma kyllä vain yksi 
merkki.

Kirjallisuudestamme hän on tunnetuin 
ja tutuin Elias- ja Kalevala-ihailija Aleksis 
Kiven kanssa.

Eliakseen elämäntyö keskittyi suomen 
kielen tunnustamiseen ja sen kehittämi-
seen. Hänen aikanaan suomen kielen eri 
murteita puhui noin 90 prosenttia kan-
sasta. Kuitenkin silloinen hallinto, lain-
käyttö ja koulutus oli vain ruotsinkielis-
tä. Suomen kielen kehittämisellä ja sen 
saaminen kansakunnan toiseksi kieleksi ja 
sen kautta aloittaa kansalaisyhteiskunnan 
rakentaminen olivat mahdollisia Eliaksen 
elämäntyön tulosten myötä.

      Risto Piekka
      Upseerifilatelistien sihteeri

Vuonna 2002 Elias Lönnrotin 200-vuotissyntymäpäivän kunniaksi ilmestynyt pienoisarkki.
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Uf KERHOTOIMINTAA

Kevätkausi 2020

Vuoden 2020 ensimmäinen kokous pidet-
tiin 13.1. Jäsenet olivat toipuneet joulun 
vietosta, kuka mitenkin. Puheenjohtaja 
Kai Varsio toivotti kaikki tervetulleiksi uu-
delle vuosikymmenelle. Aluksi keskustel-
tiin mm. postin toiminnasta. Lehteä ei ollut 
saatu taaskaan postissa leimatuksi. Sisäpii-
rin tiedon mukaan posti kyllä leimaa kaikki 
lähetykset (jos kerkiää). Toivossa on hyvä 
elää. Kaarlo Hirvikoski aloitti esitelmöit-
sijäin kevätkauden esitelmällään: ”Petsa-
mon postihistoriaa vuosina 1922–2000”. 
Tavanomaiseen tapaan Kaarlo sanoi lait-
tavansa kuulijat harrastamaan liikuntaa 
levittämällä kokoelman pitkin pulpetteja. 
Sivuja olikin peräti 80 kpl. Esitelmä oli jaet-
tu seuraaviin aiheisiin:

–  Petsamon alue:
 Petsamon lääni, sittemmin kunta,  
 oli vuosina 1922–1944 osa Suomea  
 ja Jäniskosken voimalaitosalue   
 15.7.1947 saakka, jonka alueella   
 posti toimi kolmessa eri paikassa   
 1940- ja 1950-luvuilla ja lisäksi Pet-
 samon alueen ulkopuolella Ylä-Tuu-
 lomassa 1960-luvulla. Nykyisin Pet- 
 samo kuuluu venäjään, Muurmans- 
 kin alueeseen.
– Postitoimipakat ja niiden historiaa,  
 leimat, leimasinvärit, postin ohjaus
– Kenttäposti
– Muita aiheita
– Tuuloman alue
– Sallan ja Kuusamon alue

Kokoelmassa oli runsaasti postilähetyksiä, 
kirjeitä ja kortteja. Kokoelma oli tehty sak-
sankielisenä, ilmeisesti on ollut näytteillä 
jossain saksankielisessä paikassa. Esitel-
mää kuuntelemassa oli myös Petsamo-
asiantuntija Jari Forsblom, joka antoikin 
oheiskommentteina lisää valaistusta asioi-
hin. Esitelmälle annettiin tuntuvat aplodit. 
Tilaisuus päättyi tavanomaisiin arpajaisiin. 
J7, V1.

Tammikuun toinen kokous 27.1. sai 
paikalle lähes normaalin joukon. Pu-
heenjohtaja Kai Varsion toivotettua kaikki 
tervetulleiksi Kaarlo Hirvikoski kertoi tuo-
neensa paikalle yhden osan Timo Pokelan 
jäämistöstä löytyneitä kerholle kuuluvia 
asiapapereita. Tilaisuuden loppupuolella 
hallitus jakoi tavarat keskenään käyttö-
tarkoituksen mukaan. Kuulumisissa ei ol-
lut muuta mainittavaa kuin se, että Arno 
Kullberg tiedotti ihan tuoreena tietona sen 
tosiasian, että Posti sulkee Helsingin pää-
postin asema-aukiolla. Taitaa enteillä sitä, 
että Posti saattaa lyödä hanskat tiskiin lä-
hitulevaisuudessa. Illan esitelmöitsijänä 
oli tällä kertaa Jukka Mäkinen aiheenaan: 
”Leimamerkkien keräily ja kokoelman laa-
timinen”. Jukka oli 1980-luvulla kerän-
nyt aihefilateliaa, mutta siirtynyt sitten 

Petsamon kartta.
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1990-luvulla leimamerkkien keräilijäksi. 
Suomi ja Ruotsi olivat pääkohteina ja lisäk-
si postihistoria. Esitelmän sisältö oli jaettu 
viiteen kohtaan:

1.  Mitä fiskaalinen materiaali on
  –  veromerkit, maksumerkit ja säästö- 
    merkit
  –  leimatut paperit ja fiskaaliset kohteet
  – taiteilijaluonnokset
  – ehdotteet ja koepainokset
  – filateeliset ominaisuudet
  – filateeliset erikoisuudet julkaisu-  
    tarkoituksen, kuva-aiheen tai sivu-
     kuva-aiheen mukaiset materiaalit
  – leimapaperien arvoleimat, paina- 
     tukset ja mitätöinnit kuvalla tai 
     tekstillä

– asiakirjat, joihin leimamerkkejä käy- 
    tettiin
  –  tuotteet, joilla leimamerkkejä käy- 
    tettiin
2. leimamerkkien keräily
  –  keräilyn laajentaminen valtioittain  
     tai alueittain
3. leimamerkkien kokoelman laatiminen
4. fiskaalinen materiaali avoimen fila
   telian kokoelmassa
5. fiskaalinen materiaali aihekokoelmas-
sa. 
 
Monissa maissa leimamerkit ovat hy-
vinkin taidokkaita. Suomessa leimamer-
kit ovat pelkästään vaakunamerkkejä. 
Veromerkkien aihekeräilijöillä on lähes 
mittaamaton kenttä kerätä monipuoli-
sia veromerkkejä. Ainoastaan verottajan 
mielikuvituksen loppuminen olisi laitta-
nut joitain rajoja tälle asialle. Fiskaalinen 
materiaali on mitä sopivinta aihefilateli-
an kokoelmiin. Esitelmä oli ansiokkaasti 
pidetty ja saikin raikuvat aplodit. Joitain 
tarkentavia kysymyksiä esitettiin, joihin 
Jukka mielellään vastasi. Kokous päättyi 
taas tavanomaisiin arpajaisiin. J7, V1.

Helmikuun ensimmäinen kokous 10.2. 
oli sikäli merkittävä, että se oli ensimmäi-
nen kevään kolmen kokouksen sarjasta 
ns. ei-filateelisia esitelmiä. Puheenjohtaja 
Kai Varsion toivotettua jäsenet tervetul-
leiksi, pääsimme aloittamaan kokouksen. 

Jukka Mäkinen oli saapunut kertomaan 
kokoukseemme 27.1. leimamerkkien ke-
räilystä ja kokoelman laatimisesta.

Kuulumisissa ei tullut enempi mainitta-
vaa esille. Esitelmöitsijänä oli tällä kertaa 
Göran Wilkman aiheenaan: ”Valkoinen 
karhu seikkailee jäänmurtajien ja jäätut-
kimuksen maailmassa”. Esitelmä oli ta-
vallaan hänen laivanrakennusinsinööri-
uransa yli 40 vuoden seikkailuntäyteisen 
uransa matkakertomuksia eri merien, 
järvien ja jokien jäälakeuksille. Vierailles-
saan Venäjällä työtehtävien vuoksi venä-
läiset ystävänsä antoivat hänelle nimen 
Valkoinen karhu. Hän aloitti työnsä jää-
tutkimuksen parissa vuonna 1973. Sinä 
aikana hänen työtehtävänsä olivat varsin 
monimuotoisia. Oli jäämallikokeita, lai-
vakokeita, olosuhdekartoitusta. konsul-
tointia, suunnitteluprojekteja, myyntiä 
ja markkinointia, laatujärjestelmiä yms. 
Mallikokeita tarvittiin jäänmurtajille, 
kauppa-aluksiin tutkimusaluksiin ja öljy- 
ja kaasuteollisuuden aluksiin. Myös jäissä 
operointi ja jäiden rakenteet olivat työteh-
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oli myös öljyn ja kaasun etsintään liittyviä 
tutkimuksia. Ja jottei ihan ilman filateliaa 
selvitty tässäkään asiassa, niin hän mai-
nitsi aloittaneensa postimerkkien keräilyn 
15-vuotiaana. Sittemmin laivamerkit ovat 
muotoutuneet yli 5.000 merkin kokoel-
maksi sisältäen myös kirjeitä ja erilaisia 
postitteita. Lisäksi hän aloitti kirjailijan 
uransa jäätyään eläkkeelle. Tuloksena on 
mm. neljä kirjallista teosta liittyen hänen 
elämäänsä. Esitelmä herättikin runsaasti 
kysymyksiä ja se palkittiin runsailla aplo-
deilla. Kokous päättyi taas tavanomaisiin 
arpajaisiin. J8, V1.

Helmikuun toiseen kokoukseen 24.2. 
osallistui lähes vakioporukka. Puheenjoh-
tajan alkutervehdyksen jälkeen puhuttiin 
hiukan Filatelistiliiton avoimeksi tulevasta 
puheenjohtajan pestistä. Klaus Juvas ei voi 
enää olla ehdolla. Liitto on asettanut va-
liokunnan pohtimaan asiaa. Toivottavasti 
löytävät edistyksellisyyttä ajavan puheen-
johtajan. Tässä kokouksessa puheenjoh-
taja esitteli kirjoittamansa kirjan: ”Apu-
aluksesta merimahdiksi”. Se on toinen 

Göran VIlkman kertoi 10.2. kokouksessam-
me ”Valkoisen karhun seikkailuista jään-
murtajien ja jäätutkimuksen maailmassa.

Kuva Kai Varsion 24.2. pitämästä esitelmästä ”Apualuksesta merimahdiksi”.

tävinä. Työmatkat suuntautuivat pohjois-
mantereelta etelämantereelle ja mukana 
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osa hänen viisiosaisesta kirjasarjastaan, 
josta ilmestyy uusi osa kerran vuodessa. 
Tämä kirja kertoo lentotukialusten syn-
nystä ja käyttöönoton laajenemisesta 100 

vuoden aikana. Lainaus ”Apualuksesta 
merimahdiksi”-teoksen alkusanoista: 
”Teos on luonteva jatko merihistorian ja 
merisotataidon tutkimuksilleni. Lentoko-
neesta oli jo viitteitä, mutta lentotukialuk-
sista ei ollut aavistustakaan, kun taas su-
kellusvene oli jo kehittynyt vuoteen 1900 
mennessä perustoiminnoiltaan merisota-
toimiin kykeneväksi. Suuret järein tykein 
varustetut taistelulaivat olivat merten val-
tiaita.”  Kirjan esittely tässä tilaisuudessa 
oli vain lyhyt läpileikkaus, jossa näyttöku-
vin saimme nähdä sen sisältöä. On ilman 
muuta selviö. että tämä kirjasarja kuuluu 
jokaisen upseerifilatelistin kirjahyllyyn. Jo 
yksinomaan kannustuksena niille jäsenil-
le, jotka ovat ryhtyneet kirjan tai kirjojen 
kirjoittajiksi tai aikovat tehdä niin. Tilai-
suus päättyi tavanomaisiin arpajaisiin. J7.

Maaliskuun ensimmäinen kokous 9.3. 
oli yhdistyksen sääntömääräinen vuosiko-
kous. Kokousta johdatteli puheenjohtajan 
poissa ollessa varapuheenjohtaja Kaarlo 
Hirvikoski. Varsinaisen vuosikokouksen 
aluksi Kaarlo Hirvikoski toivotti läsnäolijat 
tervetulleiksi. Vuosikokouksen puheen-

Kai Varsion kirjan kansi. Kirjan voit tilata 
kääntymällä kirjan kirjoittajan puoleen.

UF:n sääntömääräisen vuosikokouksen 9.3. puheenjohtajaksi valittu Jussi Tuori ja Kaarlo 
Hirvikoski, joka sijaisti puheenjohtajaa kokouksessa.
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Heikki Ensio Heinonen
1936–2020

IN MEMORIAM
Helmikuussa 2020 tuli tietoomme 
suruviesti jäsenemme poismenosta. 
Upseerifilatelistit jäävät kaipaamaan 
pitkäaikaista jäsentämme lämpimin 
muistoin.

Heikki Heinonen, inskom evp, syn-
tyi 16.3.1936 Hausjärvellä ja pois-
tui joukostamme 15.1.2020 Hä-
meenlinnassa 83 vuoden ikäisenä. 
Hän oli liittynyt yhdistykseemme 
1966 jäsennumerolla 171.
Heikki Heinosen filateeliset kerä-
ysalat olivat: Suomi, Norja, Eesti, 
Iso-Britannia ja viesti. Hän osallistui 
palkittuna ainakin seuraaviin näyt-
telyihin: Safex 64 P, Wibex 65 H, 
Nordia 66 Hp.
Hän ei viime vuosina osallistunut 
aktiivisesti kerhon toimintaan.

Vuosikokouksessa 9.3.2020 arvot-
tiin jälleen onnenmerkki. Onnen-
merkiksi oli tällä kertaa valittu 1 
markan, vaalea violetti, nelilukuinen 
merkki vuodelta 1885 (Senaatin pai-
nanta). Arvonnassa onni suosi han-
kolaista Jörgen Fromholzia.

Onnenmerkki 2020

johtajaksi valittiin Jussi Tuori ja sihteeriksi 
Risto Piekka. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja 
samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Aleksi 
Vuorenmaa ja Arno Kullberg. Sääntömää-
räiset asiat käytiin läpi. Toimintakertomus 
ja  tilinpäätös hyväksyttiin sellaisenaan. 
Yhdistyksen hallinnolle ja virkailijoille 
myönnettiin vastuuvapaus päättyneeltä 
tilikaudelta. Perinteisen onnenmerkin ar-
poi Risto Piekka. Onnetar suosi tällä kertaa 
Jörgen Fromholzia Hangosta. Upseerifila-
telistit valtuuttivat Jussi Tuorin edustajak-
seen Suomen Filatelistiliiton liittokokouk-
seen 25.4.2020 Riihimäellä. (Liittokokous 
siirtyi sittemmin pidettäväksi 12.9.2020). 
Yhdistyksen 75-vuotisjuhlien valmistelu 
käynnistettiin ja juhlien valmisteluryh-
mään asetettiin Kaarlo Hirvikoski ja Risto 
Piekka. Tavanmukaiset arpajaiset pidettiin 
tämän jälkeen. Koska muita asioita ei enää 
ollut, niin kokous päätettiin normaalia ai-
emmin. J7.

   Teksti ja kuvat Arvo Sohkanen

Kevätkauden kokoukset päättyivät tähän, 
koska tämännäköinen pöpö rajoitti koko-
usten pitämistä.

Mikäli koronarajoitukset palaavat 
syyskauden aikana, tiedotamme 
asiasta sähköpostitse ja kotisivuil-
lamme
www.upseerifilatelistit.com
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OSTA ARPOJA.
Tue toimintaamme!

UPSEERIFILATELISTIT R.Y:N HALLITUS JA VIRKAILIJAT 2020
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 Risto Piekka
Runeberginkatu 26 A 35, 00100 Helsinki
puh. 040 506 9119
risto.piekka@piekka.fi
Vastuualue: kokouspöytäkirjat, kirjeenvaihto 
ja tiedotus, toimintakertomus

2020 SYYSKAUDEN KERHOILLAT, ESITELMÄT JA TAPAHTUMAT

  Pvm Ohjelma 

    7.9. Ove Enqvist: Suomen rautatietykistö (Y)

  21.9. Seppo Salonen: Suomen keskiaikaiset linnat

  5.10. Jukka Sarkki: Filateelinen kirjallisuus 

19.10. Petteri Hannula: Anjalankosken rajapostikonttori

  2.11. Olvi Oy/Lasse Aho: UF:n ja pienten kerhojen yhteiskokous OLVIN:n Hel-  
 singin tislaamossa, Työpajankatu 2, Sörnäinen. Huomaa osoite!
 Vierailun aikana Kai Varsion esitelmä: Merten valtiaat, taistelulaivojen synty,  
 kehitys ja tuho. 

16.11. Antti Lahtinen: Suomen sisällissotaan johtaneet syyt (Y)
  
30.11. Upseerifilatelistien sääntömääräinen vaalikokous

14.12. Risto Piekka: Paikkarin torppa. Joulukahvi ja torttutarjoilu.
 
 (Y) = esitelmä, joka ei sisällä varsinaisesti filateelista näkökulmaa

Kokoukset pidetään parittomien viikkojen maanantai-iltoina klo 16.00–18.00, Hel-
singissä MPY:n auditoriossa, Töölöntorinkatu 2. Sisäänkäynti on talon sisennyksestä 
oikeanpuoleisesta ovesta. Kartta on Upseerifilatelisti-lehdessä 1_2012 sivulla 11 (lehti 
on nähtävissä myös kotisivuillamme: www.upseerifilatelistit.com)

n Rahastonhoitaja Kaarlo Hirvikoski
Mestarintie 10 A 1, 00640 Helsinki
puh. 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


