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Luvassa on mielenkiintoisia esitelmiä ja mukavaa yhdessäoloa. Tarkemmat tiedot 
tämän lehden takasivulta tai yhdistyksen kotisivuilta: www.upseerifilatelistit.com

Upseerifilatelistien kokouksessa 18.1.2021 Kaarlo Hirvikosken pitämä esitelmä ”Joulun 
aikaan” sujui taas perinteiseen tapaan. Kokoelmasivut oli levitetty pöydille ja Kaarlo ker-
toi niistä lisätietoa kokousväelle.
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Kai Varsio

Koronasta voi olla haittaa ja 
hyötyä postimerkkeilijöille

Uf PÄÄKIRJOITUS

Jäsenistömme olo ja tilanne taas leviävän koronan keskellä on toivot-
tavasti parempi kuin edellisen leviämisen aikana. Useimmilla lienee 
suojana jo kaksi rokotetta. Valtiovaltakaan ei ole, ainakaan tätä kirjoi-
tettaessa, estämässä harrastukseemme liittyviä kokoontumisia alka-
van syksyn aikana. Näin ollen syksyn ohjelma on suunniteltu paljolti 
aikaisemmin peruuntuneiden esitelmien, tapaamisten ja vierailujen 
merkeissä. On kuitenkin varauduttava myös siihen, että muutoksia 
tai peruuntumisia saattaa olla jälleen tulossa.

Yhden syksyn kohokohdan toivoisi erityisesti onnistuvan. Olemme 
vähintäänkin ansainneet 75-vuotisen taipaleemme kunniaksi järjes-
tettävän mukavan juhlan. 

Koronan alkuaikoina kysyimme jäsenistöltämme suhtautumisesta 
etäkokouksiin. Enemmistön vastaus oli selvä, etäkokouksille ei ol-
lut tarvetta. Tulemme kuitenkin toteuttamaan joitakin yhdistettyjä 
(hybridi) etäkokouksia tulevan syksyn aikana. Kerromme niistä etu-
käteen.

Puhutaan, että monet asiat, tavat ja harrastukset ovat koronan 
myötä muuttuneet. Ulkomailta hankitun materiaalin eli postilähetys-
ten kulku monesta maasta on takkuillut tai jopa estynyt kokonaan. 
Korttien ja kuorien postileimojen puuttuminen vaikuttaa pysyvältä 
muutokselta. Tätä ongelmaa ei voi laittaa koronan piikkiin! Postista 
on vähintään kaksi vuotta vakuutettu, että asiaan on tulossa muutos 
parempaan. 

Olisiko lisääntynyt kotona olo kasvattamassa myös postimerkki-
harrastusta – toivottavasti. Toisaalta jo syvemmällä postimerkkeilyssä 
olevilla on ollut oivallinen aika matkustelun sijaan parannella kokoel-
miaan tai jopa aloittaa uusien tekeminen – toivottavasti.

Toivotan kaikille turvallista syksyä.
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Vuosikokouksessa 15.2.2021 ar-
vottiin jälleen onnenmerkki. On-
nenmerkiksi oli tällä kertaa valittu  
vuoden 1963 kenttäpostimerkki 
postituoreena. Arvonnassa onni 
suosi heinolalaista Jouko Kottilaa.

Vuosikokousmerkki 2021

Upseerifilatelistien 75-vuotisjuhlapostimerkki
Merkkiä on vielä rajoitetusti saatavilla. Halukkaat voivat ottaa 
yhteyttä sähköpostitse arvo.sohkanen@saunalahti.fi
Merkit ovat 10 merkin arkilla, mikä on myyntierä. Arkin hinta 
on 27 euroa + mahdolliset lähetyskulut (3 euroa). Lähetyk-
sen mukana tulee tilillepanokortti. Merkit myydään tilausjär-
jestyksessä. Jos kysyntää on enempi, niin yhdistys harkitsee 
lisämerkkien tilaamista Postista.

Upseerifilatelistit r.y:n

75-vuotisjuhla
siirrettiin keväästä pidettäväksi 
27.9.2021 klo 16.00 Helsingis-
sä, Ravintola Mamma Rosassa. 
Mikäli korona-tilanne aiheuttaa 
vieläkin  juhlakokouksen siirtoa, 
niin tiedotamme siitä sähköpos-
titse niille jäsenille, joiden säh-
köpostiosoite on tiedossamme.

Kutsun 75-vuotisjuhlakoko-
ukseen tulemme lähettämään 
kirjeitse kullekin jäsenelle.

              Upseerifilatelistit r.y.
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Sihteerin
palsta

Ajatuksia ja ehdotuksia

Tämän kesän yllättävä lämpöaalto her-
kistää laiskuuteen. Lapsuudesta muistan 
tähän liittyvän sammattilaisen sanonnan: 
”lorvikatarri on iskenyt!”. Sihteerin ky-
näkin tuntuu välillä kuivuvan. Muutama 
asia kuitenkin on aikaansaanut ajattelua; 
helteelläkin.

Postimerkkien aiheet

Aihefilatelistien puheenjohtaja Seppo Sa-
lonen kirjoitti erinomaisen artikkelin Postin 
ensi syksynä julkistettavista postimerkeis-
tä. Niiden yksi kokonaisuus muodostuu 
suomalaisista huipputaiteilijoista. Osa on 
valitettavasti vain ”uusintamerkkejä”; siis 
kopioita vanhoista. Osa taas on jo aikei-
semmin julkaistujen taiteilijoiden töitä.

Kirjoituksessaan Seppo iskee käytän-
nössä postimerkkien julkaisun ytimeen eli 
postimerkki on valtion käyntikortti! Siis 
kannattaa ja pitää toteuttaa osana Suo-
men valtion suorittamaa kampanjaa Suo-
men tunnetuksi tekemisessä. Tässä olisi 
vinkki Ulkoministeriölle.

Sepon esille tuomaan ongelmaan tör-
mäsin rakentaessani postimerkkikokoel-
maa Elias Lönnrotista ja hänen ylivertaises-
ta vaikutuksestaan Suomen itsenäisyyteen 
ja suomalaisuuden ja kansallishengen 
muodostumiseen. Löytyi useita keskeisiä 
kulttuurivaikuttajia, joiden postimerkki 
vielä puuttuu. Laitan heistä muutaman 
esimerkin, vaikka henkilöitä olisi lukuisia:

Kuvanveistäjä Emil Wikström (1864 – 
1942) 
– Suomen kultakauden merkittävimpiä  
 kuvanveistäjiä
–  Elias Lönnrotin ja J.V. Snellmanin   
 muistomerkit
–  Lyhdynkantajat Helsingin Rautatie- 
 asemalla
– Kansallismuseon edessä oleva Karhu

V.A. Koskenniemi (1885 – 1962)
–  Raataja-lehden toimittaja (sosialisti)

– kansallismielinen runoilija 
–  Turun yliopiston rehtori 1924 – 1932

Lauri Leppänen (1885 – 1977)
–  jääkärikapteeni
– Sammatin sankaripatsas ja Eino Lei- 
 non patsas
– muita sankaripatsaita

I.K. Inha (1865 – 1930)
–  valokuvaaja ja suomalaisen valokuva- 
 taiteen suurimpia mestareita
–  kuvat Elias Lönnrotin ”jalanjäljiltä”  
 Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Vie- 
 nan Karjalassa

J.H. Erkko (1849 – 1906)
–  runoilija. kulttuurivaikuttaja, näytel- 
 mäkirjailija

Louis Sparre (1863 -1964)
–  karealisti maisemamaalauksissa
–  kuvaukset Elias Lönnrotin jalanjäljillä  
 kuten I.K.Inha.
– naimisissa Eva Mannerheimin kanssa  
 (Marsalkka Mannerheimin sisar)

Katsoessani listaa, niin jotain keskeistä 
unohdetaan, kun edellä mainituista vaie-
taan. Valitettavasti unohdus on tietoinen 
reaktio suomalaisuutta vastaan; näin vielä 
yli 100 vuotta ”suuren punaisen ihmees-
tä”. Luetteloa voisi jatkaa pitkälti, mutta 
tässä olivat ensimmäiset mieleeni tulevat. 

Lisään tähän kommenttini varmuuden 
vuoksi, jos/kun joku sanoo, että joo – joo, 
mutta se on taaksepäin katsomista. Sanon 
heille jo etukäteen, että ”joka ei tunne 
omaa historiaansa, ei ymmärrä nykyistä, 
eikä voi vaikuttaa tulevaan historiaan”.
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Filatelistin jokapäiväiset murheet eli 
leimat

Valtaosa minulle saapuneista kirjeistä ja 
korteista on ilman leimaa. Leimalliset ovat 
useimmiten aaltoviivoin eli filateelisesti 
toisarvoisia. Leimattomia sitten kerään 
nipullisen ja etsin postikonttorin, jossa 
saisin leimat.

Saan aina ystävällisen palvelun. Yrite-
tään pelastaa minut pulmasta. Ongelmia 
kuitenkin tulee, koska joiltakin puuttuu 
leimasin, joiltakin puuttuu mustetyyny tai 
sitten se on niin kuivunut, että jälkeä ei 
jää. Tilanteesta ei pidä syyttää postikont-
torissa palvelevaa henkilöstöä. Tilanteen 
aiheuttaja löytyy organisaation ylemmiltä 
tasoilta. Pientä palvelua ei haluta aikaan-
saada filatelisteille. 

Laitoin asiasta kirjeen postille melkein 
täsmälleen kaksi vuotta sitten. Vieläkin 
odotan vastausta. Ei anna hyvää kuvaa 
Postin mainostamasta palvelutoiminnas-
taan.

Postilähetysten leimat

Matkailu on merkittävä työllistäjä ja raho-
jen tuoja kansantaloudellemme. Matkaili-
jat myös keräävät matkamuistoja; ainakin 
lähettävät kortteja matkailukohteistaan. 

Valitettavan harvassa paikassa on enää 
oma ”matkailuleima”; kortteja kuitenkin 
on aina vino pino! Matkailumaissa on 
kuitenkin mahdollista saada nähtävyyk-
sistä korttiin paikkakuntaleiman, monesti 
erikoisleima. 

Kysymykseni onkin seuraava: Onko 
Postille ylivoimaista rakentaa matkailun 
tueksi erikoisleimat kaikille keskeisille 
kulttuurikohteillemme? 

Ehdotus

Upseerifilatelistit saavutti tänä vuonna 
kunnioitettavan 75 vuoden iän. Voisimme 
sen kunniaksi tehdä Postille ehdotuksen, 
että se julkaisisi ainakin 5-merkkiseen sar-
jan suomalaisista kunniamerkeistä. Merkit 
olisivat kuvat seuraavista: Vapauden risti, 
Suomen valkoinen ruusu, Suomen leijona, 
Pro Finlandia ja Mannerheim-risti. Tulisi 
upea sarja niin kotimaan keräilijöille kuin 
yhä laajenevalle mitalipostimerkkien ai-
hekeräilijöille.

Laitan vielä oheen saamani kirjekuoren 
lähes 30 vuoden takaa Englannista. Onpa 
komea rivi kunniamerkkejä.

 Hyvää syksyä ja terveyttä
 Risto Piekka
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Uf KERHOTOIMINTAA

Kevätkausi 2021
Kevätkausi avattiin 18.1. kokouksella. Pai-
kalla oli virkistäytyneitä jäseniä aloitta-
massa uutta kautta. Puheenjohtaja toivot-
ti kaikki tervetulleiksi. Keskustelimme 
tovin lähes joka kertaisesta asiasta, eli 
Postista. Jokaisella oli kerrottavana tätä 
asiaa koskevaa, lähinnä omiin havaintoi-
hin liittyvää. Muissa kuulumisissa ei ollut 
enempi mainittavaa. Tämän kokouksen 
esitelmöitsijänä oli Kaarlo Hirvikoski ai-
heenaan ”Joulun aikaan”. Kaarlo oli taas 
tuonut näytille parinkin kokoelman sivut. 
Hän levitti ne pulpeteille tapansa mukaan 
ja niitä sai kiertää katsomassa. Toinen ko-
koelma oli jouluun liittyviä frankeerauslei-
moja tai muita joululeimauksia. Toinen 
taas esitteli vanhan ajan joulukortteja, 
etupäässä kulkeneita. Kaarlon mukaan 
nämä kokoelmat ovat esimerkki siitä, mi-
ten sellaisia voi rakentaa kuka tahansa 
näkemällä pientä vaivaa. Esitelmä herätti-
kin joitain kysymyksiä. Esitelmän jälkeen 
puheenjohtaja kiinnitti huomiota seuraa-
vaan kokoukseen, joka pitäisi olla ns. hy-
bridikokous. Jäsenistölle tehdyn kyselyn 
mukaan tällainen kokous ei saavuttanut 
mainittavaa kiinnostusta. Kokous kuiten-
kin päätti, että järjestetään koemielessä se 

ja katsotaan mihin se sitten johtaisi. Lu-
vattiin antaa vielä tarkempia ohjeita en-
nen kokousta. Kokous päättyi taas tavan-
omaisiin arpajaisiin. J7.

Helmikuun ensimmäinen kokous 1.2. 
pidettiin ns. hybridikokouksena, eli ne jä-
senet joilla ei ollut mahdollisuutta saapua 
paikalle, voisivat seurata tilaisuutta esi-
merkiksi kotoa käsin. Tämä oli vielä vähän 
opettelua, eikä kaikki sujunut kovin hyvin. 
Saatiin kylläkin yksi kuunteluoppilas ko-
kousta seuraamaan. Illan esitelmöitsijänä 
oli puheenjohtajamme Kai Varsio. Esitel-
män aiheena oli hänen kirjoittamansa kol-
mas kirja viiden kirjan sarjasta, eli ”Mer-
ten valtiaat, taistelulaivojen kehittyminen 
maailman laivastoissa”. Tämä teos on 
kuvaus 162 eri luokan 320 taistelulaivan 
ja -risteilijän olemassaolosta maailman 
laivastoissa. Taistelulaivojen tekninen 
kehitys mahdollisti rakentaa taistelulai-
voista entistä suurempia ja raskaammin 
aseistettuja aluksia. Taistelulaivojen kehi-
tyskaaren kuvaus alkaa 1890-luvun tais-

Kaaalo Hirvikoski pitämässä esitelmää ko-
kouksessamme 18.1.

Joulun leimoja Kaarlo hirvikosken kokoel-
masta.
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telulaivoista ja päättyy kylmään sotaan. 
Postimerkkien osuus on tässäkin kirjassa 
aivan oleellista. Maailmassa on julkaistu 88 
vuoden aikana yli 300 postimerkkiä taiste-
lulaivoista ja -risteilijöistä, Tässä kirjassa on 
esillä 112 kuvaa. Teos voidaan sisällöllisesti 
jakaa seuraavin osiin:
–   Pre-dreadnoughtit vuosia 1891–1911
–  Semi-dreadnoughtit 1905–1911
– Dreadnoughtit 1906–1914
– Taisteluristeilijät 1908–1914
– Suuret taistelualukset 1912–1920
– Ensimmäisen maailmansodan vaikutus  
 kehitykseen
–    Ensimmäisen maailmansodan suurien  
     taistelualusten kohtalot
–   Viimeiset taistelulaivat ja -risteilijät.

Taistelulaivojen kehittämisen pysäytti 
aikoinaan vain yksi syy, lentokoneiden 
yleistyminen. Tämä esitelmä oli mielen-
kiintoinen ja tullee esitetyksi vielä monessa 
kerhossa. Kokouksen lopuksi sovittiin vie-
lä siitä, että seuraava kokouskin yritetään 
viedä läpi osittain hybririkokouksena. Tilai-
suus päättyi taas tavanomaisiin arpajaisiin. 
J7.

Helmikuun toinen kokous 15.2. oli 
Upseerifilatelistien sääntömääräinen 
vuosikokous. Kokousta johdatteli pu-
heenjohtaja Kai Varsio. Varsinaisen vuo-
sikokouksen aluksi hän toivotti läsnäolijat 
tervetulleiksi. Vuosikokouksen puheen-
johtajaksi valittiin Kai Varsio ja sihteeriksi 
Risto Piekka. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja 
samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Aleksi 
Vuorenmaa ja Kai Masalin. Sääntömää-
räiset asiat käytiin läpi. Toimintakertomus 
ja tilinpäätös hyväksyttiin sellaisenaan. 
Yhdistyksen hallinnolle ja virkailijoille 
myönnettiin vastuuvapaus päättyneeltä 
tilikaudelta. Vallitsevan korona-tilanteen 
vuoksi yhdistyksen 75-vuotisjuhlakokous 
siirrettiin pidettäväksi syksyllä myöhem-
min ilmoitettavana ajankohtana. Perin-
teisen onnenmerkin arpoi Risto Piekka. 
Onnetar suosi tällä kertaa Jouko Kottilaa 
Heinolasta. Vuosikokouksen päätyttyä 
nautimme kokouskahvit laskiaispullien 
kera, jotka sihteerimme oli hankkinut 
paikallisesta leipomosta. Keskusteltiin 
myös kevään retkestä 12.4. Lauri Pelto-
sen liikkeeseen Turkuun. Päätettiin siirtää 
sekin myöhempään ajankohtaan. Kokous 
päättyi taas tavanomaisin arpajaisiin. J7.

Kai Varsion 5-osaisen kirjasarjan kolmas 
osa on ilmestynyt. Kirjan voi hankkia kään-
tymällä puheenjohtaja Kai Varsion puo-
leen. Yhteystiedot ovat lehden takasivulla.

Kai Varsio johti puhetta vuosikokouksessa.
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Maaliskuun ensimmäinen kokous 
1.3. saatiin juuri ja juuri pidettyä, ennen 
kuin koronarajoitukset astuivat taas voi-
maan. Puheenjohtaja Kai Varsion avat-
tua kokouksen, keskustelimme hetken 
ajankohtaisista asioista. Illan varsinainen 
esitelmöitsijä oli estynyt saapumasta, 
ja Kaarlo Hirvikoski sijaisti häntä pitäen 
15.3. aiotun esitelmän jo nyt. Kaarlo piti 
taas omien sanojensa mukaan pienen lii-
kuntatunnin, kehottaen jäsenistöä tutus-
tumaan kokoelmansa sivuihin pulpettien 
päällä. Hänen esitelmänsä aiheena oli 
”Suomen matkailuleimat”. Hän levit-
ti kokoelmasivut etelästä pohjoiseen ja 
kertoi niistä samalla. Jokaisella sivulla oli 
kyseinen leima ja myös kaunis kuvakort-
ti aiheeseen liittyen. Kokoelma oli varsin 
mittava. Se ei tiettävästi ole ollut missään 
näyttelyssä. Esitelmän päätyttyä keskus-
teltiin lähiajan kokousten siirtämisestä. 
Kokous 15.3. peruttiin kokonaan. Jo ai-
emmin oli päätetty siirtää 29.3. pidettävä 
UF:n 75-vuotisjuhlakokous syksymmälle. 
Toivottavasti tilanne olisi silloin parem-
pi. Samoin peruttiin 12.4. Turkuun Lau-
ri Peltoselle tehtävä uuden myymälän 
tutustumisretki. Saadaanko sille paikalle 

jotain muuta ohjelmaa, on vielä avoinna. 
Kokous päättyi taas tavanomaisiin arpa-
jaisiin. J6.  

Maaliskuun toinen kokous 15.3. pe-
ruttiin koronan takia.

Maaliskuun kolmas kokous 29.3. piti 
olla 75-vuotisjuhlakokous, mutta sekin 
jouduttiin perumaan koronan takia.

Huhtikuun ensimmäinen kokous 12.4. 
niin ikään peruttiin koronan takia.

Huhtikuun toinen kokous 26.4. pääs-
tiin taas pitämään. Puheenjohtaja avasi 
kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. 
Tämä kokous piti oleman hybridikokous, 
mutta kuinkas ollakaan, on vielä opette-
lemista asiassa. Kuulemisissa kuultiin taas 
yhdeltä jos toiselta erinäisiä kokemuksia 
Postin toiminnasta. Tähän kokoukseen oli 
siirtynyt Ari Muhosen esitelmä tuomari-
toiminnasta. Hän oli jäsentänyt esitelmän 
seuraaviin pääkohtiin: 

1.  Mistä tuomaritoiminnassa on kyse?  
     (katso kuva seuraavalla sivulla)
2.  Liiton rooli tuomaritoiminnassa.
3.  Tuomarin tarvitsemia ominaisuuksia.
4.  Näytteilleasettajan tarvitsemia omi-       
    naisuuksia.
5.  Hyvä kokoelma.
6.  Tuomaristo näyttelyssä.
7.  Tuomarit kehysten välissä.
8.  Oma toimintani tuomarina.
9.  Mitä itse saan tuomaritoiminnasta?

Tuomarin ominaisuuksista mainittakoon:

–   Sääntötuntemus
–   Hyvä yleissivistys ja kielitaito
–   Analysointikyky
–   Nöyryys
–   Hyvä supliikki
–   Empatia
–   Kyky ottaa vastaan kritiikkiä.

Mitä itse saan tuomaritoiminnasta:
  
–   Oppia
–   Virkistäviä keskusteluja
–   Kavereita
–   Iloa oman asiantuntemukseni jakami- 
     sesta.

Matkailuleimoja Kaarlo Hirvikosken koko-
elmasta.
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Esitelmä oli tiettävästi ensiesitys ja saim-
mekin tietoa tuomaritoiminnasta tuoma-
rin kertomana. Kokous päättyi taas tavan-
omaisiin arpajaisiin. J6, V1

Toukokuun toinen kokous 24.5. eli 
kevätkauden viimeinen kokous pystyttiin 
kuitenkin pitämään. Tässä vaiheessa voi-
daan todeta, että kaikkiaan neljä kokous-
ta kevätkaudelta jäi pitämättä. Puheen-
johtaja Kai Varsion toivotettua läsnäolijat 
tervetulleiksi keskusteltiin tovi UF:n aikoi-
naan teettämien mitalien käytöstä. Jäljellä 
on vielä pari kourallista kulta-, hopea- ja 
pronssimitaleja. Niiden myöntöperusteille 
ei tässä kokouksessa löydetty ohjetta. Asi-
aan palataan tuonnempana. Keskusteltiin 
syyskauden 2021 ohjelmista. Pari kohtaa 
saatiin jo varattua. Päätettiin alustavasti 
75-vuotisjuhlien siirtämisestä 27.9. pidet-
täväksi. Juhlatoimikunta hoitaa asian. Illan 
esitelmöitsijänä oli alkuperäisen ohjelman 
mukaisesti Kai Masalin, aiheenaan: 

AERO OY:stä FINNAIR:iin lentokalustoa 
katsellen – lähes sata vuotta!

1. Johdanto 

Aero Oy aloitti toimintansa 1.11.1923.  
Sen perustajana oli konsuli Bruno Lucan-
der. Ensimmäiset reitit avattiin Helsingistä 

Ari Muhonen kertoi tuomaritoinnasta 26.4.
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Kai Masalin esitelmöi Aeron ja Finnairin 
lähes satavuotiaasta kehityksestä 24.5. ko-
kouksessamme.

Tallinnaan ja Tukholmaan. Tärkeämmäk-
si kuin matkustajilta saatavat lipputulot, 
arvioitiin postin kuljetus ja siihen liittyvä 
valtionapu.

Ylärivi: Super Caravelle, Airbus A 320 ja 
alarivi: Junkers JU 52/3m ja DC-3. Posti-
merkit ilmestyivät 3.3.2003.

2. Junkers F 13, 1923–1934

JUNKERS F 13 lensi ensimmäisen kerran 
25.6.1919. Se oli maailman ensimmäinen 
kaupalliseen käyttöön suunniteltu 
metallirakenteinen lentokone ja sitä val-

Aeronaut AG:n Junkers F 13 Tallinnassa 
kesällä 1923.

mistettiin vuoteen 1933 asti. F 13 lensi 
pyörä- ja suksiversiona, matkustajia, 
rahtia ja Jumalan sanaakin kuljettaen.

3. Junkers G 24, 1926–1934

Aerolla  F 13:ta seurasi jo kesäkuussa 
1926 kolmimoottorinen G 24, jossa oli 
9 matkustajapaikkaa. Kone sai nimen 
”Suomi” ja asetettiin Tukholman reitille.

Hugo Junkers oli ilmailun pioneeri, 
joka rakensi ensimmäisen kokometalli- 
hävittäjän jo 1917 ja omisti Aero Oy:sta 
puolet 1930-luvun loppuun asti.

Juliste vuodelta 1929, Kortti: Netposters AY.



11

4. Junkers W 34, Gunnar Lihr

Lentokapteeni Gunnar Lihr oli Aero 
Oy:n ensimmäinen suomalainen lentäjä 
vuonna 1924 ja sai lentokapteenin 
arvonimen vuonna 1934. JUNKERS W 
34 ”Östergötland” oli Aerossa vuokralla 
vuoden 1937 lopulla. Posti- ja rahtilennolla 
Tukholmaan kone teki pakkolaskun 
Fjäturven-järven jäälle lähellä Tukholmaa. 
Jää petti ja Lihr sekä sähköttäjä Evald 
Hartikainen hukkuivat.

5. Junkers JU 52/3m, 1931–1948

Aero osti 1931 15-paikkaisen JUNKERS 
52/3m -koneen. Kone sai nimen Sampo. 
Vuonna 1936 saatiin vielä Kaleva ja 
1942 tulivat Karjala ja Petsamo -koneet. 
Neuvostoliittolainen SB-2 -pommikone 
ampui Kalevan Suomenlahteen Välirauhan 
aikana 1940.

Kortti: Sampo 8.4.1974 Mit Luftpost 
Frankfurt am Main–Helsinki, Finnair 1973.

Postinkuljetusta Junkers JU-koneella. Pos-
timerkki ilmestyi 6.9.1938.

6. Malmin lentokenttä 1936–2020
 

Ympärivuotinen ja kansainvälinen liikenne 
edellytti maakenttiä ja Turun lentoasema 
Artukaisissa avattiin 1935. Helsinkiin 

Malmille lennettiin jo seuraavana vuonna,
jolloin reittiliikenne alkoi. Juhlalliset 
vihkiäiset olivat 15.5.1938. 

7. De Havilland Dragon Rapide 1937–
1943

Kotimaan liikennettä varten Aero hankki 
Englannista kaksi 7-paikkaista DH 89 A 
-konetta, joilla vasta aloitettiin kotimaan 
liikenne Helsingistä Tampereelle ja Viipu-
riin. Koneet saivat nimen Lappi ja Salama.

Upseerifilatelistit ottivat myös kantaa 
Malmin kentän säilyttämisen puolesta jul-
kaisemalla omakuvamerkin vuonna 2016.

Ensilentokuori 1.5.1937.

8. Focke Wulff Condor – DC-2 1938, 
1941–1948

Suomelle oli myönnetty Olympiakisat 
1940 ja Aero Oy kaavaili jopa Atlantin 
liikennettä. Niinpä Saksasta tilattiin kaksi 
kpl 4-moottorista FOCKE WULFF CON-
DOR 200B -konetta, joissa oli 26 matkus-
tajapaikkaa, ja joita ei saatu. Condorien 
tilalle tuli 1941 tsekeiltä varastetut DC-2 
-koneet.
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9. Rauha maassa ja posti kulkee 1946

Rauhan tulo toi mukanaan maailmanlaa-
juiset kansainväliset lentoyhteydet, joihin 
Aerokin pääsi mukaan. Sotilaskoneita 
muutettiin siviilikäyttöön ja lentäen kul-
keneiden kuorien keräily jatkoi kasvuaan, 
jonka lentoyhtiöt hyödynsivät markki-
noinnissaan perustamalla filateliaosastoja, 
Aero Oy muiden mukana.

10. Douglas DC-3, 1947–1969

Douglas kehitti vuonna 1935 DC-2:sta 
suuremman tyypin, joka sai nimekseen 

Douglas DC-2. Postimerkki ilmestyi 
20.3.1944.

Ensilento Helsinki–New York 21.6.1947 Palautusleima New York N.Y., REG’Y. 6–27 1947. 
Yksityinen postitus.

DOUGLAS SLEEPER TRANSPORT (DST), 
jonka istuimet voi kääntää vuoteiksi. Siitä 
tuli legendaarinen DC-3.

Aeron DC-3. Postimerkki ilmestyi 
2.6. 1988.

10.10.1946 laskeutui Hyvinkäälle ensim-
mäinen kahdeksasta Kansanhuoltominis-
teriön USA:n ylijäämävarastosta ostamis-
ta C-47-koneista, joista Fokkerin tehtaalla 
oli syntynyt 21-paikkainen matkustaja-
kone DC-3 ”Lokki”. Toukokuussa alkoi 
reittiliikenne Malmilta. Kone on nykyisin 
Suomen Ilmailumuseon ulkopuolella.

11. Convair 340/440, 1953–1979

Aero sai jo vuonna 1953 liikenteeseen 
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Ilmakirje vuodelta 1951.

Ensimmäinen CONVAIR-postimerkki il-
mestyi 20.1.1958 ja sen jälkeen neljästi 
johtuen rahanarvon tai postiarvon muut-
tumisesta.

Convair CV 440. Postimerkki ilmestyi 
1.11.1963.

ensimmäisenä Euroopassa kolme ensim-
mäistä CONVAIR 340 -konetta. Kolme 
vuotta myöhemmin tuli ”up-greidattu” 
CONVAIR 440 METROPOLITAN ja van-
hemmatkin muutettiin  vastaaviksi. Enim-
millään Convaireja oli 10 kappaletta.
Suuri merkkipaalu oli uusi reitti Helsingistä

Moskovaan. Aeroflot lensi Helsinkiin IL-
JUSHIN IL-14 -koneella, jota eivät käyttä-
neet edes suomalaiset kommunistit.

12. Sud-Aviation Caravelle, 1960–1982

Saksassa HEINKEL He 178 lensi suihku-
turbiinilla 27.8.1939 ollen ensimmäinen 
”reaktiokone” ja 18.4.1941 ensilenton-
sa tehnyt MESSERSCMITT Me 262 tuli 
ensimmäisenä palvelukäyttöön 1944. 
Aero teki historiansa perusteellisimman 
selvityksen siirtymisessä suihkukauteen. 
Neljää suihkukonetta ja kuutta turbii-
nikonetta tutkittiin. Voittajaksi selvisi 
CARAVELLE. Vuonna 1960 tulivat CA-
RAVELLE I A:t ”Sinilintu, Sinisiipi ja Si-
ninuoli”. 1962 tuli CARAVELLE III, jo-
hon aiemmat modifioitiin. 1964 vanhat 

Caravelle. Postimerkki ilmestyi 1.11.1963.
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vaihtoon ja tilalle SudSE210. CARAVELLE 
1083, jokas nimettiin Suomessa ”SUPER 
CARAVELLEKSI”.

14. DC-9-10 – MD-87, 1971–2006

Finnair sai 1971 alkaen yhdeksän DC-9-
10 -konetta kotimaan liikenteeseen. Lyhyt 
kone sai kutsumanimekseen ”Tumppi”. 
McDonnells:in ostettua Douglas:in uu-
deksi tyyppinimeksi tuli MD (McDonnell 
Douglas).

15. DC-10 ja MD-11, 1975–2010

Vuonna 1970 Finnair tilasi kaksi ensim-
mäistä laajarunkoista DC-10 -konetta. 
Ensimmäinen ”Kymppi” saapui helsinkiin 
4.2.1975. Koneet olivat käytössä vuoteen 
1995 ja MD-11 vuoteen 2010.

Huomaa: MD-11:n suuntaperäsimessä on 
Finnairin Suomen lippu. Kambodžalainen 
postimerkki vuodelta 1991.

16. Fokker F 27, 19880–1987

Hollantilainen Fokker oli ja on Suomessa 
ikoninen nimi talvisodan Fokkerin vuoksi. 
Fokker ja lisenssillä amerikkalainen Fair-
child rakensivat yhteensä 786 konetta yli 
20:nä eri muunnoksena. Karair osti Islan-
nista kaksi F 27 FRIENDSHIP Mk. -konet-
ta ja vuokrasi ne Ilmavoimille elokuussa 
1980, joka osti ne 29.5.1982.

17. Commuterit SAAB, EMBRAER ja ATR 
ym.

Finnairin tytäryhtiö Finnaviation Oy pe-
rustettiin hoitamaan halvemmilla koneilla 

kotimaan syöttöreittejä vuodesta 1986, 
jolloin Finnair hankki ATR 42 ja 1989 ATR 
72 -koneita. Pohjoisessa lensi EMBRAER 
BANDEIRANTE. Finnair hankki lisää EM-
BRAER 172/192 -koneita vv.1989–1999.

18. AIRBUS versus BOEING

Vuonna 1987 aloitettiin liikenne euroop-
palaisilla AIRBUS 300 B4 -koneilla, joita 
liisattiin kaksi kappaletta lähinnä loma-
lentoihin. Vuonna 1996 päätettiin van-
hat AIRBUS:it korvata BOEING 757-200 
-koneilla.

Kaikki tämän esitelmän  lentokoneet 
on kokoelmassa kuvattu postimerkein.

Tämä Kai Masalinin esitelmä on vaa-
tinut paljon taustatyötä ja saimme kuulla 
sen ensiesityksenä. Kiitos.

Jos haluat tietää, miten tämä pienois-
malli kuuluu tähän esitelmään, kannattaa 
mennä kuuntelemaan, kun tämä esitelmä 
pidetään seuraavan kerran jonkin kerhon 
kokouksessa.

Lopuksi pidettiin taas arpajaiset ja 
kokouksen päätteeksi toivotimme toi-
sillemme hyvää ja antoisaa kesää. Näh-
dään taas syyskauden avauskokouksessa 
30.8.2021. J8.

             Teksti ja kuvat Arvo Sohkanen

OIKAISU
Edellisessä numerossa sivulla 14, 
”Mitä postille kuuluu” -jutussa oli 
Postin liiketoimintapäällikön nimi 
väärin. Oikea nimi on Tuija Åker-
man. Toimitus pahoittelee kirjoitus-
virhettä.
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Juha Kurkinen
1953–2021

IN MEMORIAM
Huhtikuussa 2021 tuli tietoomme 
suruviesti jäsenemme poismenosta. 
Upseerifilatelistit jäävät kaipaamaan 
jäsentämme lämpimin muistoin.

Juha Kurkinen, vänr res, syntyi 
21.3.1953 Helsingissä ja poistui 
joukostamme 5.3.2021 Helsingissä 
67 vuoden ikäisenä. Hän oli liittynyt 
yhdistykseemme 1978 jäsennume-
rolla 266.

Hänen filateeliset keräysalansa 
olivat liittymishetkellä Suomi ja Nor-
ja.

Hänen lakimiesuransa siviilielä-
mässä oli mittava, käsittäen toimet 
useissa yhtiöissä johtotehtävissä ja 
myöhemmin myös bisnesenkelinä. 
Hän osallistui myös hyväntekeväi-
syyteen kehittäen kehitysvammais-
ten hyvinvointia ja asumisoloja.

Juha Kurkinen toimi myös Espoon 
Sotaveteraanien tukineuvoston pu-
heenjohtajana useita vuosia.

Hänen harrastuksiinsa kuuluivat 
klassinen musiikki ja viinit.

Jyri Paulaharju
1932–2021

IN MEMORIAM
Maaliskuussa 2021 tuli tietoomme 
suruviesti jäsenemme poismenos-
ta. Upseerifilatelistit jäävät kaipaa-
maan jäsentämme lämpimin muis-
toin.

Jyri Paulaharju, ev evp, syntyi 
15.5.1932 Hämeenlinnassa ja pois-
tui joukostamme 19.2.2021 Van-
taalla 88 vuoden ikäisenä. Hän oli 
liittynyt yhdistykseemme 1975 jä-
sennumerolla 228.

Jyri Paulaharju oli tykistöeversti, 
tiedustelukuvauksen kehittäjä, sota- 
ja asehistorioitsija, sukututkija, tie-
demies ja kirjallinen lahjakkuus.

Hänen filateeliset keräysalueet 
olivat: asetekniikka, asehistoria, 
puolustushaarat ja aselajit. Hän osal-
listui vielä 2019 Stamp Forum -näyt-
telyyn Kirjamessuilla kokoelmallaan: 
”Sotilaan henkilökohtainen ase eri 
aikoina”. Jyri Paulaharju ei viime 
vuosina enää osallistunut kokouk-
siimme, mutta jaksoi olla kiinnostu-
nut kerhostamme ja ylläpitää filate-
lian harrastusta viimeiseen asti.
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2021 SYYSKAUDEN KERHOILLAT, ESITELMÄT JA TAPAHTUMAT

  Pvm Ohjelma 

  30.8. Kai Varsio: Risteilijöiden kehitys postikortein ja -merkein nähtynä

  13.9. Pekka Taitto: Postikortin tarina juutalaisvainoista

  27.9. Upseerifilatelistien 75-vuotisjuhla Ravintola Mamma Rosassa, Töölöntori,   
 Helsinki (tarkempi ohjelma ilmoitetaan jäsenistölle ja kotisivuilla)

11.10. Esitelmän pitäjää ei ole varmistettu (ilmoitetaan jäsenistölle ja kotisivuilla)

25.10. Vierailu Naantaliin ja Turkuun: Filateliapalvelu ja LAPE, (aikataulu tarkenne- 
  taan jäsentiedotteella ja kotisivuilla)

  8.11. Vierailu Olvin Helsingin panimoon (aikataulu tarkentuu jäsentiedotteella ja  
 kotisivuilla) 

22.11. Risto Piekka: Kaksi tarinaa Suomen historian käännekohdista

  8.12. (huom. keskiviikko) Upseerifilatelistien sääntömääräinen vaalikokous

20.12. Kai Masalin: Ilmailun historian tähtihetkiä

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

OSTA ARPOJA.
Tue toimintaamme!

UPSEERIFILATELISTIT R.Y:N HALLITUS JA VIRKAILIJAT 2021
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.fi
Vastuualue: kokouspöytäkirjat, kirjeenvaihto 
ja tiedotus, toimintakertomus

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


