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Jo perinteeksi muodostunutta Suomen Ehiöfilatelistien ja Upseerifilatelistien yhteistä pikkujoulukokousta vietettiin 10.12.2013 Markkinointi-instituutin tiloissa. Paikalla oli peräti
16 henkilöä. Joulutarjoilun lisäksi ohjelmassa oli keskustelua filatelian tilasta ja Kaarlo
Hirvikosken järjestämä tietokilpailu. Lisäksi pidettiin Kaj Helmanin järjestämä huutokauppa, joka onnistui niin hyvin, että huutokaupan pitäjäkin myhäili tyytyväisenä. Katso myös
toinen kuva sivulla kolme.

Tämän lehden välissä on vuoden 2014 jäsenmaksun suorittamista varten tilisiirtolomake. Maksu pyydetään suorittamaan tammikuun aikana. Yhdistyksen
jäsenmaksuun ei sisälly Filatelisti-lehden tilaus. Filatelistiliitto laskuttaa sen.
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PÄÄKIRJOITUS
Timo Pokela

Muutos filateliassa avaa mahdollisuuden parempaan
Vuoden lähestyessä jälleen loppuaan on aika tehdä yhteenveto vuoden 2013
tapahtumista ja toisaalta kääntää katseet samalla eteenpäin vuoteen 2014.
Filatelian kentässä vuosi 2013 on kulunut samoin kuin monet aikaisemmatkin
vuodet. Nyt on aika pysähtyä miettimään ja tuomaan uusia ajatuksia filateliaan.
Suomen Filatelistiliitossa on jouduttu tekemään vaikeita leikkauksia, samalla kun
useat kerhot kamppailevat yhä pienenevän jäsenkunnan kanssa. Monessa kerhossa pohditaan näitä samoja asioita. Jäsenkunta ikääntyy ja uusia kerhojäseniä
on vaikea saada mukaan toimintaan.
Oltuani nyt vuoden Upseerifilatelistien puheenjohtajana voin todeta, että
mediassa ja yleisissä puheenaiheissa on päivittäin esillä yhteiskunnallisia asioita,
joita ei voi välinpitämättömänä sivuuttaa. Nämä aiheet vaikuttavat väkisinkin
meidänkin harrastukseemme. Onhan luonnollistahan, että filatelia ei voi olla
kaiken tämän yhteiskunnallisen myllerryksen ulkopuolella. Pula taloudellisista
resursseista ei kuitenkaan saa olla ylitsepääsemätön ongelma, johon ei muka
ratkaisuja löydettäisi.
Ehkä asioita pitäisi katsoa samalla tavalla kuin Suomen Filatelistiliiton puheenjohtaja antoi viimeisessä Filatelisti-lehden kirjoituksessaan ymmärtää, että on
joskus hyvä ottaa asioihin etäisyyttä ja katsoa niitä aidan toiseltakin puolelta.
Asiat näyttävät aivan erilaisilta katsottaessa asioita Suomen Filatelistiliiton tai
toisaalta paikallisten kerhojen suunnalta. Tämä etäisyyden ottaminen ja asioiden katsominen muistakin näkökulmista tuo varmasti uusia ajatuksia tähän
hankalaan, mutta ei ratkaisemattoman vaikeaan tilanteeseen. Yksi ratkaisu voisi
olla se, että jokainen meistä ottaisi tietyllä tavalla etäisyyttä tähän nykyiseen
tilanteeseen ja miettisi, että mitä minä voisin tehdä omalta kohdaltani tilanteen
parantamiseksi.
Toivon mukaan vuodesta 2014 tulee vuosi, jolloin voimme vuoden päästä todeta, että filatelian kentässä on tapahtunut ajatuksellinen muutos, jossa Suomen
Filatelistiliiton, kerhojen ja jäsenkunnan välille on pystytty rakentamaan silta,
mitä pitkin muutos positiiviseen suuntaan filatelistikentässä konkretisoituisi.
Kirjoittaessani tätä puheenjohtajan pääkirjoitusta muutama päivä ennen
joulua ja uutta vuotta, haluan toivottaa kaikille Upseerifilatelistien jäsenille
ja muillekin filatelisteilla oikein rauhaisaa ja mukavaa joulua ja alkavaa uutta
vuotta 2014.
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Tämä kuva on Suomen Ehiöfilatelistien ja Upseerifilatelistien yhteisestä pikkujoulukokouksesta pöydän toisesta päästä. Yhteiskokousten merkitys on juuri sitä, mitä on kaivattukin, kaikkien kerhojen jäsenmäärän supistuessa.

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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Postimerkkimessuilta ja Postihistoria 2013
-näyttelystä
Näytteilleasettajan näkökulmasta:

sesta 5 euron pääsymaksu, minkä joku
epäili osaltaan karsineen kävijöitä. Kirjamessupuolella ei ollut mitään mainintaa
Postimerkkinäyttelystä eli yhteistyötä olisi
voinut eri messujen kesken olla. Kauppiaita oli paikalla useita, samoin muita posteja,
vaan ei meidän omaa Itellaa. Kauppiaiden
kerrotaan olleen tulokseen tyytyväisiä ja
Filatelistiliittokin lienee selvinnyt kohtuullisesti. Kauppiaspöytien anti oli mielestäni
varsin hyvä.
Näyttelyyn saivat osallistua Postihistoriallisen yhdistyksen jäsenet, ja kokoelmat
käsittivät 1 tai 2 kehystä postihistorian eri

Kaarlo Hirvikosken saavuttama iso kullattu hopea -mitali oli näytteillä Upseerifilatelistien kokouksesa 4.11.2013.

Tapani Talari

Arvo Sohkanen

Tämän vuoden Postimerkkimessut pidettiin Helsingin Pasilassa 25.–26.10.2013
Kirjamessujen yhteydessä hotellin Talvipuutarhassa. Messujen ohessa Postihistoriallinen yhdistys piti oman kerhonäyttelynsä “Postihistoria 2013”. Kirjoitan
tässä näyttelyyn osallistuneena oman
kokemukseni tapahtumasta.
Messut järjesti Filatelistiliitto yhdessä
Kauppiasliiton kanssa. Näyttelypaikan
löytäminen tuotti kävijöille ongelmia
näytteilleasettajalle annetusta hyvästä
informaatiosta huolimatta; Kirjamessujen
puolella ei ensin tiedetty asiasta mitään,
mutta sitten selvisi, että se on hotellin
puolella. Hotellista messuille pääsi hiukan
hämärää ja mutkaista tietä pitkin ja sinne
oli tiettävästi kauppiasliiton vaatimuk-

Kaarlo Hirvikoski näyttelykehystensä äärellä Postimerkkimessuilla.
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Upseerifilatelistien kokouksessa oli nähtävillä myös osia Kaarlon palkitusta näyttelykehyksestä: Suomen tullimaksut 1921–1988.

että kokoelmien omistajien olisi ehkä tullut olla enemmän paikalla kertomassa
kokoelmistaan. Näyttely ja messut olivat mielestäni hyvä yritys filatelian edistämiseksi. Toivottavasti ne puutteistaan
huolimatta virkistävät harrastettamme.
		
Kaarlo Hirvikoski

aloilta ja uutena kokeiluluokkana oli ns.
pitkän matkan luokka, jossa pisteitä annettiin lähetyksen iän ja sen kulkeman matkan
perusteella. Viime mainittu luokka keräsi
kahdeksan kokoelmaa ja oli varsin mielenkiintoinen. Lentopostikokoelmia oli yksi ja
varsinaisia postihistoriakokoelmia 21, yhteensä kehyksiä oli 40. Kokoelmista useat
olivat ensi kertaa esillä ja valottivat postihistorian harrastusta varsin monipuolisesti.
Näyttelyn tuomareina toimivat yhdistykseen kuuluvat valtuutetut tuomarit, joten
siltä osin asia meni talkoohengessä. Pitkän
matkan luokassa palkittiin kolme parasta ja
muilta osin jaettiin 10 kultamitalia, 4 isoa
kullattua hopeaa (iso vermeil), 1 kullattu
hopea, 5 isoa hopeaa ja 2 hopeamitalia
kerhonäyttelyn pisteperustein. Itse osallistuin kolmella kokoelmalla ja sain hopean,
ison hopean ja ison kullatun hopean, joten
hyvin meni. Messuista on hyvät selostukset kaikissa isommissa alan lehdissä, joten
ei siitä sen enempää. Itsekin huomasin sen,

Näyttelyssäkävijän näkökulmasta:
Käydessäni Kirjamessuilla 26.10.2013
pistäydyin tietenkin myös Postimerkkimessuilla. Harmittelin sitä samaa mitä
Kaarlokin, että Postimerkkimessut olivat
ikään kuin nurkan takana, hiukan piilossa. Muistelin sitä aikaa, kun ne olivat
Kirjamessujen yhteydessä, jolloin niistä myöskin tiedotettiin messuyleisölle.
Kirjamessuille osallistuvat eivät mistään
voineet paikan päällä saada selville, että
Postimerkkimessut ylipäätään ovat ole-
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”Kouvolan mies” Harri H. Jäppinen tutkailemassa Kaarlo Hirvikosken näyttelykehyksiä.

kuka myyntipöydille tai kuka minnekin.
Sitä voisi verrata siihen tilanteeseen, että
kauppiaat poistuisivat paikalta ja kukin
saisi katsella myytäviä tuotteita itsekseen.
Paikalla oli varmaan sama määrä kauppiaita kuin aikaisempinakin vuosina. Postilaitoksia edusti ainakin Ahvenanmaan
posti Tom Granbergin johdolla. Kuten
Kaarlo omassa osuudessaan sanoi, niin
varmasti kauppiaat saivat myyntiä sen
verran, että kannattavuus säilyi.
Postimerkkimessujen järjestäjien kannattaisi ensi vuonna ottaa huomioon
tämänkin jutun yhteydessä esitettyjä
puutteita ja tehdä näiltä osin parempi ja
toimivampi kokonaisuus.
		
Arvo Sohkanen

massa. Tämä lienee Postimerkkimessujen järjestäjän kömmähdys. Muutaman
ständin laittaminen sisäänkäyntien ulkopuolelle ei olisi ollut pahitteeksi. Eri asia
on sitten se, olisiko se sopinut Suomen
Messuille. Järjestäjiltä tuntui puuttuvan
koordinaattori, jonka vastuulla yleensä
tällaiset asiat ovat.
Näyttelyn pääsymaksu (5 euroa) ei
sinänsä ollut varmaankaan este tulla katsomaan näyttelyä, ainakaan harrastajille.
Eihän tänä päivänä juuri mihinkään pääse
ilmaiseksi.
Päästyäni sisään näyttelyyn, oli ensimmäisenä vastassa Postihistorian myyntipöytä, jossa kaksi rouvashenkilöä myi
arpoja. He olivatkin, sinä aikana kun näyttelyssä viivyin, ainoat Postihistorian edustajat paikan päällä. Varsinkin näyttelykehysten äärellä jäin kaipaamaan opastavaa
henkilöä. Olisihan hyvä opastus voinut
vaikkapa innostaa jonkin uuden keräilijän. Kun seurasin tilannetta hiukan aikaa,
tuntui kuin kaikki menivät ohi kehysten,

Upseerifilatelistien kotisivut:
www.upseerifilatelistit.com
Tutustu.
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HISTORIAN HAVINAA

Kirjeenvaihdon ja sotasensuurin historiaa
vuosilta 1600 –1700
Katkelma Simo Grönroosin kirjoituksesta, vuodelta 1938: Sota-aikojen postinkuljetus
Suomessa
Aineiston luovutti lehden toimitukselle Kari Rahiala
vallalla käsitys, että hallitsijalla oli oikeus
valtion edun niin vaatiessa rikkoa kirjesalaisuutta ja tarkastuttaa postille uskottua
kirjeenvaihtoa. Valtion edun nimessä onkin monien maiden postilaitoksissa jopa
1800-luvulle saakka tarkastettu kotimaista ja etenkin ulkomaista kirjeenvaihtoa. Jo
tarkoituksensa vuoksi on tällainen postiurkinta ollut salaista. Salaisuutta on tarvittu senkin takia, etteivät postiurkintaa harjoittaneet postilaitokset olisi menettäneet
kirjeenvaihtajan luottamusta. Kun siis jo
rauhanaikaisissa olissa salainen postiurkinta katsottiin lailliseksi, niin on selvää,
että kirjesalaisuus ei sotivissa maissa suojellut vihollisen kirjeenvaihtoa. Ja sodan
oikeuteen myös kuului, että kirjeenvaihto
vihollismaahan voitiin kieltää kokonaan.
Kuinka tärkeä postiurkinta on aikoinaan eri maissa ollut, selviää esimerkiksi
siitäkin, että professori Eli Filip Hecksher
kuvatessaan Ruotsin taloudellista historiaa kuningas Kustaa Vaasan ajoista Vapauden aikaan mentäessä toteaa, että
postiurkinta eli toisin sanoen mahdollisuus kontrolloida kaikkia lähetyksiä oli
aikoinaan yhtenä syynä siihen, että valtiot
oman postinsa ohella ryhtyivät kuljettamaan myös yksityisiä tiedonantoja. Kun
Ruotsin valtiomahti 30-vuotisen sodan
aikana piti Saksassa valloitetuilla alueilla
yllä postilaitosta, niin se epäilemättä osittain tapahtui siinä mielessä, että olisi voitu kontrolloida kirjeenvaihtoa ja tälläkin
tavoin palvella sotilaallista vakoilutointa,
mutta mitä taas tulee Ruotsi-Suomen
omaan postilaitokseen, niin on erikoisesti muistettava, että tämä postilaitos ei
ole kuulunut niihin postilaitoksiin, joissa
kirjeiden salainen tarkastaminen on var-

Se nykyinen sukupolvi, joka itse eli maailmansodan vaiheissa muistaa elävästi,
kuinka sotivat vallat kielsivät kirjeenvaihdon vihollismaittensa kanssa sekä järjestivät sotasensuurin tarkastamaan kotimaahan, liittolaismaihin ja puolueettomiin
maihin osoitettua kirjeenvaihtoa. Mutta
mikään ei ole uutta auringon alla, ja niinpä
entisiltä sota-ajoilta tunnetaan meilläkin
kirjeenvaihtoa koskevia määräyksiä, joita
tässä esitellään.
Postitse taikka muuten kuljetettavan
kirjeen luonteeseen on kuulunut ja kuuluu
vieläkin, että kirje on suljettu lähetys, jotta
kirjeen sisältö olisi syrjäisiltä salattu. Silloin kun Ruotsin postilaitos v. 1636 luotiin
ja v. 1638 ulotettiin Suomeen, suojattiin
kirjesalaisuutta siten, että paperi taitettiin
laskoksiin ja itse paperi suljettiin sinetillä.
Tässä tietenkin määräsivät käytännölliset
seikat, sillä kirjeen sulkeminen kirjekuoreen oli aikoinaan paljon vaikeampi tehtävä kuin nykyään. Kussakin tapauksessa
erikseen oli näet kirjettä varten leikattava
paperista kirjekuori ja suljettava se sinetillä.
Vasta 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla tuli käytäntöön se massamuotona
valmistettu artikkeli, jollainen nykyaikainen arabikumilla suljettava kirjekuori on.
Nykyisen postilaitoksen periaatteena on,
että kirjeisiin ja muihin lähetyksiin nähden
noudatetaan postisalaisuutta, joka on paljon laajempikin kuin rikoslain edellyttämä
kirjesalaisuus. Maailmansodan aikana
sotivien maiden kirjeenvaihtoon nähden
noudattama menettely oli siis vain sotatilan johdosta aiheutunut poikkeusilmiö.
Ja vanhempinakin aikoina ovat postilaitokset kyllä ainakin periaatteessa kunnioittaneet kirjesalaisuutta, mutta kauan oli
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Vuoden 1711 alkupuolella kulki Pohjanmaan kautta useita venäläisiä kenraaleja
ja muutama päivä myöhemmin ruhtinas
Dolgorukij suuren seurueen kanssa. Eräs
Uuteenkaarlepyyhyn majoitettu puolalainen vanki oli antautunut vahingolliseen
kirjeenvaihtoon venäläisten kenraalien
kanssa heidän majaillessaan kaupungissa,
minkä vuoksi kyseinen vanki siirrettiin Pietarsaareen. Pietarsaaren historiassa kerrotaan, että pormestari ei voinut sensuroida venäläisten kirjeenvaihtoa, kun hän ei
osannut venäjää.

sinaisesti rehottanut. Niinpä esimerkiksi
v. 1732 tuotiin esiin, että kirjeitä, joiden
sisältöä epäiltiin, ei saisi sensuroida, vaan
että tällaiset kirjeet olisi toimitettava
kansliapresidentille esittelyä varten hallitukselle. Luonnollisesti sodan aiheuttamissa poikkeusoloissa on täytynyt valvoa
vihollisen kirjeenvaihtoa.
Sodan aiheuttamia määräyksiä vihollisen kirjeenvaihdon valvonnasta tapaamme postiasetuksissamme suuren Pohjan
sodan aikana. Silloin postihallinto 6/9
1705 antoi määräyksen, jossa kirjeenvaihtajia varotettiin välittämästä venäläisten sotavankien luvatonta kirjeenvaihtoa. Oli näet havaittu, että venäläiset
sotavangit lähettivät ulkomaille ja saivat
sieltä kirjeitä toisten henkilöiden kirjeissä
(under ens och annan couverter) eli toisin
sanoen siis viattomilta näyttävien peiteosoitteiden varjossa. Tällä tavoin luulivat
sotavangit voivansa lähettää ja saada
kirjeitä varmimmin ja siten, ettei heidän
kirjeitään postikonttoreissa huomattaisi
ja tutkittaisi. Ilmeisesti tahdottiin siis
välttää kirjesensuuria. Vuonna 1709
määrättiin, että venäläisten sotavankien
lähettämä kirjeenvaihto oli toimitettava
ylipostitirehtöörille. Sellaisia tapauksia,
joiden valossa ymmärtää postihallinnon
kyseiset toimenpiteet, sattui Suomessakin.
Seuraavassa on pari tapausta.
Vehkeilyjensä vuoksi venäläisten kanssa oli liivinmaalainen aatelismies Paul v.
Helmersen joutunut vankeuteen Kajaanin
linnaan. Täältäkin käsin hän näyttää yrittäneen päästä kirjeenvaihtoon vihollisen
kanssa ja huhuttiin, että Kajaanin postinhoitaja Johan Ulfvik välitti v. Helmersenin ja venäläisten välistä kirjeenvaihtoa.
Huhujen johdosta tutkittiin asiaa v. 1703
Kajaanin raastuvanoikeudessa, mutta todistusten puutteessa se raukesi.
Kun Pohjanmaan kaupunkeihin majoitettiin niin sanottuja puolalaisia vankeja,
sai Pietarsaarikin niitä v. 1704 osalleen.
Pyynnöstä saivat nämä vangit kirjoittaa
sukulaisilleen kotimaahansa sillä ehdolla, että kirjeet oli luettava pormestarille
ja hänen läsnä ollessaan sinetöitävä, ennen kuin ne toimitettiin postikonttoriin.
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POSTISSA TAPAHTUU

Laiska postimies hamstrasi 400
kiloa postia kotiinsa
Italiassa Sardiniassa postimiestä uhkaa
vankilatuomio postin varastamisesta. Pienoisen juhlijan maineessa oleva postinkantaja ei ollut jaksanut toimittaa postia
aamuisin. Sen sijaan hän oli säilönyt postia
kotinsa noin 400 kilon edestä.
Tapaus sattui Moresin kylässä, jossa
asuu noin parituhatta ihmistä.
– Asukkaat olivat pitkään valittaneet
poliisille, että heiltä oli jäänyt satoja tärkeitä posteja saamatta, paikallinen poliisi Gianni di Carlo kertoi uutistoimisto
AFP:lle.
– Kun menimme hänen kotiinsa, löysimme valtavan määrän postia hänen varastostaan. Postia oli kaikkiaan noin 400
kiloa, kaikki lajiteltuna. Osa kirjeistä oli
neljän vuoden takaa.
50-vuotiasta postimiestä uhkaa jopa
kolmen vuoden vankilatuomio postin varastamisesta.
– Hän vaikutti mukavalta kaverilta,
mutta hän oli usein myöhään ulkona ja
joi vähän liikaa. Ehkä hän oli siksi vähän
laiska, paikallisen hotellin omistaja Fidel
arvioi.
Lähde: MTV3–AFP 17.5.2013
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KERHOTOIMINTAA

Syyskausi 2013

näyttelyluokista jne. Näimme myös kuvan
kirjekuoresta ajalta, jolloin Suomessa ei
ollut vielä lentopostiliikennettä. Esitelmöitsijä kritisoi joitakin näyttelykehyksiin
liittyviä asioita, joissa hänen näkemyksensä erosivat näyttelyn tuomareiden näkemyksistä. Tilaisuus päättyi tavanomaisiin
arpajaisiin.
Lokakuun ensimmäiseen kokoukseen
jäsenistö oli saanut pienen herätyksen.
Paikalla oli yhdeksän osanottajaa. Kokouksen aluksi puheltiin kuulumisia.
Esitelmävuorossa oli jälleen kerran Kari
Rahiala. Hän kertoikin aluksia ajankohtaisia kuulumisia sieltä ja täältä. Varsinainen esitelmä käsitteli ehiöitä, alkaen
ehiön määritelmästä. Näytille saimmekin
monenmoisia ehiöitä, varsinkin ehiöiden
alkutaipaleelta. Niihin liittyi aina jokin selvitys tai tarina. Esitelmä oli valaiseva ja sai
runsaat suosionosoitukset. Kaarlo oli taas
tuonut huutokaupattavaksi erikoisleimakuoria. Kaikki menivät kaupaksi.
Lokakuun toiseen kokoukseen saapui
taas lähes tavanomainen joukko, seitsemän osanottajaa. Kokouksen alkujorinoissa ei ollut mitään kovin ihmeellistä.
Sakari Vehviläinen toi terveisiä Ehiöfilatelistien kokouksesta, jossa hän oli käynyt
tutustumassa heidän kokouspaikkaansa.
Saimme viestin entisen jäsenemme Teuvo
Rönkkösen poismenosta ja vietimme hiljaisen hetken hänen muistokseen. Esitel-

Arvo Sohkanen

Syyskausi alkoi 9.9. paremmissa merkeissä kuin kevätkausi päättyi. Seitsemän
osanottajaa oli paikalla. Tilaisuuden aluksi muistimme edesmennyttä kerhomme
pitkäaikaisinta jäsentämme Veijo Olavi
Rantamaa hetken hiljaisuudella. Kesäkuulumisten jälkeen puheenjohtaja käytti
puheenvuoron alustuksena illan teemaan,
elikkä ”Filatelian tulevaisuus yleisellä ja
kerhotasolla”. Keskustelun avauduttua
puheenjohtajan jakaman esityslistan perusteella käytti ensimmäisen puheenvuoron Kari Rahiala. Hän toi taas kerran esille
sen, että filatelian harrastus on hiipumassa, ei vain Suomessa, vaan myös muualla
maailmassa. Johtunee osaksi siitä, että
nuoriso ei ole kiinnostunut filateliasta sen
tässä muodossa. Pitäisi jollain tavoin saada
filatelia ja virtuaalitoiminta tietokoneiden
avulla kytkettyä toisiinsa. Sen jälkeen palattiin taas siihen, että meidänkin kerhossamme ukkoutuminen tekee tehtävänsä.
Jaksavuutta ja innostusta ei ole. Keskusteltiin myös siitä, että kerhomme kohdalla
ei näkyvyyttä ulospäin ole tarpeeksi, esimerkiksi upseeriston keskuudessa, ei vakinaisten eikä reservin upseerien. Kaarlo toi
esiin ajatuksen tiedottaa jollain tavoin kerhostamme esimerkiksi Reservin Sanomissa
tai vastaavissa lehdissä. Samoin esille tuli
taas kerhojen yhteistyö, joko yhdistymällä
tai pitämällä yhteistilaisuuksia. Asia ei vain
tahdo ottaa tulta. Johtunee jäykistä asenteista. Puheenjohtaja lupasi ottaa yhteyttä
paikallisten kerhojen puheenjohtajiin. Jospa nämä ajatukset pikkuhiljaa rupeaisivat
pehmenemään. Liiton todettiin olevan
edelleen siilipuolustusasemassa. Mitään
ulospäin näkyvää ei ole tiedossa.
Syksyn toinen kokous 23.9. toi paikalle
vain kuusi jäsentämme. Kokouksen aluksi
keskusteltiin yleisistä filatelian asioista. Esitelmävuorossa oli tällä kertaa Timo Pokela.
Hänen esitelmänsä aiheena oli: Airmailkäsite ja lentopostiluokan näyttelysäännöt. Saimme kuulla käsitteistä, säännöistä,

Kari Rahiala 7.10.
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Arvo Sohkanen

Jorma Keturi ja Timo Pokela 21.10.

mävuorossa oli tällä kertaa Jorma Keturi.
Hänen esitelmänsä aiheena oli: Venäläistämistoimia Suomen postilaitoksessa
alkaen 1889, rengasmerkkien käytöstä
1891 sekä uudet kotimaan taksat 1917.
Saimme nähdä näytöllä joitakin jopa hyvinkin arvokkaita kohteita. Esitelmä aiheutti hyvinkin mielenkiintoisia kysymyksiä,
joihin esitelmöitsijä auliisti vastaili. Lopuksi keskusteltiin yleisistä asioista ja toivottiin Keturilta hiukan pidempää esitelmää
ensi kerralla.
Marraskuun ensimmäiseen kokoukseen 4.11. oli paikalle saapunut tuttu seitsikko. Kokouksen aluksi useampi henkilö
ilmoitteli käynnistään postimerkkimessuilla. Postimerkkimessuista voi lukea
lähemmin artikkelista sivuilla 4–6. Kaarlo
oli saanut näyttelykehyksistään kolme mitalia, joista hän esitteli ilmeisesti arvokkaimman. Sakari ilmoitti hankkineensa
kokoustilavaraukset koko ensi vuodeksi.
Esitelmävuorossa oli Kaarlo Hirvikoski,
joka kertoili Postimerkkimessuilla olleesta yhdestä kokoelmasta ja vähän postin
lajittelukeskuksen koodijärjestelmästä.
Esitelmä herättikin joukon kysymyksiä
esitelmöitsijän vastattavaksi. Puheenjohtaja ilmoitti seuraavan esitelmöitsijän
esteestä ja hän lupasi itse tuoda kehiin
jotain mielenkiintoista asiaa.
Marraskuun toinen kokous 18.11.
mentiin taas läpi seitsemän jäsenen voimin. Puheenjohtaja ilmoitti aktivoineensa kerhojen yhteistapahtumien käsittelyt.

Jatkossa kuullaan lisää. Esitelmöitsijäksi oli
alkuperäisen ohjelman mukaan sittenkin
saapunut Jorma Keturi. Hänen aiheensa
oli: Venäläisten joukkojen kenttäpostia
Suomessa 1914–1917. Suomi asetettiin
sotatilaan 1.8.1914 ja sen vuoksi kenttäpostikonttoreita alettiin perustaa eri puolille Suomea ja Pietariin. Saimme nähdä
joitakin lähetyksiä asiaan liittyen. Hän
mainitsi myös, että laivastoposti hoidettiin
siviilipostikonttoreiden kautta. Esitelmä
oli mielenkiintoinen ja herätti taas useita
kysymyksiä, joihin esitelmöitsijä pyrki antamaan vastauksia. Seuraavaa kokousta,
joka on vaalikokous, pohjustettiin hiukan
ja toivottiin ettei osanottajakato ole taas
kovin mittava kokouksen aiheesta johtuen.
Joulukuun ensimmäinen kokous oli vaalikokous. Yllättäen paikalle tuli kahdeksan
jäsentämme. Varsinaisen vaalikokouksen
puheenjohtajaksi valittiin istuva puheenjohtaja. Kokous sujui muutenkin entiseen
mallin. Talousarvio hyväksyttiin lähes sellaisenaan. Vuoden 2014 jäsenmaksuksi
päätettiin 20 euroa pääkaupunkiseudun
jäsenille ja 18 euroa maakuntajäsenille.
Korotukset johtuvat Liiton kerhojäseniltä
perimän maksun noususta. Kokous valitsi
tulevaan hallitukseen puheenjohtajaksi Timo Pokelan, varapuheenjohtajaksi
Kaarlo Hirvikosken ja sihteeriksi Sakari
Vehviläisen. Vaihdonjohtajaksi valittiin
edelleen Arno Kullberg. Toiminnantarkastajaksi valittiin edelleen Aleksi Vuorenmaa ja sijaiseksi Tapani Talari. Kokouksen
päätteeksi Timo Pokela kertoi osallistumisestaan Gunnar Lihr -muistoseminaariin,
jossa hän oli esitellyt Jorma Keturin kanssa
tekeillä olevaa kirjaa: ”Posti lentää ajan
siivellä”. Timo Pokela kertoili kirjan tekemisen alkuvaiheista ja nykyhetken tilasta.
Kirja ilmestynee vuoden 2015 tienoilla.
Kokoukseen oli taas tuotu huutokauppakohteita. Pidetyssä huutokaupassa kakki
kohteet kävivät kaupaksi.
Vuoden viimeinen kokous 16.12. oli
tuonut paikalle vain kuusi jäsentämme.
Joulukiireet painavat varmaan päälle. Alkupuheiden jälkeen ääneen pääsi Kaarlo
Hirvikoski, joka kertoi harrastuskokoel-
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mastaan ”isompien kaupunkien käyttämistä joulu-frankeerausleimoista”. Sen
jälkeen Sakari Vehviläinen esitteli kokoelmaansa: Kenttäpostitoimintaa talvisodan
ajalta. Tarkoituksena Sakarilla oli saada
kenttäpostilähetys talteen jokaiselta talvisodan 105 päivältä. Tässä hän olikin melkein onnistunut, enää puuttuu jokunen
päivä. Kokoelma täyttynee kohtapuolin.
Kokoelmaa kiiteltiin kovastikin, erityisesti selkeiden näytteiden osalta. Tilaisuus
päättyi tavanomaisiin arpajaisiin. Kokouksen päätteeksi toivotimme toisillemme
hyvää joulua ja uutta vuotta 2014.
		
Arvo Sohkanen

IN MEMORIAM
Vuonna 2013 tuli tietoomme suruviesti kahden jäsenemme poismenosta. Upseerifilatelistit jäävät kaipaamaan pitkäaikaisia jäseniämme
lämpimin muistoin.

Veijo Olavi Rantama
1932–2013
Veijo Rantama (ylil res, erik.koul. tvälups)
syntyi 15.10.1932 Savonlinnassa ja poistui joukostamme 17.5.2013 Naantalissa.
Hän liittyi jäseneksemme numerolla 103
vuonna 1959. Hänen keräilyalueensa
olivat Pohjola, Viro, punainen risti ja
Joensuussa asuessaan Pohjois-Karjalan
numero- ja kyläleimat, aiheena kamppailu Karjalan kruunusta. Veijo oli ennen
vakavaa sairastumistaan 1994 ahkera
näyttelyfilatelisti vuosina 1965–90. Hän
osallistui mm. UF:n näyttelyihin vuosina
1971, 1976 ja 1981 ja Joensuussa peräti
viiteen kansalliseen näyttelyyn vuosina
1965, 1971, 1977 1980 ja 1990. UF:n
hallituksessa hän toimi 1960-luvun alkuvuosina mm. toisena sihteerinä 1961–
1963.

Maanpuolustusyhtiön uusi
toimitusjohtaja

Teuvo Kalervo Rönkkönen
1933–2013
Kuva: Ruotuväki/Lasse Perkkiö

Teuvo Rönkkönen, evl evp, syntyi Parikkalassa 22.2.1933 ja poistui joukostamme 23.5.2013 Helsingissä. Hän
liittyi yhdistykseemme vuonna 1975
jäsennumerolla 233. Hän oli ahkera
näyttelyfilatelisti ja osallistui yhdeksään
näyttelyyn vuosina 1987–1996. Teuvo
oli myös kenttäpostin tutkija. Hänet oli
palkittu seuraavilla mitaleilla: Pro Philatelia pronssinen v. 1990 ja Pro Philatelia
hopeoitu pronssinen v. 2000. Teuvo
Rönkkösen julkaisuja ovat mm: Talvisodan kenttäposti ja postisensuuri 1989,
Talvisodan kenttäposti ja merivoimien
osoitejärjestelmä 1990 ja Talvisodan
kenttäposti ja maavoimien osoitejärjestelmä 1992. Teuvo Rönkkönen erosi
Upseerifilatelistien jäsenyydestä vuonna
2007.

Tuomo Simojoki, 33, fil. maisteri, on
helmikuussa 2013 nimitetty Maanpuolustusyhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän jatkaa tehtävässä
Heikki Suomisen jäätyä eläkkeelle.
Upseerifilatelistit toivottavat hänelle
onnea ja menestystä tässä tehtävässä.
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OSTA ARPOJA.
Tue toimintaamme!

2014 KEVÄTKAUDEN KERHOILLAT, ESITELMÄT JA TAPAHTUMAT
Pvm

Ohjelma

13.1.

Esitelmä: Sakari Vehviläinen; Raha- ja mitalikirjeistä
Tämä kokous on poikkeuksellisesti MPY:n kokoushuone 1:ssä, Döbelnink. 2,
4. krs. Nykyisestä kokouspaikasta Töölöntorinkatua 20 metriä ylöspäin ja 		
vasemmalle. Paina ovisummeria oikealla ylhäällä MPY OY tai lue ohjeet
ovenpielestä.

27.1.

Esitelmä: Matti Pesonen; Numeroleimat

10.2.

Esitelmä: Kari Rahiala; Ajankohtaista

24.2.

Esitelmä: Kaarlo Hirvikoski; Postihistoriasta

10.3.

Jorma Keturi: Valkoisten kenttäpostin toiminnasta 1918

24.3.

Upseerifilatelistien vuosikokous

7.4.
21.4.
5.5.
19.5.

Esitelmä: Timo Pokela; Suomen lentopostin kirjaprojektista
Pääsiäismaanantai, ei kokousta
Esitelmä: Kai Varsio; Maailman sukellusveneet postimerkeillä
Esitelmä: Timo Pokela; Oulunkylän kaavoituksen ja rakentamisen kirjaprojektista

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 2014
n Puheenjohtaja Timo Pokela
Torivoudintie 1 B 16, 00640 Helsinki
puh. 045 127 6664
timo_pokela@hotmail.com
Vastuualue: johtaminen, yhdistyksen kehittäminen, ulkoiset suhteet, kerholehden
päätoimittaja
n Varapuheenjohtaja Kaarlo Hirvikoski
n Sihteeri Sakari Vehviläinen

Teuvo Pakkalan tie 8 K 108, 00400 Helsinki
puh. (09) 587 8796, 040 503 6404
sakari.vehvilainen@elisanet.fi
Vastuualue: kokouspöytäkirjat, kirjeenvaihto,

toimintakertomus, jäsenmatrikkelin ylläpito,
kerholehden postitus

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
Vastuualue: vaihtotoiminta ja huutokauppa
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