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Perinteistä Suomen Ehiöfilatelistien ja Upseerifilatelistien yhteistä pikkujoulua vietettiin 
9.12.2014 Markkinointi-instituutin tiloissa. Paikalla oli 16 henkilöä, edustusta oli siis 
useammastakin kerhosta. Joulutarjoilun lisäksi ohjelmassa oli Kari Rahialan katsaus ajan-
kohtaisasioihin ja Ehiöfilatelistien järjestämä tietokilpailu. Tietokilpailun voitti tällä kertaa 
Kaarlo Hirvikoski. Lopuksi pidettiin taas kerran Kaj Hellmanin järjestämä huutokauppa, 
jossa huudettavana oli lähes yksinomaan filateliaa. Huutokaupassa oli laadukasta tavaraa, 
mikä kävikin kaupaksi kohtuullisen hyvin.

Tämän lehden välissä on vuoden 2015 jäsenmaksun suorittamista varten tili-
siirtolomake. Maksu pyydetään suorittamaan tammikuun aikana. Yhdistyksen 
jäsenmaksuun ei sisälly Filatelisti-lehden tilaus. Filatelistiliitto laskuttaa sen.
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Timo Pokela

Puheenjohtajan katsaus

Uf PÄÄKIRJOITUS

Vuoden 2014 kääntyessä vähitellen lopuilleen, on jälleen aika tehdä tilitys 
kuluneesta vuodesta ja kääntää katseet tulevaan kauteen 2015. Kuluneen kau-
den merkittävimmistä tapahtumista on syytä nostaa esille pari kolme keskeistä 
tapahtumaa. Huhtikuun 7. päivänä 2014 Upseerifilatelistit järjesti filatelistien 
yhteiskokouksen, jossa olivat paikalla Rautatien Filatelistien, Ehiöfilatelistien, 
Hämeenlinnan postimerkkikerhon, Fenno-Scandian, Posti- ja telefilatelistien 
edustajat sekä muutaman muu filatelisti. Toukokuun 20. päivä saimme joukolla 
käydä Ehiöfilatelistien vieraana, jossa moni osallistuja teki ostoksia Kaj Hellma-
nin erinomaisesta huutokaupasta. Lokakuun 6. päivänä kerhomme vieraaksi 
saapui Filatelistiliiton hallituksen puheenjohtaja Klaus Juvas, joka tuli kertomaan 
Filatelistiliiton kuulumisia ja esitteli samalla omia keräilyharrastuksiaan. 

Tätä katsausta tehdessäni tuli luettua viimeistä Filatelisti-lehteä, mutta saman 
aikaisesti vilkaisin uutta juuri ilmestynyttä Golf-lehteä. En malta olla nostamatta 
näistä lehdistä esille kahta asiaa. Filatelisti-lehdessä oli moniakin mielenkiintoisia 
artikkeleita, mutta erityisellä mielenkiinnolla luin presidentti Niinistön ja nuorten 
heinolalaisten filatelistien tapaamisesta ja kyseisestä tapaamisesta kertovan 
tarinan ”Yhteys suoraan huipulle”. Heinolan junioripostimerkkeilijöiden vetäjä 
Jari Kovalainen ja nuoret filatelistit  ansaitsevat varmasti meidän kaikkien fila-
telistien kunnianosoituksen.  Filatelistiliitto voisikin ottaa yhdeksi vuoden 2015 
teemaksi nuoret filatelistit ja keräilijät. 

Uudessa juuri ilmestyneessä Golf-lehdessä kiinnitin erityisesti huomiota leh-
teä läpikäydessäni otsikkoon Golfliitto jalkautuu seuroihin. Luin tämän selvi-
tyksen läpi ja totesin, että tämän otsikon alla oli kertomus siitä, mihin toimen-
piteisiin Suomen Golfliitto aikoo ryhtyä voidakseen palvella seuroja ja samalla 
golfin pelaajia paremmin. Vuoden 2015 teemaksi on otettu seurojen kehittäjä-
verkoston luominen ja samalla seurojen yhteistyö. Erityisistä painopistealueista 
oli tässä esityksessä nostettu esille teema jäsenhankinnan kehittämisestä. Nämä 
ponnistukset on tarkoitus kohdistaa sekä aikuisiin että nuoriin. Tätä tarinaa 
lukiessani tuli mieleen, että voitaisiinko filateliassa lähteä kokeilemaan jotain 
vastaavia ajatuksia. 

Kirjoittaessani tätä puheenjohtajan palstaa Itsenäisyyspäivän jälkeisenä aa-
muna, muutama päivä ennen joulua ja uutta vuotta, haluan toivottaa kaikille 
Upseerifilatelistien jäsenille ja muillekin filatelisteilla oikein rauhaisaa ja mukavaa 
Uutta Vuotta 2015. 
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Uf VIERAILUJA

Rautatien Filatelistien kokous 4.9.2014

Rautatien Filatelistit olivat ystävällisesti 
kutsuneet muiden kerhojen jäseniä syys-
kauden 2014 aloituskokoukseensa. Vaik-
ka kokousta oli jonkin verran mainostettu, 
niin paikalle saapui vain kuusi rautatie-
läistä ja kaksi upseerifilatelistia, siis varsin 
pieni osanottajajoukko. Lieneekö loman 
vietto vielä painanut päälle.

Puheenjohtaja Tedik Bederdin avasi 
kokouksen. Koska kokouksessa ei ollut 

järjestettyä ohjelmaa, niin se sujui enempi 
kuulumisten kyselyn ja keskinäisen turi-
noinnin merkeissä. Puheenjohtaja puffasi 
tulevia syksyn kokouksia, erityisesti Suo-
men Ehiöfilatelistien ja Upseerifilatelistien. 
Mitään erityistä syksyn yhteistapaamisista 
ei päätetty. Pokela ja Bederdin keskusteli-
vat jonkin verran asiasta ja se jäi ilmeisesti 
haudonta-asteelle.

    Teksti ja kuva Arvo Sohkanen

Kokouksen osanottajia kuuntelemassa puheenjohtaja Tedik Bederdinin avaussanoja.
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Ehiöfilatelistien kokous 7.10.2014

Suomen Ehiöfilatelistit pitivät syyskauden 
avauskokouksensa 7.10. Markkinointi-
instituutissa. Paikalle oli saapunut yllättä-
vän paljon osanottajia eli 15 henkeä. Tämä 
oli viisi enemmän kuin edellisenä päivänä 
pidetyssä Upseerifilatelistien kokouksessa. 
Johtunee kahdesta seikasta: kokouksen 
puuhamiehinä olivat olleet Kaj Hellman 
ja Kari Rahiala, joilla on tunnetusti taito 
saada porukkaa liikkeelle sekä siitä, että 
tilaisuuteen oli järjestetty vetävä ohjelma 
laadukkaan huutokaupan kera. 

Kokouksen avasi puheenjohtaja Kari 
Rahiala, joka kertoi saamastaan Filatelis-
tiliiton postista, joka enimmäkseen käsit-
teli tulevia Postimerkkimessuja. Muiden 
asioiden käsittely siirrettiin tuonnemmaksi 
ja ääneen päästettiin esitelmöitsijä Juhani 
Pietilä, joka esitteli näyttelykokoelmaansa 
”Suomen ehiökuoret 1845–1888”. Koko-
elma on viimeksi ollut esillä London 2010 

-näyttelyssä ja palkittu kultamitalilla. Ko-
koelmassa oli harvinaisempia kohteita, 
joita ei tiettävästi ollut kovinkaan monella. 
Esitelmöitsijälle esitettiinkin kysymyksiä 
ja kommentteja jatkuvasti, mikä todistaa 
sen, että kiinnostusta asiaa kohtaan oli 
runsaastikin. Esitelmöitsijä palkittiin run-
sailla kätten taputuksilla.

Esitelmän jälkeen siirryttiinkin var-
maan illan odotetuimpaan asiaan, eli Kaj 
Hellmanin järjestämään huutokauppaan. 
Huutokaupassa oli tällä kertaa tarjol-
la muutakin filateliaa kuin ehiöitä, mikä 
varmasti oli omiaan lisäämään kiinnos-
tusta. Suurin osa huutokaupattavasta 
materiaalista meni kaupaksi alkuhintaan, 
mutta joistakin kohteita syntyi jopa kilpai-
lua, mikä on huutokaupan tarkoituskin. 
Toivottavaa olisi, että porukka osallistuisi 
huutoihin enemmältikin, koska se mah-
dollistaa tulevaisuudenkin huutokaupat. 

Kokouksessa oli osanottajia yllättävän runsaasti.
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Kaikitenkin huutokauppa onnistui varsin 
hyvin ja huutokaupan pitäjä keräsikin 
”jäätelöboxiinsa” hiukan kahisevaa.

Kulunut kaksituntinen osoitti sen, että 
jos järjestetään laadukas ohjelma ja patis-
tetaan riittävästi osanottajia paikalle, niin 
luvassa on miellyttävää yhdessäoloa.

    Teksti ja kuvat Arvo Sohkanen

Huutokaupan hoitajat: Jussi Tuori kirjasi ja Kaj Hellman huudatti.

Kokouksen esitelmöisijänä oli tällä kertaa 
Juhani Pietilä Turun puolesta.
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Ehiöfilatelistien kokous 4.11.2014

Suomen Ehiöfilatelistien tämänkertai-
seen kokoukseen oli saapunut runsaasti 
porukkaa. Peräti 14 henkilöä oli paikalla. 
Tämä osoittaa taas kerran miten hyvällä 
järjestelyllä ja kiintoisalla esitelmällä hou-
kutellaan osanottajia mukaan. Asialla oli-
vat tietenkin puuhamiehet Kari Rahiala ja 
Kaj Hellman. 

Tilaisuuden aluksi Kari Rahiala puhui 
vähän postimerkkimessuista ja muista 
ajankohtaisista aiheista sulavaan tyyliin-
sä. Koska esitelmä oli normaalia pitem-
pi, annettiinkin sen jälkeen puheenvuo-
ro Kaj Helmanille. Esitelmän aiheena oli 
”Suomalaisia postimerkkikauppiaita”. 
Esitelmä perustui melkeinpä yksinomaan 
Postimerkkikauppiaiden lähettämiin kir-
jeisiin tai kirjekuoriin, alkaen Woldemar 
Jürgensistä ja päättyen Tom Peltoseen. 
Vaikka esitelmöitsijä sanoikin, että hän ei 
tiedä kaikista kauppiaista kuin nimen, niin 
yllättävän monesta hänellä oli esittää mitä 
mielenkiintoisempia tarinoita. Esitelmä oli 
taas taattua ”Hellmania”, hyvin laadittu 
ja hyvin pidetty. Tämä oli ko. esitelmän 
toinen esityskerta. Ensimmäinen oli ollut 

Turussa. Esitys saikin raikuvat aplodit. 
Lopuksi Kari Rahiala puhui pikkujouluko-
kouksen järjestelystä ja kerhon finassivai-
keuksista. Tilaisuus sovittiin järjestettävän 
osallistumismaksupohjaisesti.

   Teksti ja kuvat Arvo Sohkanen

Tupa oli lähes täynnä tälläkin kertaa.

Illan esitelmöitsijänä oli Kaj Hellman.
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Postimerkkimessut Helsingissä 2014

Postimerkkimessut oli tänä vuonna saatu 
lopultakin Kirjamessujen yhteyteen sa-
maan saliin. Messut järjesti tänä vuonna 
Filatelistiliitto yhteistyössä Aihefilatelistien 
kanssa.  Satuin itse paikalle torstaina klo 
11 parahaksi kuuntelemaan Jari Majande-
rin uutuuskirjan ”Aihefilatelian käsikirja” 
julkistamistilaisuutta. Valitettavasti pai-
kalla oli vain kourallinen yleisöä. Tähän 
olisi ehdottomasti järjestäjien pitänyt ko-
mentaa edes omaa porukkaa paikalle. Sen 
verran isosta asiasta oli kyse. Itse kirjasta 
tuonnempana.

Aihefilatelistit olivat tehneet varsin 
mittavan työn tuomalla esille 180 näytte-
lykehystä. Jo viime vuoden postimerkki-
messuilla ilmeni, ettei paikalla ollut ketään, 
joka olisi esitellyt kehyksiä. Sama meininki 
näkyi jatkuvan näilläkin messuilla. Tietysti 
kaikki alan ihmiset osaavat katsoa näytte-
lyä itsekin, mutta kun oli tavoitteena saada 
muutkin kiinnostumaan asiasta, niin olisi 
ollut toivottavaa, että näin meneteltäisiin. 
Olisipa järjestetty vaikka kerran tunnissa 
näyttelyn esittelykierros halukkaille, niin 
se olisi ollut poikaa. Touhu on selvästi liian 
sisäänlämpiävää. Ei riitä, että siellä on vain 

Liiton ja Aihefilatelistien puheenjohtajat 
kiertämässä messutilaa. Tämäkin oli jo 
enemmän kuin edellisillä Postimerkkimes-
suilla. Alan taitavat organisaattorit ovat jo 
ehkä menneet manan majoille, eikä uusia 
tunnu löytyvän, ainakaan nuoremmasta 
päästä. Ikäkysymys koskettaa tällä het-
kellä koko filateliaa.

Jari Majander on juuri pitänyt avauspu-
heen kirjansa julkistamistilaisuudessa.

Yleisöä oli paikalla jo jonkin verran, vaikka Messut oli vast’ikään avattu.
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Lisäksi puhutaan ja pelätään aina sitä, 
miten kauppiaat suhtautuvat asiaan. Kaup-
piaathan ovat vain osa kokonaisuutta ja 
osallistuvat kustannuksiin. Tietysti sillä on 
merkitystä, miten he saavat aikaan omaa 
myyntiään. Suomen Filateliapalvelun Tatu 
Untinen kirjoitti Keräily-uutisten pääkirjoi-
tuksessa, että Postimerkkimessujen siirtä-
minen Kirjamessujen yhteyteen oli hyvä 
muutos. Samoin hän kirjoitti:”Totuus on, 
että meidän on mentävä ihmisten luokse, 
jos haluamme markkinoida harrastustam-
me.”

Kuulin torstaina Messujen kovaääni-
sistä mainostettavan Postimerkkimessuja, 
mutta etukäteismainonta asiasta oli varsin 
puutteellista, esimerkiksi lehdistössä (pois-
luettuna alan lehdet) ja radiossa. Tämä 
vaatisi Liitolta ihan oikeaa toiminnanjoh-
tajaa, jolloin puheenjohtaja voisi keskittyä 
hänelle kuuluviin organisaatio-asioihin ja 
suurten visioiden ja viivojen vetämiseen. 
Tämä kyllä maksaa, mutta hyvä toimin-
nanjohtaja voi tienata kulunsa takaisin 
moninkertaisesti. Vaatii uskallusta.

Postimerkkimessut on myös tulevai-
suudessa pyrittävä järjestämään Kirjames-
sujen yhteyteen.

En voi olla puuttumatta vielä joihin-
kin Filatelistiliittoakin sivuaviin asioihin. 
Sattuneesta syystä olen selaillut Filate-
listi-lehden vanhoja vuosikertoja alka-
en 1990-luvulta. Lähes vuosittain niissä 
nousee esille kysymys: mihin filatelia tai 
Filatelistiliitto on menossa? Filatelistilii-
ton kohdalta olemme nähneet mittavan 
alasajon, mutta entä sitten varsinainen 
filatelia ja varsinkin nykyfilatelia. Lainaan 
tähän Henrik Ehrnroothin kirjoitusta Fila-
telisti nro 2/2001 -lehdestä. ”Mitäs pitäs 
tehrä”: ”Filatelistiliiton hallituksen ja sen 
yksittäisten jäsenten, samoin kuin kerho-
jen hallitusten ja jäsenten olisi varmasti 
syytä katsoa myös itseään peiliin. Löy-
tyykö peilistä vain vastaus kysymykseen 
’kuka kaunehin on’? Vai löytyykö sieltä 
idearikkaita, ennakkoluulottomia uusajat-
telijoita, joilla olisi rohkeutta tuoda idean-
sa esiin pelkäämättä kritiikkiä.”

Jo vuonna 1995 on tiedostettu kerho-

Aihefilatelistien puheenjohtaja Ulla Kemppilä keskustelemassa Seppo Laaksosen kanssa. 
Taustalla Jari Majander ja tapahtumaa kuvaava Pertti Hurmerinta.
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jen jäsenten ukkoutuminen ja akkautumi-
nen sekä nuorison puuttuminen kerhoista. 
Onko filatelian alennustilaan tai nuorison 
kaikkoamiseen muita syitä kuin että Pos-
ti/Itella lakkautti Postimerkkikeskuksen ja 
hylkäsi filatelistit ja se, että Filatelistiliitto 
hylkäsi nuorison ja kehotti heitä liittymään 
”ukkokerhoihin”. Näinhän ei nuorison 
kohdalla käynyt, kuten nyt tiedämme. 
Liitossa ei ole minusta myöskään Filatelis-
ti-lehden lisäksi riittävästi arvostusta niitä 
keräilijöitä kohtaan, jotka eivät halua tai 
pysty rakentelemaan näyttelykehyksiä, ja 
jotka harrastavat filateliaa vain keräilyn 
ilosta tai käydäkseen kerhoissa ”viihty-
mässä” filatelian merkeissä. Liiton kotisi-
vujen soisi olevan vähän niin kuin jatkuva 
”pienois-Filatelisti-lehti”, joka uusiutuisi 
esimerkiksi viikottain tai useamminkin. 
Tämä voisi olla Facebookissa tai Interne-
tissä, niin että sinne voisi kuka tahansa 
lähettää pieniä juttuja tai tiedotteita. Ko-
tisivut tulisi antaa jonkun ”nuoremman” 
asiasta kiinnostuneen tehtäväksi ja päivi-
tettäväksi. Nythän siellä on vain kuivia tie-
dotteita, joita päivitetään muutama kerta  
vuodessa. Mielekkäät kotisivut olisivat 

Kari Rahiala on juuri saanut Jari Majan-
derilta oman kappaleensa Aihefilatelian 
käsikirjasta.

Kuvassa on Ahvenanmaan osastoa Postimerkkimessuilla.

omiaan herättämään vaikkapa nuorison. 
Mikä on ”keräilijät netissä” -sivusto? Sitä 
ei ole päivitetty vuoden 2011 jälkeen. Si-
vusto on perustettu, mutta sen jälkeen 
hylätty. Miksi? Kysymyksiä on paljon, 
entä vastaukset?

   Teksti ja kuvat Arvo Sohkanen
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Uf KIRJA-ARVOSTELUJA

Aihefilatelian käsikirja
Kuten edellä voimme lukea, niin Aihefi-
latelian käsikirja julkistettiin Postimerk-
kimessuilla 2014. Lähes 400-sivuinen 
kirja on tekijältään ja avustajakunnaltaan 
melkoinen saavutus. Kirja tulee varmas-
ti tarpeeseen filatelisteille. Sitä voi pitää 
lähes oppikirjana filateliasta ja postimerk-
keilystä. Kirjan tekijä ja myös taittaja Jari 
Majander on suoriutunut aikaa vievästä 
tehtävästä huomattavasti paremmin kuin 
aiemmin ilmestyneiden Yleismerkit 1975 
ja Yleismerkit 1930 -kirjojen taittajat. 

Meikäläinen tietysti ensisijaisesti katsoo 
aina julkaisujen typografista puolta, sat-
tuneesta syystä. Muut saavat arvostella 
kirjaa enempi ammatillisesti. Kirja on on-
nistuneiden kirjasinvalintojen ansiosta sel-
keä- ja helppolukuinen. Kuvien skannaus 
on suoritettu ammatillisesti oikein ja kuvat 
ovat säilyttäneet värinsä alkuperäistasolla.

Yksi lukijaa häiritsevää seikka on liian 
aikakauslehtimäinen sivutaitto. Tarkoitta-
en sitä, että marginaalit ovat kirjataitoksi 
liian pienet. Varsinkin pieni keskimargi-

naali aiheuttaa sen, että avattaessa kirja 
keskemmältä, joutuu sivua painamaan 
sormilla suoremmaksi, pystyäkseen vai-
vatta lukemaan keskipalstojen sisäreunat. 

Toiseksi kuvatekstit ovat turhan pie-
nellä fontilla. Heikkonäköisemmät tarvit-
sevat suurennuslasin saadakseen selvää 
kuvateksteistä, ja melkeinpä normaalinä-
köisetkin. 

Näistä puutteista huolimatta tämä on 
aivan onnistunut teos. Jokaisen filatelistin 
pitäisi hankkia se, eikä pelkästään aihefi-
latelistin. Kirjaa on saatavissa Jari Majan-
derilta. Ota yhteyttä esim. sähköpostitse: 
jari.majander@gmail.com tai puhelimitse: 
050 540 0391. Hän on lupautunut toimit-
tamaan tilatut kirjat kerhojen kokouksiin.

             Arvo Sohkanen

Lue ja ihmettele
Tätä emme saa nähdä kovin usein. Ker-
homme jäsen Jouko Kottila on kirjoittanut 
kirjan ”Lue ja ihmettele”. Lähes 600-si-
vuinen kirja on tekijältään aikamoinen 
saavutus. Oman ilmoituksensa mukaan 
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hän on koostanut tätä kirjaa 16 vuotta. 
Lisäksi se omakustanteena on vaatinut 
tekijältään sisun lisäksi aikamoisen talou-
dellisen uhrauksen. Kuten kirjailija itse sa-
noo, niin kirjassa ei ole varsinaista juonta, 
vaan se on enempi tietokirja, joskin lähes 
romaanin tyyliin kirjoitettu. Kirja sisältää 
ilmiömäisen määrän tietoa luonnosta ja 
luomakunnasta. Ihmettelemistä siis riittää. 
Kirjaa ei olekaan pakko lukea järjestelmäl-
lisesti, vaan sitä voi lukea kiinnostuksen 
mukaan mistä kohti tahansa.

Koska aina tapaan puhua kirjojen typo-
grafiasta, niin tämän kirjan kohdalla sitä 
ei voi tehdä. Näin mittavan saavutuksen 
aikaansaaminen olisi suonut kirjalle asi-
ansa osaavan taittajan. Lukijan silmään 
pistää joka sivulla olevat tupla- tai tripla-
sananvälit sekä paikoitellen sananvälit 
siellä, missä niitä ei pitäisi olla. Taittajalta 
ei olisi vaatinut kuin muutaman näppäin-
komennon, niin asia olisi korjaantunut. 
Ensimmäisen kerran elämässäni näen 
kirjan, jossa on vain oikealaitaisia (teks-
ti sijoitettu sivun oikeaan laitaan) sivuja. 
Miksei painolaitos ole huomauttanut te-
kijälle tästä asiasta. Onko kyseessä välin-
pitämättömyys? Liimasidoksen johdosta 
kirja aukeaa keskikohdalta muutenkin 
huonosti. Aukeaman vasemmanpuolisen 
sivun palstan oikeaa reunaa ei juurikaan 
pysty kivuttomasti lukemaan. Kirjaa voi-
kin lukea vain muutaman sivun kerrallaan, 
kädet väsyvät. Toivottavasti asiat korjaan-
tuvat uusintapainoksessa.

Kaikesta huolimatta suosittelen osta-
maan tämän kirjan varsinkin sisällön puo-
lesta. Kirjaa voi tiedustella Jouko Kottilalta: 
sähköpostitse: jouko.kottila@pp.inet.fi tai 
puh. 0400 409 263 sekä kerhomme ko-
kouksissa, silloin kun kirjailija on paikalla.

             Arvo Sohkanen

Oulunkylä–Åggelby,
Vanhan huvilakaupungin aika-
kerrostumat
Kirjoitan näkemykseni muutamalla sanalla 
tästä kirjasta siksi, että yhdistyksemme pu-
heenjohtaja Timo Pokela on ollut yksi tä-
män kirjan julkaisemisen puuhamiehistä. 

Julkaisija on Oulunkylä-Seura. Kirjaan on 
koottu Oulunkylän historia sen syntyvai-
heista nykypäivään. Itse ei-oulunkyläläi-
senä olen lukenut kirjaa mielenkiinnolla. 
Kirjan tekstiosuudesta on vastannut Anja 
Kervanto Nevanlinna. Hän ja työryhmä 
ovat paneutuneet asiaan varsin perin-
pohjaisesti. Arkistomateriaalia on käyty 
läpi valtava määrä ja kuvia sekä piirroksia 
löytyy kirjassa myös värillisinä.

Tätäkin kirjaa katson ensisijaisesti typo-
grafisin silmin. Työryhmä, sen sijaan että 
olisi antanut taiton tehtäväksi kaveripoh-
jalta puoli-ilmaiseksi, on valinnut kirjan 
taittajaksi ammattilaisen, graafikko Riina 
Nybergin. Taitto on erittäin onnistunut ja 
luettava. Teksti-fontiksi on valittu tyyliin 
sopiva Garamond-kirjasin. Rivivälit ovat 
riittävän avarat, mikä myös selkeyttää 
ja helpottaa lukemista. Marginaalit ovat 
kirja-taitoksi riittävän isot. Kuvat ovat laa-
dukkaita. Erinomaista työtä. Suosittelen 
luettavaksi.

Kirjaa voi kysyä Timo Pokelalta säh-
köpostitse: timo_pokela@hotmail.com tai 
puhelimitse: 045 127 6664. 

            Arvo Sohkanen
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Uf KERHOTOIMINTAA

Syyskausi 2014

Syyskauden aloituskokous 8.9. pidettiin 
vain viiden osanottajan voimin. Muu po-
rukka taisi olla vielä loma- tai matkailu-
tunnelmissa. Kesäkuulumisten ja muitten 
kommenttien jälkeen siirryttiin kuuntele-
maan Timo Pokelan esitelmää OKARA-
projektista (Oulunkylän kaavoitus- ja 
rakennusryhmä), eli kirjasta: Oulunkylä–
Åggelby, Vanhan huvilakaupungin aika-
kerrostumat. Timo Pokela kertoi kunnian-
himoisesta tavoitteesta tehdä tämä kirja ja 
siitä kuinka se rahoitettiin ja kuinka se on-
nistui. Kirjaan oli selvästikin paneuduttu. 
Teksti oli selkeää ja typografinen toteutus 
oli hoidettu ammattitaitoisesti. Esitelmä 
herättikin kuulijajoukossa montakin kysy-
mystä, joihin esitelmöitsijä auliisti vastasi. 
Tilaisuus päättyi voittoarpojen nostoon.

Syyskuun toinen kokous 22.9. oli osan-
ottajajoukoltaan yhtä aneeminen kuin 
ensimmäinenkin kokous. Vain viisi osan-
ottajaa uskaltautui paikalle. Vaatisikin nyt 

totaalisen herätyksen jäsenkunnassamme. 
Kokouksen aluksi keskusteltiin joistakin 
yleisluonteisista asioista. Esitelmävuoros-
sa oli tällä kertaa Kaarlo Hirvikoski, joka 
kertoi Färsaaret–Føroyar -kokoelmastaan 
sanoin ja postaalisin näyttein. Färsaaret 
on nimensä mukaisesti saarivaltio käsit-
täen 17 asuttua saarta. Asukkaat ovat 
viikinkien jälkeläisiä, färingejä. Färsaaret 
käytti Tanskan postipalveluita vuoteen 
1975, jolloin se sai omat postimerkkinsä. 
Valtion oma postimerkkikulutus on var-
sin pientä, joten sen täytyy hakea kulu-
tuksensa muualta maailmasta, etupäässä 
keräilijöiltä. Esitelmä oli pienen aihealueen 
huomioon ottaen varsin kattava, ja saikin 
suosionosoitukset. Osanottajapulan takia 
kokous päättyi normaalia aiemmin.

Lokakuun ensimmäinen kokous 6.10. 
oli tuonut paikalle sentään kahdeksan 
kerhomme jäsentä sekä Tedik Bederdinin 
Rautatien Filatelisteista ja esitelmöitsi-
jä Klaus Juvaksen. Vaikka tilaisuutta oli 
hiukan rummutettu, niin siitä huolimat-

Kaarlo Hirvikosken Färsaari-kokoelmaa ihailemassa vas. Kaarlo Hirvikoski, Sakari Vehvi-
läinen, Arno Kullberg ja Timo Pokela.
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ta tilaisuus ei saavuttanut kovin vahvaa 
osanottoa jäsenkunnassamme. Kerhojen 
yhteistyö näyttää ensi huuman jälkeen 
selvästikin hiipuvan. Puheenjohtajilta vaa-
dittaisiin enempi otetta asiaan. Kokouk-
sen aluksi normaalin kuulumiskierroksen 
jälkeen Kari Rahiala kertoi tietoa Posti-
merkkimessuista ja niiden järjestelyistä. 
Varsinaista esitelmää ei tällä kertaa ollut 
vaan sen tilalla Filatelistiliiton puheen-
johtaja Klaus Juvas kertoi meille lähinnä 
Filatelisti-lehdestä ja siinä olleista uutisis-
ta sekä mainitsi vielä, että lehteen tullaan 
ehkä perustamaan jonkinlainen toimitus-
neuvosto haalimaan enempi juttuja ja il-
moituksia lehteen. Sen sijaan varsinaisesti 
Liiton visioista tai tulevaisuuden suunni-
telmista Postimerkkimessujen jälkeiseltä 
ajalta hän ei puhunut. Eikä porukka pan-
nut häntä siinä asiassa koville. Tämä oli 
kuitenkin hyvä pelinavaus Liiton taholta 
lähestyä eri kerhoja. Tedik Bederdin oli 
tuonut tilaisuuteen pientä huutokaupat-
tavaa, joista osa meni kaupaksi lähinnä 
alkuhintaan. Jokunen kilpailutilanne sen-
tään saatiin syntymään. Tilaisuus päättyi 
voittoarpojen nostoon.

Lokakuun toinen kokous 20.10. käy-
tiin kuuden jäsenen voimin. Jostain syystä 
tänä vuonna porukka ei tahdo aktivoitua 

tulemaan kokouspaikalle. Alkukuulemis-
ten jälkeen puheenvuoron sai esitelmöit-
sijä Jorma Keturi, jonka esitelmän aihe oli 
muuttunut aiemmin ilmoitetusta. Tällä 
kertaa hän puhui ”Helsingin vankileirien 
postista ja sensuurista 1918–1919” . Aihe 
käsitteli vankien hoitoa ja lähetysten kul-
kua vankileireihin ja sieltä pois. Esitelmä 
oli osa tulevasta kirjasta ”Kirjesalaisuus 
murtuu”. Aihe oli sikäli hankala, että 
arkistoista puuttui nimenomaan tähän 
ajankohtaan kuuluvaa aineistoa. Lopuksi 
keskustelimme puheenjohtajan johdolla 
tulevasta juhlavuodesta 1916 ja siihen liit-
tyvistä toimenpiteistä. Lopulta päädyttiin 
uskomaan asian jatkokäsittely hallituksen 
tehtäväksi. Tilaisuus päättyi tavanomai-
siin arpajaisiin.

Marraskuun ensimmäinen kokous 
3.11. pidettiin kahdeksan jäsenen voimin. 
Pientä heräämistä jäsenkunnassa oli siis 
tapahtunut. Kokouksen aluksi puheltiin 
hiukan Postimerkkimessuista. Yleinen 
mielipide näytti olevan sen puolella, että 
Postimerkkimessut tulisi vastaisuudessa-
kin järjestää Kirjamessujen yhteydessä 
samassa salissa. Esitelmävuorossa oli Kari 
Rahiala, joka totuttuun tapaan käsitte-
li ajankohtaisia aiheita. Filatelistiliiton 
”pinssihomma” oli Rahialan mukaan 
mennyt pieleen. Lupaa ei saatukaan oi-
keudenhaltijalta. Oli lähdetty soitellen so-
taan. Hän yritti saada upseerifilatelisteja 
tekemään vaikkapa vain yhteisesti jon-
kinlaisia näyttelykehyksiä kansakouluista, 
kylistä, kansakouluista ja Mannerheimis-
ta. Lupasipa hän täyden tukensa asialle 
ja oli valmis luovuttamaan aineistoakin. 
Syvä hiljaisuus vallitsi kuulijoiden puolella. 
Voisimmeko siitä jotain päätellä. Taitaa 
porukka olla jo sen verran ikääntynyttä, 
ettei kukaan halua panna tikkua ristiin. 
Jonkinmoista yhteistoiminnan puutetta 
siis on havaittavissa.

Marraskuun toinen kokous 17.11. oli 
tuonut paikalle vain kuusi jäsentämme. 
Paikalla olivat ne perususkolliset. Puheen-
johtaja avasi kokouksen ja seuranneessa 
kuulumisten kyselyssä ei juurikaan ih-
meempää ollut. Esitelmävuorossa oli tällä 
kertaa Sakari Vehviläinen, jonka aihe oli 

Klaus Juvas kertomassa Filatelisti-lehdes-
tä.
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Juuri ilmestynyt

Seija-Riitta Laakson tekemä kirja
MERKILLISIÄ TAPAHTUMIA
Kirjan tarkoituksena on tutustuttaa 
keräilijät paremmin toisiinsa, palaut-
taa mieliin muistoja tapahtumista 
joissa on mahdollisesti ollut itsekin 
mukana, kertoa muun maailman fi-
lateelisista tapahtumista ja houkutella 
ihmisiä tämän harrastuksensa pariin.
Kirja kattaa liki 50 filateelista ja pos-
tikorttitapahtumaa vuosilta 2006–
2014 sanoin ja kuvin.
Se on tekijän omakustanne. Kirjan 
koko on likimain A4 ja sivuja siinä 
on yli 500. Kirjan taitto on tekijän ai-
kaansaannos ja on erinomaisen hyvää 
typografista tasoa.
Kirjaa on saatavissa 30 euron nimelli-
seen hintaan + postikulut 7,60 euroa 
tekijältä:
Seija-Riitta Laakso
puh. 0400 460 307 tai sähköpostitse
seija-riitta.laakso@pp.inet.fi
Kerhojen yhteistilauksena kolme kir-
jaa saa postivapaasti. 
TÄMÄ KIRJA KANNATTAA HANKKIA

”Jatkosodan kenttäpostia 1941–1944”. 
Kenttäpostitoiminta alkoi 27.6.1991 ja 
lakkautettiin 3.12.1944. Kenttäpostin ole-
massaoloaikana sen kautta kulki kaikkiaan 
1.040 miljoonaa lähetystä joko rintamalle 
tai kotijoukkoihin. Kenttäpostikonttoreita 
oli n. 40 kpl. Kokoelma oli likimain täydelli-
nen siitä lähtökohdasta, että siinä oli lähe-
tys lähes kaikista kenttäpostikonttoreista, 
vain muutama puuttui. Esitelmä herättikin 
kysymyksiä, joihin esitelmöitsijä vastasi 
auliisti. Tilaisuuden lopuksi keskusteltiin 
taas iäisyyskysymyksestä eli jäsenten vä-
hyydestä. Vastausta ei tälläkään kertaa 
saatu. Kokouksessa Jouko Kottila esitte-
li kirjaansa ”Lue ja ihmettele”. Jokunen 
kauppakin tuli.

Joulukuun ensimmäinen kokous 1.12. 
oli vaalikokous. Paikalla oli kuusi jäsen-
tämme. Varsinaisen vaalikokouksen pu-
heenjohtajaksi valittiin istuva puheenjoh-
taja Timo Pokela. Kokous sujui tyylikkäästi 
entiseen malliin. Talousarvio hyväksyttiin 
sellaisenaan. Vuoden 2015 jäsenmaksuksi 
päätettiin 20 euroa pääkaupunkiseudun 
jäsenille ja 18 euroa maakuntajäsenille. 
Kokous valitsi tulevan hallituksen puheen-
johtajaksi Timo Pokelan, varapuheenjoh-
tajaksi Kaarlo Hirvikosken ja sihteeriksi 
Sakari Vehviläisen. Vaihdonjohtajaksi va-
littiin edelleen Arno Kullberg. Toiminnan-
tarkastajaksi valittiin Aleksi Vuorenmaa ja 
sijaiseksi Tapani Talari. Kokouksen lopuksi 
keskusteltiin vuoden 2016 tapahtumista. 
Hallitusta evästettiin asiassa ja päätettiin 
kysyä Tapani Talarilta suostumusta oma-
kuvamerkkien ja postikorttien suunnitte-
luun ja toteuttamiseen. Tilaisuus päättyi 
tavanomaiseen voittoarpojen nostoon.

Vuoden viimeinen kokous 15.12. pi-
dettiin kuuden jäsenen voimin. Kokouk-
sen aluksi puheltiin vähän ajankohtaisista 
asioista postista ja vähän muustakin. Esi-
telmävuorossa oli tällä kertaa Timo Poke-
la, joka kertoi kirjaprojektista (työnimel-
tään ”Posti lentää ajan siivellä”), jota he 
ovat yhdessä Jorma Keturin kanssa työs-
tämässä. Kirja pitäisi valmistua joulukuus-
sa 2015. Aihetta on lähestytty postihis-
toriallisen ja lentopostin lähestymistavan 
pohjalta. Jotain tukea kirjalleen he tulevat 

ilmeisesti saamaan ilmailun puolelta. Esi-
telmä herättikin jonkin verran kysymyksiä, 
joihin esitelmöitsijä pyrkikin vastaamaan. 
Tilaisuuden lopuksi toivotimme toisillem-
me hyvää joulua ja uutta vuotta.

   Teksti ja kuvat Arvo Sohkanen
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Uf HISTORIAN HAVINAA

Upseerifilatelistien 55-vuotisnäyttely 2001
Upseerifilatelistien 55-vuotisjuhla-
näyttely avattiin perjantaina maa-
liskuun 23. päivänä 2001 klo 19.00 
Helsingissä Pääpostitalon Postimu-
seossa.

Näyttelyssä olivat esillä seuraavat 
kokoelmat:

1. Juhani Hämäläinen: Mitä kaik-
kea ja miten voi kerätä
2. Matti Mäkinen: Kaivopuistosta 
Kauppatorille – Keisarin aikaan
3. Hannu Haapoja: Mannerheim
4. Jyri Paulaharju: Kenttätykistö
5. Juhani Hämäläinen: Näin muut-
tuu maailma ja maat
6. Harri H. Jäppinen: Karvapallo 
juoksuttaa – tennis keräilykohteena
7. Eero Hellsten: Toisen maailman-
sodan mikrofilmattu kenttäposti
8. Teuvo Rönkkönen: Postilähetyk-
siä maailmalta
9. Kaarlo Hirvikoski: Viron leima-
merkit
10. Arno Kullberg: Postia maail-
malta perhosten siivin
11. Niilo Siltamaa: Aina sattuu, kun 
Kusti polkee
12. Juhani Hämäläinen: Klassillinen 
maakokoelma
13. Jyri Paulaharju: Laivasto
14. Paavo Heimo: Helsinki maksi-
mikortein

Näyttelyn yhteydessä järjestettiin 
yleisölle mielipidekysely ja posti-
merkin tunnistamiskilpailu.

Mielipidekyselyyn tuli  579 
vastausta, joista 17 hylättiin. Kol-
me ensimmäistä sijaa meni Paa-
vo Heimon kokoelmalle Helsinki 
maksimikortein, Hannu Haapojan 
kokoelmalle Mannerheim ja Mat-
ti Mäkisen kokoelmalle Kaivo-
puistosta kauppatorille – Keisarin 
aikaan.

Postimerkin tunnistamiskilpailussa oli esillä v.1978 Eurooppa-sarjan 1,20 mk:n Hvitträskiä esit-
tävä merkki.

Vastauksia tuli 275, joista 160 oli oikein, 100 väärin ja 15 hylättyä.

UF:n 55-vuotisnäyttely oli sikäli historiallinen, että se saattoi olla viimeinen Upseerifilatelistien 
aikaansaama näyttely. Tämä sivu on koostettu Sakari Vehviläisen arkistomateriaalista. AS
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UPSEERIFILATELISTIT R.Y:N HALLITUS JA VIRKAILIJAT 2015

n Puheenjohtaja Timo Pokela
Torivoudintie 1 B 16, 00640 Helsinki
puh. 045 127 6664
timo_pokela@hotmail.com
Vastuualue: johtaminen, yhdistyksen ke-
hittäminen, 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, yhdistys-
maksujen periminen, tulo- ja menoarvio

n Vaihdonjohtaja Arno Kullberg
Vänrikki Stoolin katu 8 A 1, 00100 Helsinki
puh. 050 359 8968
Vastuualue: vaihtotoiminta ja huutokauppa

2015 KEVÄTKAUDEN KERHOILLAT, ESITELMÄT JA TAPAHTUMAT

  Pvm Ohjelma 

  12.1. Esitelmä: Kaarlo Hirvikoski; Viron leimamerkit 1919–1945
  
  26.1. Kari Rahiala: Ajankohtaista
 
    9.2. Esitelmä: Jussi Saarinen; Suomen valtion rautatiepakettimerkit

  23.2. Esitelmä: Martti Vuorivirta; Böhmin & Mährin postitaksat 1939–1945

    9.3. Esitelmä: Olli Turunen; Maksimifilateliaa
  
  23.3. Upseerifilatelistien vuosikokous

    6.4. Pääsiäismaanantai, ei kokousta

  20.4. Esitelmä: Jorma Keturi; Sisällissodan postivaunuliikenne

    4.5.    Timo Pokela: Saksan Filatelisiliiton toiminta nettisivujen valossa

  18.5. Esitelmä: Kai Varsio; Postimerkkitutkimustyö 
   
Kokoukset pidetään parittomien viikkojen maanantai-iltoina klo 16.00–18.00, Hel-
singissä MPY:n auditoriossa, Töölöntorinkatu 2. Sisäänkäynti on ravintolan viereises-
tä ovesta. Kartta on Upseerifilatelisti-lehdessä 1_2012 sivulla 11 (lehti on nähtävissä 
myös kotisivuillamme: www.upseerifilatelistit.com).

OSTA ARPOJA.
Tue toimintaamme!


