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Kai Varsio

Haastetta juhlavuonna 2016

Uf PÄÄKIRJOITUS

Arvoisat jäsenemme, ”kolmas kerta toden sanoo”. Tämä tunnettu hokema 
tarkoittaa osaltani ja tässä yhteydessä sitä, että aloitan tämän pääkirjoituksen 
myötä kolmannen kauden pitkäikäisen ja arvostetun postimerkkikerhomme 
puheenjohtajana. En kertaa puheenjohtajuuteni uusiutumiseen johtaneita syitä 
vaan totean että puheenjohtajan tehtävä on entistäkin haastavampi. Haasteena 
ei ole enää pelkästään se, että puheenjohtajan hallituksen kanssa pitäisi pystyä 
ylläpitämään tai jopa aktivoimaan kerhomme toimintaa jäsenistön iloksi ja hy-
väksi. ”Kolmas kerta toden sanoo” merkitsee nyt myös sitä, että jäsenistömme 
määrä verrattuna 12 vuotta sitten ensimmäiseen puheenjohtakauteeni on edel-
leen dramaattisesti pienentynyt. Meitä on nyt vain 36 henkeä, joista kymmenen 
jäsentä asuu yli 100 kilometrin päässä pääkaupunkiseudulta.

Jäsenistömme ikääntymistä ja määrän pienenemistä ei voida pysäyttää. 
Asia on vain niin, että postimerkkiharrastuksen tilalle on tullut paljon muita 
harrastuksia ainakin upseeriston piirissä. Nuorisoa ei voi tästä moittia. Keskei-
sen haasteen toiminnallemme on aina tuonut jäsenistömme levittäytyminen 
koko Suomen alueelle: Kemistä Hankoon ja Joensuusta Vaasaan. Pohtimatta 
asiaa nyt sen enempää todettakoon, että jatkamme toimintaa vähintään en-
tiseen tapaan. Keskeisenä tuotteena ovat jäsenmaksuihin liittyvät Upseerifila-
telisti ja Filatelisti -lehdet sekä perinteiset kokouksemme maanantai-iltaisin                                                                                                             
Helsingissä.

  Käydessäni hiljattain Turun Postimerkkikerhon kokouksessa voin vain iloita 
siitä, että heillä käy kokouksissa säännöllisesti noin 60 henkeä Turun ja sen ym-
päristökuntien alueelta. Heidän kokouksensa muodostuu samoista perusasioista 
kuin omammekin (kokous, esitelmä, myytävää ja huutokauppa). ”Paikallisilla” 
kerhoilla osallistujamäärät ovat näemmä paljon paremmat kuin meillä valtakun-
nallisella tasolla elävillä. On kuitenkin hyvä todeta, että monet upseerifilatelistit 
ovat aktiivisia asuinpaikkakunnillaan.

Kiitän väistyvää puheenjohtajaamme Timo Pokelaa erittäin aktiivisesta pu-
heenjohtajuudesta sekä kiitokseni onnitteluista sotatieteiden (ja ”filatelian”) 
tohtorin väitöskirjasta.

Jatkamme menestystekijöiden etsimistä edelleen tulevana kerhomme 
70-vuotisjuhlavuotenamme. Toivotan teille arvoisat jäsenemme läheistenne 
kanssa hyvää joulunaikaa ja uutta vuotta.
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Malmin kenttää
ei voi kuljettaa

muualle!
Säilytä lentokenttä elävänä! 

Upseeri f i latel is t i t 70 vuot ta
Tapani Talari 2015

Onko Sinulla jo Upseerifilatelistien 
70-vuotisomakuvamerkki?
Mikäli et vielä ole hankkinut sitä, tee se nyt!
Toinen tilauserä on jo käytössä. Merkkejä saa kerhon 
kokouksissa sekä kääntymällä Kaarlo Hirvikosken puo-
leen, puh. 050 566 6233 tai 
sähköpostitse: kaarlo.hirvikoski@elisanet.fi
Merkin hinta on 3 euroa sisältäen postikortin.
Voidaan toimittaa myös postitse (postikulut lisätään). 
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UF 70 vuotta – historiaa pähkinänkuoressa
Talvella 1946 upseeristomme piirissä alkoi 
”ajan puristuksessa” näkyä voimistuneen 
harrastetoiminnan piirteitä. Maaliskuun 
11. päivänä 1946 kokoontui kymmenen 
kutsun saanutta filatelistiupseeria Kataja-
nokan Kasinolle. Ensimmäisen kokouksen 
puheenjohtajaksi valittiin everstiluutnantti 
Ragnar Ingelius ja sihteeriksi kapteeni Esu 
Salimäki. Päätettiin ottaa yhteyttä joukko-
osastoihin, laatia säännöt ja kokoontua 
uudelleen. Jokainen paikalla ollut piti it-
sestään selvänä, että yhdistys perustetaan 
– ja se elää.

Perustajajäseniä tässä kokouksessa 
olivat: Everstiluutnantti Ragnar Ingelius, 
everstiluutnantti Alve Juutilainen, majuri 
Kalle Vaarnas, majuri Toivo T. Kivilahti, 
jääkärimajuri Jussi Nurmi, kapteeni Esu 
Salimäki, kapteeni Paavo Heikkilä, kaptee-
niluutnantti Vilho Leitola, kapteeniluut-
nantti Tapani Mattila ja luutnantti Niilo 
Luostarinen.

Kivi oli nyt vieritetty liikkeelle ja jäsen-
määrän alkukasvusta päätellen filatelia 
kiinnosti upseereita. Vuonna 1947 perus-
tettuun Suomen Filatelistiliittoon silloinen 
n. 50-jäseninen yhdistyksemme liittyi jo 
alkuvaiheessa. Ja mittava määrä jäseniäm-
me on ollut liiton hallituksessa ja muissa 
tehtävissä.

Upseerifilatelistit merkittiin yhdistysre-
kisteriin 17.9.1948, jolloin myös säännöt 
hyväksyttiin.

Vaalikokouksessa 1950 Ragnar Inge-
lius ilmoitti luopuvansa yhdistyksen pu-
heenjohtajan tehtävistä tultuaan valituksi 
HFF:n puheenjohtajaksi. Enempää harkit-
sematta kokous valitsi uudeksi puheen-
johtajaksi Kalle Vaarnaksen. Yhdistyksen 
puheenjohtajana on ollut tähän päivään 
mennessä seitsemän henkilöä.

Yhdistyksellä on aina ollut oma tunnus. 
Nykyinen tunnus pohjautuu Kalle Vaar-
naksen ehdotukseen, jonka piirsi puh-
taaksi Sakari Salokangas ja se hyväksyttiin 
12.12.1950 pidetyssä jäsenkokouksessa. 
Tunnus on sittemmin saatettu nykyiseen 
muotoonsa.

Yhdistyksen kokouksissa on aina ollut 
ohjelmallista toimintaa ja onpa yksi ko-
kous vuonna 1958 radioitukin. Kokouk-
sissa on usein vieraillut muiden kerhojen 
edustajia. Myös upseerifilatelistit ovat 
vierailleet muiden kerhojen kokouksissa.

Yhdistyksen jäsenyys on myönnetty 
kaikkiaan 325:lle henkilölle, joista aktii-
vijäseniä on tänä päivänä 36 henkilöä. 
Yhdistyksen kokouspaikka on vaihdellut 
vuosien saatossa useampaankin kertaan. 
Viimeksi jouduimme siirtymään pois 
Postimuseon tiloista talon mennessä toi-
seen käyttöön. Nykyiset kokoustilat ovat 
MPY:n auditoriossa.

Yhdistyksellä on aina ollut myös oma 
lehti, joka ilmestyi ensimmäisen kerran 
29.9.1958 nimettömänä. Nimikilpai-
lu perusteella lehdestä tuli 24.11.1958 
”Upseerifilatelisti”. Lehden päätoimit-
tajana toimii nykyisin aina yhdistyksen 
puheenjohtaja.

Yhdistys on pitänyt näyttelyitä 11 
kertaa. Viimeisin näyttely oli 2001 pos-
timuseossa. Upseerifilatelisteilla on ollut 
käytössä erikoisleima myös jokaisessa 
näyttelyssä, sekä usein myös postimerkin 
ensipäivän leimaus.  

Yhdistyksen jäseniä on palkittu mm. 
Pro Philatelia -mitaleilla. Yhdistys on 
myöntänyt 10 kunniajäsenyyttä.

Tämä on tiivistelmä Upseerifilatelistien 
historiikista.  Pitempi versio on nähtävissä 
yhdistyksen kotisivuilla.  AS

Upseerifilatelistien kotisivut:
www.upseerifilatelistit.com

Tutustu.
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Ehiöfilatelistien kokous 15.9.2015

Uf VIERAILUJA

Suomen Ehiöfilatelistien syys-
kauden avauskokous pidettiin 
entiseen tapaan Markkinoin-
ti-instituutin tiloissa. Vaik-
ka tilaisuutta tälläkin kertaa 
mainostettiin ja kokouksessa 
oli hyvä ohjelma, niin paikal-
le uskaltautui vain kahdeksan 
osanottajaa. Se on tavallisen 
vähän verrattuna viime vuo-
sien kokouksiin. Onko tämä 
merkki jostakin?

Puheenjohtaja Kari Rahiala 
avasi kokouksen. Sitä ennen 
oli avoimessa hallituksen ko-
kouksessa päätetty jo pikku-
joulukokouksen järjestämi-
sestä 15.12.2015. Rahialan 
kysellessä loka-marraskuun 
kokouksen järjestämisestä jä-
seniltä, vallitsi syvä hiljaisuus, 
samoin kuin kysyttäessä eh-
dotuksia sopivasta ohjelmas-
ta tai esitelmöitsijästä. Asian 
järjestäminen jäi siis Rahialan 
harteille.

Kokouksen tässä vaiheessa 
ääneen päästettiin Kaj Hell-
man. Muutamien alkupuhei-
den jälkeen hän pääsi illan 
varsinaisen esitelmän pariin. 
Hän kertoi filatelisti Agathon 
Fabergésta tekeillä olevan 
kirjan vaiheista. Kirja on vie-
lä alkutekijöissään. Tarkoitus 
olisi kait, että se ilmestyisi n. 
kahden vuoden sisään. Saim-
mekin kuulla varsi syventävää 
tietoa Agathon Fabergésta. 
Mielenkiintoinen seikka oli, 
että jossain vaiheessa hän 
päätti kirjoittaa merkkien ja 
kirjeiden hinnan ja myyjän tie-
dot lyijykynällä merkin taak-
se tai kirjekuoren läpän alle. 
Esitelmä oli hyvin laadittu ja 

hyvin pidetty. Kaj Hellmanille annettiinkin tuntuvat 
aplodit esityksen päätyttyä.

Kokouksen lopuksi pidettiin pieni turinatuokio fila-
teelisista ja vähän muistakin asioista paikalla olleiden 
kesken.

                     Teksti ja kuvat Arvo Sohkanen

Vasemmalta Ehiöfilatelitien puheenjohtaja Kari Rahia-
la, Sakari Vehviläinen, Jussi Saarinen ja Yrjä Klinge.

Vasemmalta Kaj Lindholm, Kristian Stockmann ja Kaj 
Hellman.
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Suomen Ehiöfilatelistien pikkujoulukokous
Perinteistä Suomen Ehiöfilatelistien ja 
Upseerifilatelistien yhteistä pikkujoulua 
vietettiin 15.12.2015 Markkinointi-insti-
tuutin tiloissa. Paikalla oli 20 osanottajaa, 
mikä on varsin hyvä saavutus tänä päivä-
nä. Alkupuheen aikana Kari Rahiala kertoi 
joitain yleisluonteisia asioita ja ehiöfilate-
listit päättivät kevään aikana kokoontua 

kahdesti. Ennen kuin siirryttiin nauttimaan 
joulupöydän antimia, niin Kari Rahiala 
pyysi, että otettaisiin kuva kaikista paikal-
la olevista kultaisen Pro Philatelia -mitalin 
saaneista ehiöfilatelisteista. 

Joulutarjoilun lomassa Kaarlo Hirvikoski 
piti laatimansa tietokilpailun (viimevuoti-
sen voiton perusteella). Kysymykset olivat 

Kokousväkeä joulutarjoilusta nauttimassa.
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Suomen Ehiöfilatelistien
kevään 2016 kokousajat
Tiistai 2.2.2016 klo 17.00 ja

Tiistai 5.4.2016 klo 17.00.

Molempiin kokouksiin on luvassa 
Kaj Hellmanin noin 50 kohteen 
huutokauppa. Muu ohjelma on 
vielä auki.
Kokouspaikka on: Markkinointi-
instituutti, Töölöntullinkatu 6, toi-
nen kerros, Sisu-kabinetti.

Historiallisessa kuvassa ovat kaikki elossa olevat kultaisen Pro Philatelia -mitalin saaneet 
Suomen Ehiöfilatelistien jäsenet. Vasemmalta Juhani Pietilä, Jussi Tuori, J. Pertti Hyytiäi-
nen, Kaj Hellman ja Kari Rahiala.

Kaj Hellman huudatti ja Jussi Tuori kirjasi 
huudot pöytäkirjaan.

varsin kinkkisiä eikä täydellisiä vastauksia 
saatu lainkaan. Kaarlo oli selvästi yliarvi-
oinut vastaajien tietotason. Kilpailun voitti 
lopulta Juhani Pietilä, jolle siis tuli velvol-
lisuus järjestää ensi vuoden tietokilpailu.

Lopulta koitti varmaan illan odotetuin 
ohjelmanumero, nimittäin Kaj Hellmanin 
järjestämä huutokauppa. Myytävänä oli 
mm. ehiöitä ja postimerkkejä. Kaj Hell-

manin palautteen mukaan huutokauppa 
sujui hyvin. Vaikka joukossa oli runsaasti 
vanhempaa Suomea ja varsin hyviä koh-
teita, niin sen kaupankäynti olisi saanut 
olla runsaampaa.

Ainakin meikäläinen ilahtui upseerifi-
latelisti Pekka Räikkösen paikallaolosta. 
Hän ei ole vuosiin käynyt UF:n kokouk-
sissa. Toivottavasti nyt tuli virtaa tulla 
sinnekin.

            Teksti ja kuvat Arvo Sohkanen
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Postimerkkimessuilla 22.10. 2015
Postimerkkimessut olivat tälläkin 
kertaa Kirjamessujen yhteydessä. 
Vaikka osasto näytti viimevuotista 
pienemmältä, niin eipä se asiaa hai-
tannut. Näyttelykehykset ja kaup-
piaat mahtuivat hyvin paikoilleen 
ja väljyyttä käyskentelyyn jäi riittä-
västi. Erinäisistä syistä olin paikalla 
torstaina klo 10.30–12.30 välisenä 
aikana. Silti jo sinä aikana ehdin 
nähdä monta kerhomme jäsentä 
ja muitakin tuttuja. Kaj Hellman oli 
paikalla ja kertoi jo saaneensa joi-
takin postimerkki-arviointikyselyjä. 

Vaikka muissa kuin alan me-
dioissa ei ollut mainostettu Posti-
merkkimessuja, niin paikalla näytti 
olevan myös muuta kuin filatelia-
kansaa, mikä on erinomainen asia. 
Kaikissa myyntipisteissä oli koko 
ajan asiakkaita plarailemassa jo-
tain ja myös ostamassa. Yksi asia 
edelleenkin harmittaa. Kuten vii-
me vuonna, niin tänäkään vuonna 
ei ollut ketään näytteilleasettajan 
puolelta esittelemässä kokoelmia. 
Jokainen sai itse tutkiskella niitä. 
Tarinaa ei ole tämän enempää, 
kuvat puhukoot puolestansa.

 Teksti ja kuvat Arvo Sohkanen

”Maksulliset kenttäpostimerkit 1941–1944” oli 
toinen jäsenemme Kaarlo Hirvikosken näyttely-
kokoelmista näillä messuilla.

Käpylän Merkin osastolla kauppa kävi myös mukavasti.
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Tom Peltonen Lauri Peltosen osastolla on vuodesta toiseen myymässä tuotteitansa ...

... kuten myös Tom Granberg Ahvenanmaan osastolla. Mutta missä on Suomen Posti?
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Naapurukset Aleksi Vuorenmaa ja Sauli Halkola tulivat Postimerkkimessuille kahdestaan.

Kaarlo Hirvikoskella on hymy herkässä onnistuneen joulukorttikokoelmansa edessä.
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Puheenjohtaja Klaus Juvas Filatelistiliiton myyntitiskin takana. Osastolla myytiin mm. 
”Postimerkki-elijän” Abckiriaa.

Hellman-huutokaupoilla oli Postimerkkimessuilla oma osastonsa, jossa voi arvioittaa pos-
timerkkejä ilmaiseksi. Edessä vasemmalta Janne Nikkanen, Kaj Hellman ja Erik Sahlstedt.
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Uf KERHOTOIMINTAA

Syyskausi 2015

Syyskauden avauskokous 7.9. oli tuonut 
paikalle kahdeksan jäsentämme. Syksy 
alkoi siis lupaavasti. Kokouksen aluksi 
puheenjohtaja Timo Pokela esitteli ko-
kousväelle yhdistyksen omakuvamerkkiä 
ja siihen liittyvää postikorttia. Hän kertoi 
myös avanneensa joitakin myyntikanavia 
kyseiselle tuotteelle. Seuranneessa kuu-
lumiskyselyssä ei jäsenistöllä ollut juuri-
kaan ihmeellisempää kerrottavaa. Illan 
esitelmävuorossa oli Kari Rahiala ajan-
kohtaisaiheineen. Hän puhui tällä kertaa 
mm. Hämeenlinnan postikorttinäyttelys-
tä, Jyväskylän Nordea-2016 -näyttelystä 
ja Kansakoulun 150-vuotisnäyttelystä. 
Lopuksi hän esitteli joitakin ilmestyneitä 
kirjoja sekä vanhoja valokuvia. Lopuksi 
olivat taas voittoarpojen nostamiset. Tilai-
suus kesti tällä kertaa reilusti kaksi tuntia. 
Asiaa siis oli.

Syyskuun toinen kokous 21.9. oli tuo-
nut paikalle vain ne kuusi tuttua jäsen-
tämme. Kauniit syyspäivät ovat innoitta-
neet osan jäsenistämme muihin puuhiin. 
Kokouksen aluksi puheenjohtajan kyse-
lykierroksella saimme tilannetiedotuksen 
Heimon perikunnan postimerkkijäämistön 
tilanteesta. Puheenjohtaja Timo Pokela 
ilmoitti, ettei hänellä ole enää mahdolli-
suuksia säilyttää Heimon perikunnan pos-
timerkkipakkauksia kotitiloissaan. Ilmaan 
tuli tieto, että osan ns. massatavarasta 
voisi toimittaa Kouvolan Postimerkkiker-
hon ”Halvan tavaran” huutokauppaan. 
Asiaan luvattiin palata hetimiten. Illan 
esitelmävuorossa oli Kaarlo Hirvikoski. 
Hän kertoi sujuvasanaisesti suorittamas-
taan Reinin risteilystä valokuvin ja esittein. 
Matka oli Kallelle jonkinmoinen vuotisjut-
tu. Hän saikin esityksestään komeat aplo-
dit. Tilaisuus päättyi yleiseen keskusteluun 
yleisistä asioista sekä arpajaisiin.

Lokakuun ensimmäiseen kokoukseen 
5.10. paikalle oli saapunut seitsemän 
jäsentämme. Kokouksen aluksi Sakari 
Vehviläinen ilmoitti siirtyvänsä maakun-

tajäseneksi vuoden vaihteessa ja lopetta-
vansa yhdistyksen sihteerin työt. Uuden 
sihteerin valinta siirtyi tuonnemmaksi 
vaalikokoukseen. Muutama jäsen jo ehti 
ilmoittaa olevansa ei käytettävissä sih-
teerin tehtäviin (arvattavissa oleva asia). 
Puheenjohtaja Timo Pokela ilmoitti, että 
Heimon perikunnan filateelinen tavara pi-
tää saada pois hänen autotallistaan. Vär-
vättiin pienimuotoinen porukka blokka-
us- ja siirtotalkoisiin. Illan esitelmöitsijänä 
oli tällä kertaa Jorma Keturi, aiheenaan: 
”Rautatieposti sodan melskeessä 1918”. 
Aihe oli varsin kapea-alainen lyhyen ajan-
kohdan ja aineiston saatavuuden kannal-
ta. Esimerkiksi postivaunujen valokuvia 
ei ole löytynyt Suomen puolelta, joten 
saimme nähdä venäläisiä kuvia. Suo-
men perusrataverkko rakennettiin vuosi-
na 1870–1901, joten rautatieverkko oli 
vuonna 1918 jo varsin kattava. Tilaisuus 
päättyi normaaliin tapaan voittoarpojen 
nostoon.

Lokakuun toinen kokous sai paikalle 
sentään seitsemän osanottajaa. Puheen-
johtajan poissa ollessa kokousta johdat-
teli varapuheenjohtaja Kaarlo Hirvikoski. 
Kuulemisten yhteydessä Sakari Vehviläi-
nen siirteli jo joitakin tehtäviä pois itsel-

Kari Rahiala esitteli 7.9. kokouksessa mi-
ten ennen tehtiin panoraamakuva. Otettiin 
kaksi kuvaa ja liimattin ne pahville.
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Laivasto-osaston
sukellusveneet

Ennakkoilmoitus siitä, että Kai Var-
sion Maailman suurin laivasto-
osasto -postimerkkikokoelman 
sukellusveneet ovat esillä 4.2.2016 
alkaen Turussa Forum Marinum 
merimuseossa, Linnankatu 72, 
20100 Turku. 

Varsion sukellusvenepostimerkit 
(436 kpl) ovat esillä julkisesti ensim-
mäistä kertaa osana merimuseon 
laajempaa sukellusvenenäyttelyä. 
Tervetuloa tutustumaan.

tään ja neuvoi kuinka menetellään koko-
ustilojen varaamisen kanssa. Lisäksi hän 
toi esille mielenkiintoisen ehdotuksen ensi 
vuoden juhlakokouksen suhteen. Toivot-
tavasti hallitus otti asiasta vaarin. Kukaan 
ei vielä ilmoittautunut uudeksi sihteeriksi. 
Varapuheenjohtaja arveli asian vaativan 
ensin jonkinmoista pohdintaa. Esitelmä-
vuorossa oli tällä kertaa Kaarlo Hirvikoski, 
aiheenaan” Eestin rahat”. Tällä kertaa ei 
ollut näyttö käytettävissä, vaan saimme 
tutustua rahakokoelmaan ns. käsikopelo-
menetelmällä. Tapansa mukaan Kaarlo 
selvitteli kokoelmaansa asiantuntevasti ja 
mielenkiintoisia näkökulmia esiintuoden. 
Hänelle annettiinkin esitelmästä tuntuvat 
aplodit. Sakari Vehviläinen luovutti Arno 
Kullbergille Heimon perikunnalta ostetun 
suomalaisten merkkien säiliökirjan. Nyt 
arpajaisvoittoja taas riittää pitemmäksi 
aikaa. Heimon merkkijäämistö on nyt pää-
piirteissään saatu eteenpäin toimitetuksi. 
Odotamme huutokauppatuloksia sitten 
aikanaan.

Marraskuun ensimmäinen kokous pi-
dettiin 2.11. Paikalle oli saapunut kah-
deksan henkilöä pienen patistelun jälkeen. 
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
poissa ollessa Sakari Vehviläinen johdat-
teli kokouksen kulkua. Kokouksen alussa 
saimme esittää kritiikkiä Postimerkkimes-
suista. Sitä riittikin ihan tarpeeksi asti. Esi-
telmöitsijä oli kumminkin ”unohtanut” 
saapua paikalle, joten jouduimme tur-
vautumaan Kari Rahialan ehtymättömästä 
varastostaan esittämiin puheen aiheisiin.  
Tilaisuus päättyi tavanomaisiin arpajais-
voittojen nostamisiin.

Marraskuun toinen kokous 16.11. oli 
saanut paikalle vain seitsemän jäsentäm-
me. Puheenjohtajan sairausloman jatku-
essa kokousta johdatteli Kaarlo Hirvikoski. 
Alkupuheissa ei ollut mainittavampaa. Ko-
kouksen esitelmävuorossa oli Kai Varsio. 
Tietokoneen käynnistymistä näytölle odo-
teltaessa pidettiin arpajaiset tässä välissä. 
Kai Varsion esitelmän aiheena oli ”Posti-
merkeistä väitöskirja” ja se liittyi hänen 
väitöskirjatutkimukseensa: Postimerkit 
merisotataidon dokumentteina, Britanni-
an ja Saksan laivastojen varustelu maail-

mansotien välisenä aikana. Tämä esitelmä 
oli pidetty Postimerkkimessuilla ja joissa-
kin muissa kerhojen kokouksissa. Esitelmä 
oli varsin hyvin ja ammattitaidolla laadittu 
ja se saikin tunnustusta yleisöltä. Kai Var-
sio on kerännyt postimerkkejä 35 vuotta 
ja aloittanut keräämisensä jo 26-vuotiaa-
na. Kokous päättyi Kokonaismaanpuolus-
tusjoukkojen vyöryessä paikalle.

Vaalikokous pidettiin tänä vuonna 
30.11. Paikalla olivat ne ”tavanomaiset” 
eli 7 jäsentämme. Puheenjohtaja Timo 
Pokela oli palannut sairauslomalta ja joh-
datteli kokouksen kulkua. Varsinaisen 
vaalikokouksen puheenjohtajaksi valittiin 
istuva puheenjohtaja Timo Pokela. Kokous 
sujui tyylikkäästi entiseen malliin. Talous-
arvio hyväksyttiin sellaisenaan. Vuoden 
2016 jäsenmaksut säilyivät ennallaan eli 
pääkaupunkiseudun jäsen 20 euroa ja 
maaseutujäsen 18 euroa. Kokous valitsi 
tulevan hallituksen puheenjohtajaksi Kai 
Varsion, varapuheenjohtajaksi Kaarlo 
Hirvikosken ja sihteeriksi Timo Pokelan. 
Vaihdonjohtajaksi valittiin edelleen Arno 
Kullberg. Toiminnantarkastajaksi valittiin 
Aleksi Vuorenmaa ja sijaiseksi Tapani 
Talari. Kokouksen lopuksi uusi puheen-
johtaja keskustelutti jäseniä intoutumaan 
esitelmän pitäjiksi ja siitä mitä kokouksilta 



14

Huomio kerhot!

Esitelmä tilattavissa
Sotatieteiden tohtori, kommodori 
evp Kai Varsion väitöskirjaa on ti-
lattavissa häneltä osoitteesta:
kai.varsio@hotmail.com tai seu-
raavien verkkokauppojen doria.fi 
ja juvenesprint.fi sivuilta.

Kai Varsio lupautuu pitämään 
Power Point -esitelmän ”Posti-
merkeistä väitöskirja” kun joku 
kerho tai muu yhteisö haluaa kuulla 
miten Suomen ensimmäinen väi-
töskirja postimerkeistä sai alkunsa 
ja valmistui lopulliseen muotoonsa 
vuosina 2010–2015. 

Yhteys Kai Varsio, puhelimitse 
044 588 7468 tai sähköpostitse: 
kai.varsio@hotmail.com

edellytettäisiin. Joitakin halukkaita esitel-
möitsijöitä näyttikin löytyvän.

Syyskauden viimeiseen kokoukseen 
14.12. oli saapunut paikalle yhdeksän jä-
sentämme. Kokouksen aluksi Sakari Veh-
viläinen kiitti yhdistystä niistä antoisista 
vuosista, jotka hän oli saanut sihteerin 
toimessaan keskuudessamme viettää. Kai 
Varsio sovitteli kevään kokousten esitel-
möitsijöiden aikatauluja. Sopimukseen 
päästiin. Samoin hän otti esille juhlako-
kouksen tiimoilta toteutettavia asioita. 

Sovittiin kokouksen alkavan kokousti-
loissamme. Kokouksen ohjelma jäi vielä 
hallituksen harteille. Kokouksen päätyt-

Vasemmalta: Väistyvä puheenjohtaja Timo Pokela, joka valittiin yhdistyksen sihteeriksi 
2016 alkaen ja uusi puheenjohtaja Kai Varsio sekä sihteerin tehtävät jättävä Sakari Veh-
viläinen.

Perinteinen ”nuijanvaihtokuva” 14.12.
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Yhdistyksen hyväksytyt 
tunnukset ajan saatossa

Ensimmäinen tunnus hyväksyttiin 
kerhokokouksessa 12.12.1950. Sen 
piirsi kapteeni Sakari Salokangas sil-
loisen yhdistyksemme puheenjohta-
jan majuri Kalle Vaarnaksen ehdotuk-
sen pohjalta. Väri oli Berliininsininen.

Tunnusta käytettiin myös yhdistyksen 
mitaleissa, joita olivat kultainen, ho-
peinen ja pronssinen.

Painotuotteissa käytettiin pelkistet-
tyä tunnusta. Ei ole tiedossa, kenen 
piirtämä se oli. Tätä käytettiin aina 
2005-luvulle asti.

Nykyisin käytössä oleva tunnus. Se 
on heraldikko Tapani Talarin käsialaa  
vuodelta 2006.

Upseerifilatelistien pitkäaikainen sihteeri 
Sakari Vehviläinen siirtyy vuodenvaihtees-
sa Joensuun maisemiin ja jättää sihteerin 
tehtävät. Yhdistys kiittää Sakaria ja toi-
vottaa hänelle leppoisia ”eläkepäiviä”.

Kiitos Sakarille

tyä siirtyisimme juhlaillallisille läheiseen 
ravintolaan. Timo Pokela lupasi huolehtia 
tilavarauksesta. Esitelmöitsijänä oli tällä 
kertaa kerhomme jäsen Seppo Volotinen, 
jonka esitelmän aiheena oli ”Kuuba – Kari-
bian helmi”. Tunnettuna sikarien ystävänä 
Kuuba on tullut Sepolle varsin läheiseksi. 
Hän oli kiteyttänyt kertomuksensa viiteen 
kohtaan: 1. Aika ennen Kolumbusta, 2. 
Siirtomaavallan aika, 3. Itsenäisyyden 
aika, 4. Vallankumouksen aika, 5. Kuuba 
tänään. Aihe oli varsin kiinnostava. Olihan 
hän tarkoituksellisestikin laittanut mukaan 
myös muutamia kuubalaisia postimerk-
kejä. Lopuksi toivottelimme toisillemme 
hyvää joulua ja uutta vuotta, vaikkakin 
muutamat näkisimme vielä Ehiöfilatelis-
tien pikkujoulussa seuraavana päivänä. 
Siitä toisaalla tässä lehdessä. 

    Teksti ja kuvat Arvo Sohkanen
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UPSEERIFILATELISTIT R.Y:N HALLITUS JA VIRKAILIJAT 2016
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 Timo Pokela
Torivoudintie 1 B 16, 00640 Helsinki
puh. 045 127 6664
timo_pokela@hotmail.com
Vastuualue: kokouspöytäkirjat, kirjeenvaihto 
ja tiedotus, toimintakertomus

n Rahastonhoitaja Kaarlo Hirvikoski
Mestarintie 10 A 1, 00640 Helsinki
puh. (09) 757 0061, 050 566 6233
kaarlo.hirvikoski@elisanet.fi
Vastuualue: kassanhoito, kirjanpito, 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, kerholehti: Arvo Sohkanen
Kisatie 5 D, 00720 Helsinki
puh. 0400 754 674
arvo.sohkanen@saunalahti.fi

2016 KEVÄTKAUDEN KERHOILLAT, ESITELMÄT JA TAPAHTUMAT
  Pvm Ohjelma 

    4.1. Tuomas Juvonen: Kokemukset 2015 Stamp Forumista
  18.1. Jouko Kottila: Viranomaisverkon synty (VIRVE)
    1.2. Kari Rahiala: Ajankohtaista maailman turuilta
  15.2. Kai Varsio: Altavastaajan aseesta globaaliksi ydinaseeksi – sukellusveneet   
  postimerkeillä
  29.2. Upseerifilatelistien sääntömääräinen vuosikokous
  14.3. UPSEERIFILATELISTIEN 70-VUOTISJUHLAKOKOUS JA -ILLALLINEN
  Kokouksessa on ainakin Kaj Hellmanin huutokauppa. Tarkemmin ilmoitam- 
  me kokouksen kulusta sähköpostiosoitteensa antaneille tuonnempana.   
  Pöytävarausten takia paikalle tulevia pyydetään varmistamaan osallistumi-  
  sensa sihteeri Timo Pokelalle viimeistään helmikuun 29. päivänä 2016.
  28.3. Pääsiäismaanantai, ei kokousta
  11.4. Jorma Keturi: Alkuperäiset dokumentit Lentopostikirjan lähdeaineistona
  25.4. Timo Pokela: Lentopostikirjan kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa
    9.5. Kaarlo Hirvikoski: Petsamon kuvakortit
  23.5. Arno Kullberg: Postia perhosten siivin

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!


