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Tämän lehden välissä on vuoden 2017 jäsenmaksun suorittamista varten tili-
siirtolomake. Maksu pyydetään suorittamaan tammikuun aikana. Yhdistyksen 
jäsenmaksuun ei sisälly Filatelisti-lehden tilaus. Filatelistiliitto laskuttaa sen.

Perinteistä Suomen Ehiöfilatelistien ja Upseerifilatelistien yhteistä pikkujoulua vietettiin 
13.12.2016 Markkinointi-instituutin tiloissa. Paikalla oli 14 henkilöä. Joulutarjoilun lo-
massa saimme kuulla Jussi Tuorin kertovan itsenäisyytemme ensimmäisistä ehiöistä sekä 
pidettiin tietokilpailu, jonka oli laatinut Juhani Pietilä poissaolevana ja puhemiehenä toimi 
Kari Rahiala. Vaikka tietokilpailun kysymykset hemmottelivatkin tällä kertaa ehiöfilate-
listeja niin kuitenkin sen voitti upseerifilatelisti Kai Varsio, jolle tuli voiton myötä vel-
vollisuus järjestää kilpailu ensi vuonna. Lopuksi pidettiin pienimuotoinen huutokauppa 
meklarina toimineen Yrjö Klingen johdolla.
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Kai Varsio

100 vuotta itsenäisyyttä

Uf PÄÄKIRJOITUS

Vuonna 2017 kansainvälinen talous- ja turvallisuuspolitiikka tulee 
vaikuttamaan maamme kehitykseen enemmän kuin vuosiin tavalla 
tai toisella. Suomi on ollut vastaavanlaisten vaikutusten suoranaisena 
kohteena lukuisia kertoja aikaisemminkin, mutta aina olemme selvin-
neet. Sotavuosien uhraukset olivat raskaita. Talouden romahduksia 
on ollut useitakin. Kaikille tapahtumille on kuitenkin yhteinen loppu-
tulos – Suomi on säilynyt itsenäisenä ja jatkanut kohti uutta nousua. 
Nytkin on havaittavissa, että viime vuosien taloudellisesta ahdingosta 
ollaan nousemassa. Lama on virallisesti loppu!

Meidän postimerkkeilijöiden kannalta on kuitenkin yksi asiakoko-
naisuus, josta emme voi nykynäkymin iloita emmekä voi olla varmoja 
sen tulevaisuudesta. Itellan Posti-nimen palautuksesta huolimatta 
emme voi olla varmoja postimerkin tulevaisuudesta keräilyn koh-
teena. Postimerkin olemus on muuttumassa kauas perinteisestä pos-
timerkistä. Se on jo niin kaukana siitä, että merkkiä ei haluta enää 
edes aina leimata. Toisaalta ei leimalla ole niin väliä kun itse merkki 
ei, todennäköisesti tarkoituksellisesti, irtoa keräilykuntoiseksi vahvan 
liimansa takia – ainakin siltä vaikuttaa. Toivottavasti olen totaalisesti 
väärässä. 

Yhdestä asiasta toivon jäsenistömme kuitenkin nauttivan koko tu-
levan vuoden ajan. 100-vuotias Suomi on suuri ilon aihe. On toisaalta 
hyvä huomata, että ennen itsenäisyysjulistusta meillä oli jo muun 
muassa oma kieli, senaatti, raha, yliopisto, hovioikeus, arkkipiispa, 
postimerkki ja sotaväki.

Toivon, että jäsenemme löytävät monia tapahtumia, joihin osal-
listua. Meille on varmasti tarjolla monenlaista menoa. Yksi sellainen 
voisi olla FINLANDIA 2017 toukokuussa, jolloin kerhomme on jo 
kesälomalla.

Kiitän Upseerifilatelisteja luottamuksesta tullessani uudelleenvali-
tuksi puheenjohtajana.

Toivotan lukijoille mielenkiintoista uutta vuotta 2017.
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Upseerifilatelistit vieraili tois pual jokke Turus

Avauskokouksen pöydänkulmassa vasemmalta Timo Pokela, Kai Masalin ja paikallistun-
temusta edustanut naantalilainen jäsenemme Jukka Sarkki sekä puheenjohtaja Kai Varsio.

Harmaan tuntuisena marraskuun 23. 
päivänä lähdimme Helsingistä kahdek-
san hengen voimin kahdella autolla kohti 
Turkua. Kuljettajina olivat Kai Varsio ja 
Kaarlo Hirvikoski. Matka sujui mukavasti 
ja olimme perillä n. klo 14.00. Siellä meidät 
ohjattiin Forum Marinum Merikeskuksen 
Daphne-ravintolan kabinettiin. Pikaisen 
kokouksen jälkeen siirryimme ulkosalle 

tutustumaan rannassa olevaan tykkivene 
Karjalaan. Sitä esitteli meille puheenjohta-
jamme Kai Varsio, joka oli ollut aikoinaan 
kyseisen tykkiveneen päällikkönä. Esittely 
oli siis ensiluokkaista. Tykkivene Karjala oli 
Suomen merivoimien 1968 valmistunut 
Turunmaa-luokan tykkivene, jonka kone-
ratkaisuna oli yhdistelty turbiini- ja diesel-
järjestelmä ja nopeus n. 35–40 solmua. Å
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Huipputeho oli 24.000 hevosvoimaa. 
Tykkivene oli varusteltu sekä pintamaalien 
että sukellusveneiden torjuntaan. Alus oli 
sijoitettuna 1969 Laivastolippueen Vartio-
laivueseen Kirkkonummen Upinniemessä 
ja vuodesta 1979 alkaen Rannikkolaivas-
ton Tykkilaivueeseen Turun Pansiossa. 
Alus poistettiin käytöstä vuonna 2001 
vanhentuneena ja hinattiin sittemmin 
Pansiosta nykyiselle paikalleen Forum Ma-
rinumin museolaivaksi Aurajoen varrelle. 

Seuraavaksi menimme kahville Daph-
ne-ravintolaan ja sieltä sitten tutustu-
maan sukellusvene-näyttelyyn ja uuteen 
päänäyttelyyn. Erityisesti tutustuimme 
Maailman suurin laivasto-osasto -posti-
merkkikokoelman sukellusveneisiin, jotka 
ovat esillä merimuseon laajempaa sukel-
lusvenenäyttelyä. Oppaana edelleenkin 
Kai Varsio, jonka kokoelmasta oli siis kyse. 
Lopuksi kiertelimme vielä tutustumassa 
päänäyttelyn eri osastoihin.

 Matka oli erittäin antoisa ja olisi suonut 
useammankin jäsenen osallistuneen tälle 
reissulle.

   Teksti ja kuvat Arvo Sohkanen

Tällä kertaa ei taida olla kyse kalansaaliista 
vaan jostain näyttelyyn liittyvästä mitasta.

Tykkivene Karjalan aseistuksena oli mm. 120 mm:n Bofors päätykkinä, 2 kpl 40 mm:n 
konetykkiä, 2 kpl Sergei kaksiputkista ilmatorjuntatykkiä, 2 kpl RBU syvyysammusheitintä 
ja 2 kpl syvyyspomminpudotinta perässä.



5

Kurrin Konehuone -näyttelyssä moottoriharrastaja Jouko Kurrin lähes 300 perämootto-
rin kokoelma on yksi pohjoismaiden suurimmista. Moottoreita on yli 15:sta eri maasta. 
Forum Marinumin yhteydessä on myös verstas, jossa moottorien entisöinti jatkuu. Kari 
Rahiala ja Jouko Kurri tunsivat toisensa jo entuudestaan. Keskellä Aleksi Vuorenmaa.

Tässä pitkässä vitriinissä on nähtävissä alkuosa Kai Varsion sukellusvenepostimerkeistä.
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Postimerkkimessuilla 27.10.2016
Tämänvuotiset Postimerkkimessut olivat 
mielestäni selkeä parannus edellisvuoti-
seen. Ainakin torstaina messujen avaus-
päivänä paikalla oli enemmän porukkaa 
kuin viime vuonna. Nähdäkseni myös 
messujen ohjelmaa oli tarjolla edellisvuot-
ta enemmän. Itse satuin paikalle kuuntele-
maan Mikael Collanin esitelmää ”Postiyh-
teyksien keskeytyminen II maailmansodan 
aikana”. Tänäkin vuonna jäin kaipaamaan 
näyttelykehysten esittelijää suurelle ylei-
sölle. Kyllähän filatelistit sen ymmärsivät 

itsekin käymällä sen läpi, mutta entä ne 
jotka eivät ole ”ammattilaisia”. Kerhot, 
jotka järjestävät näitä näyttelyitä eivät vie-
läkään ymmärrä kunnon esittelijän tuo-
maa lisäarvoa näyttelylle. Myyntipuolella 
olivat entiset tutut firmat paikalla. Puuttui 
edelleenkin Suomen Posti, joka on hyl-
jännyt filatelistit. Ahvenanmaan posti sen 
sijaan oli paikalla. Tapasin monta tuttua, 
joista muutaman kuvan sain napattua. 
Kuvat puhukoot puolestansa.

   Teksti ja kuvat Arvo Sohkanen

Suomen Filatelistiliiton puheenjohtaja keskustelemassa näyttelyssäkävijän kanssa.

Mikael Collan kertomassa ”Postiyhteyksien keskeytymisestä II maailmansodan aikana”.
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Arno Kullberg, missäs muualla kuin perhoskokoelmaa tutkimassa.

Aleksi Vuorenmaa on uskollinen näyttelyssäkävijä.
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”Tee jotain villiä – kerää suomalaisia postimerkkejä!”. Ei hullumpi ajatus.

Esa Aaltonen ohjeistamassa näyttelyvieraita.
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Norges byposter – Norjan paikallispostit

Marcus Olli kävi kokouksessamme ker-
tomassa Suomen paikallisposteista ja 
esittelemässä omaa laadukasta kokoel-
maansa. Tämän innostamana lupasin ker-
toilla 30.1.2017 kokouksessamme omista 
tiedoistani Norjan vastaavien merkkien 
osalta, tosin kokoelmalla, joka on paljon 
alkeellisempi ja pitkälti järjestämättä.

Norjan postilaitos ei aiemmin ollut kiin-
nostunut toimittamaan postilähetyksiä 
kotiin, mutta kuninkaallisella päätöksellä 
29.12.1848 määrättiin Oslon ja Bergenin 
postiin tulleet kirjeet 1 skillingin kirjerahaa 
vastaan vietäviksi vastaanottajille. Juttua 
laajennettiin 1858 koskemaan muitakin 
kaupunkeja. Ensimmäinen varsinainen 
paikallisposti Christiania Bypost avattiin 
Osloon 3.2.1857 ja myöhemmin useisiin 
muihin kaupunkeihin, joten 1890-luvun 
lopussa valtio hallitsi kaupunkien paikal-
lispostiakin.

Norjan posti oli jo silloin kaukonäköinen 
eikä juuri ollut kiinnostunut hoitamaan 
kirjeiden jakelua. Näin syntyivät noin 20 
eri yksityistä paikallispostia, jotka toimivat 
valtion postin kanssa rinnan hyvässä yh-
teisymmärryksessä. Monet näistä posteis-
ta toimivat aluksi aktiivisesti, painattivat 
omat postimerkkinsä ja ehiönsä, käytti-
vät omia kirjelaatikoitaan ja laitoksilla oli 

omat postileimansa. Osa teki myös posti-
merkkejä lähinnä keräilijöitä varten, onpa 
esiintynyt väärenteitäkin. Aktiivikausi oli 
lähinnä 1880-90-luvuilla. Useamman pai-
kallispostin (Levanger, Namsos, Steinkjær, 
Vadsø, Vardø) perustaja oli trondheimi-
läinen kirjakauppias W.B.Bøgh. Lähde-
aineistosta lienee parhain Carl A. Pihlin 
1963 julkaisema ”Norges Byposter og 
annen norsk lokalpost”.

Silmän iloksi liitän oheen kuvat muu-
tamista Tromsøn (saameksi Romsa) pos-
timerkeistä.

          Kaarlo Hirvikoski

Upseerifilatelistien kotisivut:
www.upseerifilatelistit.com

Tutustu.
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Ehiöfilatelistien kokous 20.9.2016
Uf VIERAILUJA

Suomen Ehiöfilatelistit olivat taas kut-
suneet mm. upseerifilatelisteja kokouk-
seensa. Paikalle oli tullut vain kahdeksan 
henkilöä. Tämä johtui ensisijaisesti siitä, 
ettei kokouskutsuja ollut toimitettu. Kari 
Rahiala toimi tällä kertaa kokouksen avaa-
jana. Aluksi vietimme hiljaisen hetken Kaj 
Hellmanin muistoksi. Hänen poismenonsa 
oli vaikuttanut Ehiöfilatelistien kokouskäy-
täntöön ja siksi yhdistys tarvitsi uudelleen-
järjestäytymistä. Seuranneessa kokouk-
sessa yhdistyksen hallitukseen valittiin jo 
aiemmin valitun puheenjohtaja Yrjö Klin-
gen lisäksi yhdistyksen voimassaolevien 
sääntöjen mukaisesti viisi muuta jäsentä 
ja järjestettiin uudelleen toiminnantarkas-
tajat. Hallituksen ja virkailijoiden valinta 

sujui niin, että Rahiala ehdotti hallituksen 
jäseniksi ja muihin tehtäviin suurin piirtein 
kaikki läsnäolijat. Valinnat sujuivat mu-
kisematta. Lisäksi päätettiin yhdistyksen 
sääntöjen uudistamisesta lähinnä yhdis-
tyslakia vastaavaksi. 

Yhdistyksen kokouksen päätyttyä 
siirryttiin normaaliin kuukausikokouk-
seen. Seuraavaksi Kari Rahiala kertoi Kaj 
Hellmanin muistotilaisuudesta ja heidän 
kaveruussuhteestaan noin 50 vuoden 
ajalta. Seuranneessa keskustelussa muut-
kin muistelivat Kaj Hellmania lämpimin 
muistoin. Hänessä menetimme suuren 
filatelistin ja iso aukko jäi koko filatelian 
kenttään. 

    Teksti ja kuva Arvo Sohkanen

Kokousta seuraavat vasemmalta Kristian Stockmann, Kari Rahiala, Yrjö Klinge, J. Pertti 
Hyytiäinen, Kaarlo Hirvikoski ja Jussi Saarinen.
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Ehiöfilatelistien kokous 1.11.2016

Suomen Ehiöfilatelistien toiseen syyskau-
den kokoukseen 1.11.2016 oli saapunut 
vain viisi jäsentä, mikä on tavattoman 
vähän. Johtunee siitä, ettei kokouskutsu-
ja ollut lähetetty. Puheenjohtajan poissa 
ollessa kokousta johdatteli varapuheen-
johtaja Kristian Stockmann. Kokouksessa 
päätettiin saattaa jäsenrekisteri ajan ta-
salle. Samoin todettiin, ettei jäsenmak-
suja tältä vuodelta ole pantu maksuun. 
Jäsenmaksuksi sovittiin tältä vuodelta 
sama kuin edellisen vuoden maksu. Li-
säksi päätettiin tehdä jäsenkysely. Samoin 
sovittiin kahden ensi vuoden kokouksen 
päivämäärät. Kokouksessa puhuttiin myös 
jonkin verran joulukuisen pikkujoulukoko-
uksen järjestelyistä. 

Tähän kokoukseen oli saapunut esitel-
möitsijäksi Jari Majander. Hänen aiheensa 
oli ”Polkupyörät ehiöllä ja postikorteilla”. 
Saimme nähdä runsaan kattauksen näitä 
kohteita. Joukossa oli todellisia harvinai-
suuksiakin. Esitelmä oli antoisa ja herätti 

myös jonkin verran kysymyksiä, joihin 
esitelmöitsijä vastasikin. Jari on selkeäsa-
nainen puhuja ja osaa esittää asiat kiin-
nostavasti.

   Teksti ja kuva Arvo Sohkanen

Esitelmän aikana kortit kiersivät katsottavana. Vasemmalta Kari Rahiala, Leena Pärnänen, 
Jussi Saarinen, Kristian Stockmann ja esitelmöitsijä Jari Majander.
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Uf KERHOTOIMINTAA

Syyskausi 2016

Syyskauden avauskokous 12.9. oli tuonut 
paikalle kahdeksan jäsentämme. Kausi al-
koi siis lupaavasti. Puheenjohtajan poissa 
ollessa kokousta johdatteli Kaarlo Hirvi-
koski. Kokouksen aluksi vietimme hiljai-
sen hetken joukostamme poistuneen Kaj 
Hellmanin muistoksi. Kari Rahiala kertoi 
hiukan Hellmanin surujuhlasta ja muisteli 
häntä ja heidän yhteistyötään. Hän ker-
toi myös, että Kaj Hellmanin ja Jeffrey C. 
Stonen yhteistyössä tekemä Fabergé-kirja 
tullaan julkaisemaan postuumisti mahdol-
lisesti ensi vuoden aikana. Keskusteltiin 
jonkin aikaa menneen kesän tapahtumista 
ja sen jälkeen puheenvuoron sai Kari Ra-
hiala, joka kertoi hautajaiskulttuurin muu-
toksista. Siinä on tapahtunut ajan myötä 
muutoksia liittyen lähinnä siihen, ettei ih-
misillä ole enää aikaa pitää pitempiaikaisia 
hautajaisia. Ennen hautajaiset saattoivat 
kestää useampia päiviä kestityksineen. 
Saimme myös nähdä entisaikaan lähetet-
tyjä surureunaisia hautajaiskutsuja. Ny-
kyäänhän kutsut hoidetaan puhelimitse 
tai muilla nykyaikaisilla viestintävälineillä. 
Myös varsinainen tapahtuma on varsin 

lyhytaikainen: Siunaus, hautaus, kahviti-
laisuus ja kotiin.

Syyskuun toinen kokous 20.9. sujui 
seitsemän jäsenemme voimin. Puheen-
johtajan poissa ollessa kokousta johdat-
teli Kaarlo Hirvikoski. Kokouksen alussa 
sihteeri Timo Pokela ilmoitti saaneensa 
jäseneltämme Jorma Liljalta pyynnön 
erota yhdistyksestä 31.12.2016. Ehdotus 
hyväksyttiin ja eroaminen astuu voimaan 
mainittuna päivänä. Alkupuheissa ei tullut 
esille mainittavampaa ja puheenvuoron 
saikin Jari Forsblom, joka oli esitelmävuo-
rossa. Hänen aiheensa oli: ”Suomalaiset 
Viron vapaussodassa”. Suomesta osallistui 
kaksi joukkoa, Suomalainen Vapaajoukko 
ja Pohjan Pojat. Suomalainen Vapaajouk-
ko toimi Räkveren ja Narvan suunnalla, 
minkä jälkeen se siirtyi muihin tehtäviin 
ja reserviin. Pohjan Pojat suuntautuivat 
kaakkoon ja Tartosta etelään Latvian 
suuntaan. Suomalaisen Vapaajoukon ko-
mentajana toimi Martin Ekström ja Pohjan 
Poikien Hans Kalm. Suomen hallitus salli 
vapaaehtoisten värväyksen Suomesta ja 
antoi tähän tarkoitukseen 20 miljoonan 
markan lainan, jolla hankittiin kiväärejä 
ja konekiväärejä sekä tykkejä. Esitelmä oli 
kiintoisa ja kysymyksiä esitettiinkin esitel-
möitsijälle pitkin matkaa. 

Lokakuun ensimmäinen kokous 10.10. 
pidettiin kuuden jäsenen voimin. Lisäksi 
paikalla oli vieraana Ari Setälä. Hän oli 
Jouko Kottilan tuttava. Alkupuheiden 
aikana keskusteltiin puheenjohtajan 
johdolla tulevasta marraskuisesta Turun 
matkasta. Enemmistö oli sitä mieltä, että 
mennään yksityis-autoilla. Puheenjohtaja 
lupasi tehdä tarkemman selvityksen ko. 
matkasta mahdollisesti seuraavaan koko-
ukseen. Timo Pokela ilmoitti hänellä ole-
van vielä joitakin postimerkkejä Heimon 
perikunnan jäämistöstä jäljellä. Hän lupasi 
tuoda niitä näytille seuraavaan kokouk-
seen. Jouko Kottilalta oli pyydetty Virve-
esitelmää uudestaan, koska edellisellä 
kerralla ei ollut montakaan osallistujaa 
kuulemassa sitä. Tänään hän kertoi uu-

Jari Forsblom kertoi 20.9. suomalaisista 
Viron vapaussodassa.
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destaan tästä asiasta. Esitelmän sisällöstä 
voi lukea edellisen numeron tammikuun 
toisen kokouksen kohdalta. Kokous päät-
tyi tavanomaisiin arpajaisiin.

Lokakuun toinen kokous 24.10. alkoi 
taas pienellä joukolla. Vain viisi jäsentä 
oli paikalla. Puheenjohtajan ja sihteerin 
poissa ollessa kokousta johdatteli Kaarlo 
Hirvikoski. Kokouksen aluksi Kaarlo jakoi 
Kirjamessujen pääsyliput niille, jotka oli-
vat ne tilanneet. Seuraavaksi keskusteltiin 
Turun reissun kuvioista puheenjohtajan 
lähettämän tiedotteen pohjalta. Nimet-
tiin kaksi autoa alustavasti kuljetuksiin 
Turkuun. Lähtöpaikka siirrettiin Postita-
lon Elielinaukion puolelle, koska kaikille ei 
ollut ihan selvää missä alun perin kaavailtu 
lähtöpaikka oli, mutta kun ilmoitettiin sen 
nyt olevan entisen kokouspaikan sisään-
käynnin edessä, niin asia selvisi. Myös 
ilmoittautumisten vastaanottaja vaihdet-
tiin sattuneesta syystä. Tämänkertaisen 
kokouksen esitelmöitsijä oli Esa Aaltonen 
Riihimäeltä. Hänen aiheensa oli ”Viestilli-
set leimat”. Hänen kokoelmansa käsitteli 
ajanjaksoa 1925–1982. Joukossa oli muu-
tama harvinaisuuskin. Saimme nähdä ko-
koelman kokonaisuudessaan levitettynä 
pöydille. Esitelmä oli selkeä ja herättikin 
joitain kysymyksiä, joihin esitelmöitsijä 
vastasi hetimiten. Tilaisuus päättyi taas 
arpajaisiin.

Marraskuun ensimmäinen kokous 
7.11. osoitti taas sen, että jäsenet eivät 
syystä tai toisesta tule kokoukseen, vaik-
ka oli mitä kiinnostavin esitelmän aihe. 
Käsittämätöntä. Vain viisi jäsentämme oli 
paikalla. Kokouksen alussa puhuttiin vä-
hän niitä ja näitä. Puheenjohtaja ilmoitti, 
ettei vielä kummoista halukkuutta ollut 
ilmennyt Turun kokoukseen. 23.11. Toi-
vottavasti jotain ryhdistäytymistä tapah-

Esa Aaltosen viestillisiä leimoja ihasteltiin 24.10. kokouksessa

Marcus Olli piti 7.11. mielenkiintoisen esi-
telmän Helsingin kaupunkipostista.
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Huomio kerhot!

Esitelmä tilattavissa
Sotatieteiden tohtori, kommodori 
evp Kai Varsion väitöskirjaa on ti-
lattavissa osoitteesta:
Seuraavien verkkokauppojen do-
ria.fi ja juvenesprint.fi sivuilta.

Kai Varsio lupautuu pitämään 
PowerPoint-esitelmän ”Postimer-
keistä väitöskirja” jos joku kerho 
tai muu yhteisö haluaa kuulla mi-
ten Suomen ensimmäinen väitös-
kirja postimerkeistä sai alkunsa ja 
valmistui lopulliseen muotoonsa 
vuosina 2010–2015. 

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

tuu. Tämän kokouksen esitelmöitsijänä 
oli Marcus Olli, aiheenaan” Helsingin 
kaupunkiposti”. Tämä on aihe, josta ei 
kovin usein puhuta. Tällä kertaa saim-
me melko täydellisen selvityksen asiasta. 
Helsingin kaupunkipostin perustivat kuu-
si apteekkia 26.2.1866 tarkoituksenaan 
saada posti liikkumaan Helsingin sisällä. 
Postilaatikoiden tyhjennykset olivat ensi 
alkuun viidesti päivässä, mutta varsin pian 
siirryttiin kolmen tyhjennyskerran systee-
miin. Postitaksa oli koko ajan 10 penniä. 
Koko kaupunkipostin ideahan oli postin 
jakaminen, koska yleistä postijakelua ei 
vielä silloin ollut. Systeemi toimikin varsin 
hyvin siihen asti kun puhelimet yleistyivät 
ja kaupunkipostin käyttö väheni. Kaupun-
kiposti lakkautettiinkin 15.9.1891. Esitel-
mä oli mielenkiintoinen. Harmi vaan, että 
kuulijakuntaa oli kovin vähän. 

Marraskuun toinen kokous 23.11. to-
teutettiin ennalta suunnitellun mukaisesti 

Turun matkana. Mukaan lähti Helsingistä 
kahdeksan jäsentämme ja naantalilainen 
Jukka Sarkki tuli suoraan paikan päälle. 
Tästä reissusta voi lukea tarkemmin tä-
män lehden sivulta 3.

Vaalikokous pidettiin tänä vuonna 
5.12. Paikalla oli vain kuusi jäsentämme. 
Puheenjohtaja Kai Varsio johdatteli ko-
kousta. Varsinaisen vaalikokouksen pu-
heenjohtajaksi valittin Kai Varsio. Kokous 
sujui sutjakkaasti entiseen malliin. Ta-
lousarvio hyväksyttiin pienen keskustelun 
jälkeen pikku muutoksella. Jäsenmaksut 
säilyvät ennallaan eli pääkaupunkiseu-
dun jäsen 20 euroa ja maaseutujäsen 18 
euroa. Kokous valitsi tulevan hallituksen 
puheenjohtajaksi Kai Varsion, varapu-
heenjohtajaksi Kaarlo Hirvikosken ja sih-
teeriksi Timo Pokelan. Rahastonhoitajana 
jatkaa Kaarlo Hirvikoski ja vaihdonjohta-
jana Arno Kullberg. Jäsenasioista, kerho-
lehdestä ja kotisivujen ylläpidosta vastaa 
edelleen Arvo Sohkanen. Toiminnantar-
kastajaksi valittiin Aleksi Vuorenmaa ja 
varatoiminnantarkastajaksi Jouko Kottila. 
Vaalikokouksen lopuksi puheenjohtaja 
otti esille yhdistyksen kiertopalkintopo-
kaalin ja pyysi kokousta ideoimaan sille 

Vuoden 2016 Upseerifilatelistiksi  vaaliko-
kouksessa valittu Jouko Kottila on pitkä-
aikaisin elossa oleva jäsenemme. Hän on 
liittynyt yhdistykseemme jo vuonna 1961 
jäsennumerolla 126. Hän on viimevuosina 
ollut uskollisimpia kokouksessakävijöitä ja 
on nykyään läsnä jokaisessa kokouksessa. 
Hän on niittänyt mainetta työelämässä 
myös Viranomaisverkko Virven luojana.
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Kaj Owe Hellman
1948–2016

IN MEMORIAM
Elokuussa 2016 tuli tietoomme su-
ruviesti jäsenemme poismenosta. 
Upseerifilatelistit jäävät kaipaamaan 
pitkäaikaista jäsentämme lämpimin 
muistoin.

Kaj Hellman, vänr res, syntyi 11.9.1948 
Helsingissä ja poistui joukostamme 4.8. 
2016 Espoossa 67 vuoden ikäisenä. 
Hän oli liittynyt yhdistykseemme 1969 
jäsennumerolla 182.

Kaj Hellman aloitti filatelian har-
rastuksen jo nuorena miehenä opiske-
lujensa ohella. Filateliasta tuli hänelle 
myös ammatti. Hän aloitti huutokaup-
patoiminnan jo 1976 ja vähitellen siitä 
muodostui maamme suurin huutokap-
payritys Hellman-huutokaupat. Hän 
toimi myös Postimerkkikauppiasliiton 
puheenjohtajana. Myytyään huuto-
kauppayrityksensä kuusi vuotta sitten, 
hän toimi siinä vielä aktiivisesti muka-
na. Samoin hän oli läsnä Postimerkki-
messuilla vielä 2015 ja oli sielläkin aina 
valmis auttamaan keräilijöitä, kun heillä 
oli milloin mitäkin kysyttävää. Hän oli  
vielä UF:n 70-v. juhlakokouksessa huu-
tokauppameklarina.

Erityisesti jäämme kaipaamaan Kaj 
Hellmanin läsnäoloa ja hänen järjestä-
miään kerhohuutokauppoja niin Upsee-
rifilatelistien kuin Suomen Ehiöfilatelis-
tienkin kokouksissa.

uutta käyttöä, koska se oli ollut Juhani Hä-
mäläisen edesmentyä käyttämättömänä 
hänen kirjahyllyssään. Virinneen keskus-
telun jälkeen päätettiin, että se anne-
taan vuosittain kiertopalkinnoksi vuoden 
upseerifilatelistille. Valinta päätettäisiin 
vuosittain vaalikokouksen yhteydessä. 
Vuoden 2016 Upseerifilatelistiksi valittiin 
yksimielisesti Jouko Kottila, joka siis sai 
palkinnon haltuunsa vuodeksi.

Syyskauden viimeiseen kokoukseen 
19.12. upseerifilatelistit olivat selvästi 
ryhdistäytyneet. Peräti yhdeksän jäsentä 
saapui paikalle. Kokous aloitettiin esitel-
möitsijä Jussi Tuorin pyynnöstä hänen esi-
tyksellään. Hänen aiheensa oli Winning 
the Indepence (Itsenäisyyden saavuttami-
nen). Tämä esitelmä oli pidetty jo aiemmin 
2013 tammikuun kokouksessa, mutta ei 
se tahtia haitannut. Aihetta käsiteltiin aina 
manifestin peruuttamisesta 20.3.1917 
alkaen ja itsenäisyyden valmistelu alkoi 
maaliskuun vallankumouksesta. Omien 
postimerkkien ja leimojen valmistelu al-
koi niin ikään. Esitelmä herättikin joitain 
kysymyksiä, joihin saimme vastaukset 
esitelmöitsijältä. Lopuksi Jussi Tuori pyysi 
vapaaehtoisia Finlandia 2017 näyttelyn 
toimitsijoiksi. Kokous jatkui tämän jälkeen 
normaalina kuukausikokouksena. 

   Teksti ja kuvat Arvo Sohkanen

IN MEMORIAM
Lokakuussa 2016 tuli tietoomme 
suruviesti jäsenemme poismenosta. 

Jorma Reino Lilja
1942 – 2016

Jorma Lilja, ylil res, syntyi 14.9.1942 
Helsingissä ja poistui joukostamme  
23.10.2016 Helsingissä 74 vuoden ikäi-
senä. Hän oli lliittynyt yhdistykseemme 
1964 jäsennumerolla 152.

Vuosi 2017 on
UPSEERIFILATELISTI-lehden

60. vuosikerta



16

UPSEERIFILATELISTIT R.Y:N HALLITUS JA VIRKAILIJAT 2017
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, lehti, kotisivut: Arvo Sohkanen
Kisatie 5 D, 00720 Helsinki
puh. 0400 754 674
arvo.sohkanen@saunalahti.fi

2017 KEVÄTKAUDEN KERHOILLAT, ESITELMÄT JA TAPAHTUMAT
  Pvm Ohjelma 
    2.1. Ari-Ilmari Iisakkala: Suomen itsenäistymisen historiaa  
  16.1. Timo Pokela: Lentopostista – Kirjaesittely, harvinaisia filateelisia kohteita 
  30.1. Kaarlo Hirvikoski: Norges byposter – Norjan paikallispostit  
  13.2. Kai Masalin: Kokoelmassani 1300 auton pienoismallia – onko mitään järkeä!  
  27.2. Upseerifilatelistit r.y:n sääntömääräinen vuosikokous
  13.3. Tapani Talari: Leimapiirtäjän 20 vuotta – uran mieliin jääneimmät työtehtä- 
  vät runsaasta kolmestasadasta  
  28.3. (Huom. tiistai) Vierailu Tampereelle museo Vapriikin näyttelyyn ”Salaista   
 jääkäripostia”. Tiedotamme tästä kotisivuilla sekä sähköpostitse lähempänä  
 kokousta.
  10.4. Klaus Fromholz: Yleisesikuntaupseerikoulutus Ruotsissa
  24.4. Seppo Simola: Suomen puolustusvoimien kauluslaatat ja arvomerkit viime  
 vuosikymmenten aikana
    8.5.  Yrjö Klinge: Ajankohdasta ja aiheesta tiedotamme kotisivuilla sekä sähkö-  
 postitse lähempänä kokousta.
  22.5. Kari Rahiala: Ajankohtaista

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!


