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Tämän lehden välissä on vuoden 2018 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 
12.12.2017 Markkinointi-instituutissa. Paikalle tuli vain 10 henkilöä, viisi upseerifilate-
listia ja viisi varsinaista ehiöfilatelistia. Kuvassa on meneillään tietokilpailu ja vastauksia 
tuumaillaan. Tietokilpailun oli laatinut poissaolevana Kai Varsio ja valtuutettuna puhemie-
henä oli Arvo Sohkanen. Tietokilpailun voitti tänä vuonna upseerifilatelisti Seppo Voloti-
nen, jolle tuli velvollisuus järjestää kilpailu ensi vuonna. Tilaisuus oli joulutarjoiluineen ja 
ohjelmineen varsin mukava. Matias Frimodig kertoi Suomen kapearaiteisista yksitysrauta-
teistä ja lopuksi Yrjö Klinge meklaroi pienimuotoisen huutokaupan. Harmi vain, että niin 
moni jäi pois syystä tai toisesta tästä kerhojen yhteistoimintatilaisuudesta. Vaikka toiset 
näkevät vaivaa tilaisuuden järjestämiseksi, niin ei tulla edes valmiiseen pöytään.
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Kai Varsio

Nyt olisi näytön paikka 

Uf PÄÄKIRJOITUS

Yhdistyksemme sääntömääräinen vaalikokous pidettiin 4. joulukuuta. Sama 
hallitus ja samat virkailijat jatkavat kunniakkaan kerhomme johdossa. Kiitos 
luottamuksesta.

Viime aikoina on jälleen kerran tuotu esiin kysymys jäsenmäärämme kasvat-
tamisesta. Se tuntuu olevan nykyisen elämänmenon ja -muodon keskellä lähes 
mahdotonta. Paljon yllätyksiä pitäisi tapahtua, jotta nuoret upseerit ryhtyisivät 
postimerkkejä keräämään, jos asiaan ei ole jo nuorempana ollut kiinnostusta. 
Allekirjoittanut ”heräsi” vasta sattuman kautta 26-vuotiaana tykkivene Karjalan 
upseerimessissä Pansion sotasatamassa postimerkkeilyn pariin. Sattuman tarjosi 
laivueen komentaja edesmennyt komentaja Unto Suhonen kevättalvella 1979, 
kun hän heitti postikortin roskiin. Kortti ei osunut upseerimessin roskakoriin 
vaan lensi lattialle, josta sen nostin. Kortissa olleesta sotalaivaa esittäneestä 
postimerkistä tuli sotalaiva-postimerkkikokoelmani 1. postimerkki. Nyt posti-
merkkejä on noin 3500. Vastaavanlaisia sattumia meidän on turha laajemmassa 
mitassa odotella.

Usein tuodaan asiassa kuin asiassa esille esimerkin voima. Olisiko tässä 
rekrytointi-asiassa jonkin esimerkin avulla saavissa nuoria kiinnostumaan pos-
timerkkeilyyn. Seuramme jäsenillä on kyky, taito, kokemus ja materiaalit eli 
mahdollisuus aikaansaada esimerkki. Ainoa puuttuva suure on halu, joka sekin 
löytynee, kun vähän mietitään mikä se esimerkki voisi olla. 

Tasavaltamme 100-vuotisjuhlat ovat takana, näin voisi ajatella. Itsenäisyys 
on merkittävä asia, mutta merkittävä on myös itsenäisyyden osin aikaansaanei-
den ja osin ylläpitäneidenkin juhla – Puolustusvoimien juhla. Itsenäisen Suomen 
puolustusvoimat täyttää 100 vuotta vuonna 2018. Puolustusvoimien 100. 
lippujuhlapäivä on maanantaina 4.6.2018 Suomen marsalkka Mannerheimin 
syntymäpäivänä. Eikö tässä piile mahdollisuus paljon puhuttuun esilletuloon ja  
samalla rekrytointiin! Tällä tarkoitan yksinkertaisesti sitä, että tehdään yhdessä 
yhteinen yhden tai useamman kehyksen avoin kokoelma puolustusvoimista 
ja Mannerheimista. Jokainen jäsenemme osallistuu pienellä panoksella (posti-
merkillä, kenttäpostikortilla, kuorella, avoimen luokan kokoelman materiaalilla 
jne) ja pienellä työpanoksella. Kokoelmasivut kootaan yhdessä kerhoiltojen (tai 
vast.) aikana. Koko komeus asetetaan näytille ensin 4.6. Helsinkiin pääesikun-
nan paviljonkiin ja sitten puolustushaarojen esikuntiin Turkuun, Mikkeliin ja 
Jyväskylään Tikkakoskelle. Vau!

Hyvää puolustusvoimien 100. juhlavuotta.
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Upseerifilatelistit vieraili Postimuseossa 
Vapriikissa, Tampereella nääs

Postimuseosssa vierailleet upseerifilatelistit ryhmäkuvassa. Vasemmalta Timo Pokela, pu-
heenjohtaja Kai Varsio, Arno Kullberg, Tapani Talari, Kai Masalin ja Arvo Sohkanen.

Toinen kerta toden sanoo. Viimekeväinen 
retki Postimuseoon jouduttiin erinäisten 
sattumuksien vuoksi peruuttamaan. Uusi 
yritys tuotti nyt onnistuneen tuloksen. 
Matkaan oli alun perin ilmoittautunut 

seitsemän jäsentämme, mutta lopulta 
vain kuusi jäsentä lähti mukaan. Lähdim-
me Tampereelle kahdella henkilöautolla, 
kuljettajina Kai Varsio ja Kai Masalin. Mat-
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kaa suosi ennusteíden vastaisesti erittäin 
kuiva keli. 

Tampereelle saavuimme ennalta so-
vittuun aikaan. Vastassa Vapriikissa oli 
museojohtaja Kimmo Antila, joka toivotti 

meidät lämpimästi tervetulleiksi. Museon 
yleisesittelyn jälkeen siirryimme ulkokaut-
ta noin 200 metrin matkan verran Posti-
museon kirjastoon. Siellä oli paikalla myös 
kirjaston tietoasiantuntija Mikko Nykä-

Postimuseon kirjaston tietoasiantuntija Mikko Nykänen sekä museojohtaja Kimmo Antila 
kirjaston esitelyssä.

Postimuseon Pirjo Mattila piipahti myös paikalle. Taustalla Kai Masalin ja Timo Pokela 
tutkivat kirjallisuutta.
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Postimuseon esittelyä seuraamassa vasemmalta Tapani Talari, Timo Pokela ja Arno Kull-
berg.

nen, joka oli tullut eläkkeelle jääneen Soile 
Siltalan tilalle. Kimmo Antila ja Mikko Ny-
känen selvittelivät aluksi kirjaston siirtoa 
Helsingistä Tampereelle ja miten homma 
on käynnistynyt täällä. Lähes kaikki työn-
tekijätkin siirtyivät mukana. Nykyiset tilat 
ovat heidän mielestään hyvin onnistuneet. 
Esiin nousi myös se asia, että he joutuvat 
luopumaan Ylöjärven varastotiloista. Uusi 
varastointipaikka on vielä epävarma. Seu-
ranneessa kokoelmien esittelyssä saimme 

jonkin verran käsitystä kirjaston toimin-
nasta. Muutamat jäsenemme innostuivat 
ostamaan ylimääräisiä tai poistettavia kir-
joja. Paikalle tuli myös Pirjo Mattila, jolta 
Tapani Talari tiedusteli leimoihin liittyviä 
asioita. Jonkinmoinen yhteisymmärryskin 
näytti syntyvän. 

Kirjastoon tutustumisen jälkeen tu-
limme takaisin Vapriikin puolelle. Kimmo 
Antilan opastuskierroksen aikana tutus-
tuimme varsinaiseen Postimuseoon. Sin-

Postimuseossa oli nähtävillä alkuperäisiä kilpiä vanhemmalta ajalta.
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Postimuseon tarjoamia kahveja nauttimassa vasemmalta museojohtaja Kimmo Antila, 
Timo Pokela, Tapani Talari, puheenjohtaja Kai Varsio, Kai Masalin ja Arno Kullberg.

Postimuseon esittelyä kuuntelemassa vasemmalta Kai Masalin, puheenjohtaja Kai Varsio 
ja Timo Pokela. Tapani Talari filmaa taustalla.

ne olikin rakennettu melkoisen näyttävä 
esittely vanhemmasta ajasta. Tämä osa 
on varmastikin lapsia ja miksei aikuisiakin 
kiinnostava osa, koska siellä saa kokeilla 
erinäisiä laitteita ja tiirailla monenmoisia 
asioita nykytekniikan mukaisesti.

Tämän esittelykierroksen jälkeen pala-
simme Vapriikin aulatiloihin, jossa saimme 
nauttia ravintolan puolella Postimuseon 
tarjoamista pullakahveista. Tässä vaihees-
sa puheenjohtaja Kai Varsio kiitti Kimmo 
Antilaa hyvästä esittelystä ja päästimme 

hänet hoitamaan varsinaisia työasioitaan.
Vapriikissa olisi ollut tarjolla monen-

moisia eri näyttelyitä, mutta porukka oli 
jo ilmeisesti sen verran väsynyttä, ettei ol-
lut enempää kiinnostusta niihin tutustua. 
Tosin joku jäsenistämme ilmoitti tuovansa 
vaikkapa kesällä jälkikasvuansa tutustu-
maan niihin.

Tämä Tampereen matka oli erittäin an-
toisa ja olisi suonut useammankin jäsenen 
tulleen mukaan.

   Teksti ja kuvat Arvo Sohkanen
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Postimerkkimessuilla 26.10.2017
Tämänvuotiset Postimerkkimessut olivat 
mielestäni selkeästi edellisvuosia parem-
min järjestetty. Paikalla näytti olevan va-
kiokävijöiden lisäksi varsinkin nuorempaa 
väkeä Kirjamessujen puolelta. Paikalle oli 
keksitty pieni osasto, jossa sai liimailla 
kulhosta valitsemiaan eri maiden posti-
merkkejä vieressä olevalle kartalle. Asia 
näyttikin kiinnostavan nuorisoa ja miksei 
vanhempaakin väkeä. Hyvä oivallus. Jär-
jestäjien toimesta oli nyt hankittu paikalle 
näyttelyn opastajia. Selkeä parannus edel-
lisvuosiin.
Torstaina klo 12 julistettiin Klaus Juvaksen 
toimesta osaston avajaiset. Paikalla ei to-
sin ollut järin montaa kuuntelija, mikä sel-
keästi harmitti häntä. Seuraavana kohtana 
oli järjestävän seuran Aihefilatelistien esit-
tely, jonka suoritti Ulla Kemppilä. Katsojia 
oli nyt jonkin verran enempi. Samoin myös 
seuranneessa Postikorttiyhdistys Apollon 
esittelyssä, jonka piti Reijo Kiljunen. Va-

litettavasti en pystynyt jäämään paikalle 
kuullakseni tulevia puheenvuoroja. Enkä 

Oikealla Filatelistiliiton puheenjohtaja Klaus Juvas säätämässä projektoria yhdessä Filate-
liapalvelun Jukka Mäkipään kanssa ennen osaston avajaisia.

Ulla Kemppilä esitteli Aihefilatelistien toi-
mintaa.
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myöskään ollut tilaisuudessa seuraamaan 
perjantain ohjelmia ja varsinkaan lauan-
taina vietettävää Filatelistiliiton 70-vuo-
tistapahtumaa, enkä sunnuntain ohjelmia. 
Kaiken kaikkiaan ohjelmaa näytti olevan 
tänä vuonna muita vuosia enemmän. Kii-
tos varmaan kuului järjestäville yhdistyk-
sille ja Liitolle.

Paikalla oli tietenkin taas normaalit tu-
tut postimerkkikauppiaat, kuten muinakin 
vuosina. Kauppa tuntui käyvän mukavas-
ti. Suomen Posti ei edelleenkään ole kiin-
nostunut näistä messuista. Miksiköhän? 
Tapasin torstaina vain pari tuttua filatelis-
tia. Ilmeisesti torstain sää oli aiheuttanut 
sen, ettei useampi ollut lähtenyt liikkeelle. 
Muutamat kuvat välittäkööt messutervei-
set tältä vuodelta.

  Teksti ja kuvat Arvo Sohkanen

Arno Kullberg oli messuilla hankkimassa keräilykaverilleen tietoja merkeistä.

Reijo Kiljunen esitteli Postikorttiyhdistys 
Apollon toimintaa.



9

Aina hyväntuulinen Tom Peltonen oli osastollaan myymässä postimerkkituotteita.

Käpylän Merkin osastollakin riitti asiakkaita.
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Uf VIERAILUJA

Ehiöfilatelistien syyskausi 2017

paikasta. Raha-asioiden suhteen ei tultu 
mihinkään tulokseen, Kari Rahiala ilmoitti, 
että asioilla on tapana järjestyä. Tuleva 
kokouspaikka siirtyi ns. haenta-asteelle, 
samoin pikkujoulukokouksen tarjoilun jär-
jestäminen. Syyskauden kahden viimeisen 
kokouksen esitelmöitsijät jäivät puheen-
johtajan järjestettäväksi. Kari Rahiala esit-
teli kahden kokoelmansa: ”Satavuotias 
ehiökuori” ja ”Ehiöt Suomessa lokakuussa 
1917”. Kokoelmat olivat näyttäviä ja kier-
sivät salissa kaikkien ihailtavina. 

Kokous 19.9.2017

Tämä oli Suomen Ehiöfilatelistien syyskau-
den avauskokous. Paikalle tuli vain 6 jä-
sentä. Puheenjohtaja Yrjö Klinge avasi ko-
kouksen toivottaen jäsenet tervetulleiksi. 
Kokouksen aluksi todettiin, että voimme 
pitää vielä ainakin syyskauden kokouk-
set Markkinointi-instituutin tiloissa. Yrjö 
Klinge kertoi hiukan siitä mitä 60-vuotis-
juhlatoimikunta oli avauskokouksessaan 
päättänyt. Juhlakokous pyritään pitämään 
eräänlaisena näyttely- ja juhlaillallisko-
kouksen yhdistelmänä. Työnimenä on 
toistaiseksi ”Ehiömaraton”. Juhlapäiväksi 
sovittiin keskiviikko 20.11.2019. Juhlien 
pitopaikka ja muu ohjelma ratkeaa vasta 
tuonnempana. Kokouksen tässä vaiheessa 
sihteeri Leena Pärnänen luki keväisen vuo-
sikokouksen pöytäkirjan, joka allekirjoitet-
tiin. Keskusteltiin tovi yhdistyksen raha-
asioista ja mahdollisesta kevään kokous 

Kokous 31.10.2017

Tässä kokouksessa paikalla oli vain viisi 
jäsentä. Kokouksiin osallistuminen oli-
si yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden 
kannalta aika lailla välttämätöntä. Tässä 
kokouksessa myönnettiin Torbjörn Lind-
bergille ero yhdistyksen jäsenyydestä 

Kokouksessa 19.9. Kari Rahiala esitteli kahta ehiökokoelmaansa. Vasemmalla tilannetta 
seuravat Kristian Stockmann sekä puheenjohtaja Yrjö Klinge.



11

1.11.2017 alkaen. Samalla päivämäärällä 
yhdistykseen liittyi kutsuttuna jäseneksi 
Kaarlo Hirvikoski, joten yhdistyksen jäsen-
määrä säilyi ennallaan. Puheenjohtajan ol-
lessa paikalla kokouksessa, voitin päättää 
seuraavan kokouksen eli pikkujoulukoko-
uksen pitämisestä 12.12. Joulutarjoilun 
järjestäminen oli muodostua ongelmalli-
seksi. Pikkujoulukokouksen muu ohjelma 
noudattelisi edellisvuosien tapaista ohjel-
maa. Rahastonhoitaja Kaarlo Hirvikoski 
oli tiedustellut kokouspaikan jatkuvuutta 
tässä paikassa. Pientä toivoa oli siitä. Esi-
telmöitsijän hankkiminen kokoukseen oli 
epäonnistunut, mutta Jussi Saarinen oli 
ennakoinut onneksi tilannetta ja esitteli 
Kruununhaka-korttikokoelmaansa, jotka 
etupäässä käsittelivät Kruununhaan kau-
punginosan rakennuksia. Hän oli innostu-
nut keräämään nimenomaan näitä kortte-
ja entisenä krunikalaisena. Lisäksi saimme 
myös nähdä häneltä lisää vanhoja kortte-
ja, joukossa yksi helmikin. Kokouksessa 
päätettiin vielä vuoden 2018 kevätkauden 
kokouspäivät. Ne muodostuivat seuraa-
viksi: 6.2., 27.3. (vuosikokous) ja 8.5.

Pikkujoulukokouksesta 12.12. tämän 
lehden etusivulla.

   Teksti ja kuvat Arvo Sohkanen

Kokouksen kulkua seuraavat 31.10. sihteeri Leena Pärnänen ja puheenjohtaja Yrjö Klinge.

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 ”Sukellus-
veneet postimerkeillä” jos joku 
kerho tai muu yhteisö haluaa 
kuulla miten Suomen ensimmäi-
nen väitöskirja postimerkeistä sai 
alkunsa ja valmistui lopulliseen 
muotoonsa vuosina 2010–2015. 

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

Syyskausi 2017
Syyskauden avauskokoukseen 11.9. oli 
ryhdistäytynyt paikalle sentään kahdeksan 
jäsentä. Näyttää siis lupaavalta. Puheen-
johtaja avasi kokouksen toivottaen kaikki 
lomalta palaajat tervetulleiksi. Aluksi pu-
heltiin kaikenlaista kesän sattumuksista. 
Kuulemisissa todettiin Postin taas vaivih-
kaa nostavan kirjeiden postimaksua. Enää 
ei riitä viisi senttiä, vaan ronskisti jo toisen 
kerran tänä vuonna 10 senttiä kerralla. 
Jussi Tuori totesikin Suomen Postin olevan 
eniten hintojaan korottava maa Euroopas-
sa. Ei sitten pidä ihmetellä kirjeiden vähen-
tymistä. Leimaamattomuus vaivaa Postia 
edelleenkin. Onkohan tarkoituksellista. 
Säästyyhän siinä työaikaa. Tämä asia ei 
ole kuitenkaan filatelistien mieleen. Arno 
Kullbergin mukaan jopa 80 % kirjeistä 
tulee leimaamattomina. Senhän jokainen 
voi todeta omasta postistaankin. Mutta 
minkäs teet.  Illan esitelmävuorossa oli jä-
senemme Jussi Tuori, joka kertoi Finlan-
dia 2017 -näyttelystä ja sen läpiviemiseksi 
tehdystä työstä. Vaikka asiaa oli jo pohdis-
keltu pidemmän aikaa, niin varsinaisesti se 
alkoi 28.10.2011 jolloin perustettiin Häiki-
ön toimikunta. Näyttelypaikaksi valikoitui 
lopulta Tampere ja Tampere-talo. Se ei 
ollut kuitenkaan kaikkien mieleen, mutta 
saavutetut edut puolsivat sitä. Näyttelyn 
läpiviemiseksi yksi tärkeimpiä asioita olivat 
200 talkoolaista, joiden tekemä työ oli to-
della arvokasta. Vaikka kaikenlaista pien-
tä vastoinkäymistä sattuikin, niin Tuorin 
mukaan näyttely onnistui varsin hyvin ja 
sai myös kansainvälistä kiitosta osakseen. 
Arpajaisten järjestäjä oli vielä kesäloma-
tunnelmissa, joten niistä jäätiin nyt paitsi.

Syyskauden toinen kokous 25.9. sai 
paikalle seitsemän jäsentä. Puheenjohtaja 
Kai Varsio kyseli jo Tampereen matkaan 
lähtijöitä. Kokouspaikalla ilmoittautui jo 
viisi lähtijää. Ilmeisesti matka nyt toteutuu. 
Seuraavassa kokouksessa päätettäneen lo-
pulliset järjestelyt matkan suhteen. Avaus-
puheissa ei kuultu poikkeuksellisesti Pos-

tin arvostelua, vaan keskusteltiin muista 
asioista hyvässä hengessä. Puheenjohtaja 
pyysi terveisiä Liiton hallituksen kokousta 
varten. Jo aiemmin oli todettu, että Liiton 
nettisivut ovat ihan p:seestä, mihin mieli-
piteeseen puheenjohtajakin yhtyi. Totuus 
taitaa kuitenkin olla, että eipä niihin taida 
tulla kovin paljon muutoksia, varsinkaan 
ylläpidon suhteen. Tai sitten ylläpitäjä 
pitäisi vaihtaa. Jouko Kottila oli tuonut 
joitain ensipäivä- ja muita kirjelähetyksiä 
ostettavaksi periaatteella ”ota ja maksa 
mitä haluat”. Illan esitelmöitsijänä oli tällä 
kertaa Olli Turunen, jonka aihe oli: ”Pos-
tikorttikokoelmien arvostelu filateelisissa 
näyttelyissä Suomen Filatelistiliiton näyt-
telysääntöjen pohjalta”. Saimme kuulla, 
että kansallisella tasolla postikorttikokoel-
mat olivat ensi kertaa arvosteltavana 2007 
Hämeenlinnassa ja 2011 Nordiassa Jyväs-
kylässä. Olli esitteli joitain syventäviä oh-
jeita näyttelykokoelman laatimiseksi. Hän 
piti tärkeimpänä ohjeena ns. ”punaisen 
langan” olemassaoloa, jotta kokoelmasta 
tulisi luonteva. Hän myös mainitsi suo-
sittelevansa A3-kokoisten kokoelmaleh-
tien käyttämistä, jolloin saadaan hiukan 

Olli Turunen esitelmöi 25.9. kokouksessa 
postikorttien tuomaroinnista.
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enemmän elävyyttä asetteluun. Esitelmä 
oli mielenkiintoinen ja palkittiin runsailla 
suosionosoituksilla.  

Lokakuun ensimmäinen kokous 9.10. 
toi yllättäen paikalle 9 jäsentämme + kak-
si Iisakkalan tuttavaa, jotka olivat tulleet 
kuulemaan esitelmää. Alkupuheissa mm. 
puheenjohtaja Kai Varsio toi terveisiä 
Liiton hallituksen kokouksesta. Joitain 
uutisia oli: mm. se että Liiton nettisivut 
ovat edelleen työn alla. Illan esitelmöit-
sijänä oli Ari-Ilmari Iisakkala aiheenaan: 
”Talvisodan taustoja”. Taustojen sel-
vittämisessä mentiin niinkin kauas kuin 
vuosiin 1917–1918. Selvittämisessä kävi 
ilmi, että osa arkistoista on vieläkin sul-
jettuja, tuskin kuitenkaan täysin tuhottuja. 
Esitelmä oli mielenkiintoinen ja herättikin 
monia kysymyksiä, jopa niin paljon, että 
puheenjohtaja joutui keskeyttämään nii-
hin vastaamisen ajanpuutteen takia. Tässä 
kokouksessa piti selvittämän Tampereen 
reissun lähtökuvioita, mutta puheenjoh-
taja halusi ottaa tämän asian henkilökoh-
taisesti hoitaakseen. 

Lokakuun toinen kokous 25.10. oli 
Tampereen matka Postimuseoon tutustu-
misen merkeissä. Siitä on selostus toisaalla 
tässä lehdessä.

Marraskuun ensimmäinen kokous 
6.11. sujui seitsemän jäsenen voimin. 
Kokouksen alkupuheissa ei tullut mitään 
muuta mainittavaa esille, kuin todettiin 
matkan 25.10. Tampereelle sujuneen 
mukavasti. Kokouksen tässä vaiheessa 
puheenjohtaja pyysi meitä viettämään 
hiljaisen hetken edesmenneen Ari-Ilmari 
Iisakkalan muistoksi. Tähän kokoukseen 
oli saapunut esitelmöitsijäksi Pekka Taitto 
Hollolasta. Hänellä ja Kaarlo Hirvikoskella 
sekä Kai Varsiolla tuntui olevan yhteisiä 
muistoja Lahdesta. Hänen esitelmänsä 
aiheena oli ”Kotiseutukokoelmasta: Päi-
jät-Hämeen postia”. Alkuun Pekka Taitto 
selvitteli kokoelman perusteita ja lähtö-
kohtia. Tällaisen kokoelman peruslähtö-
kohtia olivat esimerkiksi filateelinen tai 
ei-filateelinen lähestymistapa ja kuuluiko 
siihen myös postihistoriaa. Nämäkin asiat 
selvenivät kuuntelijoille. Saimme nähdä 
näytteitä nimenomaisesti Päijät-Hämeen 
postista, jopa harvinaisuuksia. Esitelmä oli 
varsin mielenkiintoinen ja herättikin pal-
jon kysymyksiä kuulijoissa, joihin Pekka 
Taitto auliisti vastasi. 

Marraskuun toiseen kokoukseen 
20.11. oli saapunut paikalle vain kuusi 
jäsentä. Kokouksen aluksi puheenjohtaja 

9.10. saimme kuulla Ari-Ilmari Iisakkalan 
kertovan talvisodan taustoista. Kuvassa 
Ari-Ilmari Iisakkala suorittamassa voitto-
arpojen nostoa yhdessä Arno Kullbergin 
kanssa.

Pekka Taitto oli 6.11. tullut Hollolasta ker-
tomaan kotiseutufilateliasta.
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Suomen Filatelistiliitto palkitsi kaksi upseerifilatelistia pronssisella Pro Philatelia -mitalil-
la. Vasemmalla Tapani Talarin mitalinjulkistus ja oikealla Arvo Sohkasen mitalin luovutus.

kierrätti selailtavana saapunutta kirjalli-
suutta. Juurikaan muuta ei ollut kenel-
läkään mielessä, joten puheenvuoron sai 
kokouksen esitelmöitsijä Jukka Mäkinen. 
Jukka Mäkinen oli kuusi vuotta sitten 
vuonna 2011 käynyt kerhossamme pu-
humassa ”Näyttelykokoelman synopsik-
sesta”. Hänen aiheensa tällä kertaa oli: 
”Avoin filatelia”. Vuonna 1995 oli käy-
tössä avoin luokka ilman sääntöjä. Avoin 
luokka laajeni Ruotsista muihin pohjois-
maihin ja vuonna 2012 siitä tuli pysyvä Ka-
tegoria. Suomessa se oli näyttelyssä ensi 
kerran vuonna 2013 Savofilassa uusilla 
säännöillä. Pääsääntöisesti kokoelmassa 
tulee nykyisin olla 50 % filateelista ja 50 % 
ei-filateelista aineistoa. Aiheen sen sijaan 
voi valita vapaasti. Kokoelma kehitetään 
valittuun aiheeseen liittyvän kertomuksen, 
ei saatavilla olevan materiaalin, mukaises-
sa järjestyksessä. Idearikasta ja luovaa ai-
heen käsittelyä arvostetaan. Kokoelmaan 
tulee liittää myös tarpeellinen aiheen mu-
kainen tekstitys, jonka avulla kokoelmas-
ta tulee ymmärrettävä. Hän esitteli myös 
kohdat, mistä saa pisteitä keräyttyä ja mi-
ten paljon. Esimerkkikokoelmana hänellä 
oli Jari Majanderin tee-aiheinen kokoel-
ma. Esitelmä oli mielenkiintoinen ja tun-

tui kiinnostavan kuulijoita. He esittivätkin 
esitelmöitsijälle runsaasti kysymyksiä. 

Joulukuun ensimmäiseen kokoukseen 
4.12., joka oli yhdistyksen sääntömääräi-
nen vaalikokous, oli sentään tullut paikalle 
seitsemän jäsentä, siis yksi enemmän kuin 
edellisvuonna. Vaalikokouksen puheen-
johtajaksi valittiin Kai Varsio ja sihteeriksi 
Timo Pokela. Pöytäkirjantarkastajiksi ja 
ääntenlaskijoiksi valittiin Jouko Kottila ja 
Arvo Sohkanen. Yhdistyksen hallitukseen 

Jukka Mäkinen oli tullut 20.11. kokouk-
seen puhumaan avoimesta filateliasta.
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Ari-Ilmari Iisakkala
1935–2017

IN MEMORIAM
Lokakuussa 2017 tuli tietoomme 
suruviesti jäsenemme poismenosta. 
Upseerifilatelistit jäävät kaipaamaan 
pitkäaikaista jäsentämme lämpimin 
muistoin.

Ari-Ilmari Isakkala, eversti evp, syntyi 
22.9.1935 Joensuussa ja poistui jou-
kostamme 24.10. 2017 Lahdessa 82 
vuoden ikäisenä. Hän oli liittynyt yhdis-
tykseemme 1968 jäsennumerolla 181.

Hän pääsi ylioppilaaksi Lahden ly-
seosta v. 1955. Sotilasurallaan hän 
palveli tykistöupseerina moninaisis-
sa päällikkö- ja komentajatehtävissä 
Tampereella, Oulussa, Vaasassa ja Hel-
singissä. Jäätyään eläkkeelle 1995 hän 
toimi lukuisissa luottamustehtävissä, 
joista useita kunniajäsen tai puheen-
johtajanimityksiä. Ari-Ilmari Iisakkala 
toimi myös JP27:n Perinneyhdistyksen 
Päijät-Hämeen osaston puheenjohtaja-
na isänsä perinnettä vaalien.Hän perusti 
vuonna 1989 turvallisuusalan yrityksen 
Oy Ariturva Ltd:n ja työskenteli sen toi-
mitusjohtajana. Hänen harrastuksiinsa 
kuului myös ampumaurheilu. Ari-Ilmari 
Iisakkalan  filateeliset keräilyalueet oli-
vat Suomi, Baltian maat ja Saksa.

valittiin seuraavaksi toimikaudeksi pu-
heenjohtajaksi Kai Varsio, varapuheenjoh-
tajaksi Kaarlo Hirvikoski, sihteeriksi Timo 
Pokela. Yhdistyksen virkailijoiksi valittiin 
rahastonhoitajaksi Kaarlo Hirvikoski, vaih-
donjohtajaksi Arno Kullberg, jäsenasioi-
den ja lehden hoitajaksi sekä kotisivujen 
ylläpitäjäksi Arvo Sohkanen. Toiminnan-
tarkastajaksi valittiin Aleksi Vuorenmaa ja 
varatoiminnantarkastajaksi Tapani Talari. 
Jäsenmaksut vuodeksi 2018 pidettiin en-
nallaan eli pääkaupunkiseudun jäsen 20 
euroa ja maakuntajäsen 18 euroa. Yhdis-
tyksen talousarvio vuodeksi 2018 hyväk-
syttiin pienen keskustelun ja vekslauksen 
jälkeen sellaisenaan. Puheenjohtaja päätti 
kokouksen. Tämän jälkeen siirryttiin nor-
maaliin kuukausikokoukseen. Kuulemi-
sissa ei ollut kovin kummoista. Puheen-
johtaja Kai Varsio esitteli seinänäytöllä 
yhdistyksen kotisivuja. Niihin päätettiin 
tehdä pieniä muutoksia. Tämän jälkeen 
puheenjohtaja yllätti yleisön ja kertoi, että 
Suomen Filatelistiliitto oli päättänyt myön-
tää kahdelle jäsenelle pronssisen Pro Phi-
latelia  -mitalin. Mitalin saivat yhdistyksen 
hyväksi tehdystä työstä Tapani Talari ja 
Arvo Sohkanen. Omasta puolestani lau-
sun yhdistyksen hallitukselle tästä kunni-
anosoituksesta parhaat kiitokseni. 

Vuoden viimeinen kokous 18.12. pi-
dettiin kahdeksan jäsenen voimin. Pu-
heenjohtaja Kai Varsio toi terveisiä Fila-
telistiliiton ja Postin yhteisneuvottelusta 
koskien postimerkkeilyyn liittyviä asioita. 
Hänen mukaansa asiassa edetään nyt 
sovittelevissa merkeissä. Ilmeisesti Postin 
johto viimein havaitsee, etteivät filatelis-
tit olekaan mikään turha joukko. Perästä 
kuuluu. Lisäksi puheenjohtaja toi esille sen 
seikan, että voisimme juhlistaa vuonna 
2018 puolustusvoimien 100-vuotisjuhlaa 
tekemällä filateliaa sivuavan ehkä yhden 
tai kahden kehyksen näyttelyn, joka si-
joitettaisiin 4.6.2018 esimerkiksi pääesi-
kunnan paviljonkiin ja ehkäpä muihinkin 
tiloihin. Tämä homma lähti nyt käyntiin ja 
toivottavasti pääsemme maaliin asti. Ti-
laisuuden lopuksi toivotimme toisillemme 
hyvää joulua ja uutta vuotta.

   Teksti ja kuvat Arvo Sohkanen
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UPSEERIFILATELISTIT R.Y:N HALLITUS JA VIRKAILIJAT 2018
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

2018 KEVÄTKAUDEN KERHOILLAT, ESITELMÄT JA TAPAHTUMAT
  Pvm Ohjelma 

  15.1. Kaarlo Hirvikoski: Paineen alla – postitoiminta Viron alueella 1940–1946

  29.1. Tapani Talari: Suomen leijonan matka Uppsalasta Saarismerkkiin

  12.2. Ulla Kemppilä: Jenni Haukio -kokoelman laatiminen

  26.2. Lauri Poropudas: Suomen eturivin filatelisteja ja huomattavia Suomi-
 kerääjiä ulkomailta -teoksen kirjoittaminen 
  12.3 Seppo Salonen: Panssarivaunukokoelman laatiminen   

  26.3. Upseerifilatelistien sääntömääräinen vuosikokous     
    9.4. Timo Pokela: Valmistautuminen lentoposti-kokoelmalla Tallinnan näytte-  
 lyyn 2018 ja Jorma Keturi: Salainen postinurkinta ja julkinen postisensuuri

  23.4. Vierailu Iisalmella Olvi Oluthallilla Postimerkkimuseossa ja Panimomuseossa.
 Tämä vierailu on toteutuessaan 2-päiväinen. Tiedotamme asiasta kevään   
 aikana sähköpostitse sekä kotisivuillamme. Mikäli vierailu ei toteudu niin   
 tilalla on Jari Majanderin esitelmä: Polkupyörä   

    7.5. Jukka Vesterinen: Postikorttien keräily

  21.5. 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!


