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Tämän lehden välissä on vuoden 2019 jäsenmaksun suorittamista varten tili-
siirtolomake. Maksu pyydetään suorittamaan tammikuun aikana. Yhdistyksen 
jäsenmaksuun ei sisälly Filatelisti-lehden tilaus. Filatelistiliitto laskuttaa sen.

Perinteinen pikkujoulukokous pidettiin tänä vuonna kolmen kerhon yhteiskokouksena 
17.12.2018 Olvi Oyj:n markkinointikonttorissa Hämeentiellä Helsingissä. Kuvassa on 
meneillään joulutarjoilusta nauttiminen. Tilaisuudesta kerrotaan lisää Kerhotoimintaa-
jutussa sivuilla 14–15.
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Kai Varsio

Uusin haastein uuteen vuoteen

Uf PÄÄKIRJOITUS

Uusi vuosi on jälleen kerran alkamassa yhtä puhtaana kuin vasta satanut lumi. 
Jäikö jotain tekemättä viattoman lumen alle? Näin on hyvä kysyä itse kunkin 
upseerifilatelistin! Puheenjohtajan ainakin on vaikea kiemurrella irti saavutta-
mattomien tavoitteiden listasta. Kokonaisjäsenmäärä ei ole lisääntynyt, vaikka 
uutta vertakin on riviimme saatu. Puheenjohtaja ei ole myöskään kyennyt näyt-
tämään esimerkkiä osallistumalla ensimmäistä kertaa näyttelyyn, esimerkiksi 
yhden kehyksen avoimen-luokan kokoelmalla.

Talous on toistaiseksi riittävällä pohjalla toimintamme määrään nähden. 
Ehkä hieman enemmänkin voisimme tulevaisuudessa tehdä! Tuleva kevät on 
kuitenkin esitelmäpainoitteinen! Toisaalta ainakin pääkaupunkiseutulaisille on 
tarjolla muutama vilkas postimerkkikerho, huutokauppoineen ja myyntitiskei-
neen, vierailujen kohteeksi. Käykää kylässä!

Olisiko mahdollista, että joku pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuva jäse-
nemme kutsuisi meidät paikkakunnalleen syksyn aikana tapaamiseen ja ehkä 
samalla tutustumaan johonkin kohteeseen. Kerho maksaa tietysti ainakin jär-
jestelykulut. Haaste on nyt ainakin riittävän ajoissa esitetty!

Juhlavuoden aikana tehty ja Suomea kiertänyt ”Puolustusvoimat 100-v. 
roll-upp -näyttely” päätyi Mikkeliin 6.12. itsenäisyyspäivämme juhlaparaati-
paikkakunnalle. Olimme paikalla kauppakeskus Stellan pääaulassa aika ajoin 
keskellä edestakaisin liikkunutta paraatiyleisöä. Näkyvyys ei oikeastaan olisi 
voinut olla parempi.

Kaikkiaan roll-uppit ehtivät kiertää kuudella paikkakunnalla seitsemässä ta-
pahtumassa ja ovat keväällä esillä Iisalmen postimerkkimuseossa. Toivottavasti 
löytyy vielä jäsenaktiivisuutta viedä mainio ”esitteemme ja käyntikortimme” 
moniin muihin kohteisiin tulevan vuoden aikana.

Vaalikokouksessamme valittiin samat henkilöt jatkamaan hallituksessa ja 
virkailijoina. Kiitämme luottamuksesta!

Hyvää vuodenvaihdetta sekä menestystä uudelle vuodelle.
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Uf HISTORIAN HAVINAA

Dr. Phil April vastaili lukijoiden kysymyksiin
Kysymys- ja vastauspalsta:

Dr. Phil April vastaili erinäisiin kysymyksiin lehdessä nro 2/1977 (42) seuraavasti:

Kysymys: Käyttäessäni uusia pesuaineita vihreät merkit ovat muuttuneet sinisiksi. En 
halua että vihreät merkit muuttuvat sinisiksi. Mitä teen? – Rouva Pulmunen

Vastaus: Käyttäkää väkevöityä rikkihappoa. Silloin vihreät merkit eivät muutu sini-
siksi.. – Dr. P. A.

Kysymys: Pyromaani poltti taloni ja omaisuuteni. Vain kokoelmani, jossa on 70-luvun 
juhlamerkkejä, jäi jäljelle. Mitä nyt teen? – Epätietoinen Oulunkylästä

Vastaus: Lahjoittakaa kokoelmanne pyromaanille. – Dr. P. A.

Kysymys: Aloittaessani filatelian, luulin että täten saisin elämääni jännitystä. En ole saa-
nut mitään jännitystä. Voitteko neuvoa, mitä minun tulisi tehdä? – Jännitystä kaipaava 
Jakomäestä

Vastaus: Matkustakaa Ugandaan. – Dr. P. A.

Kysymys: Mitä posti tekee, kun on sähkölakko ja uudet hienot leimauskoneet eivät 
toimi? – Soikio 56

Vastaus: Käyttää kynttilännokea. – Dr. P. A.
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Postimerkkimessuilla 25.10. 2018
Postimerkkimessut olivat tänä vuonna 
hiukan edellisvuotisia vaisummat. Fi-
latelistiliitto oli jo aiemmin ilmoittanut, 
ettei heidän osastonsa ole enää samas-
sa mittaluokassa kuin aiempina vuosina. 
Posti yllätti positiivisesti, mainostamalla 
”Postiset”-lehdessään näyttävästi näistä 
messuista. Tosin heillä ei kumminkaan 
ollut omaa osastoa, ainoastaan Ahve-
nanmaan osaston kupeessa oli heidän 
kylttinsä. 

Kokoelmanäyttelystä vastasi tänä 
vuonna Suomen Filatelistiseura. Näytteillä 
oli peräti 50 kehystä. Näyttelyn teemana 
oli tänä vuonna ”Kokomaailmakeräily”.
Kokoelmia oli monenlaisia sekä postimer-
keistä että postikorteista ja muista avoi-
men luokan aiheista. Edelleenkään jär-
jestävät seurat eivät ole saaneet paikalle 

minkäänlaista opastusta niille kävijöille, 
jotka tulevat filatelistimaailman ulkopuo-
lelta. Tämä on kyllä jokavuotinen puute, 
eikä se näytä korjaantuvan millään.

Puheenjohtajamme Kai Varsio oli tuo-
nut paikalle PV 100 -näyttelyn roll-upit, 
jotka oli sijoitettu Filatelistiliiton myynti-
pöydän kupeeseen kaikkien näyttelyssä 
kävijöiden ihasteltaviksi.

Paikalla olivat tietenkin taas kaikki pe-
rinteiset postimerkkikauppiaat. Kauppa 
kävi mukavasti, päätellen siitä että useim-
mat istuintuolit myyntipöytien ympärillä 
olivat jatkuvasti varattuina. 

Poikkeuksellisesti en tavannut tänä 
torstaina yhtään kerholaistamme. Oliko 
vain huono tsägä? Oheiset kuvat välittä-
kööt messuterveiset.

   Teksti ja kuvat Arvo Sohkanen

Filatelistiliiton myyntitiskillä päivysti myös liiton puheenjohtaja Klaus Juvas. Myytävänä 
oli mm. juuri ilmestynyt Hannula & Valtosen kirjoittama kirja: Selvitä postimerkin julkai-
sijamaa.
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Postimerkkinäyttelyssä olivat paikalla myös Upseerifilatelistien PV 100 -näyttelyä varten 
yhdessä Postimuseon kanssa tekemät roll-upit. Roll-upit kiertävät ympäri Suomea eri pai-
koissa.
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Paikalla on uskollisesti joka vuonna Tom Peltonen Postimerkkiliike Lauri Peltonen Oy:stä.

Kuten myös Käpylän Merkki edustajineen.
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Fontti, joka auttaa muistamaan paremmin
RMIT-yliopisto Australiassa on kehittänyt Sans Forgetica -fontin, jolla kirjoitettu 
teksti auttaa ihmisiä muistamaan paremmin. Mikäli haluat kokeilla muistiasi, voit 
lukea alta tällä fontilla kirjoitetun tekstin.

Noin 400:lle oppilaalle tehdyn kokeen mukaan tällä fon-
tilla kirjoitetun tekstin muisti paremmin 57 %. Vastaavasti 
Arialilla kirjoitetun tekstin muisti paremmin 50 % kokeisiin 
osallistuneista. Asia perustuu siihen, että Sans Forgetical-
la kirjoitettua tekstiä ei voi lukea vain silmäilemällä, vaan 
jokainen sana on luettava erikseen, koska tämä fontti on 
vaikeampilukuista. Näin teksti jää lukijan mieleen paremmin.

Postilaitoksia edustaa messuilla aina Ahvenanmaan Posti. Myös Suomen Posti oli liiman-
nut kylttinsä heidän standiinsa.
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Me postihistorian harrastajat yritämme 
tutkia kaikkea, mitä postit ja postilaitok-
set puuhailevat. Tavallisimmat kiinnos-
tuksen kohteet ovat postitaksat, postin 
kulkureitit, postitoimipaikkojen historia, 
lähetysten päällä olevat merkinnät, kuten 
esimerkiksi postileimat jne.

Kun lähdin käymään ”lomamatkalla” 
(eläkeläinen) Espanjassa, sovimme Arvon 
kanssa, että yritän kertoa lukijoille jotain 
sikäläisestä filateliasta tai jostain sellaises-
ta. Kun olimme enimmältään pienehköllä 
paikkakunnalla (englanniksi town), mie-
leeni tuli kokeilla otsikon mukaista juttua, 
jollainen oli joskus avoimen luokan koko-
elmani nimi eli postittaa jotakin kirjelaati-
kon kautta johonkin.

Juttu lähti liikkeelle siten, että ostin 
aiheeseen sopivan kuvakortin ja posti-
merkin paikallisesta ”asiamiespostista”. 
Postimerkin kohdalla kävimme keskuste-

lun, jossa otin vastuulleni sen, että Suomi 
on Euroopassa eli ostin Euroopan taksan 
mukaisen merkin, 1,35 euroa, ja liitin sen 
korttiin, johon olin kirjoittanut saajan ni-
men ja osoitteen.  Tällainen kohde sisältää 
siis perinteiseen filateliaan kuuluvan posti-
merkin ja kuvakorttikokoelmaan sopivan 
kortin.

Sitten piti alkaa se postihistorian teko. 
Pudotin kortin oheisen kuvan keltaiseen 
kirjelaatikkoon, joka sijaitsi moottoritien 
liittymän vierellä. Vihreä laatikko siinä 
ohella on Espanjan postin sivujen mu-
kaan virkakäyttöön, siis kai jonkinlainen 
jakelulaatikko tai postinjakajan eväiden 
säilytykseen.

Ja sitten analyysiin. Kuten Seppo Talvio 
kokoelmansa esittelyn yhteydessä kertoi, 
postihistorian kohteen osalta tulee tutkia 
MMM eli maksu, matka ja merkinnät. 
Maksuhan tässä on 1,35 euroa. Matkan 

Kirjelaatikko postihistorian tekijänä

Vasemmalla keltainen kirjelaatikko yhdessä paikallisen postin vihreän laatikon kanssa tu-
kevan männyn suojeluksessa. Oikealla istuinpenkki pienikasvuisille.
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olisin arvioinut lähinnä postileimojen avul-
la, mutta kun Espanjakin näyttää omineen 
Suomen järjestelmän eli ei turhaan pilaa 
postimerkkiä epäselvällä leimalla, on vain 
uskominen väitettäni, että kortti on kul-
kenut linnuntietä noin 3100 km Marbella 
Playasta 12.11.2018 Helsingin Pukinmä-
keen, jonne se saapui todennäköisesti jon-
kin postihallinnon (Deutsche Post?) kautta 
lentopostissa Arvon postilaatikkoon ilmoi-
tuksen mukaan 22.11.2018.

Tällaista on tänä päivänä postihisto-
riakohteiden teko. Postilaitokset säästä-
vät leimaamisessa, jotta asiakkaat voivat 
käyttää merkit uudelleen ja postin tulojen 
vähentyessä saadaan syy riisua palvelui-
ta. Espanjan postin sivuilla kerrotaan, että 
kirjepostin vähennyksen ja pakettipostiin 
keskittymisen vuoksi esimerkiksi kirjelaa-
tikoita on jouduttu vähentämään. Niitä oli 
10 vuotta sitten 33.609 kpl, kun niitä nyt 
on enää 25.163 kpl. Ja jos yrittää postin 
toimipaikassa saada aikaan postihisto-
riakirjeen, käy niin kuin itselleni eräässä 

asiamiespostissa Suomessa. Pyysin saada 
ylipainoisen kirjeen taksaan sopivat pos-
timerkit kauniisti leimattuina ja läpinäky-
vään kuoreen lähetyksen päälle (kuten 
LaPe tekee), jottei niitä uudelleen kone-
leimattaisi. Kävi ilmi, ettei siihen löydy oh-
jeistusta ja sitten piti liimata merkit kuoren 
päälle, mutta leimasimessa oli pari kuu-
kautta vanha päiväys ja sitä vaihdettaessa 
leimasin hajosi, joten sain kuoren päälle 
sellaisen konetarran. Tuollainen tarrahan 
kyllä osoittaa postimaksun ja lähtötoimi-
paikan, joten postihistorian kannalta se 
on ok, mutta kun vastaanottaja oli pikem-
minkin perinteisen filatelian harrastaja, se 
ei mennyt oikein.

Kaikesta tuosta edellä olevasta purpu-
tuksesta huolimatta kirjelaatikko tänäkin 
päivänä usein käynnistää kirjeen tai kortin 
muuttumisen postihistorialliseksi keräily-
kohteeksi.

Hyvää uudenvuoden aikaa kaikille!
          Teksti ja kuva Kaarlo Hirvikoski

Yllä espanjalaiseen postilaatikkoon 12.11.2018 laitettu kortti, joka saapui turvallisesti pe-
rille 10 päivän kuluttua 22.11.2018.
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Uf KERHOTOIMINTAA

Syyskausi 2018

Syyskauden avauskokoukseen 10.9. saa-
pui paikalle seitsemän jäsentä. Puheenjoh-
taja Kai Varsio avasi kokouksen toivottaen 
jäsenet mukaan syyskauden kokouksiin. 
Kuulumisten kyselyssä kukin kertoi hiukan 
siitä, miten kesä oli mennyt. Kai Varsio 
kertoi tohtorijuhlallisuuksista, joihin hän 
oli osallistunut, seuranaan mm. tasaval-
lan presidentti Sauli Niinistö. Kokouksen 
käsiteltäväksi oli toimitettu jäsenhakemus 
uudeksi jäseneksemme. Puheenjohtaja 
esitteli hakemuksen ja suoritetussa ää-
nestyksessä Risto Piekka hyväksyttiin yk-
simielisesti jäseneksemme. Puheenjohtaja 
kertoi siitä kuinka PV 100 -näyttelymme 
roll-upit olivat kiertäneet ja minne ne oli-
vat seuraavaksi menossa. Vastaanotto 
niille on ollut ilmeisen suopea ja haluttu. 
Kai Varsio on ryhtynyt kirjoittamaan tois-
taiseksi viisiosaista kirjasarjaa lentotuki-
aluksista. Niistä ensimmäinen osa ”Alta-

vastaajasta tuhovoimaksi” on koht’sillään 
tulossa painosta. Sitä on todennäköisesti 
saatavana jäsenhintaan jossain tulevassa 
kokouksessa. Seuraavakin osa ”Apualuk-
sesta merimahdiksi” on tekeillä ja ilmes-
tynee seuraavana syksynä. Siitä saimme 
nähdä heijastettuna seinänäytölle koon-
nelman, jota Kai Varsio selosti kuunteli-
joille. 

Syyskauden toinen kokous 24.9. sai 
paikalle seitsemän jäsentä. Kokouksen 
aluksi keskusteltiin Liiton tilanteesta, 
Postimerkkimessuista ja puheenjohtaja 
Kai Varsion uudesta kirjasta, joka jul-
kistetaan Forum Marinumissa Turussa 
17.10.2018. Samaan aikaan PV 100 -roll 
upit ovat myös näytteillä ko. tiloissa. Myös 
Postin toiminnasta ja postikonttoreita kor-
vaavista paikoista tuntui löytyvän keskus-
telun aihetta. Puheenjohtajan aloitteesta 
keskusteltiin vielä edesmenneestä Kari 
Rahialasta ja muistimme häntä hetken 
hiljaisuudella. Esitelmävuorossa oli tällä 

Puheenjohtaja Kai Varsio esitteli näyttötaululla 10.9. kokouksessa 5-osaisen kirjasarjansa 
toista osaa ”Apualuksesta merimahdiksi” .
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kertaa Timo Pokela, joka oli osallistunut 
EstEx 2018 -näyttelyyn kesän aikana Tal-
linnassa. Hän oli saavuttanut siellä kokoel-
mallaan: ”Airmail of Finland 1913–1952” 
86 pisteellä ison Vermeilin. Timo kertoi 
kokemuksia näyttelykokoelman rakenta-

misesta ja näyttelystä valaisten asiaa joil-
lakin kohteilla. Mainittakoon, että Kaarlo 
Hirvikoski oli niin ikään osallistunut sa-
maan näyttelyyn perinteisen filatelian ko-
koelmallaan: ”Die Paketmarken der Firma 
Väinö Paunu (Oy)” saavuttaen hopeoi-
dun pronssin 66 pisteellä. Timo Pokelaa 
kannustivat paikalla olleet jäsenemme 
jatkamaan ja kehittämään kokoelmaansa 
tulevia näyttelyitä varten. 

Lokakuun ensimmäinen kokous 8.10. 
kirvoitti yllättäen paikalle 12 henkilöä, 
joista yhdeksän jäsentä. Rautatien Fila-
telisteista oli saapunut paikalle Tedik Be-
derdin ja Jussi Saarinen. Kokouksen aluksi 
uusi jäsenemme Risto Piekka esittäytyi ja 
kertoi hiukan keräyspuolestaan. Puheen-
johtaja Kai Varsio oli tuonut näytteille uu-
den kirjan lämpiäiskappaleen ja saimme 
tutustua siihen. Joitakin kirjatilauksia oli 
jo tullut. Puheenjohtaja kertoi Postin tilan-
teesta. Postissa on kuulemma enää kaksi 
henkilöä käsittelemässä postimerkkipuol-
ta. Merkit ilmeisesti on tarkoitus alasajaa 
lähituntumassa. Heti kun ensimmäinen 
valtio kehittää systeemin, jossa merkkejä 
ei enää tarvita, Suomi menee todennä-
köisesti samaan systeemiin. Aikansa ku-
takin. Kokouksen esitelmöitsijänä oli tällä 
kertaa hyvin tuntemamme Jorma Keturi. 

Kai Varsion kirja ”Altavastaajasta tuho-
voimaksi” ilmestyi 17.10.2018. Halukkaat 
voivat ostaa kirjan 30 euron jäsenhintaan 
kääntymällä Kai Varsion puoleen.

Timo Pokela esitelmöi 24.9. kokouksessa.

Jorma keturi oli esitelmävuorossa 8.10. 
kokouksessa aiheenaan ”Postihistorialli-
nen tutkimusprojekti Perlustraatio”.
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Hänen esitelmänsä aiheena oli ”Postihis-
toriallinen tutkimusprojekti Perlustraatio 
(kuorien auki höyryttäminen ja niiden si-
sällön lukeminen)”. Perlustraatio keskittyi 
poliittisiin juonitteluihin, diplomaattisiin, 
rikos- ja sotilasasioihin. Arseni Zakrevs-
ki toimi Suomen kenraalikuvernöörinä 
1824–1831. Hän toimi yhteistyössä pos-
titirehtöörin kanssa salaisen kirjeurkinnan 
ylläpitämiseksi Suomen suuriruhtinaskun-
nassa. Esitelmä herättikin monia kysymyk-
siä, joihin saimmekin vastauksia. 

Lokakuun toinen kokous 22.10. käytiin 
seitsemän jäsenen voimin. Puheenjohta-
jan ollessa sairauslomalla kapteenin tehtä-
viä hoiti Kaarlo Hirvikoski. Alkupuheissa ei 
mitään mainittava filateliaan liittyvää asiaa 
noussut esille, enempi muita kuulumisia. 
Tämänkertainen esitelmöitsijämme oli 
Seppo Talvio aiheenaan: ”Atlantin laiva-
posti”. Laivapostia käsiteltiin ajalta 1843 – 
1874 UPU:n syntymiseen asti. Aluksi Sep-
po kertoi siitä, kuinka hän tuli ryhtyneeksi 
nimenomaisesti laivapostin keräilijäksi. 

Laivapostia käsiteltiin esitelmässä lähinnä 
postihistorian näkökulmasta. Laivapostin 
kerääminen vaatii todella perinpohjaista 
perehtymistä aiheeseen, koska yksikään 
kohde ei itsessään kerro mitään.  Esillä oli 
todella hienoja lähetyksiä, joita saimme 
nähdä osin heijastettuna ja lopulta koko 
kansio kiersi ihailtavana. Sepon mukaan 
on mahdollista, että näinkin vanhoja 
kohteita vielä löytyisi, ainakin keräilijöiltä. 
Monet vanhat keräilijät ovatkin jo haluk-
kaita luopumaan materiaaleistaan. 

Marraskuun ensimmäinen kokous 
5.11. oli tuonut paikalle kahdeksan jä-
sentä. Aluksi puheenjohtaja Kai Varsio 
kertoi messukuulumisia, todeten myös 
sen, että Filatelistiliiton osastolla olleet PV 
100 -roll-upit olivat herättäneet enem-
mänkin huomiota. Hänen mukaansa Pos-
timerkkimessut olivat onnistuneemmat 
kuin edellisenä vuotena. Puheenjohtaja 
oli käynyt tutustumassa 17.12. pidettä-
vän pikkujoulukokouksen pitopaikkaan 
ja vaikutti tyytyväiseltä asian suhteen. 

Seppo Talvio tuli 22.10. kokoukseemme kertomaan Atlantin laivapostista.
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Kuulumisissa ei enemmälti tullut mitään 
tähdellisempää esille. Ohjelman mukai-
sessa esitelmävuorossa oli jäsenemme 
Heikki Heino Valkeakoskelta aiheenaan: 
”Kenttäpostin koneleimat”. Heikin mu-
kaan aihe oli varsin kapea-alainen, mutta 
kohteiden saatavuudeltaan hyvinkin laaja. 
Hänellä oli näytteitä kaikilta 10:ltä kenttä-
postikonttorin sekä Lapin sodan alueelta. 
Esitelmän toisessa vaiheessa hän esitteli 
vielä ”Asevelvollisten kenttäpostia ajalta 
1.12.1940 – 20.6.1941”. Esitelmät kir-
posivat joitakin kysymyksiä, joihin Heikki 
vastasi mielellään.

Marraskuun toinen kokous 19.11. sai 
paikalle kahdeksan jäsentä. Kokouksen 
aluksi puheenjohtaja Kai Varsio kertoi 
hänen sähköposti-osoitteistonsa kaappa-
uksesta. Tosin päivän mittaan moni oli jo 
huolestunut asiasta. Tilanne oli kuitenkin 
jo hoidossa. Kai kertoi terveiset Jouko 
Kottilalta, joka joutuu sairauskohtauksen 
takia pitämään hiukan aikaa sairauslomaa. 
Puhuttiin hiukan pikkujoulukokouksesta 
ja sen pitopaikasta, johon puheenjohtaja 
oli käynyt tutustumassa. Tämänkertaisen 

kokouksen esitelmöitsijänä oli Eero Mä-
kelä, joka esitteli ensin itsensä ja kertoi 
sen jälkeen Suomen TUB-joulumerkki-
kokoelmastaan ja valotti kokoelman ai-
kaansaamista. Yleensäkin täydellisen ko-
koelman hankkiminen vaatii rahaa, joskus 

Valkeakoskelainen Heikki Heino esitteli kokoelmaansa ”Kenttäpostin koneleimat” 5.11. 
kokouksessamme.

Eero Mäkelä esitteli 19.11. kokouksessa 
TUB-joulumerkkikokoelmaansa.
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enemmän, joskus vähemmän. Hänen ko-
koelmansa alkoi ns. omenapuu-merkistä, 
vaikka alun perin se ei ollutkaan miksi-
kään joulumerkiksi tarkoitettu. Siihen se 
kuitenkin muotoutui, koska sitä käytettiin 
paljon jouluaiheisten korttien ja kirjeiden 
lähettämisen yhteydessä. Sehän ei ollut 
kuitenkaan postimerkki. Näitä ns. hyvän-
tekeväisyysmerkkejä julkaistiin aina vuo-
teen 2001 asti, jolloin niiden julkaiseminen 
lopetettiin. Esitelmä oli mielenkiintoinen ja 
ansaitsi tuntuvat aplodit. 

Joulukuun ensimmäinen kokous 3.12. 
oli yhdistyksen sääntömääräinen vaali-
kokous. Paikalla oli yllättäen kahdeksan 
jäsentä, mikä yllätti kokousväen. Vaali-
kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kai 
Varsio ja sihteeriksi Timo Pokela. Pöy-
täkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi 
valittiin Kai Masalin ja Arvo Sohkanen. 
Yhdistyksen hallitukseen valittiin seu-
raavaksi toimikaudeksi puheenjohtajaksi 
Kai Varsio, varapuheenjohtajaksi Kaarlo 
Hirvikoski, sihteeriksi Timo Pokela. Yhdis-
tyksen virkailijoiksi valittiin rahastonhoita-
jaksi Kaarlo Hirvikoski, vaihdonjohtajaksi 
Arno Kullberg, jäsenasioiden ja lehden 
hoitajaksi sekä kotisivujen ylläpitäjäksi 
Arvo Sohkanen. Toiminnantarkastajaksi 
valittiin Aleksi Vuorenmaa ja varatoimin-
nantarkastajaksi Risto Piekka. Jäsenmak-
sut vuodeksi 2019 pidettiin ennallaan eli 
pääkaupunkiseudun jäsen 20 euroa ja 
maakuntajäsen 18 euroa. Yhdistyksen 
talousarvio vuodeksi 2019 hyväksyttiin 
pienen keskustelun ja vekslauksen (osa 
kuluista siirrettiin jäsentoimintaa-kohdan 
alle) jälkeen sellaisenaan. Puheenjohta-
ja päätti vaalikokouksen. Tämän jälkeen 
siirryttiin normaaliin kuukausikokoukseen. 
Timo Pokela ilmoitti, että hänen yhdessä 
Jorma Keturin kanssa kirjoittamansa kirja 
”Lentopostia – Posti lentää ajan siivellä” 
(”Finnish Air Mail 1918–1952”) oli osal-
listunut Bangkokissa Thailand 2018 FIP-
näyttelyyn kirjallisuusluokassa englannin 
kielisen lyhennelmän kanssa. Se saavutti 
88 pisteellä Ison Vermeilin. Onnittelut 
Timolle ja Jormalle. Samassa näyttelyssä 
myös Jussi Tuori sai kokoelmastaan ”The 
First Postal Stationery Issues of Indepen-

dent Finland 1917–1929” PS-luokassa 
90 pisteellä kultaisen mitalin. Onnittelut 
myös Jussille. Seuraavaan pikkujouluko-
koukseen todettiin ilmoittautuneen tähän 
mennessä 18 henkilöä. 

Joulukuun ja syyskauden viimeinen ko-
kous 17.12. oli kolmen yhdistyksen yh-
teiskoukous ja samalla pikkujoulukokous. 
Kokousta varten meidät oli kutsuttu Olvi 
Oyj:n markkinointikonttorille Hämeen-
tiellä. Siellä olivatkin todella tyylikkäät 
edustustilat. Olvin toimitusjohtaja Lasse 
Aho oli estynyt saapumasta tilaisuuteen 
ja meidät otti vastaan hänen adjutanttinsa 
Ilkka Auvola. Hän esitteli pikaisesti Olvin 
tyylikkäät tilat, jotka käsittivät koko ker-
roksen talosta. Valitettavasti hänkään ei 
voinut jäädä kokouksen ajaksi, vaan saim-
me pitää kokouksen yksinämme. Paikalle 
oli saapunut kaikkiaan 20 eri kerhojen 
edustajaa jakautuen seuraavasti: upsee-
rifilatelisteja oli 11, rautatiefilatelisteja 
7 ja ehiöläisiä 2. Kokouksen aluksi UF:n 

Timo Pokelan yhdessä Jorma Keturin kans-
sa tekemä kirja palkittiin Bangkokin näyt-
telyssä Isolla Vermeilillä. Kirjan voi hank-
kia kääntymällä Timo Pokelan puoleen.
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puheenjohtaja Kai Varsio toivotti kaik-
ki tervetulleiksi. Illan esitelmöitsijänä oli 
graafikko Timo Berry, jonka aiheena oli 
”Postimerkin synty”. Hän aloitti esitel-
män kertomalla mitä sisältyy postimerkin 
syntyyn ideasta postimerkiksi. Graafikko 
ei kuitenkaan pääse juurikaan vaikutta-
maan siihen minkälainen aihe tai edes 
paperi tulee kysymykseen uuden merkin 
aikaansaamisessa. Suunnittelijalle taval-
laan annetaan aihe, josta sitten pitäisi 

UPSEERIFILATELISTIT
KIITTÄVÄT

HARRI LIIKASTA
ja

KAARLO HIRVIKOSKEA

saamistaan filateelisista lahjoituk-
sista arpajaisvoittojamme varten.

suunnitelma tehdä. Aikaa siihen varataan 
normaalisti 3–12 kuukautta. Timo Berry 
kertoi, miten paljon ns. taustatyötä asi-
an eteen pitää tehdä. Hän esitteli joukon 
merkkejä, jotka hän oli saanut suunnitella. 
Yksi hienoimmista merkeistä oli Mauno 
Koiviston 2017 ilmestynyt 2,50 euron 
arvoinen sinimusta postimerkki. Esitelmä 
aiheutti monenmoisia kysymyksiä, joihin 
esitelmöitsijä auliisti vastasi. Valitetta-
vasti Timo Berry ei voinut jäädä paikalle 
kokouksen loppuajaksi. Tässä vaiheessa 
nautimme joulukahvit leipineen ja tort-
tuineen. Muutakin juomaa sai käydä ha-
kemassa baarin puolelta. Kahvien jälkeen 
seurasi ohjelmassa tietokilpailu, jonka oli 
edellisen voiton perusteella laatinut Sep-
po Volotinen. Hän oli perehtynyt tehtä-
vään hyvin ja viidentoista kysymyksen 
kilpailu oli aika visainen. Loppuosa oli 
Saksa-painotteinen, mikä aiheutti monel-
le päänvaivaa. Tietokilpailun voitti tänä 
vuonna rautatiefilatelisti Eero Viertola 
7/15 pisteellä ja toiseksi tulivat tasapis-
tein 6/15 rautatiefilatelisti Matti Vuori-
virta ja ehiöfilatelisti Yrjö Klinge. Voittaja 
sai erikoispalkinnon ja kaikki saivat myös 
kirjapalkinnon. Voittajalle rautatiefilate-
listi Eero Viertolalle tuli perinteen mu-
kaisesti velvollisuus järjestää tietokilpailu 
ensi vuonna. Loppuaika kului mukavan 
seurustelun merkeissä ja porukka hajaan-
tui hiljalleen kotimaisemiin. Kiitos annet-
takoon vielä Olvin toimitusjohtaja Lasse 
Aholle mukavista järjestelyistä.

    Teksti ja kuvat Arvo Sohkanen

Puheenjohtaja Kai Varsio kiitti esitelmöit-
sijä Timo Berryä ja luovutti hänelle UF:n 
lahjana kirjoittamansa kirjan ”Altavastaa-
jasta tuhovoimaksi.”

Tietokilpailun piti tänä vuonna Seppo Vo-
lotinen.
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UPSEERIFILATELISTIT R.Y:N HALLITUS JA VIRKAILIJAT 2019
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

2019 KEVÄTKAUDEN KERHOILLAT, ESITELMÄT JA TAPAHTUMAT
  Pvm Ohjelma 

  14.1. Heikki Kähäri: Pohjois-Inkeri

  28.1. Klaus Juvas: Mikrofilatelia

  11.2. Jari Majander: Kokomaailmakeräily

  25.2. Timo Pokela: EstEx 2018 -näyttelyn jälkeen uusia kohteita ja ajatuksia
  
  11.3. Upseerifilatelistien sääntömääräinen vuosikokous

  25.3. Kari Lehtonen: Aunus

    8.4. Jorma Keturi: Petsamon postiliikenne 1940

  22.4. Pääsiäismaanantai, ei kokousta

    6.5. Hannu Elo: Suomen väärenteitä, tekeleitä ja jälkileimauksia ennen kesää   
 1918

  20.5. Risto Pitkänen: Postilähetyksien analysointi

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!


