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Tämän lehden välissä on vuoden 2020 jäsenmaksun suorittamista varten tili-
siirtolomake. Maksu pyydetään suorittamaan tammikuun aikana. Yhdistyksen 
jäsenmaksuun ei sisälly Filatelisti-lehden tilaus. Filatelistiliitto laskuttaa sen.

Perinteinen pikkujoulukokous pidettiin useamman kerhon yhteiskokouksena 9.12.2019 
Olvi Oyj:n markkinointikonttorissa Hämeentiellä Helsingissä. Olvin toimitusjohtaja Lasse 
Aho oli jälleen tarjonnut meille tilat tähän kokoukseen. Kuvassa nautitaan tarjoilusta tilai-
suuden alkua odotellen. Tilaisuudesta kerrotaan tarkemmin sivuilla 12–13.



2

Kai Varsio

Mitäs sitten tehtäisiin

Uf PÄÄKIRJOITUS

Kerhomme jäsenen Timo Pokelan nopeasti edennyt sairaus päättyi 23.8.2019. Timon 
muistoa kunnioittaen osa tämän lehden sivuista on omistettu hänelle. Monet Timon 
ajatuksista, siitä kuinka kehittäisimme UF-toimintaa, jäivät kesken, tai oikeammin 
toivokaamme, että saivat vain pienen hetkellisen hidasteen. 

Helsingin kirjamessut ja Postimerkkimessut Stamp Forum 2019 on koettu. Senaatin-
tori-esiintymislavan vieressä ollut paikka oli näkyvä. Filatelistiliiton hieman muuttunut 
’esittelykonsepti’ oli toimiva, mutta työläs niille, jotka siitä päivystäjinä vastasivat.

Seuramme osallistui postimerkkinäyttelykehysten kokoamisen ja purkamisen tär-
keään vaiheeseen. Kiitos vielä kerran osallistujille. Merkittävin antimme oli kokoelmi-
emme esittely. Nyt ei ollut kyse kilpailusta vaan erilaisten kokoelmatyyppien esittelystä 
suurelle yleisölle. Neljä kerhomme jäsentä, ensikertalaisesta kerhomme rutinoituneihin 
ja palkittuihin konkareihin asti (Masalin, Sarkki, Hirvikoski, Paulaharju), antoivat oivan 
panoksen näyttelylle. Kiitos!

Syksyn Stamp Forum 2019 antoi toimintaamme mukavan pienen piristyksen ja 
tuulahduksen menneistä vuosista, jolloin olimme isolla joukolla järjestämässä täysin 
omia näyttelyitämme Helsingin keskustassa. Toivottavasti tämä oli pieni alkuaskel 
entistä aktiivisempaan tulevaisuuteen. Jäsenkunnassamme on toki muutama hyvin 
aktiivinen näyttelyitä kiertävä ja ansioitunut jäsen, joten heille kiitos kerhomme nimen 
pysymisestä kansallisesti ja kansainvälisesti ’pinnalla’.

Maatamme kiertänyt Upseerifilatelistien ’Puolustusvoimat 100 vuotta’ roll-upp 
-näyttely on edelleen esillä Iisalmella Olvi-Oluthallin yhteydessä olevan Iisalmen posti-
merkkimuseon tiloissa. Kohta on aika siirtää se muualle, kertokaa minne suuntaamme 
seuraavaksi!

Filatelistiliittoon perustettu sääntötoimikunta on kokoontunut aktiivisesti koko syk-
syn ajan. Työssä mukana olleena voin todeta, että jos ainakin osa muutoksista saadaan 
virallisiin sääntöihimme vuoden 2020 aikana, niin se selventäisi jopa yksittäisen posti-
merkkeilijän elämää ja asemaa suhteessa Filatelistiliittoon. Sääntömuutosehdotukset 
saataneen valmiiksi alkuvuodesta ja annettua Filatelistiliiton hallituksen käsittelyyn, ja 
toivottavasti siitä eteenkin päin liittokokoukselle ensimmäiseen käsittelyyn. Tai sitten 
ei!

UF:n kevään toiminta ja kokoontumiset on suunniteltu totutun kaavan mukaisesti, 
mutta niin, että hieman on lisätty toivottavasti yleistä mielenkiintoa (Y = ei sisällä 
filateelista näkökulmaa) herättäviä esitelmiä, jos vaikka näin saisimme vieraita kylään 
ja rekrytoitua uusia jäseniä. 

Olvi Oy:n kanssa jatkamme yhteistyötä kevätkokouksen merkeissä.
Kiitos luottamuksesta taas uudelle kaudelle ja antoisaa uutta vuotta!
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Suomen Ehiöfilatelistien kokous 5.11.2019
Kokous oli Suomen Ehiöfilatelistien sään-
tömääräinen vuosikokous. Puheenjohta-
ja Yrjö Klinge avasi kokouksen toivottaen 
läsnäolijat tervetulleiksi. Vuosikokouksen 
puheenjohtajaksi valittiin istuva puheen-
johtaja Yrjö Klinge ja sihteeriksi Leena 
Pärnänen. Yhdistyksen hallitukseen seu-
raavaksi kaudeksi valittiin sääntöjen mu-
kaisesti kolme jäsentä: puheenjohtajaksi 
Yrjö Klinge, varapuheenjohtajaksi Matias 
Frimodig ja sihteeriksi Leena Pärnänen. 
Virkailijoiksi valittiin: rahastonhoitajaksi 
Kaarlo Hirvikoski ja jäsenrekisterin yllä-
pitäjäksi ja kokouskutsujen lähettäjäksi 

Arvo Sohkanen sekä vaihdonjohtajaksi 
Yrjö Klinge oto. Toiminnantarkastajaksi 
valittiin Jussi Tuori ja varatoiminnantar-
kastajaksi Kristian Stockmann. Kokous 
käsitteli yhdistyksen jäsenen Kari Ketu-
rin eroilmoituksen 30.8.2019 ja hänelle 
myönnettiin ero jäsenyydestä ko. päi-
vämäärällä. Muista asioista keskusteltiin 
mm. yhdistyksen lakkauttamisesta, mutta 
se ei saanut kannatusta. Kokous päätettiin 
klo 16.00. Varsinaisen vuosikokouksen 
päätyttyä keskustelu siirtyi lähinnä yleis-
luonteisiin asioihin.

     Teksti ja kuva Arvo Sohkanen
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Stamp Forum 2019 kuvasatoa Kirjamessuilta
Stamp Forum 2019 postimerkkinäyttelyyn 
Kirjamessujen yhteydessä osallistui Upsee-
rifilatelisteista neljä henkilöä. Kai Masalin 
ja Jyri Paulaharju yhdellä kokoelmalla sekä 
Jukka Sarkki ja Kaarlo Hirvikoski kahdel-
la kokoelmalla. Saavutusta on pidettävä 
erittäin hyvänä.

            Teksti ja kuvat Arvo Sohkanen

Kai Masalin: Suomen ilmavoimat 100 
vuotta.

Jyri Paulaharju: Sotilaan henkilökohtainen 
ase eri aikoina.

Näyttelyyn osallistuneiden UF:n jäsenten kokoelmien etusivut: Valitettavasti näyttelyko-
koelmat olivat tänä vuonna kirkkaiden kattolamppujen alla. Se vaikeutti kuvaamista, kos-
ka valot heijastuivat kehysten päällä olevasta muovista.

Näyttelyyn tutustumassa UF:n puheenjoh-
taja Kai Varsio ja Jussi Saarinen.

Näyttelyfilatelisti Kai Masalin oli tyytyväi-
nen onnistuneen kokoelmansa vuoksi.
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Jukka Sarkki: Tiibet 1912–1956.
Jukka Sarkki: Russian Levant, Ropit issue 
1919.

Kaarlo Hirvikoski: Suomen maksulliset ja 
maksuttomat kenttäpostimerkit.

Kaarlo Hirvikoski: Suomen rauhanturvaa-
jatoiminta.



6

Timo Pokelan siunaustilaisuuteen Oulun-
kylän kirkkoon oli saapunut nelisenkym-
mentä sukulaista ja ystävää jättämään 
jäähyväiset hänelle. Ikäänkuin tilauksesta 
sää oli seljennyt kuulaaksi syyspäiväksi. 
Niklas ja Thomas Pokela olivat kirkon au-
lassa toivottamassa kaikki tervetulleiksi ja 
johdattelivat tilaisuuden kulkua. 

Siunaustilaisuus alkoi Tomaso Albino-
nin Adagiolla, jonka soitti kanttori Maija 
Pesonen-Kareinen. Ensimmäisenä laulu-
kappaleena oli Kari Rydmanin sanoittama 
ja säveltämä Niin kaunis on maa. Kukkien 
laskun aloittivat omaiset Niklas ja Tho-
mas Pokelan johdolla. Upseerifilatelistien 
kukkalaitteen laskivat Kaarlo Hirvikoski, 
Kai Masalin ja Arvo Sohkanen. Kukkalait-
teissa painottui sinivalkoisuus. Timo oli 
isänmaallinen mies. Timon siunauksen toi-
mitti Johanna Joronen, joka puheessaan 
kertoi muutamin sanoin Timon elämästä. 
Siunaustilaisuuden päätteeksi kuulimme 
urkumusiikkina Georg Friedrich Händelin 
Largon.

Tämän jälkeen lähiomaiset kantoivat 
Timon arkun ulkona odottavaan valkoi-
seen hautaustoimiston autoon. Timon 
uurna lasketaan myöhemmin Malmin 
hautausmaalle isänsä ja äitinsä hautapai-
kalle.

Muistotilaisuus oli kirkon yhteydessä 
olevassa seurakuntasalissa. Saattoväelle  
oli tarjolla lohikeittoa ja vadelmakakkua 
kahvin kanssa. Ruokailun jälkeen tilaisuus 
jatkui Timon muistelulla. Thomas kertoi 
muistopuheessaan, aina poikien nuo-
ruusvuosista alkaen, isästään mukavia 
muistoja. Upseerifilatelistien muistopu-
heessa Kai Masalin kertoi Timosta upsee-
rifilatelistien kokouksissa mieleenjääneitä 
asioita. Muistopuheen piti myös Timon  
äidin, Irma Pokelan, serkku Eila Moijanen. 
Muistotilaisuus oli harras ja lämmintun-
nelmainen. 

Timo oli upseerifilatelisti viimeiseen 
asti. Tämä näkyi myös hänen kuolinil-
moituksessaan. 

Hyvää matkaa Timo.

Timo Pokelan siunaustilaisuus 14. 9.2019

Timo Pokelan siunasi viimeiselle matkalleen pastori Johanna Joronen Vuosaaren seura-
kunnasta.
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Muistopuheen isälleen piti Thomas Poke-
la. Lyhennelmä muistopuheesta on seuraa-
valla sivulla.

Upseerifilatelistien muistopuheen Timolle 
piti Kai Masalin. Muistopuhe on seuraa-
valla sivulla.

Timo Pekka Pokela
1943–2019

IN MEMORIAM
Elokuussa 2019 tuli tietoomme su-
ruviesti jäsenemme poismenosta. 
Upseerifilatelistit jäävät kaipaamaan 
pitkäaikaista jäsentämme ja sihtee-
riämme lämpimin muistoin.

Timo Pokela, vänr res, syntyi 14.9.1943 
Äänekoskella ja poistui joukostamme 
23.8.2019 Helsingissä 75 vuoden ikäi-
senä. Hän oli liittynyt yhdistykseemme 
1972 jäsennumerolla 220.

Timon aktiivisuudesta kertoo se, 
että jo liittymisvuonna 1972 hänet 
valittiin Upseerifilatelistien toiseksi sih-
teeriksi. Sittemmin Timo toimi Upsee-
rifilatelistien puheenjohtajana vuosina 
2013–2015 ja sen jälkeen yhdistyksen 
sihteerinä aina kuolemaansa saakka.

Puheenjohtajakautenaan hän oli 
järjestämässä pienten kerhojen yhteis-
kokouksia ja 2014 kokouksessa oli mm. 
mukana Hämeenlinnan kerho helsin-
kiläisten kerhojen lisäksi. Samoin hän 
oli innolla mukana, kun yhdistys päätti 
puolustaa Malmin lentokenttää teettä-
mällä siitä omakuvamerkin ja postikor-
tin. Tätä asiaa hän ajoi viimeiseen asti.

Timon keräysalana oli Suomen mer-
kit ja erikoisalana kaikki lentopostiin 
liittyvä filatelia. Timo teki myös kirjan 
Jorma Keturin kanssa. Hän rakenteli in-
nokkaasti näyttelykehyksiä ja osallistui 
näyttelyihin tullen myös palkituksi.
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Thomas Pokelan muistopuhe isälleen 
(lyhennelmä):

Haluan ensiksi kiittää perhettäni teidän valta-
vasta tuestanne ja avustanne suuressa surus-
samme, ja veljeni Niklaksen kanssa kiittää teitä 
kaikkia sukulaisia, ystäviä ja Timon ystäviä ys-
tävällisyydestänne ja siitä, että pääsitte mukaan 
saattamaan isää viimeiselle matkalle ja tuomaan 
hänelle ystävänä vielä viimeiset tervehdykset.

Muistan veljeni kanssa isän kanssa tehdyt 
kalareissut, olimme silloin jotain 5 ja 7 vuotiaita 
kun virvelin siiman päähän saimme uistimet. 
Kalastusretket olivat aina kesän huippua ja ret-
kistä tuli vielä antoisampia, kun isä ilmoitti, että 
hän voisi laittaa uistimiin myös koukut. Meitä oli 
siis vedetty höplästä ja oikein kunnolla, mutta 
ajattelevainen ja viisas isä toimii näin. Isä opetti 
Porvoon mökkitiellä meille autolla ajamisen tai-
don, jokaisen Kardragvikenin karikon ja kiven 
kolahduksineen, miten Haavasta eli Haapa-
puusta näkee, että sadetta on tulossa, milloin 
tulee tyyni, milloin ukkonen ei tule mantereelle 
asti, miksi takan pelti pitää tarkistaa illalla en-
nen nukkumaan menoa ja milloin tulee kalaa ja 
milloin kalaan on turha lähteä.

Isä ei selvinnyt kaikista asioista itse, hän ei 
korjannut autoa eikä huonekaluja, eikä muu-
rannut savupiippua. Maalaus ja nikkarointi oli-
si sujunut hyvin, jos hän olisi voinut keskittyä 
siihen kunnolla. Mutta kun usein sattui juuri 
olemaan kiire ja useampi rauta tulessa samaan 
aikaan.

Isänmaallisena hän arvosti Suomea ja it-
senäisyyttä ja vuosi 2017 oli hänelle erityisen 
tärkeä vuosi. Hän arvosti oikeudenmukaisuut-
ta eikä pitänyt epärehellisyydestä. Isä oli hyvä 
puhumaan ja johdonmukaisesti selkeällä arti-
kuloivalla tavalla hän sai viestinsä hyvin läpi ja 
pystyi vaikuttamaan ihmisiin. Puhumisen lahja 
oli tullut kirjallisuudesta, jota hän rakasti yli kai-
ken. Hän sanoi, että lukeminen kannattaa aina.

Periaatteita hänellä oli aika runsaasti, joista 
tärkeimpänä oli se, että sieluaan hän ei suostu-
nut myymään. Mitä isä sillä mahtoi tarkoittaa? 
Lähinnä hän halusi tuoda esille sen, että epäre-
helliseksi hän ei ryhdy ja periksi hän ei suostunut 
antamaan, mikäli siihen olisi liittynyt se, että 
hänen olisi pitänyt periaatteistaan tai vahvasta 
kannastaan luopua.

Rakas isä. Elit ahkeran omannäköisen elä-
män, jätit muiston, kauniin ja lämpimän. Elä-
mää eivät ole päivät, jotka ovat menneet, vaan 
hetket, jotka muistetaan. Olit meille esikuva, 
paras isä ja fafa.

Kiitos Isä.
   Thomas Pokela

Upseerifilatelistien muistopuhe Timolle:

Timo Pokela

”Missä olit, kun Kennedy ammuttiin?” Lause, 
josta on tullut meidän ikäpolvemme slogan, 
mantra, tunnus tai miksi sitä haluamme kutsua. 
Sota-ajan ja sen jälkeisten suurten ikäpolvien 
yhteinen muisto tai nimittäjä. Ikäpolvien, joi-
den ajatteluun ja asenteisiin sodan ajan isämme 
ovat jättäneet jälkensä. Joskus myös harras-
tuksensa.

Meillä ei ollut lapsina liiaksi tavaraa, eikä 
elektronisia pelivehkeitä. Ehkä sitten kaiken-
lainen keräily täytti sen harrastustilan, jota 
nykypäivänä ei enää kännyköiltä ja muilta 
pelivehkeiltä jää. Chattailusta puhumattakaan.

Pidin pari vuotta sitten Upseerifilatelistien 
kokouksessa esitelmää autojen pienoismalleista 
historian kuvaajana ja esittelin mallin autosta, 
jossa Kennedy ammuttiin. Mallissa on myös 
istumassa koko Dallasin seurue. Mainitsin 
ampumisen päivämäärän. Timo ilmoitti, että 
päivämäärä on väärä. Tarkistin asian seuraa-
vaan kokoukseen. Päivä oli virkaanastujaisten 
päivämäärä. Auto ja seurue oli kuitenkin sama. 
Timo oli oikeassa. Hän yleensä oli.

Timon ”virkaanastuminen” Upseerifilatelis-
teihin tapahtui vuonna 1972 isänsä Väinö Po-
kelan kehotuksesta. Sittemmin hän toimi monia 
vuosia ja poismenoonsa asti mm. yhdistyksen 
sihteerinä ja aina sillä tarkkuudella, mitä sihtee-
rin tehtävä edellyttää. Muistakaa, mitä toveri 
Dšugašvili aikanaan sanoi: ” Puheenjohtajalla ei 
ole niin väliä, vain pöytäkirjalla ja sen laatijalla”. 
Siksi siinä yhdistyksessä tärkein henkilö oli pää-
sihteeri, jota nimeä tämä Stalinkin kantoi. Timo 
oli yhdistyksemme keskeinen avainhenkilö.  

Timo oli innokas ilmailun järjestömies, jonka 
alaan kuuluivat myös ilmailumuseotoiminta ja 
työ Malmin lentokentän pelastamiseksi. Hänen 
filateliaharrastuksessaan ilmailu oli väkevästi 
mukana elämässä. Tuloksena oli palkittu kirja 
Lentopostia – Posti lentää ajan siivellä siivellä, 
lukuisat esitelmät ja menestyksellinen näytte-
lyihin osallistuminen.

Kun itselläni on samoja harrastuksia paljon 
vaatimattomimmin saavutuksin, oli hienoa olla 
yhdistyksen nuorena jäsenenä häneltä oppi-
massa. Ihan siipimieheksi en ehtinyt. Minun 
jäsenyysaikani on vasta muutaman vuoden 
mittainen.

Timo oli lentäjä sielultaan. Hän on nyt 
siirtynyt isänsä seuraksi Varjolaivueeseen. 
Me Upseerifilatelistit teemme kunniaa hänen 
muistolleen! 

              Kai Masalin, Upseerifilatelistit



9

Uf KERHOTOIMINTAA

Syyskausi 2019

Syyskauden avauskokous 9.9. alkoi hy-
vissä merkein. Kaikki läsnäolijat olivat ke-
sän jälkeen virkistyneinä paikalla. Myös 
Jari Forsblom oli saapunut vieraaksemme 
kuuntelemaan esitelmää. Puheenjohtaja 
Kai Varsio toivotti jäsenet tervetulleiksi. 
Surusanoma oli saavuttanut kerhomme. 
Yhdistyksen sihteeri Timo Pokela oli me-
nehtynyt sairauden uuvuttamana elokuun 
aikana. Kunnioitimme hänen poismeno-
aan hetken hiljaisuudella. Puheenjoh-
taja muistutti vielä syksyn Stamp Foru-
min näyttelystä ja kertoi neljän henkilön 
osallistuvan siihen asettamalla näytteille 
oman määränsä kehyksiä. Puheenjoh-
tajan esityksestä kokous päätti tilata li-
säpainoksen juuri ilmestyneestä lehdes-
tämme jaettavaksi erillistapahtumissa 
syksyn aikana. Samoin kokous päätti tu-
kea näytteilleasettajia maksamalla puolet 
kehysmaksuista kunkin yhdistyksemme 
jäsenen kohdalla Stamp Forumissa. Illan 
esitelmöitsijänä oli jäsenemme Seppo Vo-
lotinen aiheenaan: ”Viro toisessa maail-
mansodassa”. Esitelmä jakaantui muuta-
maan pääkohtaan:  1. Itsenäisen valtion 
synty ja tasavallan rakentaminen, 2. It-

senäisyyden menettäminen 1939–1944, 
3. Leningradin piiritysrenkaasta Narva-
joelle tammikuussa 1944, 4. Narvan tais-
telut 2.2.1944–10.8.1944, 5. Sinimäet 
25.7.–10..8.1944 (Tannenberg-linja), 6. 
Sodan jälkeinen aika. Esitelmää varten 
Seppo kertoi saaneensa uutta tietoa asi-
oista kuluneen kesän aikana. Esitelmä oli 
kiintoisa ja herätti montakin kysymystä, 
joihin saimme vastaukset. Kokous päättyi 
tavanomaisiin arpajaisiin. J8, V1.

Syyskuun toinen kokous 23.9. alkoi 
puheenjohtaja Kai Varsion avaussanoil-
la. Keskusteltiin hetken aikaa Stamp Fo-
rumin kokoelmien aikaansaamisesta ja 
kokoelmien näytteille laitosta. Mukana 
ovat edelleenkin ne neljä ilmoittautunutta 
Kaarlo Hirvikoski, Kai Masalin, Jyri Paula-
harju ja Jukka Sarkki. Puheenjohtaja antoi 
heille joitakin ohjeita näyttelyyn liittyen. 
Kokouksen esitelmöitsijänä oli tällä kertaa 
Lauri Poropudas aiheenaan: ”Filateelisen 
lehden tekeminen”. Lauri kertoi hakeu-
tuneensa Filatelisti-lehden taittamiseen 
melko ummikkona alan suhteen. Mut-
ta on todettava kuten useimmiten: työ 
tekijäänsä neuvoo. Lehden, jolla ei ole 
toimituskuntaa tai -neuvostoa turvana, 
tekeminen on yksinäistä puurtamista. 

Seppo Volotinen esitelmöi 9.9. kokoukses-
sa Virosta toisessa maailmansodassa.

Lauri Poropudas otti kädet avukseen ker-
toessaan filateelisen lehden tekemisestä 
kokouksessamme 23.9.
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Yhtenä merkittävänä ja miellyttävänä asi-
ana Lauri piti ihmisten haastattelemista. 
Myös työn arvostettavuuteen vaikuttaa 
tekemisen monipuolisuus. Arvaamatonta 
on sen sijaan lukijoiden tyytyväisyys tai 
vastavuoroisesti tyytymättömyys sekä se, 
että ihmiset lukevat lehtiä muistamatta 
aina mitä ovat lukeneet. Nykyisin hänellä 
on juttuja varastossa, eikä siksi tule tilan-
netta tai pohtimista mitä lehteen laittaisi. 
Merkittävänä hän piti myös suomen kielen 
ja filateelisen kielen yhteensovittamista. 
Hän on tyytyväinen nykyiseen työhönsä.  
Esitelmä poiki jonkin verran kysymyksiä, 
joihin Lauri mielellään vastasi. Kokous 
päättyi hiukan normaalia aiemmin tavan-
omaisiin arpajaisiin. J6, V1.

Lokakuun ensimmäinen kokous 7.10. 
alkoi varapuheenjohtaja Kaarlo Hirvikos-
ken tervetulotoivotuksin. Aluksi keskus-
telimme tulevan Stamp Forum näyttelyyn 
tulevien jäsentemme kokoelmien rakenta-
misesta ja niihin liittyvistä teknisistä ongel-
mista. Asiat tuntuisivat olevan hallinnassa. 
Tämän kokouksen esitelmävuorossa oli 
Kaarlo Hirvikoski aiheenaan: ”Postilaati-
kon maailma”, avointa filateliaa. Kaarlo 
oli aikoinaan mieltynyt tähän aiheeseen 
matkaillessaan ulkomailla. Saimme nähdä 
kokoelman perinteiseen tapaan pöydille 
levitettynä. Kokoelmassa oli runsaasti ai-
heeseen liittyviä postimerkkejä sekä ehiöi-
tä. Postilaatikoita oli sekä seisovia malleja 
että seinään kiinnitettäviä ja erikokoisia.  
Postilaatikoiden värillisyys oli mielenkiin-
toinen havainto. Värejä oli useita erilaisia, 
riippuen vähän siitä minkä maan postilaa-
tikoista oli kyse. Esitelmän aikana Kaarlo 
antoi asiasta lisää tietoa sitä tarvitseville. 
Tämän jälkeen pidettiin perinteiset arpa-
jaiset. Jouduimme lopettamaan kokouk-
sen hiukan aikaisemmin, koska seuraavan 
kokouksen pitäjät tunkivat sisään. J7.

Lokakuun toinen kokous pidettiin 
21.10. puheenjohtaja Kai Varsion joh-
dolla. Alkupuheiden ja pienen jutustelun 
jälkeen puheenvuoron sai tämänkertainen 
esitelmöitsijämme Risto Piekka aiheenaan: 
” Elias Lönnrot 1802–1884”. Elias Lönn-
rot syntyi Sammatissa Paikkarin torpas-
sa 9.4.1802 ja kuoli myös Sammatissa 

19.3.1884. Elias Lönnrot oli kansallis-
eepos Kalevalan luoja, kielen uudistaja, 
sanakirjojen tekijä, toimittaja, tieteellisten 
julkaisujen laatija, suomalaisen virsirunou-
den uudistaja, kasvitieteilijä, historioitsija 
ja lääkäri. Lönnrot rakensi suomalaista 
kulttuuria yli kieli- ja puoluerajojen. Eli-
as Lönnrot oli suomalaisista suurmiehistä 
ehkä ainoa, jonka merkitystä ei ole kos-
kaan väheksytty. Suomalaisen Kirjallisuu-
den Seuran satavuotisjuhlan kunniaksi 
julkaistiin vuonna 
1931 Elias Lönnrotia 
esittävä 1 markan 
postimerkki.  Risto 
Piekka on myös syn-
tynyt Sammatissa ja 
sillä on varmasti oma 
merkityksensä hänen 
kiinnostukseensa 
Elias Lönnrotiin. Esi-
telmä oli hyvin mie-
lenkiintoinen ja hyvin esitetty. Kokous 
jatkui arpajaisilla ja keskustelulla tulevista 
Kirjamessuista sekä Stamp Forumista. J8.

Marraskuun ensimmäinen kokous 
4.11. pidettiin taas runsaamman joukon 
läsnä ollessa. Puheenjohtaja Kai Varsio 

Risto Piekka kertoi Elias Lönnrotista 21.10 
kokouksessa.
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toivotti jäsenet tervetulleiksi. Keskusteltiin 
tovi Stamp Forum 2019 näyttelystä Posti-
merkkimessuilla. Neljä Upseerifilatelistien 
jäsentä: Kaarlo Hirvikoski, Kai Masalin, 
Jyri Paulaharju ja Jukka Sarkki olivat esil-
lä kokoelmillaan. Puheenjohtaja luovutti 
paikalla olleille näyttelyfilatelisteille osan-
ottajatodistukset arvostelupistein tunnus-
tukseksi näyttelyyn osallistumisesta. Katso 
tarkemmin sivu 15. Kai Masalin oli ensi-
kertalainen näyttelykokoelman laatijoista. 
Hän piti seuraavaksi esitelmän avoimen 
luokan kokoelmastaan: ”Suomen ilma-
voimat 100 vuotta”. Esitelmä oli jaettu 
seuraaviin osiin:
–  6.3.1918 laskeutui Vaasan edustal-
le ruotsalaisen kreivin Erik von Rosenin 
lahjoittama Thulin typ D, joka oli Ruotsin 
ilmavoimien ensimmäisiä sotilaskoneita.
– Vapaussota: Suomen ilmavoimien en-
simmäiset koneet olivat Ruotsissa valmis-
tetut kolme F2-konetta.
– Ulkomainen perintö: Suomi sai venä-
läisten tuomia ja tänne jääneitä venäläisiä 
koneita mm. ”Pjatjovka” ja englantilainen 
kone Friedrichshafen FF 49 ”Fredika”, joi-
ta oli 5 kpl ja Friedrichshafen FF 33, joita 
oli 3 kpl.
–  Ilmavoimien varhaisvuodet: Ilmavoimil-
la oli vuoden 1918 lopussa 31 lentokonet-
ta edustaen 14 eri merkkiä. Vuonna 1920 
hankittiin valmistuslisenssi saksalaiselle 
Hans Brandenburg W-33 koneelle, joita 
valmistettiin 120 kpl. Seuraavina vuosina 
hankittiin mm. koulukoneita, hävittäjiä ja 
tiedustelukoneita.
– Taistelu ilmavoimien strategiasta: Itali-
asta hankittiin pieni erä Fokker-hävittäjiä 
sekä englannista Bristol Blenheim -koneita 
97 kpl.
– Talvisodan sotakoneet: Gloster Game-
cock II ”Kukko” koneita oli 17 kpl, Bristol 
Bulldoc IV A, joita oli 17 kpl. Etelä-Af-
rikka lahjoitti 29 kpl Gloster Gauntlet II 
-hävittäjiä. Lisäksi Suomi osti 20 kpl ja sai 
lahjoituksena 10 kpl Gloster Gladiator II 
-hävittäjiä.
– ”Siviilit”, Aero Oy:n ja pakko-otetut tai 
lahjakoneet sodissamme: Junkers JU 52 
-koneet ja Kaleva olivat Aeron suurimmat 
koneet mm.

– Jatkosodan sotakoneet: Talvisodan ai-
kana hankittiin tai ostettiin uusia hävittä-
jiä mm. Hawker Hurricane MK1, Fiat G 
50, Morane-Saulnier M.S.406 C-1, joilla 
lähdettiin jatkosotaan. Saksan sotasaalis-
varastosta ostettiin mm. 45 kpl Curtiss 75 
A Hawk -hävittäjiä. Vuonna 1940 saatiin 
Saksasta ostaa Messerchmitt BF 109 G 
-hävittäjiä 164 kpl.
– Punakoneet vastassamme: Suomen il-
mavoimat käytti myös sotasaaliina saatuja 
ja Saksasta ostettuja neuvostokoneita.
– Osasto Kuhlmey: Hitlerin päätöksellä 
Kannaksen suurhyökkäyksen torjuntaan 
osallistui saksalainen osasto Kuhlmey, 
jonka kalustoon kuuluivat mm. Junkers 
JU-87 Stuka 1943 ja Fockewulf FW 190.
– Lapin sota: Lapin sotaan osallistuivat 
Brewsterit, Blenheinit ja Myrsky -hävit-
täjät. 
– Potkurista suihkukauteen: 1953 lähtien 
kalusto oli melko sekava. Oli Vampirei-
ta, Gnatteja, Fouga Magistereita ja Saab 
Drakeneita. Rauhantulo merkitsi vuosiksi 
ilmavoimien alasajoa. Saatiin kuitenkin 
mukaan myös helikopterit. Ilmavoimien 
ensimmäinen helikopteri oli Bell 47D1, 

Kai Masalin esitteli Stamp Forumissa esil-
lä olleen näyttelykokoelmansa kokoukses-
samme 4.11.
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joka oli yhteiskäytössä Imatran Voima 
Oy:n kanssa.
– Ilmavoimat tänään: Suomen ilmavoi-
mat ovat tänään modernit, kansainväliset 
ja iskukykyiset Hornetien ansiosta.
– Tulevaisuus = HX-hanke: Ilmavoimien 
iskukyky päätetään vuonna 2020, onko 
se F-35?
Esitelmä oli varsin kattava katsaus Suomen 
ilmavoimiin. Kokous päättyi taas tavan-
omaisiin arpajaisiin. J8.

Joulukuun ensimmäinen kokous 2.12. 
oli yhdistyksen sääntömääräinen vaaliko-
kous. Vaalikokouksen puheenjohtajaksi 
valittiin Kai Varsio ja sihteeriksi Arvo Soh-
kanen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ään-
tenlaskijoiksi valittiin Kai Masalin ja Risto 
Piekka. Yhdistyksen hallitukseen valittiin 
seuraavaksi toimikaudeksi puheenjoh-
tajaksi Kai Varsio, varapuheenjohtajaksi 
Kaarlo Hirvikoski, sihteeriksi Risto Piekka. 
Yhdistyksen virkailijoiksi valittiin rahaston-
hoitajaksi Kaarlo Hirvikoski, vaihdonjohta-
jaksi Arno Kullberg, jäsenasioiden ja leh-
den hoitajaksi sekä kotisivujen ylläpitäjäksi 

Arvo Sohkanen. Toiminnantarkastajaksi 
valittiin Aleksi Vuorenmaa ja varatoimin-
nantarkastajaksi Kai Masalin. Jäsenmak-
sut vuodeksi 2020 pidettiin ennallaan eli 
pääkaupunkiseudun jäsen 20 euroa ja 
maakuntajäsen 18 euroa. Yhdistyksen 
talousarvio vuodeksi 2019 hyväksyttiin 
sellaisenaan. Vuoden 2019 upseerifilate-
listiksi valittiin yhdistyksen puheenjohtaja 
Kai Varsio ja hän sai pokaalin vuodeksi 
haltuunsa. Tämän jälkeen siirryttiin nor-
maaliin kuukausikokoukseen. Enempi 
mainittavampaa ei tullut esille. Keskus-
teltiin hiukan tulevasta pikkujoulukoko-
uksesta ja lähinnä ajankohtaisista asioista. 
Kokous päättyi arpajaisiin. J8.

Joulukuun toinen kokous 9.12. oli yh-
teispikkujoulukokous muiden kerhojen 
kanssa. Kokousta varten meidät oli jälleen 
kutsuttu Olvi Oyj:n markkinointikontto-
rille Hämeentielle. Paikalle oli saapunut 
18 jäsentä eri kerhoista: upseerifilatelisteja 
oli 8, rautatiefilatelisteja 6, ehiöfilatelis-
teja 3 ja aihefilatelisteja 1. Tilaisuuden 
aluksi Upseerifilatelistien puheenjohtaja 
Kai Varsio toivotti kaikki tervetulleiksi. 
Pienen jutustelun jälkeen toimitusjohtaja 
Lasse Aho kertoi tietoa Olvista kuvin ja sa-
noin. Erityisesti mieleen jäävää oli selostus 
Olvin toiminnasta Baltian maissa ja Valko-
Venäjällä. Tämän jälkeen saimme nauttia 
juomista ja tarjoilusta, jonka oli tällä kertaa 
järjestänyt Olvi. Kahvittelun jälkeen pi-
dettiin perinteinen tietokilpailu. Tietokil-
pailun oli tällä kertaa laatinut varamiehen 
ominaisuudessa Tedik Bederdin. Hän oli 
perehtynyt tehtävään hyvin ja laatinut 
13 aika visaista kysymystä. Voittajaksi 
selviytyi tänä vuonna ehiöfilatelisti Mati-
as Frimodig pistemäärällä 8/13. Toiseksi 
tuli upseerifilatelisti Kaarlo Hirvikoski pis-
tein 7/13 ja kolmanneksi uusinnan myö-
tä upseerifilatelisti Arno Kullberg pistein 
6/13. He saivat myös rautatiefilatelistien 
järjestämät palkinnot. Matias Frimodigil-
le tuli näin ollen kunnia järjestää kilpailu 
ensi vuonna. Seuraavana oli vuorossa Kai 
Varsion esitelmä: ”Kummallisuuksia ja 
virheitä laivapostimerkeissä”. Saimmekin 
nähdä useita asiaan liittyviä tapauksia. Esi-
telmä oli mielenkiintoinen ja oli varmasti 

Vuoden 2019 upseerifilatelistiksi valittiin 
vaalikokouksessa yhdistyksen puheen-
johtaja Kai Varsio. Perusteina oli erittäin 
ansioitunut toiminta Puolustusvoimat 100 
-näyttelyn organisoijana sekä toiminta yh-
distyksen puheenjohtajana.
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vaatinut aiheita etsiessä tarkkaa silmää ja 
huomiokykyä. Loppuaika sujui mukavan 
seurustelun merkeissä. Lämmin kiitos on 
annettava toimitusjohtaja Lasse Aholle 
hyvästä tarjoiluista ja joulupussukoista, 
jotka saimme lähtiessämme mukaamme. 
J8, V11.

Syyskauden ja vuoden viimeinen ko-
kous 16.12. sai paikalle yllättävän monta 
jäsentä. Puheenjohtaja Kai Varsion toi-
votettua kaikki tervetulleiksi annettiinkin 
hetimiten puheenvuoro illan esitelmöitsi-
jälle jäsenellemme Matti Mäkiselle. Hä-
nen esitelmänsä aiheena oli: ”Helsingin 
postikortit ennen itsenäisyyttä”. Matti 
oli, kuten monet muutkin ensin kerännyt 
postimerkkejä, Suomea ja Belgiaa. Posti-
korttien keräily kuitenkin syrjäytti posti-
merkit jossain vaiheessa. Hän alkoi kerätä 
Helsingin postikortteja, ensin kulkeneita, 
mutta lopulta myös kulkemattomia. 
Saimmekin nähdä mittavan kokoelman 
Helsinki-aiheisia postikortteja. Kokoelma 
oli varsin laaja ja kortit olivat laadukkaita. 
Siihen aikaan lähes kaikki kortit painettiin 
syväpainossa, joko Helsingissä tai Ruotsis-
sa tai Saksassa. Muilla painomenetelmillä 
ei saada tänäkään päivänä aikaan niin 
valokuvanomaisia ja tarkkoja painotöitä. 
Joukossa oli kortteja, joissa esiintyi ra-

Upseerifilatelistien puheenjohtaja Kai Var-
sio luovutti Olvin toimitusjohtaja Lasse 
Aholle kerhon lahjana kirjoittamansa kir-
jan ”Apualuksesta merimahdiksi”.

Aihefilatelistien puheenjohtaja Seppo Sa-
lonen antoi Upseerifilatelisteille lahjaksi 
Aihefilatelian käsikirjan kiitokseksi Upsee-
rifilatelistien osallisuudesta Stamp Forum 
2019 näyttelyyn.

kennuksia, joita ei enää ole, ne on joko 
tuhottu tai tuhoutuneet. Saimme nähdä 
kerrassaan upean läpileikkauksen helsin-
kiläisistä rakennuksista. Esitelmä saikin 
raikuvat aplodit. Arpajaisten ja kuulemis-
ten jälkeen puheenjohtajalla oli tärkeä 
sanoma: Hyvää joulua kaikille. J10.

  Teksti ja kuvat Arvo Sohkanen

Matti Mäkinen esitelmöi 16.12. kokouk-
sessamme helsinkiläisistä postikorteista.



14

Elias Lönnrot postimerkeissä

Aikanaan keräsin postimerkkejä. Harrastus 
unohtui työelämän pyörteissä. Tuli vain ti-
latuksi Postilta uudet leimatut postimerkit 
ja laitetuksi talteen saadut kirjeet ja kortit. 
Muutama vuosi sitten aloin järjestellä pos-
timerkeistä täynnä olevia laatikoita. Ker-
roin tästä hyvälle ystävälleni. Hän johdatti 
minut Upseerifilatelistien jäseneksi.

Suomalaisia postimerkkejä ilmestyy ny-
kyisin aivan liian paljon. Vuosina 1856-
1990 niitä ilmestyi 1141. Sen jälkeen nii-
tä on ilmestynyt tämän vuoden loppuun 
mennessä 1531. Turhan paljon. Niinpä 
ajattelin aihepostimerkkeilyä. Siihen sitten 
uppouduin!

Sammatissa syntyneenä ja Paikkarin 
torpan tuen puheenjohtajana oli luonnol-
linen valinta Elias Lönnrot ja hänen vai-
kutuksensa Suomen historiaan. Aiheesta 
tulikin oikea aarreaitta, läpikäydä jälleen 

kerran Suomen yhteiskunnallinen ja kult-
tuurinen historia.

Aihe johti Euroopassa 1800-luvul-
la vallinneisiin aatteellisiin suuntauksiin, 
Eliaksen ylioppilastovereihin, yliopiston 
murrokseen, kansalliseen heräämiseen ja 
suomalaisuuden käsitteen ja sisällön syn-
tymiseen. Mielenkiintoista oli löytää ne 
henkilöt ja erilaiset laitokset, kulttuuri-ins-
tituutiot ja kulttuurimme merkkihenkilöt, 
joita inspiroi Kalevala ja Eliaksen muu työ.

Työtäni helpotti, että olen toiminut 
lähes kymmenen vuotta Paikkarin tor-
palla vapaaehtoisena oppaana, pitänyt 
kymmeniä esitelmiä, juhlapuheita ja kir-
joittanut muutaman esseen ja lukuisia 
kolumneja.. 

Aihekokoelmani ensimmäinen luonnos 
yllätti minut. Suomalaisissa postimerkeis-
sä aina vuodesta 1931 lähtien lähes joka 
vuosi ilmestyi postimerkki, joka liittyi ta-
valla tai toisella Eliaksen työhön tai hänen 
työnsä tuloisten edistämiseen Suomen ke-
hittämiseksi.

Esittelin työni tuloksen lokakuussa. Sen 
vastaanoton myönteisyyden kannusta-
mana olen jatkanut kokoelmani kartutta-
mista. Rahaa se ei juuri ole vienyt, koska 
tarvittavien puutteiden poistaminen on 
vienyt vain muutamia kymmeniä euroja. 
Sen sijaan se on antanut mielenkiintoisia 
lukuhetkiä Suomen historiasta.

Miksi kirjoitan henkilökohtaisesta har-
rastuksestani? Haluan kannustaa erityi-
sesti nuoria postimerkkien keräilyyn jon-
kun erityisen aiheen muodossa. Olkoon se 
mikä tahansa, vaikka itse suosin historiaa. 
Kokoelman kerääminen johtaa aina jon-
kun ajatuksen, tarinan etsimiseen ja sen 
löytämiseen johtaen tarinan todellistami-
seen postimerkein. Tämä on antoisaa!

Risto Piekka, Paikkarin torpan tuki ry:n         
puheenjohtaja

Risto Piekka piti tästä aiheesta ansiokkaan esitelmän kokouksessamme 
21.10.2019. Jos jollain muulla kerholla on kiinnostusta asiaa kohtaan, niin 
kannattaa kääntyä Upseerifilatelistien sihteerin puoleen.
Alla oleva kirjoitus on julkaistu Länsi-Uusimaassa 3.12.2019.
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Jäseniämme palkittiin 2019 näyttelyissä

Nordia 2019, Sarpsborg
Jussi Tuori: Kultamitali
”The first postal stationery issues of 
independent Finland”, 91 p.

Jussi Tuori: Kultamitali
“Finnish Revenue issues 1881 and 
1891”, 90 p.

Onnittelut kaikille!

Stamp Forum 2019 -kerhonäyttely

Neljä Upseerifilatelitien jäsentä saivat näyttelystä osanottajatodistuksen arvos-
telupistein:

Jyri Paulaharju: Sotilaan henkilökohtainen ase eri aikoina, 72 p.

Jukka Sarkki: Tiibet 1912–1956, 73 p.

Jukka Sarkki: Russian Levant, Ropit issue 1919, 74 p.

Kai Masalin: Suomen ilmavoimat 100 vuotta, 58 p.

Kaarlo Hirvikoski: Suomen maksulliset ja maksuttomat kenttäpostimerkit, 75 p.

Kaarlo Hirvikoski: Suomen rauhanturvaajamerkit, 71 p.

Upseerifilatelistien kokouksessa 4.11.2019 puheenjohtaja Kai Varsio ojensi pai-
kalla olleille näyttelyfilatelisteille osanottotodistukset Stamp Forum 2019 -näyt-
telystä.

Vasemmalla Kai Masalin saa osallistumistodistuksen ja oikealla Kaarlo Hirvikoski.
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UPSEERIFILATELISTIT R.Y:N HALLITUS JA VIRKAILIJAT 2020
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 Risto Piekka
Runeberginkatu 26 A 35, 00100 Helsinki
puh. 040 506 9119
risto.piekka@piekka.fi
Vastuualue: kokouspöytäkirjat, kirjeenvaihto 
ja tiedotus, toimintakertomus

n Rahastonhoitaja Kaarlo Hirvikoski
Mestarintie 10 A 1, 00640 Helsinki
puh. 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

2020 KEVÄTKAUDEN KERHOILLAT, ESITELMÄT JA TAPAHTUMAT

  Pvm Ohjelma 

  13.1. Kaarlo Hirvikoski: Petsamon postihistoriaa vuosina 1922–2000

  27.1. Jukka Mäkinen: Leimamerkkien keräily ja kokoelman laatiminen

  10.2. Göran Wilkman: Valkoinen karhu seikkailee jäänmurtajien ja jäätutkimuk- 
 sen maailmassa (Y)

  24.2. Kai Varsio: Apualuksesta merimahdiksi – Lentotukialukset osa II

    9.3. Upseerifilatelistien sääntömääräinen vuosikokous 
  23.3. Ove Enqvist: Suomen rautatietykistö (Y)

    6.4.  Antti Lahtinen: Suomen sisällissotaan johtaneet syyt (Y)

  22.4. Huom. keskiviikko klo 15.00. Keväinen pienten kerhojen yhteiskokous   
 Olvin tiloissa Helsingissä (paikka ja ohjelma ilmoitetaan myöhemmin)

    4.5. Seppo Salonen: Suomen keskiaikaiset linnat 
  18.5. Jukka Sarkki: Filateelinen kirjallisuus

 (Y) = esitelmä ei sisällä filateelista näkökulmaa

Kokoukset pidetään parittomien viikkojen maanantai-iltoina klo 16.00–18.00, Hel-
singissä MPY:n auditoriossa, Töölöntorinkatu 2. Sisäänkäynti on talon sisennykses-
tä oikeanpuoleisesta ovesta. Kartta on Upseerifilatelisti-lehdessä 1_2012 sivulla 11 
(lehti on nähtävissä myös kotisivuillamme: www.upseerifilatelistit.com)

OSTA ARPOJA.
Tue toimintaamme!


