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Upseerifilatelistien vaalikokouksessa 30.11.2020 valittiin perinteisesti vuoden upseerifilatelisti. Tällä kertaa valinta osui Arno Kullbergin kohdalle. Hän sai vuodeksi haltuunsa
palkintopokaalin. Onnea Arnolle.

Tämän lehden välissä on vuoden 2021 jäsenmaksun suorittamista varten tilisiirtolomake. Maksu pyydetään suorittamaan tammikuun aikana. Yhdistyksen
jäsenmaksuun ei sisälly Filatelisti-lehden tilaus. Filatelistiliitto laskuttaa sen.
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PÄÄKIRJOITUS
Kai Varsio

Korona leviää ja rokotusten
alkamista odotellaan
Upseerifilatelistien sääntömääräinen vaalikokous on pidetty. Kokousväki valitsi
samat henkilöt jatkamaan hallituksessa ja virkamieskunnassa. Kiitämme luottamuksesta ja uudelleen valinnasta! Nimet löytyvät tämän lehden viimeiseltä
sivulta.
Parhaillaan syvällä koronaviruksen leviämisvaiheessa laitoimme jäsenillemme
kysymyksen siitä, miten he suhtautuvat kerhokokoustemme pitämisestä etänä
tietokoneiden välityksellä. Vastauksia tuli noin kymmeneltä jäseneltä, mikä jo
sinänsä osoittaa sähköisen viestinnän käyttötason ikääntyneen jäsenistömme
keskuudessa. Vastaajista vain kolme ilmoitti ykskantaan osallistuvansa etäkokouksiin. Lopputulemana voidaan todeta, että 90 % jäsenistöstämme ei ole
kertonut tai kertomansa mukaan ei halua osallistua etäkokouksiin. Näin ollen
kaikesta huolimatta pidämme tulevan ’talven’ aikana hybridikokouksen eli
olemme koolla Töölön auditoriossa ja puheenjohtajalla on etäyhteys avattuna,
johon auditorion ulkopuolella kotonaan olevat jäsenemme voi halunsa mukaan
liittyä.
Filatelistiliiton hallituksen jäsenenä allekirjoittaneella oli mahdollisuus osallistua Postin postimerkeistä vastaavien henkilöiden ja Filatelistiliiton hallituksen
jäsenten väliseen vuotuiseen kokoukseen etänä. Kokouksen asioista tarkemmin
tämän lehden sivuilla.
Yksi Suomen postimerkkeilyn merkittävistä asioista on parhaillaan menossa.
Postimerkkiliike Lauri Peltonen Oy muuttaa pysyvästi Turkuun ja avaa liikkeensä
4.1.2021 osoitteessa Rätiälänkatu 9. Tom Peltonen jää talven aikana eläkkeelle
ja vetovastuun on jo ottanut Marjukka Lehto.
Meille merkittävyydessään ylivertainen asia tapahtuu 29. maaliskuuta 2021,
kun upseerifilatelistit viettävät syntymänsä 75-vuotisjuhlaa. Syntymäpäivää
vietetään jäsenistömme ja kutsuvieraiden kanssa Töölön paikallisen ravintola
Mamma Rosan tiloissa JOS KORONA RAJOITUKSET sen sallivat. Jäsenistölle
jaetaan tiedote juhlastamme talven aikana.
Toivotan jäsenistölle perheineen hyvää ja turvallista uutta vuotta.
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Upseerifilatelistit täyttää 75 vuotta 11. 3.2021

Ragnar Ingelius
1946–1950

Kalle Vaarnas
1951–1987

Paavo Heimo
1988–1998

Harri Jäppinen
1999–2003

Upseerifilatelistit r.y:n puheenjohtajat 1946 – 2021

Juhani Hämäläinen
2006–2009

Timo Pokela
2013–2015

Kai Varsio
2004–2006
2010–2012
2016–

UPSEERIFILATELISTI
Nro 2 (138) 31.1 2 .2020
UPSEERIFILATELISTIN TOIMITUS
Päätoimittaja
Kai Varsio
Koroistentie 4 E 9, 00280 Helsinki, puh. 044 588 7468
kai.varsio@hotmail.com
Toimitus
Kaarlo Hirvikoski
Mestarintie 10 A 1, 00640 Helsinki, puh. 050 566 6233,
kaarlo.hirvikoski@elisanet.fi
Arvo Sohkanen
Kisatie 5 D, 00720 Helsinki, puh. 0400 754 674,
arvo.sohkanen@saunalahti.fi
Tapani Talari
Kuusmiehenpolku 10 E, 00670 Helsinki, puh. 050 322 4577,
tapani.talari@kolumbus.fi
Taitto
Arvo Sohkanen
Paino
Painotalo Trinket Oy, Hyttitie 4 B, 00700 Helsinki
Aiemmin ilmestyneitä lehtiä on nähtävissä kotisivuillamme: www.upseerifilatelistit.com

3

MATKAILUA
Uf
Matkailu avartaa ja antaa kokemuksia, osa 2
Tämä on jatkoa edellisessä numerossa alkaneelle matkakertomukselle.

Länteen
Lähdimme ajamaan ja totesimme, että
moottoritien vasemmat kaistat oli kaivettu
auki muutaman kymmenen metrin matkalta ja palasimme jonkin matkaa viereistä
kaistaa takaisin ja sitten ihan oikeesti kohti
Wieniä. Rajalla toivottivat tervetulleiksi ja
vitsailivat. Nuo kaksi Idän maata olivat
ihan kivoja, mutta niistä ulospääsy oli
mutkan takana. Itävallan puolella kävimme Unkarin rajapisteellä Pamhagenissa

Wien 23.7.1988, Briefkasten 80.

tutustumassa paikan baariin, jossa oli
jännä tapa nauttia paikallista punaviiniä;
puoli juomalasillista punaviiniä ja päälle
kraanasta kylmää vettä. Ja sitten jatkoimme edelleen länteen katsellen paikkoja,
Mauthausenin keskitysleirin ohi ja monien muiden tunnettujen paikkojen, kuten
Innsbruck, Krimmlin putoukset, Salzburg
ja välillä poikettiin tuo pieni mutka Saksan
puolelle Obersalzbergiin. Siellä tuli vastaan tuo aktiivinen unohtaminen. Kysyin
hotelli-ravintolan kaverilta tietä Adlernestiin, siis Kotkanpesälle; ei aavistustakaan.
Kerroin, mitä halusin nähdä ja silloin selvisi: Ach Sie meinen Kehlsteinhaus? Nimi oli
muutettu ja bussi lähti talon takaa. Sieltä
oli hienot näkymät ja paljon nahkahousuvaeltajia.
Sitten palasimme takaisin Itävaltaan ja
radiouutiset kertoi Liechtensteinin ruhtinaan olleen nyt vallassa 50 vuotta. Sain
perheen kanssa neuvoteltua luvan ajaa
Vaduziin sillä perusteella, että Ruhtinas

Pamhagen, Itävalta, 22.7.1988.

ja majoituimme Neusiedlerseen campingille. Aamulla sitten jatkoimme pääkohteeseemme eli Wieniin, missä katseltiin
paikkoja ja viihdyttiin. Yöksi menimme
kaupungin länsipuolella olevaan linnaan,
jossa mm. Neuvostoliiton valvontakomissio oli aikanaan majaillut. Illalla kävin
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loukkaantuu, jos kuulee meidän olleen
täällä eikä moikattu. Vaduzissa kahvittelimme ja sitten ajoimme rinteellä olevan
linnan luokse ja heti tuli perässä kaksi poliisipyörää ja musta auto. Seisoin muovikassi kädessä pihalla, kun ruhtinatar avasi
auton ikkunan ja tervehti, eli olin arvannut
oikein tiedon kulun. Ja siitä sitten jatkettiin Sveitsin Sennwaldiin leimauttamaan
filateliapassi ja sitten Saksaan ja Reinin
viertä alaspäin ja sitten pohjoiseen. Füssenistä alkoi matkailutie Die Romantische
Strasse (Romanttinen tie) vuodesta 1950
alkaen. Sen opimme tuntemaan vahvasta
lietelannan hajusta koko matkan ajan. Tie
kulki edelleen 30-vuotisen sodan maisemissa Augsburgin, Lech-virran, Dinkelsbühlin, Donauwörthin kautta Würzbur-

Liechtenstein, Vaduz, 26.7.1988.

Sennwald, Sveitsi, 26.7.1988.

Rettenberg, Saksa, 27.7.1988.

Kirjelaatikot: vas. Nördlingen, oik. Rothenburg ob der Tauber,

Postimerkkiautomaatti, Sennwald, Sveitsi,
26.7.1988.
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neen, ihmisineen ja maisemineen. Artturi
Leinosen ”Hakkapeliitat”-kirja kuvaa samaa matkaa 1630–1640-luvuilla. Kuvitukseksi olen tähän ottanut sivuja filateliapassistani ja joitakin valokuvia.

giin. Matkalla oli myös Rothenburg ob der
Tauber, jonka Tilly tuossa sodassa tuhosi
kokonaan. Siellä katselimme entistettyjä
paikkoja ja etsiessäni pysäköintipaikkaa
tuli Parkkipirkko kysymään, mitä etsin.
Kun kerroin, hän sanoi että pitää olla pysäköintikiekko, jota en silloin tuntenut.
Sain sellaisen häneltä maksutta ja niin oli
homma hoidettu. Tämä tienpätkä oli kuin
meidän Kuninkaantie tai Via Karelia merkittynä ruskeapohjaisin opastein.
Sitten ajelimme Celleen, jonka läheltä
piti taas löytyä entinen keskitysleiri. Kysyin
opastusta majapaikan rouvalta, joka ohjasi
noin ikäiseni pakettiauto-kioskin hoitajan
luokse. Häneltä kysyin, ei muka tiennyt ja
tuli majatalon toinen rouva ja kertoi selvän ajo-ohjeen: siis kuten Kotkanpesän
kohdalla ns. unohtamisia. Kyseessä oli
Bergen-Belsenin leiri, jonne oli pieni, pahvinen tai vanerinen opaste tien laidassa
”Bergen>”. Paikka löytyi ja oli ihan hyvin
varustettu.

___

Jäi vielä mieleen matkailumainonnasta,
että Innsbruckissa oli erään talon seinässä teksti jotenkin näin: ”Tässä talossa asui 3,5-vuotias W.A.Mozart setänsä
N.N.Mozartin kanssa 3–4.8.1759”. – Siis
asui yhden yön.

Teksti ja kuvat
Kaarlo Hirvikoski

Upseerifilatelistit r.y:n

75-vuotisjuhla
on alustavasti sovittu pidettäväksi 29.3.2021 klo 16.00
Helsingissä, Ravintola Mamma
Rosassa. Mikäli korona-tilanne
aiheuttaa esimerkiksi juhlakokouksen siirtoa, niin tiedotamme siitä sähköpostitse niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite
on tiedossamme.
Kutsun 75-vuotisjuhlakokoukseen tulemme lähettämään
kirjeitse kullekin jäsenelle.
Upseerifilatelistit r.y.

Stockholm 1.8.1988.

Kotiin
Ja siitä sitten kohti Lyypekkiä, Tanskaa,
Ruotsia ja Tukholman satamaa, josta jatkoimme kotiin 1.8.1988. Oli hyvä matka
sen hetken ongelmineen, historiakohtei-
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Ajankohtaisia asioita
Lehtemme aloittaa ajankohtaisia asioita käsittelevän ja kommentoivan sihteerin palstan.
Vastaanotan mielelläni jäseniltä aihevinkkejä ja
kommentteja. Yhteystiedot lehtemme takasivulla.

Sihteerin
palsta

Posti puhuttaa

Jäsenmäärämme

Postin toiminta virittää jokaisessa
kerhoillassa vilkkaan keskustelun. Aiheesta. Sen ymmärtää, että Posti pyrkii toimimaan taloudellisesti, mutta
miten siihen liittyy ala-arvoiseksi luokiteltava palvelu esimerkiksi leimattujen merkkien vuositilaajille. Saa olla
kiitollinen, jos 6-merkkiseen blokkiin
saa edes kolme leimaa. Vielä ne ovat
pyöreitä, mutta pessimistit ennustavat leimojen muuttuvan viivallisiksi.
Sellaisiahan ovat postilaatikkoon laitetut kirjeet useimmiten tai leimaus
puuttuu kokonaan. Tämä on niin tuttua ja harmittavaa.
Vuositilaajana hyvä ystäväni Kai
Masalin kirjelmöi asiasta Postille alkukesästä ja minä loppukesästä. Kumpikaan meistä ei ole saanut vastausta.
Ehkä herroilla on muita kiireitä.
Kerrotaan myös, että monista asiamiesposteista puuttuu leimasin. Itsekin olen tähän pulmaan törmännyt.
Postin palveluun pitäisi kuulua, että
jokainen asiakas saisi tiskille tultuaan
pyynnöstä ilmaiseksi ao. toimipisteen
pyöreän leiman. Postilaatikkoon jätetyt leimattakoon sitten automaattisesti missä halutaan. Erityisen tärkeätä
tämä on pääpostissa sekä niissä toimipisteissä, jotka edustavat kuntaliitoksen tehnyttä kuntaa ja paikoissa,
joissa turistit liikkuvat. Kustannukset
eivät olisi suuria, mutta asiakkaat olisivat tyytyväisiä.

Meitä aktiiveja on kerhoilloissa kymmenkunta. Toki jäsenmäärämme on
paljon suurempi. Ensi vuodeksi onkin
ajateltu yhdeksi toimintamuodoksi jäsenmäärämme lisäämistä. Asiaa tullaan käsittelemään laajemmin
tulevassa vuosikokouksessamme ja
odotan mielenkiinnolla asian tiimoilta
käytävää keskustelua.
Kirjoitin jutun Helsingin Reservin
Sanomien joulukuun numeroon otsikolla ”Upseerit filatelisteina”. Kirjoituksessani esittelin lyhyesti historiaamme ja toimintojamme, pyysin
tutustumaan kotisivuihimme sekä
ottamaan yhteyttä sähköpostiini.
Toivon kerhomme herättävän kiinnostusta.

Upseerifilatelistit 75 vuotta
Ensi keväällä yhdistyksemme täyttää
kunnioitettavat 75 vuotta. Olemme
yksi vanhimmista postimerkkiyhdistyksistä. Upea asia.
Vuonna 2021 ilmestyy 75-vuotisjuhlamerkkimme. Toisaalla lehdessämme on merkkimme kuva ja
tilausohjeet.
Näin korona-aikana toivotan Hyvää uutta vuotta ja lisäksi jaksamista
sekä terveyttä.
		
Risto Piekka
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KERHOTOIMINTAA

Syyskausi 2020

joutui erinomainen näkymä Kronstadtin
saarelle. Sodan loppuvaiheissa 305 mm:n
tykit jäivät toimettomina Hankoniemelle,
kun rautatieviranomaiset eivät sallineet
näiden siirtoa rintamalle. Esitelmä oli mielenkiintoinen ja esitelmöitsijä saikin tuntuvat aplodit. Tämän jälkeen suoritettiin
tavanomaiset arpajaiset. J9, V1.

Syyskauden avauskokous päästiin sittenkin avaamaan. Ensimmäinen kokouksemme 7.9. toi paikalle virkistäytyneitä jäseniämme. Kokouksen aluksi puheenjohtaja
Kai Varsio toivotti kaikki tervetulleiksi. Alkuselvittelyjen jälkeen todettiin taas yhden
jäsenen, Jorma Kantosen, poistuminen
joukostamme. Muistimme häntä ja Heikki
Heinosta hiljaisella hetkellä. Keskusteltiin
hetki yhdistyksemme 75-vuotistapahtumasta. Juhlaa varten suunniteltu merkki
oli valmistunut ja puheenjohtaja keräsi
ennakkotilaajia merkin painatusmäärän
selville saamiseksi. Asiaan palataan vielä
muissa kokouksissa. Tällä kertaa esitelmävuorossa oli yleisesikuntakomentaja evp
Ove Enqvist aiheenaan ”Suomen rautatietykistö”. Toisen maailmansodan aikana
Suomella oli käytössä kolme sotasaalisalkuperää ollutta järeää rautatiepatteria
sekä muutamia itserakennettuja: 305/52
O, 180/57 N ja152/45 C. Varsinkin jatkosodassa sotasaaliina saadut ajanmukaiset
tykit toivat arvokkaan lisän tulivoimaan.
Suomella oli ammuntoja varten tähystysasema Pietarhovin katedraalissa, josta tar-

Seppo Salonen esitelmöi 21.9. kokouksessamme Suomen keskiaikaisista linnoistamme.

Syyskuun toiseen kokoukseen 21.9.
tuli lähinnä normaali määrä osanottajia.
Puheenjohtaja Kai Varsion toivotettua läsnäolijat tervetulleiksi, käsittelimme hetken
ajankohtaisia asioita. Yhdistyksen sihteeri
Risto Piekka kertoi kuulumisia Lönnrotin
tiimoilta. Filatelistiliiton liittokokous oli pidetty ja uusi puheenjohtaja valittu. Jäsenistöllä oli edelleen kova huoli Postin toimimattomuudesta, lähinnä ala-arvoisten
leimausten ja myös leimaamattomuuden
johdosta. Esitettiinpä jopa ajatus postimerkeistä luopumisesta. Seikka saattaa
jonain päivänä jopa toteutua. Posti valittaa mediassa, että heillä on liian vähän jaettavaa postia, jonka johdosta jakelupäiviä
pitäisi edelleen vähentää. Miksi eivät yritä

Ove Enqvist kertoi rautatietyksistöstä 7.9.
kokouksessamme.
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välittömään läheisyyteen. Linna ajatui
rappiolle 1600-luvulla ja antautui venäläisille.Linna toimi osittain myös vankilana
ja nykyään se on matkailu- ja tapahtumakäytössä.
Olavinlinnaa
alettiin rakentaa
1475 voimakkaasti virtaavaan
Kyrönsalmeen.
Savonlinna sai
kaupunkioikeudet vuonna 1639. Savonlinnan oopperajuhlat tekee Olavinlinnasta kansainvälisimmän linnamme.
Raaaseporin linna
mainitaan historiallisissa dokumenteissa ensi
kerran vuonna 1378.
Linna sijaitsi alun perin
saarella, jota maankohoamisen myötä
ei enää ole. 1400-luvulla Raasepori kävi
vilkasta kauppaa hansakaupunki Tallinnan kanssa. 1500-luvun lopussa linna raunioitui ja hylättiin.
Sittemmin sitä on korjattu 1800-luvun
lopulta lähtien moneen kertaan, Raaseporin linnan merkitys väheni, kun Helsinki
perustettiin 1550. Nykyään linna toimii
kesäaikaan museona ja tapahtumien pitopaikkana.
Kastelholman
linnaa
alettiin rakentaa
1300-luvun lopussa. Siitä tuli
Ahvenanmaan
hallintokeskus
1400-luvun alussa. Kustaa Vaasan ja hänen poikiensa aikana linna kukoisti. Ahvenanmaa liitettiin Turun lääniin 1634,
jonka jälkeen linnan rappeutuminen alkoi.
Linnaa entisöitiin 1890-luvulta alkaen.
Esitelmä oli antoisa ja palkittiin runsailla
suosionosoituksilla. Tilaisuus päättyi taas
normaalisti arpajaisiin. J6, V1.
Lokakuun ensimmäinen kokous 5.10.
oli tuonut paikalle lähes normaalin osanottajajoukon. Lisäksi saimme vieraak-

sitä vähäistäkin määrää jakaa asiallisesti.
UF-lehti tuli joillekin jo kahden päivän
kuluttua, joillekin 4 päivän kuluttua, joillekin yli viikon kuluttua jne. Illan esitelmöitsijänä oli tällä kertaa Seppo Salonen
Aihefilatelisteista. Hänen aiheenaan oli:
”Suomen keskiaikaiset linnat”. Esitelmä
koski keskiajalla rakennettuja, vielä säilyneitä linnoja, elikkä Viipurin linna, Turun
linna, Hämeen linna, Olavinlinna, Raaseporin linna ja Kastelholman linna, jotka
sijaitsivat merkittävissä kauppapaikoissa ja
puolustuksellisesti tärkeissä rajakohdissa.
Viipurin linnaa alettiin rakentaa vuonna
1293. Rakennuttajaksi on mainittu Torkkeli
Knuutinpoika. Viipuri
oli aikoinaan Suomen
kansainvälisin paikka
ja sitä paitsi monen
suomalaisen juuret
ovat Viipurissa. Linna
oli alkuunsa tasakattoinen. Nykyään linna
on matkailunähtävyys ja museo sekä Viipurin kuvatuin kohde.
Turun
linna
rakennettiin
1200-luvun lopulla Aurajoen
suun luodolle.
Se toimi alkuun
hallintokeskuksena Ruotsiin liitetylle Etelä-Suomelle ja
Juhana-Herttuan hovina vuodesta 1552
lähtien. 1600-luvulla hallinto siirtyi linnasta kaupunkiin. Turku oli pitkään kulttuurin
keskus Suomessa. Hallinto, kirkko, yliopisto ja kirjapainotaito saapuivat Suomeen
Turun kautta. Nykyään linna on matkailukohde, museo ja tapahtumapaikka.
Hämeen linnan rakentaminen lienee
alkanut 1200-luvulla.
Alun perin linna oli
harmaakivinen leirikastelli ja Suomen
ensimmäisiä tiilirakennuksia. Hämeenlinnan kaupunki perustettiin 1693 linnan
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Jukka Sarkki kertoi 5.10. kokouksessamme
filateelisesta kirjallisuudesta.

semme Jari Forsblomin. Puheenjohtaja
Kai Varsion avattua kokouksen keskustelimme hetken aikaa kuulumisista. Lisäksi

Kalle Vaarnaksen Postimerkkeily-kirja. Painettu vuonna 1945 pehmeäkantisena, siis
vuotta ennen kuin Upseerifilatelistit on
perustettu. Kirjan kansi on kuvattu kirjoittajan hyllyssä olevasta kirjasta.

Hannes Saarisen Levyvirheluettelo, III osa.
Painettu vuonna 1948 pehmeäkantisena.
Kirjan kansi on kuvattu kirjoittajan hyllyssä olevasta kirjasesta.
Molemmat kirjat on kustantanut Suomen
Postimerkkeily Oy.

nousi esille yhdistyksen 75-vuotisjuhla
ensi keväänä. Sihteerimme Risto Piekka mainitsi joidenkin asioiden olevan jo
viritteillä. Tämän kertaisen kokouksen
esitelmöitsijäksi oli tullut Naantalista jäsenemme Jukka Sarkki. Hänen aiheensa
oli ”Filateelinen kirjallisuus”. Aihe, jota
lähes jokainen filatelisti on jollain tavoin
sivunnut harrastuksensa aikana. Jukka
on kerännyt filateelista kirjallisuutta lähes aikuisikänsä, lähinnä muiden keräilyharrastustensa ohessa. Hän mainitsi esitelmässään parhaimmiksi lähdeteoksiksi
nimenomaan entisen puheenjohtajamme
Kalle Vaarnaksen Filatelian taito -kirjan ja
lisäksi HFF:n luettelon 1898. Sitten Kohlin
käsikirjan (Paul Kohl 1852–1925). Filateelinen kotimainen kirjallisuus vakiintui
1918–1945. Luettelo filateelisesta kirjallisuudesta on pitkä. Suomessa ilmestyy
useita filateelisia postimerkkilehtiä ja eri
kerhojen lehtiä. Lisäksi ilmestyvät postimerkkikauppiaiden vuosittain tekemät lu-
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ettelot. Esitelmä oli Jukan mukaan toinen
laatuaan tästä aiheesta. Varmasti halutaan
sitä nähdä ja kuulla muissakin kerhoissa.
Esitelmä herättikin joitakin kysymyksiä ja
saimme niihin myös vastaukset. Tilaisuus
päättyi tavanomaisiin arpajaisiin. J7, V1.
Lokakuun toinen kokous 19.10. osoitti vielä sen, että korona rajoittaa vieläkin
osallistumista kokouksiin. Puheenjohtaja
Kai Varsion toivotettua läsnäolijat tervetulleiksi, keskusteltiin hetki ajankohtaisista
asioista. Olvi-kokouksesta 2.11. ei vielä
saatu täyttä varmuutta. Pohdittiin myös
75-vuotisjuhlaa varten jäsenistön palkitsemista jollain tavoin. Tämän kertaisen kokouksen esitelmöitsijäksi oli saatu Filatelisti-

Filatelistiliiton uusi puheenjohtaja Petteri Hannula esitelmöi 19.10. Ahvenkosken
postikonttorin historiasta.

liiton uusi puheenjohtaja Petteri Hannula.
Hänen esitelmänsä aiheena oli ”Ahvenkosken historia”. Kymijoen länsihaaraan
Ahvenkoskelle syntyi keskiajalla kauppapaikka ja lohenkalastamo. Ahvenkosken
kylän venäläiset hävittivät 1570-luvulla

Näkymä Ahvenkosken rajapostikonttorista
vuodelta 1787. Tämä on alun perin silkille
ommeltu taulu.

pitkänvihan aikaan. 1743 Turun rauhan
myötä Ahvenkoskesta tuli Ruotsin ja
Venäjän välinen rajanylityspaikka, jonka
kummallekin puolelle rakennettiin tulli- ja
postiasemia sekä
erilaisia linnoituslaitteita. Taskulassa sijainnut
Ruotsin tulli- ja
rajapostiasema
siirrettiin Ahvenkoskelle ja myöhemmin ruotsalaiset
rakensivat kaksi reduttia joen ylityspaikkaan. Venäläiset hyökkäsivät Ahvenkoskelle 1808 ja sodan päätyttyä Ahvenkoski
menetti merkityksensä rajanylityspaikkana, kun raja siirtyi vuonna 1812 Karjalan
kannakselle. Samalla Ahvenkosken postija tulliasemat lakkautettiin. Alueen rakennelmat pääsivät vuosikymmenten kuluessa rapistumaan, eikä Ruotsin puoleisesta
tulliasemasta ole enää jäljellä kuin perustukset. Esitelmä sai aikaan jonkin verran
kysymyksiä ja niistä keskusteltiin. Lopuksi
Filatelistiliiton puheenjohtaja Petteri Hannula vastaili liittoa koskeviin kysymyksiin.
Eritysesti haluttiin Liiton selvittävän Postin
kanssa filateelisten arvojen vähenemistä
Postin kuvioissa. Tähän ei saatu juurikaan
mitään uutta valaistusta. Kokous päättyi
arpajaisiin ja pienimuotoiseen huutokauppaan. J7, V1.
Marraskuun ensimmäinen kokous
2.11. Olvi-tislaamolla peruuntui ilmenneen korona-tapauksen vuoksi.
Marraskuun toinen kokous 16.11. pidettiin taas normaalisti. Puheenjohtajan
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johtaja Kai Varsion johdolla keskustelimme tovin kuulumisista ja ajankohtaisista
asioista. Tämän jälkeen siirryimme pitämään yhdistyksen sääntömääräistä vaalikokousta. Vaalikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kai Varsio ja sihteeriksi
Risto Piekka. Pöytäkirjantarkastajiksi ja
ääntenlaskijoiksi valittiin Kai Masalin ja
Arvo Sohkanen. Yhdistyksen hallitukseen valittiin seuraavaksi toimikaudeksi
puheenjohtajaksi Kai Varsio, varapuheenjohtajaksi Kaarlo Hirvikoski, sihteeriksi Risto Piekka. Yhdistyksen virkailijoiksi
valittiin rahastonhoitajaksi Kaarlo Hirvikoski, vaihdonjohtajaksi Arno Kullberg,
jäsenasioiden ja lehden hoitajaksi sekä
kotisivujen ylläpitäjäksi Arvo Sohkanen.
Toiminnantarkastajaksi valittiin Aleksi
Vuorenmaa ja varatoiminnantarkastajaksi Kai Masalin. Yhdistyksen sihteeri Risto
Piekka oli laatinut toimintasuunnitelman
vuodeksi 2021. Jäsenmaksut vuodeksi
2021 pidettiin ennallaan eli pääkaupunkiseudun jäsen 20 euroa ja maakuntajäsen 18 euroa. Yhdistyksen talousarvio
vuodeksi 2021 hyväksyttiin sellaisenaan.
Vuoden 2020 upseerifilatelistiksi valittiin
paikalla olleista yhdistyksen pitkäaikaisin
jäsen Arno Kullberg ja hän sai pokaalin
vuodeksi haltuunsa. Muita kokouksessa
käsiteltäviä asioita ei ollut ja kokous päättyi tavanomaisiin arpajaisiin. J7.
Vuoden viimeinen kokous pidettiin
14.12. Puheenjohtajan toivotettua jäsenet
tervetulleiksi kyseltiin vähän kuulumisia.
Niissä ei ollut mitään mainittavampaa,
joten illan esitelmöisisjä Risto Piekka sai
puheenvuoron. Hänen aiheensa käsitteli,
kuinkas muuten, Elias Lönnrotia. Ristolla

Antti Lahtinen kertoi kokouksessamme
16.11. Suomen sisällissotaan johtaneista
syistä.

Risto Piekka

avattua kokouksen keskustelimme taas
tovin Postin aikaansaannoksista. Lähes
jokaisella oli kokemuksia niistä, eikä aina
kovin mieltä ylentäviä. Leimaamattomuus
vaivaa edelleen Postia. Tämänkertainen
esitelmöitsijämme oli Antti Lahtinen aiheenaan ”Suomen sisällissodan tausta”.
Hän lähestyi asiaa lähinnä Kirkkonummen puolelta. Vaikuttavia tekijöitä olivat
itsenäisyyttä edeltänyt aika, autonomiaajan valtiopäivät ja sen ajan poliittinen
ja yhteiskunnallinen toimeliaisuus, luokkatietoisuuden kasvu, suurlakko 1905,
sortovuosien ajat, Malmbergien koti,
uusi valtiopäiväjärjestys, ensimmäiset
eduskunnat, kansallishenki ja itsetunnon
kohoaminen sekä Venäjän vallankumoukset. Sigurdsin piiritys käytiin helmikuussa
1918. Suojeluskuntalaiset vetäytyivät sieltä muutaman päivän kuluttua pohjoiseen
Upinniemen ja Mäkiluotoon. Suomen sisällissota päättyi 15.5.1918, mutta akuutit
seuraukset vaikuttivat vielä vuoden loppuun. Esitelmä oli varsin pitkäkestoinen
ja saikin tuntuvat aplodit. Tilaisuus päättyi
taas tavanomaisiin arpajaisiin. J7, V1.
Marraskuun kolmas kokous oli yhdistyksen perinteinen vaalikokous. Puheen-

Paikkarin torppa Sammatissa.
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Upseerifilatelistit r.y:n toimintasuunnitelma vuodeksi 2021
Upseerifilatelistit keskittyy vuonna 2021 seuraaviin toimintoihin:
1. Kokoukset pidetään entisen tavan mukaan maanantaisin kuukauden parittomina viikkoina MPY:n auditoriossa Töölöntorinkatu 2 Helsingissä, kesäkuukausia lukuunottamatta. Kokouksissa kerrotaan kuulumiset, pidetään
esitelmä ja arpajaiset sekä mahdollinen huutokauppa.
2. Upseerifilatelistien 75-vuotisjuhlakokous järjestetään koronatilanteen mahdollistaessa 29.3.2021 klo 16.00 Ravintola Mamma Rosassa.
3. Yhteistyötä ylläpidetään ja kehitetään Aihefilatelistit r.y:n, Ehiöfilatelistit
r.y:n ja Rautatien Filatelistit r.y:n kanssa ja lisäksi selvitetään mahdolliset
uudet yhteistyökumppanit.
4. Upseerifilatelistit jatkaa toimivaa yhteistyötä Suomen Filatelistiliiton sekä
Vaihtojärjestö VBO:n kanssa.
5. Pyritään tehostamaan jäsenhankintaa.
6. Kannustetaan ja tuetaan jäseniä osallistumaan kokoelmillaan filateelisiin
näyttelyihin.
pieni ja myös matala sekä sisustukseltaan
vaatimaton. Torppa oli Lönnrotin suvulla
aina vuoteen 1875 asti. Nykyisin paikkaa
hoitaa Paikkarin torpan tuki.

Risto Piekka kertoi 14.12. kokouksessamme Paikkarin torpasta.

on tiettyä kotiseuturakkautta Sammattiin.
Tällä kertaa aiheena oli ”Paikkarin torpan
Elias”. Kuten historiasta muistamme, niin
Elias Lönnrot oli suurmies, kansallisen itsetunnon nostattaja ja lujittaja sekä monitietäjä. Paikkarin torppa oli Eliaksen syntymäkoti. Torpan rakensi Eliaksen isä Fredrik
Johan vuonnas 1800. Torppa oli kooltaan

Elias Lönnrot Sammatissa 1863–1884:
– jatkoi suomalais-ruotsalaisen sanakirjan tekemistä 1866
– Suomalaisen Virsikirjakomitean jäsen
1863
– perusti Sammatin kansankirjaston 		
1863
– Lainopin käännöstyöt, mm. Vuoden
1734 perustuslaki 1863
– Perusti Sammatin kansakoulun 1868
– Opaskiraja”Neuvoja ja varoituksia
pahasta taudista” 1869
– ”Suomen kansan muinaisia loitsuru
noja” 1880
Luettelo on lähes loputon. Esitelmä oli
kiinnnostava ja varmasti monet muutkin
kerhot haluavat sen kuulla. Tilaisuuden
päätteeksi nautimme joulukahvit ja tortut sekä toivotimme toisillemme hyvää
joulua. J6.
Teksti ja kuvat Arvo Sohkanen
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Mitä Suomen Postille kuuluu
Suomen Filatelistiliiton (SFFF) edustajat
(Seppo Salonen, Jukka Mäkipää ja Kai
Varsio) tapasivat Postin (ainoat) postimerkkeihin liittyvät kaksi henkilöä. Postimerkkien tuotepäällikkö (Business Manager) Petri Pohjolainen, joka vastaa
postimerkkien kuluttaja- ja pienyrityspalveluista sekä kansainvälisistä asioista. Postimerkkien suunnittelusta ja tuotannosta
vastaa (Design Manager) Tommi Kantola.
Tapaaminen on ollut vuosittaista Postin
pääkonttorissa Ilmalassa, mutta nyt ensimmäistä kertaa järjestettin kokous etäyhteytenä.
Ohessa on asioita, joista keskustelimme. Toivottavasti vastaukset, jotka eivät
ole missään erityisessä järjestyksessä, tyydyttävät jäsenistöämme!
Postissa on tapahtunut paljon organisaatiouudistuksia, Pohjolainen ja Kantola
ovat säilyttäneet asemansa, joka on edelleen yksi Postin ydinliiketoiminnan muoto. Postimerkit kuuluvat nyt asiakassekmenttiin, jota johtaa liiketoimintapäällikkö
Tuija Åkerman.
Joulupukin postikonttori oli siirtynyt
Petri Pohjolaisen vastuulle, mutta sijaitsee
edelleen Rovaniemellä.
Tommi Kantola esitteli tulevan kevään
2021 postimerkit, jotka julkaistaan 20.1.
ja 28.4. Siis yhteensä 23 merkkiä. Hienoilta näyttivät! Ei yhtään muumia! Posti on
julkaissut sivuillaan tiedot ja kuvat merkeistä, mukana on muun muassa juhlavuosia, onnitteluja ja uhanalaisia eläimiä.
Vilkaiskaa! Postimerkit painetaan Hollannissa.
Syksyllä 2021 julkaistaan kaksi postimerkkierää lisää, näistä tiedotetaan ennen
kesää 2021.
Postimerkkien ja kirjelähetysten käyttö
on jatkanut 10 % vuodessa alenevaa rataansa. Yrityskirjeposti on vähentynyt
vielä enemmän.
Mitään suunnitelmia postimerkkien
lopettamisesta ei ole, kuten olemme Islannin osalta saaneet viime päivinä lukea.
Postin omien toimistojen määrä on mi-

Tässä postimerkki, mitä myydään vain Helsingissä Postin Box-kaupassa.

Allaolevasta linkistä saat lisätietoa Postin
Box-kaupasta:
https://box.posti.com/fi-fi/miten-jamiksi-box-by-posti-syntyi

Upseerifilatelistien
75-vuotisjuhlapostimerkki
Merkkiä on vielä rajoitetusti saatavilla. Halukkaat voivat ottaa yhteyttä sähköpostitse arvo.sohkanen@
saunalahti.fi
Merkit ovat 10 merkin arkilla, mikä
on myyntierä. Arkin hinta on 27
euroa + mahdolliset lähetyskulut (3
euroa). Lähetyksen mukana tulee
tilillepanokortti. Merkit myydään
tilausjärjestyksessä. Jos kysyntää
on enempi, niin yhdistys harkitsee
lisämerkkien tilaamista Postista.
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tätön. Verkosto kattaa noin 3 000 palvelupistettä, joista noin 2 100 on pakettiautomaatteja, 800 kumppanipostia, 100
noutopistettä ja 9 Postin omaa myymälää.
Kumppanipostissa on jonkinlainen osaamistaso. Pitää kuitenkin muistaa, että niissä ei ole useinkaan leimasimia.
Helsingin ’pääposti’ on Kasarmikadulla, kuulemma hyvää palvelua! Uutena
paikkana Helsingissä Keskuskatu 3:ssa on
Postin BOX-kauppa Akateemisen kirjakaupan nurkalla ja Stockmannin tavarataloa vastapäätä. Kannattaa käydä (koronan
jälkeen!), jos mahdollista tai ainakin tutustua oheisen linkin kautta! BOX:sta saa
ostaa Postin omakuvamerkkiä (kuva), joita ei saa mistään muualta.
Toimme selkeästi esiin postimerkkien
keräilijöiden kyllästymisen leimauksen
puutteisiin. Emme ole havainneet parannusta, jota luvattiin viime vuoden tapaamisessa. Leimauksista keskusteltiin paljon.
Jos leimauskoneet ovat tukossa tai kova
kiire, niin prioriteettina on laskea kirjeet ja
kortit läpi leimaamatta, jotta postin jakaminen ei myöhästyisi. Helsingin Ilmalassa
Postille on tulossa käyttöön massiivinen
kone, joka läpäisee valtavan määrän kirjeitä. Koneen käyttöönotto ja koeajot ovat
kesken mm. koronaviruksen aiheuttamien
viiveiden vuoksi.
Kysymykseen siitä, että miksi Posti ei
vastaa sille aiheesta lähetettyihin kirjallisiin
valituksiin esimerkiksi postimerkkien leimauksista ei saatu selvää vastausta. Ehkä
vastaus on vielä valmisteilla ja tulollaan!
Koronaepidemia on tuonut lisää ongelmia, koska yhteydet joihinkin kaukomaihin ovat käytännössä poikki. Lentopostirahti ei toimi. Syynä se, että posti on
kulkenut matkustajakoneilla, mutta sitä ei
saada sopimusten takia mukaan nyt lentäviin rahtikoneisiin (huh, huh!)
Postimerkin päivästä vuonna 2021
sovittiin samat kuviot kuin tänä vuonna.
Saamme tietoa Postiseen ja siihen linkin
liiton sivuille.
Kerhoilla on jälleen mahdollisuus teettää 28% alennuksella omakuvamerkkejä
ystävänpäiväviikolle. Huom! Upseerifilatelistit eivät järjestä ystävänpäiväviikon

aikana ’postimerkkipäivän’ tapahtumaa,
jolle postimerkkejä voisi hankkia.
Åland Post hoitaa edelleen koko
Suomen Postin edustuksen mahdollisilla messuilla, kuten Stamp Forum 2021/
kirjamessut.
Seuraava tapaamisemme on alkukesällä 2021.
Kai Varsio, SFFF hallituksen jäsen

IN MEMORIAM
Kesällä 2020 tuli tietoomme suruviesti jäsenemme poismenosta. Upseerifilatelistit jäävät kaipaamaan
jäsentämme lämpimin muistoin.

Jorma Kalevi Kantonen
1960 –2020

Jorma Kantonen, ltn evp, syntyi
26.6.1960 Turussa ja poistui joukostamme 14.2.2020 Mynämäellä
59 vuoden ikäisenä. Hän oli liittynyt
yhdistykseemme 2016 jäsennumerolla 326.
Jorma Kantosen filateeliset keräysalueet olivat: Suomi, pohjoismaat,
Viro, Böhmen und Mähren sekä lisäksi numismatiikka. Hän ei viime
vuosina osallistunut aktiivisesti kerhon toimintaan.
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OSTA ARPOJA.
Tue toimintaamme!

2021 KEVÄTKAUDEN KERHOILLAT, ESITELMÄT JA TAPAHTUMAT
Pvm

Ohjelma

18.1.

Kaarlo Hirvikoski: Joulun aikaan

1.2.
15.2.
1.3.

Hybridikokous (katso selitys pääkirjoituksesta). Kai Varsio: Taistelulaivojen
kehittyminen maailman laivastoissa
Upseerifilatelistien sääntömääräinen vuosikokous, pullakavit kokousväelle
Ari Muhonen: Tuomaritoiminta

15.3.

Kaarlo Hirvikoski: Suomen matkailuleimat

29.3.

Upseerifilatelistien 75-vuotisjuhlat: Ravintola Mamma Rosa, Helsinki, Töölö

12.4.

Retki Turkuun Postimerkkiliike Lauri Peltoselle

26.4.

Heikki Heino: FIP:n kieltämät merkit

10.5. Vierailu Olvi Oy:n Helsingin tislaamossa (tiedot tarkentuvat ja päivämäärä
		saattaa muuttua)
24.5.

Kai Masalin: Aerosta Finnairiin, lentokoneiden kehitys

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

UPSEERIFILATELISTIT R.Y:N HALLITUS JA VIRKAILIJAT 2021
n Puheenjohtaja Kai Varsio

Koroistentie 4 E 9, 00280 Helsinki
puh. 044 588 7468
kai.varsio@hotmail.com
Vastuualue: johtaminen, yhdistyksen kehittäminen, ulkoiset suhteet, kerholehden
päätoimittaja

n Varapuheenjohtaja Kaarlo Hirvikoski
n Sihteeri Risto Piekka
Runeberginkatu 26 A 35, 00100 Helsinki
puh. 040 506 9119
risto@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, yhdistysmaksujen 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
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