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Arvo Sohkanen

Upseerifilatelistit juhlivat 75-vuotistaivaltaan

Upseerifilatelistien 75-vuotisjuhlaa vietettiin 27.9.2021 Ravintola Mamma Rosan ”messissä” juhlavissa tunnelmissa. Juhlaillallispöydässä etualalla vasemmalta puheenjohtaja
Kai Varsio, nestorimme Jouko Kottila sekä kutsuvieraista Heikki Pohja ja Petteri Hannula.

Tämän lehden välissä on vuoden 2022 jäsenmaksun suorittamista varten tilisiirtolomake. Maksu pyydetään suorittamaan tammikuun aikana. Yhdistyksen
jäsenmaksuun ei sisälly Filatelisti-lehden tilaus. Filatelistiliitto laskuttaa sen.

Sisällys
Pääkirjoitus: Koronan kanssa on elettävä
Maailman kauneimmat ilmailun postimerkit
75-vuotisjuhlamme oli onnistunut tapahtuma
Kerhotoimintaa
Kevätkauden 2022 kerhoillat, UF:n hallitus ja virkailijat 2022
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PÄÄKIRJOITUS
Kai Varsio

Koronan kanssa on elettävä
Valitettavasti on käymässä niin, että korona-viruksen kanssa on elettävä. Rokottautuminen, suojautuminen, etäisyyden pito muihin, koronapassit, matkustelun välttäminen jne. ovat meidän jokapäiväistä tulevaisuutta vuosia
eteenpäin.
Ymmärrän, että pidemmälle ehtineet ja kansainväliseen kanssakäymiseen
keskittyvät keräilijät kokevat kansainväliset rajoitukset kuten lentokiellot ja
monet rajamuodollisuudet ongelmallisiksi. Monia kokouksia ja konferensseja
on peruttu. Elämä tuntuu hankalalta.
Alussa mainitusta lähtökohdasta tarkasteltuna on kuitenkin hyvä kysyä,
mikä on tavallisten tai keskiverto-postimerkkeilijöiden tulevaisuus? Mikä
muuttuu?
Me voimme käydä kokouksissamme noudattamalla aluksi mainitsemiani
toimenpiteittä. Me voimme hankkia lisää materiaalia huutokaupoista ympäri maailman ja omista kerhotapahtumista. Aina voi kysyä onko jollain tarjota jotain tiettyä kohdetta. Postimerkkikauppiaita on edelleen olemassa. Me
voimme rakentaa ja parantaa kokoelmiamme kaikessa rauhassa. Eli meidän
tavallisten postimerkkeilijöiden kannalta mikään ei muutu, vaikka korona-virus
monine variantteineen kulkee paikkakunnalta toiselle.
Kulkeeko upseerifilatelistien jäsenkehitys kohti vaarallisia aikoja! Syyskuussa pitämämme 75-vuotisjuhlamme hyvin järjestelylle juhlaillalliselle kutsuttiin
erityisesti toimittajia niistä lehdistä, joita potentiaaliset uudet jäsenemme lukevat: Kylkirauta, Ruotuväki, Reserviläinen ja Filatelisti. Vielä ei ole näkynyt
yhtäkään uutta jäsenhakemusta. Toisaalta joidenkin lehtien artikkeleita meistä
ei ole vielä julkaistu. Eli odottakaamme rauhallisin mielin.
Jatkamme edelleen kokouksissamme kaksi kertaa kuukaudessa noudattaen
perinteistä tapaamme esitelmien, keskustelujen ja arpajaisten merkeissä. Huutokauppojen pitämisen toivoisin herätettävän henkiin pienin askelin. Se voisi
aikaa myöden tuoda myös vierailijoita tapaamisiimme, jos sana ”hyvistä kohteista” leviää. Myös monet muut ehdotukset ovat tervetulleita elävöittämään
ja jopa kasvattamaan osallistujien määrää.
Toivottavasti rauhallinen ja turvallinen joulu on taakse jäänyt, joten menestystä, terveyttä ja turvallisuutta uudelle vuodelle.
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Maailman kauneimmat ilmailun postimerkit
Ilmailu ei ehkä ole
niin ”in” kuin Elvis
tai Diana, mutta siitä
julkaistaan vuosittain
monia merkkejä, eikä
vähiten historiallisista kohteista. Ja joka
vuosi valitaan maailman kauneimmat
ilmailun postimerkit.
Vuonna 2018 julkaistusta merkeistä valittiin kauneimmaksi
72 julkaisusta Itävallan Hansa Brandenburg CI:tä esittävä
merkki. Toiseksi tuli
Israelin DC 6, mutta
kolmanneksi Suomen
Ilmavoimien McDonnell F-18 D Hornet
Puolustusvoimien
100-vuotisvihkosta,
minkä aikaansaamisessa puheenjohtajamme Kai Varsion
panos ei ollut vallan
vähäinen!

Lähde ja kuva: Norsk Filatelistisk Tidsskrift 6/2020 / KM.
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75-vuotisjuhlamme oli onnistunut tapahtuma
Tummapukuiset Upseefilatelistit kokoontuivat viettämään
keväältä siirrettyä 75-vuotisjuhlaa 27.9.2021 Ravintola
Mamma Rosaan, Töölöntorille Helsingissä. Juhlasali sijaitsi aivan ravintolan pohjakerroksessa, jonne oli katettu
juhlapöytä, melkein kuin laivan messissä.
Tilaisuuden aluksi puheenjohtaja Kai Varsio toivotti
kaikki jäsenet ja kutsuvieraat
tervetulleeksi ja kohotimme
maljan juhlan kunniaksi.
Juhlaillallinen oli suunniteltu tarjoiltavaksi pitkän kaavan
mukaan alkaen Mamma Rosan alkupalalajitelmalla.
Seuraavana oli vuorossa Kai
Varsion pitämä juhlapuhe. Se
on nähtävissä tässä lehdessä
sivuilla 8–10. Juhlapuheessa Kai kertoi yhdistyksemme
perustamisesta, alkuajoista ja
pitkästä taipaleesta aina tähän
päivään asti. Todettakoon,
että 70-vuotisjuhlissa vuonna
2016 jäsenistömme keski-ikä
oli 71 vuotta, niin nyt vuonna
2021 keski-ikään on tullut viisi
vuotta lisää, elikkä 76 vuotta.
Olemme siis edelleen kunnioitetun ikäisiä kerhossamme.
Tämän jälkeen tarjoiltiin
Mamma Rosan maittava illallinen lisukkeineen ja juomineen.
Seuraavana oli vuorossa
onnittelut. Ensin Rautatien
Filatelisteista Tedik Bederdin
onnitteli yhdistystämme luovuttaen Upseerifilatelisteille
Rautatien Filatelistien muistomitalin
kunniakirjoineen.
Seuraavana onnitteli Filatelistiliitosta Petteri Hannula
yhdistystämme niin ikään

Kuvassa oikealta: Jussi Tuori, Lauri Poropudas Filatelisti-lehdestä ja Jouko Kottila. Vasemmalla Arno Kullberg.

Kuvassa oikealta: Petteri Hannula Filatelistiliitosta,
Heikki Pohja Kylkirauta-lehdestä ja Arno Kullberg.

Kuvassa oikealta: Seppo Salonen Aihefilatelisteista,
Aleksi Vuorenmaa, Seppo Volotinen ja Kai Masalin.
Edessä vasemmalla: Matti Mäkinen.
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kunniakirjalla. Onnittelut esittivät myös Kylkirauta-lehdestä Heikki Pohja ja Aihefilatelisteista Seppo Salonen sekä
Filatelistilehdestä Lauri Poropudas, joka oli saanut kaksi
aiheeseen liittyvä postikorttia,
laittaen ne kiertämään.
Seuraavana oli vuorossa
Upseerifilatelistien palkitseminen. Puheenjohtaja Kai
Varsio, avustajanaan Kaarlo
Hirvikoski sekä Petteri Hannula, jakoivat Suomen Filatelistiliiton myöntämät Pro
Sodalitas -mitalit paikallaoleville jäsenillemme:

Matti Mäkinen odottelee illallistarjoilun jatkumista.

– Kultainen: Jouko Kottila, 		
Arno Kullberg, Kaarlo 		
Hirvikoski, Matti Mäkinen
ja Jyri Paulaharju (luovutus
postuumisti).
– Hopeinen: Jukka Sarkki ja
Sakari Vehviläinen.
– Pronssinen: Jussi Tuori, Kai
Masalin, Aleksi Vuoren-		
maa, Tapani Talari ja		
Seppo Volotinen.
Seuraavaksi jaettiin Filatelistiliiton myöntämät Pro Philatelia -mitalit:

Ruotuväkilehden päätoimittaja Mikko Ilkko ja sihteerimme Risto Piekka keskustelevat ruokailun lomassa.

– Hopea: Kai Varsio.
– Hopeoitu pronssi:
Arvo Sohkanen.
Upseerifilatelistit
muistivat
kunniavieraitaan lahjoittamalla heille Jouko Kottilan kirjoittaman ”Kryptoratkojan opaskirjan” omistuskirjoituksin.
Tämän jälkeen nautimme
jälkiruokana Vaniljapannacottan. Kahvin jälkeen oli ohjelmassa vapaata seurustelua ja
mukavaa yhdessäoloa.

Kuvassa Pro Sodalitas -mitalilla palkitut paikalla olleet
jäsenemme vasemmalta: Aleksi Vuorenmaa, Matti
Mäkinen, Seppo Volotinen, Jouko Kottila, Kai Masalin,
Jussi Tuori ja Arno Kullberg.
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Tunnelma 75-vuotisjuhlassamme oli
harras ja mieleenpainuva ja nautimme
kaikki juhlatunnelmasta.
Teksti ja kuvat Arvo Sohkanen

Rautatien Filatelistit onnittelivat meitä
luovuttamalla kerhollemme heidän muistomitalinsa.

Suomen Filatelistiliiton onnittelut esitti
puheenjohtaja Petteri Hannula.

Rautatien Filatelistien onnittelut kerhollemme esitti puheenjohtaja Tedik Bederdin.
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Lauri Poropudaksen tuoma postikortti
kiersi pöydässä nähtävänä.

Suomen Filatelistiliiton onnitteluadressi.

Aihefilatelistien onnittelupuheen piti puheenjohtaja Seppo Salonen.
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Juhlapuhe 70-vuotisjuhlassa 27. 9. 2021
Arvoisat kutsuvieraat, hyvät syntymäpäivää viettävät upseerifilatelistit

nuksella Lapissa, joten he eivät päässeet
perustamistilaisuuteen).
Upseerifilatelistit liittyivät vuonna
1947 perustettuun Suomen Filatelistiliittoon jo alkuvaiheessa. Jäsenemme
Helsingin poliisikomentaja ylil Veikko
Hietalahti oli Filatelistiliiton ensimmäinen
puheenjohtaja. Muita kerhomme jäseniä
Filatelistiliiton puheenjohtajina ovat
olleet Vladi Marmo, Björn-Erik Saarinen
ja Jussi Tuori. Lisäksi 15 jäsentämme on
ollut Suomen Filatelistiliiton hallituksissa
vuosikymmenien aikana.
Philatelia Fennican eli nykyisen Filatelisti-lehden päätoimittajana on toiminut
seitsemän (7) jäsentämme. Heidän aikanaan ilmestyi yhteensä 101 lehteä.
Upseerifilatelistit merkittiin yhdistysrekisteriin 17. syyskuuta 1948, jolloin
myös ensimmäiset säännöt hyväksyttiin virallisesti. Filatelistiliittoon kuuluu
tänään noin 70 kerhoa, joista vajaa 20
kerhoa on perustettu ennen Upseerifilatelisteja.
Upseerifilatelistien tunnus hyväksyttiin 12. joulukuuta 1950. Sen piirsi Sakari
Salokangas silloisen puheenjohtajamme
Kalle Vaarnaksen ehdotuksesta. Tunnusta käytetään myös Upseerifilatelistien
jakamissa ansiomitaleissa ja kerhon standaarissa.
Sähköiseen muotoon muutetun ja
kahdessa 70-vuotis ja 75-vuotis omakuvapostimerkissä esiintyvän tunnuksen
mukaili jäsenemme Tapani Talari vuonna
2006. (Huom. teille jaettu kirjekuori).

Elettiin vuotta 1946. Puolustusvoimain
(va) komentajana oli kenraaliluutnantti
Jarl Lundqvist, koska jalkaväenkenraali
Erik Heinrichs oli joutunut eroamaan
ns. asekätkentäjutun vuoksi. Puolustusvoimain pääesikuntaa johti kenraaliluutnantti Aksel Airo, joka oli myös pidätettynä asekätkentäjutussa. Hänen viransijaisenaan pääesikunnan päällikkönä toimi
kenraaliluutnantti Einar Mäkinen, kun
pääesikunnasta tuli käsky selvittää muun
muassa Katajanokan kerhorakennuksen
käyttöä tulevaisuudessa. Siviilihallinnolle
oli syntynyt tarve saada tilat omaan käyttöönsä. Upseeriston piirissä oltiin yleisesti sitä mieltä, että kerhorakennus oli
pidettävä edelleen upseeriston kokoontumispaikkana.
Tässä vaiheessa kuvaan ja apuun astui myös pieni postimerkkeilystä kiinnostunut joukko. Miehet pyrkivät omalta
osaltaan luomaan toimintaa kerhorakennukseen rakennuksen säilyttämiseksi upseeriston hallinnassa.
Topografikunnassa palvelleen majuri Jussi Mariston kokoamasta joukosta
kymmenen upseerin ryhmä kokoontui
11. maaliskuuta 1946 kerhorakennuksessa. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin pääesikunnassa toimistopäällikkönä
palvellut everstiluutnantti Ragnar Ingelius
ja sihteeriksi kapteeni Esu Salimäki. Tässä
kokouksessa perustettiin postimerkkikerho, joka sai nimeksi Upseerifilatelistit. Ragnar Ingeliuksesta tuli meidän
ensimmäinen puheenjohtaja. (Haluan
tässä yhteydessä mainita, että edesmennyt isäni kuului tähän joukkoon. Hän oli
myös Jussi Mariston tapaan töissä Topografikunnassa, mutta ilmeisesti komen-

Jäsenistö
Upseerifilatelistien jäsenmäärä kasvoi
1980-luvun alkupuolelle asti, jolloin jäsenmäärä oli 291. 1980-luvulla alkoi
merkittävä jäsenmäärän kato.
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Jäsenmäärän laskun tärkeimpiä selittäviä tekijöitä on ollut kolme:

Oma Upseerifilatelisti-lehti
Vuodesta 1958 alkaen on julkaistu omaa
pientä Upseerifilatelisti-lehteä, joka ilmestyy paperiversiona kaksi kertaa vuodessa ja on myös luettavissa nettiversiona vuoden 2011 numerosta alkaen kotisivuiltamme www.upseerifilatelistit.com.
Ensimmäisessä ns. ’nimettömässä’
lehdessä julkaistiin nimikilpailu, jonka
voitti Vilho Meinanderin ja Niilo Luostarisen ehdotus Upseerifilatelisti.

– Joukko-osastojen ja esikuntien muutto
pois pääkaupunkiseudulta tai lakkauttaminen. Noin 50 joukkoa tai yksikköä
(monentyyppistä pientä ja isoa) sijaitsi
Helsingissä, kun nyt niitä on pääesikunnan lisäksi vain kolme (Kaartin Jääkärirykmentti, Maanpuolustuskorkeakoulu
ja Merisotakoulu) ja pieniä osia muutamasta yksiköstä (esim. PV:n Tiedustelulaitoksesta).

Näyttelyt

– Postimerkkien keräilyn kiinnostavuuden hiipuminen, josta seuraa myös jäsenistön keski-iän kasvu.

Upseerifilatelistien viimeisimpiä näyttelyitä ovat olleet vuoden 2001 Helsingin
Postimuseossa järjestetty pienimuotoinen näyttely, ja vuonna 2019 olimme
postimerkkimessuilla Filatelistiliiton osastossa mukana Aihefilatelistien kokoamassa näyttelyssä kolmen kokoelman
kanssa.
Postimerkkinäyttelyksi voidaan kutsua
myös vuonna 2018 Postimuseon kanssa
tehtyä innovatiivista ”Puolustusvoimat
100 vuotta” -näyttelykokoelmaa, joka
oli toteutettu roll-up tauluille. Kokoon
rullattavat taulut olivat esillä Senaatintorilla lippujuhlapäivänä 4.6.2018 ja sen
jälkeen useilla varuskuntapaikkakunnilla
ja Tampereen postimuseossa.
Erikoisesta ja ennen näkemättömästä
toteutuksesta voi lukea enemmän kotisivujemme etusivulta kohdasta ”Puolustusvoimat 100 vuotta” -näyttelykokoelma.

– Keski-ikämme on nyt 76 v (ikähaitari
87 v – 46 v), merkitsevä luku on 46 vuotta.
Pääkaupunkiseudulla asuu 16 jäsentä ja
11 jäsentä Hanko–Kemi, Vaasa–Joensuu
rajatulla alueella. Meitä on nyt, vuosikymmenien aikana rekisteriin kirjatuista
327 jäsenestä, olemassa 27 jäsentä.
Toistaiseksi pitkäaikaisin jäsenemme
on Jouko Kottila, takanaan 60 jäsenvuotta.
Yhtenä selittävänä tekijänä voidaan
myös olettaa olevan yhteiskunnan muuttuminen tietokoneiden, elektronisten pelien ja kännyköiden maailmaksi.
Jäsenistömme on koostunut aktiivievp-res-upseereista kenraalista vänrikkiin. Toisaalta on hyvä mainita, että siviilioppiarvojen tai -tehtävien mukaista
tarkastelua ei ole tehty. Yksinkertaisena
syynä on se, että 1970-luvulla upseeriarvojen ja siviilitehtävien maininta kokouspöytäkirjoissa lopetettiin. Lisäksi
1980-luvulle tultaessa kokouspöytäkirjojen laatiminenkin lopetettiin, kun siirryttiin pitämään kerhotapaamisia.

Palkitsemiset
Kerhomme jäsenille on myönnetty 130
Suomen Filatelistiliiton jakamaa Pro Philatelia -mitalia ja joitakin Suomen Filatelistiseuran vuodesta 1941 alkaen filateelisesta tutkimustoiminnasta myöntämiä
Einar Fieandt -mitaleita.
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Meillä on omat kotisivut www.upseerifilatelistit.com, joilta löytyy tietoa
historiastamme mm. näyttelyistämme ja
näyttelyleimoistamme.
Pyrimme edelleen seuraamaan aikaamme. Meillä on esitelmöitsijä tapaamisissamme kaksi kertaa kuukaudessa
pl. kesäkuukaudet. Esitelmiä kertyy
noin 15 kpl vuositasolla. Olemme kokeilleet korona-aikana myös etäkokousta, mutta toistaiseksi huonolla menestyksellä (ehkä ikäkysymys!).
Nykyään joka toisen viikon tapaamisiin osallistuu 6–8 henkeä.
Toivotan kaikille upseerifilatelisteille
hyvää vuosipäivää, terveyttä ja aktiivisia
vuosia postimerkkeilyn parissa.

Pro Philatelia -kultaa on jaettu seitsemälle (7) jäsenellemme.
Seuramme jäsenet ovat lisäksi voittaneet lukemattoman määrän mitaleita
Grand Prix mestariluokasta alkaen kotimaan, pohjoismaiden, Baltian tai maailmannäyttelyissä vuosikymmenien aikana. Palkintojen ja tunnustuksen lisäksi
jäseniämme on toiminut monentasoisissa
kotimaisissa ja kansainvälissä tuomaritehtävissä ja toimii edelleenkin.
Tässä yhteydessä on myös tärkeätä todeta, että monet jäsenemme ovat samalla kertaa useiden muidenkin postimerkkikerhojen jäseniä.
Kokoukset

Arvoisat läsnäolijat kohottakaamme
malja upseerifilatelisteille 75-vuotisjuhlan kunniaksi.

Aluksi totesin, että Upseerifilatelistit
syntyi Katajanokan upseerikerhon pelastamistoimenpiteiden yhtenä seurauksena. Katajanokan upseerikerho eli Katajanokan kasino on edelleen olemassa.
Katajanokan Upseerikerho ry tarjoaa
valtakunnallisena toimijana tilojaan kokoontumiseen, yhdessäoloon ja maanpuolustusaatteelliseen toimintaan. – Miksi me olemme nyt kokoontuneet tänne
ravintola Mamma Rosaan emmekä Katajanokan kasinolle esimerkiksi meri- tai
kenraalisaliin, on hyvä kysymys? Asia on
ollut kiinni vain rahasta! Meillä ei ole ollut
vuosiin mahdollisuutta ravintolan (Royal
Ravintolat) tilavuokrien maksamiseen –
sinänsä hyvin ikävää!
Aikanaan Katajanokan Kasinolta lähdön jälkeen Upseerifilatelistit ovat muuttaneet kokoontumispaikkaa yhteensä 12
kertaa. Toistaiseksi kokoontumispaikkamme on naapurikorttelissa sijaitseva
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen auditorio.
Upseerifilatelistit eivät ole enää valtakunnallisesti ”eturintamassa”, vaan toimimme, ainakin toistaiseksi, jäsenmäärältään hiipuvana kerhona selustassa.

Kiitos!

		

Upseerifilatelistien puheenjohtaja
Kommodori evp, ST
Kai Varsio

Lähteet:
• Upseerifilatelistit ry kotisivut www.
upseerifilatelistit.com
• Jyri Paulaharjun 50-vuotis-historiikki
• Juhani Hämäläisen 60-vuotis-juhlaesitelmä
• Kai Varsion 70-vuotis-juhlaesitelmä
• Sakari Vehviläisen Upseerifilatelistithistoriikki
• katajanokankasino.fi
• Arkistotutkimuksia Ylöjärvellä
Postin arkistossa, hylly Upseerifilate-		
listit ry
• Upseerimatrikkelit vuodelta
1970, 2010
• Suomalainen Reservin Upseeri,
matrikkelin osat I-IV
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KERHOTOIMINTAA

Syyskausi 2021
Syyskauden avauskokous 30.8. toi paikalle levänneitä jäseniä kesän toimien ja
touhujen jäljiltä. Puheenjohtaja Kai Varsion toivotettua kaikki tervetulleiksi, siirryttiin kokousasioihin. Kuulemisissa ei tullut
mitään poikkeavaa esille. Kokouksen ensimmäinen aihe oli 75-vuotisjuhlakokouksen järjestely. Työryhmä Hirvikoski–
Piekka oli tehnyt hyvää työtä ja kävimme
suoraan asiaan.Mamma Rosasta oli tullut
menun ehdotus, jonka hyväksyimme.
Ohjelman käsittely sujui sutjakkaasti ja
keskustelua herätti ennen kaikkea kutsuvierasosasto. Päädyimme siinä vaiheessa
kahdeksaan kutsuvieraaseen. Painotuksena olivat alan lehdet, toiveenamme
saada hieman julkisuutta. Päätettiin myös
jäsenen omavastuun osuudesta kokouskuluihin. Katsottiin, että 35 euroa olisi
sopiva summa. Kutsut päätettiin lähettää
jokaiselle jäsenelle ja kutsuvieraille.
Illan esitelmävuorossa oli puheenjohtaja Kai Varsio aiheenaan ”Risteilijöiden
kehitys postikortein ja -merkein nähtynä”. Tämä on Kai Varsion viiden kirjan
sarjasta neljäs kirja. Se ilmestyy keväällä
2022. Esitelmä alkoi risteilijän määrittelyllä. Risteilijäksi kutsutaan sotalaivaa, joka
on suunniteltu toimimaan yksin ja pitkäkestoisesti aavoilla merillä. Risteilijöiden
tehtävänä oli kauppamerenkulun, siirtomaiden ja taisteluosastojen suojaaminen.
Toisaalta yhtenä tehtävänä oli vastustajan kauppalaivojen tuhoaminen, ja näin
meren herruuden kiistäminen.
Risteilijöiden lajit:
– jahtiristeilijä
– ottoalusristeilijä
– panssaroimaton risteilijä
– panssarikansiristeilijä
– torpedoristeilijä
– tiedusteluristeilijä
– panssariristeilijä
– kevytpanssariristeilijä

Kevyt sopimusristeilijä.

– Versaillesin risteilijä
– kevyt sopimusristeilijä
– raskas sopimusristeilijä
– raskas risteilijä
– kevyt risteilijä
– helikopteriristeilijä
– ohjusristeilijä
Torpedoristeilijän uppouman alarajana
pidettiin noin 1.000 tonnia ja maksiminopeutena 22 solmua. Tiedusteluristeilijöistä mainittakoon lähes panssaroimattomien keskimäärin 3.000 tonnin
alusten tavanomaisin raskaimman tykin
kaliiberi 102 mm ja kaksi torpedoputkea.
Keskimäärin 120 metriä pitkien alusten
henkilövahvuus oli noin 300 henkeä.
Panssariristeilijöiden rakentamiskauden
keskivaiheilla vuonna 1904, ei käytetty
enää apupurjeita ja uppouma oli noin
12.000 tonnia. Kevyitä sopimusristeilijöitä valmistui vuosina 1922–1945.
Raskaiden sopimusristeilijöiden tykistön
kaliiberi oli maksimissaan 203 mm ja
uppouma 10.000 tonnia. Raskaiden risteilijöiden tykistön kaliiberi oli 155–203
mm. Niiden rakentaminen ja suunnittelu
aloitettiin sodan aikana ja alukset val-
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mistuivat vasta toisen maailmansodan
päätyttyä. Kevyiden risteilijöiden kaliiberi
oli 155 mm ja alukset valmistuivat sodan
aikana tai sen päätyttyä. Helikopteriristeilijän kannelle ja suojaan mahtui maksimissaan kuusi helikopteria. Vain Italiassa
valmistui helikopteriristeilijöitä. Ohjusristeilijöitä kehitettiin 1960-luvulta alkaen. Ainoat ohjusristeilijöitä rakentaneet
maat olivat Yhdysvallat ja Neuvostoliitto/
Venäjä. Jahtiristeilijät olivat joukko ns.
ottoaluksia, jotka otettiin valtiovallan taholta sotilaalliseen käyttöön. Tehtävinä
oli yleensä partiointi, vartiointi, koulutus,
saattuetoiminta ja miinanraivaus. Kylmän
sodan jälkeen risteilijöistä luovuttiin ja ne
korvattiin lähinnä ohjusveneillä.
Kai Varsio ilmoitti lopuksi, että hänen aiempi kustantajansa on ilmoittanut
luopuvansa loppuosien kustantamisesta.
Edessä on uuden kustantajan hakeminen.
Syyskuun ensimmäinen kokous pidettiin 13.9. ja paikalle oli tullut lähes normaali osanottajajoukko. Puheenjohtaja

Pekka Taitto kertoi 13.9. tarinan juutalaisvainoista postikortin kertomana.

Kai Varsion avasi kokouksen. Kuulumisissa muita esille tulevia asioita ei ollut,
lukuun ottamatta pientä keskustelua
tulevista 75-vuotisjuhlista. Totesimme
juhlatoimikunnan tehneen hyvin järjestelytehtävänsä. Illan esitelmöitsijäksi oli
saapunut Pekka Taitto Hollolasta aiheenaan: ”Postikortin tarina juutalaisvainoista”. Aihe kohdistui ydinfyysikko Simon
Grünzweigin ja hänen puolisonsa sekä
tyttärensä väliseen postikorttikirjeenvaihtoon. Vuonna 1938 Suomeen saapui kaikkiaan 500 juutalaista, joista 350
jatkoi johonkin muuhun maahan. 150
Itävallasta tullutta lähti Suomeen sen jälkeen, kun maa 1938 oli liitetty Saksaan.
He sijoittuivat Hauholle ja Lammille,
erityisesti Porraskosken–Järventaustan
kyliin. Majoitusta järjestettiin esimerkiksi Riihilahden taloon, johon majoitettiin
kahdeksan juutalaista pakolaista ja seudun muihin kyliin heitä majoitettiin lähes
100 henkeä. Riihilahden talosta Simon
Grünzweig onnistui olemaan jonkinlaisessa kirjeenvaihdossa Saksan keskitysleiriin vaimonsa Gisellan kanssa. Heidän
oli tarkoitus päästä Amerikkaan, mutta se
jäi toteutumatta. Juutalaismiesten huoleton oleskelu Porraskoskella päättyi maaliskuussa 1942. Valtiollinen poliisi päätti,
että iso osa pakolaisina eri puolelle Suomea sijoittuneet juutalaismiehet olisivat

Wienistä lähetetty kortti 5.5.1941.

Wienin kortin taustapuoli.
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työvelvollisia, minkä takia heidän oli lähdettävä työleirille Sallan Kuusivaaraan.
Porraskoski–Järventaustasta Kainuuseen
lähti parikymmentä miestä, mukaan lukien ydinfyysikko Simon Grünzweig.
Sallasta työvelvolliset komennettiin ratatöihin Kemijärvelle. Sieltä matka jatkui
Suomenlahden Suursaareen. Suursaaressa 27.10.1942 yhdeksän miestä sai
olla valmiina lähtöön. Miehet aavistivat
kohtalonsa. Kahdeksan juutalaista ehdittiin lähettää Saksaan 6.11.1941, mutta
kaksi meidän juutalaistamme, joista toinen oli Simon Grünzweig oli kirjattu vasta seuraavaan laivaan. Asiasta nousseen
kohun takia heidät palautettiin Suursaareen. Kahdeksasta Saksaan palautetusta vain yksi selvisi hengissä. Saimme
nähdä osia Simon Grünzweigin kirjeenvaihdosta postikorttien kautta. Esitelmä
oli tiettävästi pidetty aiemmin jo joissakin
kerhoissa. Tämä on taas esimerkki siitä,
että parista postikortistakin saa näyttävän esitelmän näkemällä hieman vaivaa.
Esitelmä palkittiinkin runsailla aplodeilla.
Tilaisuus päättyi taas arpajaisiin.
Lokakuun ensimmäinen kokous 11.10.
alkoi muistelemalla kaksi viikkoa sitten
pidettyä 75-vuotisjuhlaamme. Yleisesti
ottaen kaikki juhlissa olleet pitivät tilaisuutta onnistuneena ja mieleenpainuvana. Kiitoksia annettiin erityisesti juhlatoimikunnallemme Hirvikoski–Piekka.
Kokeneet miehet olivat asialla. Kuulumisissa tuli taas esille joitain Postin ja Tullin ongelmia lähetysten suhteen, joissa
kärsijät olivat ketkäs muut kuin lähetys-

Risto Piekka esitelmöi 11.10.2021.

ten vastaanottajat. Käsittelimme vielä
Turku–Naantali-reissuun lähtöä. Sovittiin lähteväksi kaksi autoa: Ryhmä Varsio ja ryhmä Piekka. Tiedotetaan lisää
jäsenistölle jäsentiedotteella. Risto Piekka oli pikakomennuksella valmistanut
pienen esityksen ”Yhdistyksen johtaminen – hyvä kokouskäytäntö” -asioista.
Nämä asiat ovat niin tärkeitä, että kaikkien kokouksen osallistujien, erityisesti
pienten yhdistysten kuten Upseerifilatelistien, olisi hyvä olla niistä edes jollain
tavalla perillä. Toivomme Ristolle menestystä asian etenemisessä. Saanemme vielä kuulla asiasta Riston taholta lisää tulevaisuudessa.

Filateliapalvelun varastotilojen esittely.
Vasemmalta Tatu Untinen, Kai Masalin
Arno Kullberg, Jouko Kottila, Risto Piekka
ja Kaarlo Hirvikoski

Lokakuun toinen kokous 25.10. oli
retki Naantaliin ja Turkuun. Retki suoritettiin kahdella autolla kuuden jäsenen
voimin. Puheenjohtajan ollessa estynyt,
retkeä johdattelivat Kaarlo Hirvikoski ja
Risto Piekka. Päivä oli poutainen ja ajokeli hyvä. Menomatkalla pidimme kahvitauon Piihovissa Salossa. Naantaliin
saavuimme aikataulussa. Vastassa oli jäsenemme Jukka Sarkki, joka oli järjestänyt ruokailupaikan Ravinteli Armakseen.
Nautittuamme maittavan lounaan, siirryimme Suomen Filateliapalveluun tutustumiskäynnille. Perillä meitä oli vastassa
Tatu Untinen, joka maskitettuaan meidät
tarjosi tervetuliaismaljan ja piti tervetulopuheen lisäksi esittelyn Filateliapalvelun
toiminnasta ja toimitiloista. Toimitilat
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olivat tällä hetkellä melko tyhjät, mutta huutokaupan aikoihin on vilskettä ja
toimintaa yllin kyllin. Kaarlo ja Risto antoivat Tatu Untiselle pienet tuliaislahjat
mm. Jouko Kottilan kirjoittaman kirjasen,
jonka jälkeen siirryimme tutustumaan
tarkemmin yhtiön toimitiloihin. Pois lähtiessämme saimme vielä myssyt mieheen
Tatulta. Sen jälkeen siirryimme taas autokyydillä Turkuun tutustumaan LAPEN
toimitiloihin Rätiälänkadulle. Vastassa oli
nykyinen toimitusjohtaja Marjukka Lehto. Hän esitteli nykyiset toimitilat meille.
Kaarlo ja Risto luovuttivat hänelle pienet
tuliaiset ja sen jälkeen saimme tutustua

Kaarlo Hirvikosken kokoelmalehtiä tutkiskelemassa 8.11. vasemmalta Arno Kullberg, Risto Piekka, Kai Masalin ja Kaarlo
Hirvikoski.

simme niitä katsomassa. Sivuja olikin
runsaasti. Kaarlo evästikin kokouksen
osanottajia tekemään kokoelman vaikkapa joulukorteista. Saa nähdä, ottiko
tulta. Kun kokoelma oli katsottu ja hiukan tarinoitu siitä, päätimme kokouksen
tavanomaisiin arpajaisiin..
Marraskuun toinen kokous 22.11. oli
tuonut paikalle kaksi vierasta, filatelisti
Jari Forsblomin Kirkkonummelta ja filatelisti Pekka Tokolan Oulusta. Varapuheenjohtaja Kaarlo Hirvikosken avattua
kokouksen puheltiin vähän kuulumisista
ja siirryimme sen jälkeen kuuntelemaan
Risto Piekan esitelmää ”Suomea puolustamassa”, asekätkennästä ja itsenäisyyden säilyttämisestä. Asekätkentä oli
jatkosodan jälkeen suoritettu salainen
aseiden hajavarastointioperaatio, jolla
pyrittiin mahdollistamaan sissisodankäynti, jos Neuvostoliitto miehittäisi
maan. Tähän liittyi perustettu ”Stella
Polaris” -operaatio, jossa tiedotusvälineistöä, henkilöstöä ja arkistoja siirrettiin Ruotsiin. Suunnitteluoperaation
keskeisiä hahmoja olivat eversti Aladar
Paasonen ja everstiluutnantti Reino Hallamaa. Operaatio kumminkin paljastui
10–11/1944. Ruotsi vetäytyi NL:n painostuksesta. Osa henkilöistä palasi Suomeen ja osa vangittiin. Osa siirtyi Ranskan kautta USA:han. Asekätkentäjutussa
kuulusteltiin virallisesti 5870 henkilöä,
pidätettiin noin 4000 ja tuomittiin 1488.
Tämä juttu on edelleen pohjoismaiden

Lauri Peltosen liikkeessä kauppoja hierovat toimitusjohtaja Marjukka Lehto ja Kai
Masalin.

liikkeeseen. Ostostapahtumiakin kirjattiin jäsentemme toimesta. Tämän jälkeen
lähdimme kotimatkalle ja pysähdyimme
Kasvihuoneilmiössä kahvituokiolle. Helsinkiin saavuimme illan suussa. Matka
oli mukava ja miellyttävää vaihtelua normaalikokousten joukossa.
Marraskuun ensimmäinen kokous
8.11. pidettiin peruuntuneen Olvi-tislaamon tapahtuman johdosta normaalikokouksena. Varapuheenjohtaja Kaarlo
Hirvikosken toivotettua kokouksen alkaneeksi, Keskustelimme tovin yleisistä asioista. Kuulemisissa ei tullut esille mitään
mainittavampaa. Kaarlo oli pikakomennuksella napannut hyllystään kansion,
josta kehitteli esitelmän: ”Finlandia 88
-näyttelyn historiasta ja kuvakorteista”.
Hän levitteli taas sivut pulpeteille ja kier-
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Kaarlo Hirvikoski oli tuonut kokoukseen
näytille Asekätkentämitalin. Kaarlolta voi
kysyä lisää mitalista, jos asia kiinnostaa.

laajin sarjassaan. Poliittisesti Paasikiven
hallitus tuomitsi asekätkennän ja SKP
vaati jyrkkiä toimenpiteitä. LKV edellytti
pikaista selvitystä toimenpiteistä. Lopulta
LKV:n mielenkiinto loppui ja se seurasi sivusta tapahtumia. Asekätkennästä löytyy
vieläkin vuosittain uusia kätköjä ja kaikkia ei tulla koskaan löytämään. YYA-neuvottelut alkoivat Moskovassa 25.3.1948
ja sopimus allekirjoitettiin 6.4.1948. Seuranneessa eduskuntakäsittelyssä päätös
hyväksyttiin 29.4.1949. Lopulta tärkein
toteutui: Suomi säilytti itsenäisyytensä.
Tämä esitelmä oli Ristolta erinomainen
saavutus. Toivottavasti se tullee esitetyksi vielä muuallakin.
Joulukuun ensimmäinen kokous 8.12.
oli yhdistyksen lakisääteinen vaalikokous.
Varsinaisen kokouksen aluksi pidettiin
kuulemiskierros. Mitään isompaa kerrottavaa ei juuri ilmennyt. Tämän jälkeen
siirryimme pitämään yhdistyksen sääntömääräistä vaalikokousta. Vaalikokouksen
puheenjohtajaksi valittiin Kai Varsio ja
sihteeriksi Risto Piekka. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kai
Masalin ja Arno Kullberg. Yhdistyksen
hallitukseen valittiin seuraavaksi toimikaudeksi puheenjohtajaksi Kai Varsio,
varapuheenjohtajaksi Kaarlo Hirvikoski, sihteeriksi Risto Piekka. Yhdistyksen

Kokouksen 8.12. alussa vieraaksemme
saapunut Ruotuväki-lehden toimittaja
kaartinjääkäri Johannes Klinge ja puheenjohtaja Kai Varsio pitivät pienen palaverin perinnenurkkauksessa. Myöhemmin
joukkoon liittyi Ruotuväki-lehden valokuvaajana toiminut kaartinjääkäri Konsta
Tourunen.

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 2022.
Jäsenmaksut vuodeksi 2022 päätettiin
seuraavasti: pääkaupunkiseudun jäsen
30 euroa ja maakuntajäsen 25 euroa
sekä ainaisjäsen 7 euroa. Yhdistyksen
talousarvio vuodeksi 2022 hyväksyttiin
sellaisenaan. Kokouksen lopuksi Ruotuväkilehden toimittajat tekivät haastatteluja ja ottivat yhteiskuvan.
Joulukuun toinen kokous 20.12. oli
vuoden viimeinen kerhotapaaminen.
Kuulemisten jälkeen oli vuorossa ylimääräinen yhdistyskokous. Se vietiin läpi pikaisesti. Esitelmävuorossa oli tällä kertaa
Kai Masalin, aiheenaan: ”Ilmailun tähtihetkiä”. Valitettavasti tämän esitelmän
referointi ei mahtunut tähän lehteen,
joihtuen 75-vuotisjuhlallisuuksien valloittamasta palstatilasta. Julkaisemme sen
erillisartikkelina seuraavassa numerossa.
Lopuksi toivotimme toisillemme hyvää
joulua ja antoisaa uutta vuotta torttukahvien kera.
Teksti ja kuvat Arvo Sohkanen
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OSTA ARPOJA.
Tue toimintaamme!

2022 KEVÄTKAUDEN KERHOILLAT, ESITELMÄT JA TAPAHTUMAT
Pvm

Ohjelma

17.1.

Kaarlo Hirvikoski: Postihistoriaa ja kuvakortteja Hirvensalmelta

31.1.

Seppo Salonen: Euroopan esifilatelia

14.2.

Ulla Kemppilä: Tuusulanjärvi

28.2.

Upseerifilatelistien sääntömääräinen vuosikokous

14.3.

Risto Piekka: Kalevala – kansalliseepos

28.3.

Jari Forsblom: Petsamon rahtiliikenne 1940–1941, sotahistoriaa, ilmailua ja
filateliaa

11.4.

Sepo Salonen: Suomalaiset kiitäjät

25.4.

Kai Masalin: Kansallinen veteraanipäivä

9.5.

Kaarlo Hirvikoski: J.V. Snellman

23.5.

Kai Masalin: Ilmailun tähtihetkiä, osa II, ensimmäinen maailmansota –
nykyaika
		
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 2022
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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