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POHJOIS-KARJALAN NUMISMAATIKOT RY:N JULKAISU

Numismatiikkaa ja muuta keräilyä

PÄÄKIRJOITUS

Rajan Rahan viides vuosikerta alkaa 
monipuolisella lukupaketilla. Täs-
sä vuoden ensimmäisessä nume-

rossa sukelletaan numismatiikan ohes-
sa monelle muullekin keräilyn alueelle ja 
historian syviin vesiin. 

Maakuntamme alueita ja kuntia –juttu-
sarjassa on edetty Pyhäselkään, Pyhäse-
län rantamille. Seuraavassa numerossa 
matkaa jatketaan rajaseudulle Värtsi-
lään. Raimo Vänskän perinpohjaiset ja 
värikkäin kuvin ja taulukoin havainnollis-
tetut katsaukset luovat hyvää kontekstia 
niin numismatiikan kuin muidenkin histo-
riaan ja yhteiskuntaan nivoutuvien keräi-
lyharrastusten ympärille. 

Tällä kertaa lähestymme Pyhäselän 
nykypäivää poikkeuksellisesti intohimoi-
sen kädentaitajan esittelyn kautta. Keijo 
Holopaisessa yhdistyy niin vanhan valu-
taidon säilyttäminen kuin vanhojen ajo-
neuvojen ja rakennusperinteenkin ylläpi-
täminen ja eteenpäin vieminen. 

Postikorttien ja mainoskynien keräily-
harrastusta Keski-Karjalan seudulla va-
laistaan kahdessa Tuomo Flinkmanin kir-
joittamassa jutussa. Kiitokset samalla 
Flinkmanille aktiivisesta lehtemme avus-
tamisesta. Ari Kuronen puolestaan tuo 
lukijoillemme uutta tietoa puukkojen ke-
räilystä ja puukkoihin liittyvästä kulttuu-
rihistoriasta. 

Tutkija Jarkko Kemppi kävi luennoimas-
sa numismaatikkojen illassa Joensuussa 
naapurimaamme Viron suojeluskuntien 
monipuolisista vaiheista. Lehtemme ar-
tikkelissa valaistaan myös mielenkiintoi-
sia yhtymäkohtia Suomen historiaan. 

Maakuntalehti Karjalainen räväytti 
vuodenvaihteessa esittelemällä kokonai-
sen aukeaman verran pohjoiskarjalaisia 
numismaatikkoja ja suomalaisen rahan 
historiaa. Artikkelikokonaisuus lisää var-
masti kiinnostusta numismatiikkaa koh-
taan. Ja samalla havaitaan että numis-

maatikotkin ovat tavallisia ihmisiä. Aivan 
kuten yhdistyksemme kotisivuilla kuva-
taan: ”Onko se numismaatikko uppori-
kas, pankkiiri, tiedemies vai peräti taruo-
lento? Ei, vaan ihan tavallinen ihminen, 
kuten Sinäkin.”

Tulkoon nyt vuoden alussa palautetuksi 
mieliin kotisivuillamme oleva numismatii-
kan määritelmäkin. ”Sana numismatiikka 
tulee latinan kielen sanasta nummus, jo-
ka merkitsee rahaa. Numismatiikka tar-
koittaa siis rahatiedettä, joka luokitellaan 
historian aputieteeksi. Rahoja on ollut ole-
massa jo noin 2600 vuotta. Ne ovat tär-
keä tietolähde historiantutkijoille ja mer-
kityksellinen osa kulttuuriamme, antiikin 
ajoilta meidän päiviimme asti. Numisma-
tiikka tieteenä on tämän pitkän ajanjak-
son kuluessa ollut lyötyjen rahojen tutki-
mista ja niiden historiallisen merkityksen 
selvittämistä eri näkökulmista katsoen. 
Numismatiikka on paitsi historiaa, myös 
talous- ja taidehistoriaa. Numismatiikka 
ei tutki yksinomaan metallirahoja, vaan 
tutkimus- ja keräilykohteiden alue on laa-
ja. Eikä se välttämättä sido suuria pää-
omia.” 

Toivotan kaikille lukijoillemme ja jä-
senillemme virkeää vuotta 2014 hyvien 
harrastusten parissa. Lehtemme palstat 
ovat aina avoinna uusille jutuille! 

 

Kari Tahvanainen
Vastaava toimittaja
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Numismatiikka loisti 
Karjalaisessa 

Kari Tahvanainen

Sanomalehti Karjalainen jul-
kaisi 28.12.2013 näyttävän 
aukeaman pohjoiskarjalai-

sista numismaatikoista. Toimittaja 
Liisa Yli-Ketolan kokoamalla ma-
tinea-aukeamalla tutustuttiin niin 
eri-ikäisiin numismaatikoihin kuin 
suomalaisen rahan historiaankin. 
Pohjois-Karjalan numismaatikot 
ry:n puheenjohtaja Teemu Korte-
lainen antoi myös hyviä vinkkejä 
keräilykärpäsen puremiin. 

Kerääjiä nuoremmasta päästä 
on kiteeläinen 12-vuotias Markus 
Ruotsalainen. Hän kertoo jutussa 
saaneensa ukkinsa perintönä van-
hoja markkoja ja pennejä ja keräi-
lyharrastuksen alkaneen siitä. Jou-
kossa oli mm. hopeisia markkoja 
aina vuodelta 1865. Keräily on laa-
jentunut kolikoista paperisetelei-
hin, vaikkakin kolikot ovat edel-

leen ykkössijalla. Rahoja etsitään 
niin keräilymessuilta kuin numis-
maatikkojen kokoontumistakin. 

Joensuulainen Tuija Kainulainen 
puolestaan on perinyt numisma-
tiikkaharrastuksen isältään Kauko 
Koistiselta. Isän rahakokoelmat al-
koivat Suomen suurruhtinaskun-
nan markan alkuvuodesta 1864. 
Kainulainen kertoo perintönä saa-
mansa rahakokoelman myötä liit-
tyneensä Pohjois-Karjalan numis-
maatikoihin. Kolikkokokoelmalla 
on hänelle tunnearvoa, jota hän 
haluaa välittää myös lapsenlap-
silleen, jotka ovat saaneet jo iso-
isältään alun kolikkokoelmiinsa.  – 
Rahan kerääminen on yksi väylä 
historiatiedon kartuttamiseen, ja 
rahasarjat ovat kauniita, aina pah-
visia koteloita myöten, joihin graa-
fikot ovat panneet parastaan. 

Puheenjohtaja Teemu Kortelai-
nen kertoo omassa osuudessaan 
niin numismatiikan salaisuuksis-
ta kuin oman rahankeräilynsä juu-
rista yli 50 vuoden takaa Lieksan 
Viekijärveltä. Miehensä rinnalla 
rahoista kiinnostunut Seija Korte-
lainen taas kertoo keräävänsä lä-
hinnä museorahoja heidän ulko-
maanmatkoillaan. 

Teemun kymmenen vinkkiä ke-
räilykärpäsen puremille ohjaavat 
toivottavasti harrastuksesta kiin-
nostuneita käytännön toimiin. Vin-
keissä mm. innostetaan hankki-
maan tietoa niin yhdistyksiltä kuin 
kirjallisuudestakin, keräämään 
suunnitelmallisesti kokonaisuuksia 
– kaiken kaikkiaan ottamaan har-
rastuksen haltuun kokonaisvaltai-
sesti. 
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Tuuriin on tulossa uusi, täyden-
netty kokoelma Suomen käyttöra-
hoista. Kyläkauppa tallentaa mar-
kan historiaa tuleville sukupolville. 
Kyläkaupan kauppakadulla on ollut 
asiakkaiden ilona Suomen käyttö-
rahat vuosilta 1963–2002 esittele-
vä rahakokoelma jo yli puolitoista 
vuotta.

Suomi siirtyi euro-aikaan 
1.3.2002. Kyläkaupassa markat 
ja pennit kävivät kuitenkin edel-
leen maksuvälineinä helmikuuhun 

Kyläkaupalle Suomen  
suurin esillä oleva kokoelma 

Suomen käyttörahoista
2012 saakka. Muissa kaupoissa ne 
eivät enää käyneet maksuvälinei-
nä vaan seuraava osoite oli Suo-
men Pankki. Tällä hetkellä esillä 
olevan kokoelman käyttörahat on 
kerätty talteen suurimmaksi osak-
si Kyläkaupan normaalista rahavir-
rasta vuosien 2002–2012 välisenä 
aikana.

Vitriinissä on markkakolikoiden 
ja -seteleiden lisäksi suomalaiset 
kultarahat vuosilta 1963–2001, 
olympiarahat, Suomen historian 

merkittävistä tapahtumista kerto-
va Hopea-aarre sekä rahauudis-
tuksen jälkeen lyödyt hopeiset juh-
larahat.

Markan historia 
kiehtoo nykysukupolvia
Markka on suomalaisille rakas ja 
muistoja herättävä aihe. Markka 
oli Suomen rahayksikkö vuosina 
1860–2002. Sana markka on van-
ha jalometallien painomitta, jos-

Kuvassa: Suomen käyttörahoja vuosilta 1963–2002 
esittelevän rahakokoelman edessä Vesa Keskinen ja 
Pentti Kaunisharju.
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ta se omaksuttiin rahayksikön ni-
meksi nimikilpailun kautta. Suomi 
anoi lupaa omalle rahalleen ja sai 
sen lopulta 4. huhtikuuta 1860, 
kun keisari Aleksanteri II allekir-
joitti Keisarillisen Majesteetin Ar-
mollisen Ilmoituksen muutetusta 
raha-yksiköstä Suomen Suuriruh-
tinaanmaalle. Markka otettiin käyt-
töön vuonna 1860.

Rahakokoelma 
laajenee sarjassaan 

Suomen suurimmaksi
Asiakkailta saatu positiivinen pa-
laute markan historian esille tuo-
misesta innosti kyläkauppias Vesa 
Keskistä laajentamaan kokoelmaa 
Suomen käyttörahoihin ajalta 
1860–1962. Tarkoitus on laittaa 
Kyläkaupan pysyväisnäyttelyyn 
esille Suomen suurin esillä oleva 
kokoelma Suomen käyttörahoista.

– Tämän kokoelman keräämi-
nen on ollut mielenkiintoinen ko-
konaisuus, joka alkoi oikeastaan 
vahingossa, kun päätin pitää mar-
kat maksuvälineinä Kyläkaupassa 
vielä kymmenen vuotta euron tu-
lon jälkeenkin. Markkoja ja penne-
jä alkoi virrata Kyläkauppaan mel-
koisesti. Kaikkiaan niitä tuli näiden 
vuosien aikana yli 13 miljoonan 
markan edestä. Jossain vaiheessa 
syntyi idea kerätä niistä kokoelma 
ja täydentää se ostamalla puuttu-
vat yksilöt. Ilman numismaatikko 
Pentti Kaunisharjun ammattitaitoa 
ei tästäkään kokoelmasta olisi tul-
lut näin hyvä. Pentin oikeana käte-
nä toimi Kyläkaupan talouspäällik-
kö Jari Pitkänen. Oman roolini näen 
lähinnä patrioottisena mahdollista-
jana. Haluan, että Suomen raha-
historia on ilmaiseksi koko kansan 
nähtävissä Kyläkaupassa.

Uuden kokoelman 
historia alkaa vuodesta 

2001
Tämän tulevan kokoelman – Suo-
men suurin yksityinen esillä oleva 
kokoelma Suomen käyttörahoista - 
historia alkaa jo ajalta, jolloin käy-
tössä oli vielä markat eli vuodes-
ta 2001.

– Minulle tarjosi eräs sotave-
teraani todella mittavaa kolikko-
kokoelmaansa ostettavaksi. Mi-
nulla oli silloin intuitio, että tämä 
asia on tutkittava. Aiemmin en ol-
lut ostanut vanhoja rahoja. Soi-
tin Pentti Kaunisharjulle ja pyysin 
häntä mukaani katsomaan koko-
elmaa. Se osoittautui laadukkaak-

si ja kattavaksi. Ja luonnollisesti se 
oli myös hintava, mutta Pentin mu-
kaan maksamamme hinta siitä oli 
oikeudenmukainen niin myyjälle 
kuin ostajallekin. Kauppiaan mie-
lestä kaikki tavara on ostettaessa 
kallista, mutta koin ostavani jotain 
muuta kuin tavaran. Koin ostavani 
rakkaan kokoelman mieheltä, joka 
oli taistellut itsenäisyytemme puo-
lesta. Samalla koin ostavani jo-
tain suurempaa kuin silloin osasin 
ymmärtää. Markka aikana kuusi-
numeroinen summa ja kokoelma 
vaihtoivat omistajia lämpöisissä 
tunnelmissa. Kotiin päästyäni lai-
toin kokoelman työhuoneeni laati-
kostotason päälle nurkkaan. Sinne 
se pikkuhiljaa peittyi vuosien var-
rella Tieteen Kuvalehtien ja Aku 
Ankkojen alle kunnes yli kymme-
nen vuotta ostohetken jälkeen kai-
voin sen sieltä esille. Ensimmäisen 
kokoelman saama runsas positiivi-
nen palaute antoi minulle idean ke-
rätä kokoon Suomen kaikki mark-
ka-ajan käyttörahat. Muistin, että 

työhuoneessani on nurkassa mit-
tava kolikkokokoelma, josta on 
hyvä aloittaa. Otin jälleen kerran 
Penttiin yhteyttä uudesta ideas-
ta. Pentti kävi kokoelmani läpi ja 
sen jälkeen alkoi systemaattinen 
puuttuvien kolikoiden ja setelei-
den päättäväinen metsästys Pent-
ti Kaunisharjun johdolla ja Jari Pit-
käsen avustuksella.

Kokoelma on nyt kerätty. Tällä 
hetkellä suunnittelemme sille ar-
voistansa ympäristöä ja koko kan-
san nähtävissä se on kesällä 2014. 
Toivon, että lopputulos tyydyttää 
meitä suomalaisia hamaan tule-
vaisuuteen.

Tässä vaiheessa haluan jo kiittää 
kaikkia, erityisesti Penttiä ja Jaria, 
jotka ovat olleet mukana tässä his-
toriallisessa hankkeessa jollain ta-
valla.

Hyvää alkanutta vuotta toivottaen
Vesa Keskinen

kyläkauppias
tuuri.fi

Pohjois-Karjalan numismaatikot "nostavat hattua" 
Keskisen kyläkaupan suunnitelmalle. Pj. Teemu 
Kortelainen lahjoitti käydessään tilapäisseteleitä. 
Kesällä 2014 aiomme olla mukana avajaisissa.

Pohjois-Karjalan numismaatikot ry:n puheenjohtaja Teemu Kortelainen 
kävi vierailulla Keskisen kyläkaupalla.
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MAAKUNTAMME ALUEITA JA KUNTIA

Pyhäselästä poimittua
Teksti  ja kuvat Raimo Vänskä  

Kiihtelysvaara ja siihen kuu-
lunut Pyhäselkä lohkais-
tiin Tohmajärvestä omaksi 

kirkkoherra- ja käräjäkunnakseen 
1857. Pyhäselkä irrottautui Kiih-
telysvaarasta ja muodosti oman 
kuntansa 1925. Joensuuhun se 
yhdistyi 1.1.2009. Asukasluku oli 
tuolloin lähes 7900 henkeä. Van-
han Pyhäselän maapinta-ala on 
350 neliökilometriä ja vesistön 78 
neliökilometriä. Väestön tiheys oli 
liittymisvaiheessa 29 asukasta/ne-
liökilometri. Pyhäselän sijainti lii-
kenneyhteyksien kannalta on ollut 
erinomainen. Vanha Joensuu-Sor-
tavala- maantie kulki läpi alueen. 
Rautatie valmistui 1894. Hammas-
lahden asema oli tärkeä liikenteen 
keskus. Tänään aseman alue pal-
velee tavaraliikennettä. 

Paikallisliikenne hoidetaan ny-
kyään bussikuljetuksina. Saimaan 
vesistöön kuuluvan Pyhäselän 
kautta kulkuyhteydet etelään pa-
ranivat ratkaisevasti Saimaan ka-
navan valmistuttua ja pohjoiseen 
Pielisjoen kanavoinnin jälkeen. 

Hammaslahti
Pyhäselän vanhin kylä on Hammas-
lahti. Tämä entisen Tohmajärven 
luoteisin kylä sijaitsi Sintsonlam-
men ympärillä. Saloheimon mu-

Hammaslahden 
asemarakennus.

Karjalan 
radan 

aikataulu 
13.10.1897.

VR:n 
rahdin 
ilmoitus- 
kortti  
1920.

8
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kaan tässä Valamon alaisessa ky-
lässä oli vuonna 1500 kolme taloa. 
Vuonna 1589 taloja oli 15. Stol-
bovan rauhaa seuraavana vuonna 
1618 talojen määrä oli pudonnut 
kahdeksaan.  Väestö alkoi vaihtua. 
Vuonna 1631 ortodoksisten taloja 
oli enää 11. Luterilaisia asui tuol-
loin 10 talossa. Ensimmäisten lute-
rilaisten joukossa mainitaan Vää-
näset ja Parviaiset. Asukasmäärä 
kasvoi edelleen, mutta ortodok sien 
osuus pieneni. 

Muuttoliike Venäjälle voimistui. 
Hammaslahdesta muutti Venäjäl-
le 1630 kuusi perhettä. Ensimmäi-
nen lähtijä oli Mikko Iivananpoika 
Tikku. Hänen nimensä jäi elämään 
kaskimaa Tikunselkä ja asuinpaik-
kana Tikunniemi. Vuonna 1690 
kaikki 27 taloa olivat luterilaisten 

nimissä.  Isonvihan jälkeen 1722 
kylän 27 talosta neljä merkittiin 
autioksi.

Järvenlaskuilla 
lisämaata ja 

Kannusjärvestä myös 
keltamultaa

Väkiluku kasvoi voimakkaasti  
1700-luvulla. Tarvittiin lisämaata  
kasken viljelyn lisäksi karjanhoi-
toon ja maanviljelyyn. Soiden oji-
tus ja sekä järvien lasku mah-
dollistivat viljelyalan, niittyjen 
ja luonnon niittyalan lisäämisen. 
Vuonna 1740 annettiin suoasetus. 
Tämä mahdollisti lain mukaiset jär-
venlaskut, joihin talonpojat olivat 
oikeutettuja. Järvenlaskuoikeus 

kuului alueen jakokunnalle tai ky-
läkunnalle. Säännöksissä annettiin 
järvenlaskua koskevat määräyk set 
ja ohjeet.

Tohmajärvellä Onkamon, Ham-
maslahden ja Huhtilammin rajal-
la olevan Kannusjärven laskuhan-
ke toteutettiin 1759. Veden pinta 
laski eräiden arvioiden mukaan 
peräti 6,5 m–7,5 m. Purkausve-
det veivät mennessään 16 ham-
maslahtelaisen isännän korjaamat 
73 heinäkuormaa. Vesijättömaiden 
jakamisessa ilmeni ongelmia. Yh-
tenä jakamisen perusteena oli ol-
lut yleisesti käytetty järvenlaskun 
osakkaiden työpäivien määrä. Kat-
selmuspöytäkirjan 1767 mukaan 
Kannusjärven laskulla saatiin vesi-
jättömaita 50 kuormanalaa. 

Kannusjärven pohjasta paljas-
tui laskun jälkeen hyötykäyttöön 
sopivia rautaokra- eli kelta-
multaesiintymiä. Keltamulta on 
savensekainen multamainen rau-
tahydroksidi. Keltamultakerros on 
nykyisen vedenpinnan tason mo-
lemmin puolin 10–50 cm:n ker-
roksena. Pohjoisesta Kokkoselkään 
laskevan puron suuhun rakennet-
tiin 1800-luvulla polttouuni kel-
tamullan valmistamiseksi puna-
mullaksi. Tehokas toiminta alkoi 
1900-luvun alussa polttouunin val-
mistuttua Kannukseen 1919. Tuot-
teen markkinointialue käsitti koko 
Suomen. 

Hammasjärven ja Sintsinjärven 
laskut suoritettiin alueen isäntien 
voimin 1764 ja 1765. Vedet ohjat-
tiin vanhan puron kaivettua uomaa 
myöten Iiksenjokeen. Veden pinta 
laski kaksi kyynärää. Vuonna 1766 
Hammasjärvi ja Sintsinjärvi yhdis-
tettiin 2350 m pitkällä ja kaksi met-
riä leveällä kanaalilla. Hammasjär-
ven ympäriltä saatiin uutta maata 
9 tynnyrinalaa 4 kapanalaa (4,16 
ha) sekä Sintsinjärven alueelta 9 
tynnyrinalaa ja 16 kapanalaa (4,34 
ha). Lisämaan jaosta syntyi kiisto-
ja osakkaiden kesken. Järvien las-
kujen hyödyt koituivat osakkaille ja 
samalla kyläyhteisölle.

Suomen Talousseura 
kansan kannustajana 

tuotti tulosta
Vuonna 1797 perustetun Suomen 
Talousseuran tehtävänä oli alun 
perin” levittää hyödyllisiä tieto-
ja taloudesta ja varsinkin elähdyt-
tää rahvasta suurempaan toimeen 
ja ahkeruuteen”.  Tehtäviin kuului 
monipuolinen toiminta maan hen-
kisen ja aineellisen vaurauden ko-

Hammaslahden keskustaa.

Hammaslahden palvelupisteitä.
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hottamiseksi. Seuran aloittees-
ta avattiin ensimmäinen pankki, 
Turun diskonttolaitos 1806 se-
kä perustettiin Mustialan maan-
viljelylaitos 1837. Lukuisat muut 
kauaskantoiset uudistukset seura-
sivat toinen toistaan. Suomen Ta-
lousseura alkoi jakaa anomusten 
perusteella palkintoja ja kunnia-
merkkejä uutteruudesta, edistyk-
sellisestä ja esimerkillisestä talou-
denpidosta. Palkinnot luovutettiin 
juhlallisin menoin kirkossa. Ham-
maslahden talollinen Mikko Laak-

Pyhäselän kirkko valmistui 1928.
Kirkon suunnitteli Yrjö Vasko-
nen. Kirkkoon rakennettiin lisäsii-
pi, johon valmistettiin sakastin ti-
lat. ”Kristus rauhan ruhtinaana” 
on Fritz Hilbertin suunnittelema 
lasinen kirkon alttaritaulu. Kirkon 
85-vuotisjuhlaa vietettiin syys-
kuun ja lokakuun vaihteessa 2013. 
Juhliin Kirkonmäelle kokoontui yli 
300 seurakuntalaista. Seurakun-
nan toimipaikkoja ovat kirkon li-
säksi, Pyhäselän seurakuntatalo, 
Reijolan seurakuntatalo ja Lahjan-
puiston kerhohuone. Seurakunnan 
järjestämää toimintaa on myös 
kyläyhteisöissä, kuten Suhmuras-
sa Kievarin tiloissa. Seurakunta-
työ on monipuolista palvelua, joka 
ulottuu lähitoiminnasta aina lähe-
tystyöhön saakka.

Sankarihaudat sijaitsevat kirk-
kopihassa. Pyhäselkäläisiä kuo-
li sotien 1939–1945 aikana 162 
miestä ja lottana palvellut Vieno 
Kauppinen.  Pyhäselkäläisiä taiste-
li talvisodassa muun muassa Eril-
linen Pataljoona 12:ssa, Erillinen 
pataljoona 22:ssa, JR 69:ssä sekä 
Kollaalla. Jatkosodassa JR 9:ssä ja 
JR 8:ssa (Väinö Linnan Tuntemat-

Maatalousaiheisia mitaleita 
1800-luvun lopulta.

Honkavaaran tšasouna. 

konen sai palkinnoksi hopeapikarin 
1804 edistyksellisestä suoviljelys-
tä. Hän oli rakentanut 756 syltä 
pitkän kivetyn salaojan ja 443 syl-
tä pitkän kiviaidan. Talollinen Juha-
ni Venäläinen Venälän tilalta  Ham-
maslahdesta palkittiin kirkkoherra 
Walleniuksen esityksestä 1827 an-
sioista suoviljelyn alalta. Palkittu 
Juhani Venäläinen oli kaivanut 700 
kyynärää pitkän salaojan ja raken-
tanut kiviaitaa 600 kyynärää.   

Seurakuntaelämää
Novgorodin ja Moskovan Venäjän 
vallan alaisuudessa Tohmajärven 
asutus kasvoi ja ortodoksisen kir-
kon vaikutus levisi. Ruotsin valtaan 
tuloa seurasi ortodoksien muut-
to Venäjälle. Ortodoksisia kyläsaa-
rekkeita jäi eri puolille maakuntaa. 
Luterilaisia seurakuntia perustet-
tiin ja kirkkoja rakennettiin. 

Honkavaaralla sijaitsee Pyhän 
Johannes Kastajan tšasouna, jon-
ka suunnitteli Vilho Suonmaa. Ark-
kipiispa Johannes vihki tšasounan 
2001. Temppelijuhlapäivä pidetään 
kesäkuun 24. päivänä. Tšasounan 
omistaa Joensuun ortodoksinen 
seurakunta.
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Pyhäselän kirkko. 

Kirkkoherranviraston arkea 1930-luvulla: ilmoitus Valtimon seurakunnalle.

Pyhäselän sankarihaudat.

Rakkaittemme muistoksi – 
Pyhäselän  
siirtokarjalaiset. 

Hammaslahden Nuorisoseuran 
talo. 
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toman sotilaan rykmentissä) ja JR 
51:ssä menehtyi suurin osa Py-
häselän sankarivainajista.  

Hammaslahden keskustan Nuo-
risoseuran talossa ovat vierailleet 
monet aikansa kuuluisuudet. Nuo-
risoseuran talossa esiintyi muun 
muassa Maikki Pakarinen-Jär-
nefelt-Palmgren miehensä Selim 
Palm grenin kanssa. Laulajattarella 
oli läheiset suhteet Pyhäselkään ja 
kansanopistoon, jonka hyväksi hän 
konsertoi 1890-luvulla. 

Mulo
Mulon kylän alueena pidettiin 
1900-luvun alkupuolella Karjalan 
radan ja Pyhäselän välistä aluetta. 
Nykyinen Reijolan alue oli aiemmin 
osa Muloa.  Reijolan ja Mulon yhtei-
nen asukasluku on noin 2000 hen-
keä.

Mulo sai ensimmäiset asukkaan-
sa 1500-luvun lopulla. Saloheimon 
tilastoissa Mulossa oli 1618 kol-
me taloa ja 1651 kahdeksan taloa, 
joista seitsemässä asui ortodokse-
ja. Sodan aikana 1656–1658 Mu-
losta muutti 10 perhettä Venäjälle. 
Näihin kuului myös 1657 muutta-
nut seudun rikkaimpiin kuulunut 
12 arvioruplan Kiril Vasilinpoika. 
Vuonna 1690 kylässä oli kuusi lute-
rilaisten taloa ja Pohjan sodan jäl-
keen 1722 yhdeksän taloa.

Karjalan rata ja  
Mulon valtiopäivämies 

Pekka Leppänen
Karjalan rata valmistui 1894 ja 
Mulo sai oman pysäkkinsä. Rata-
hankkeessa kunnostautui valtio-
päivämies Mulon Pekka Leppänen, 
joka toimi valtiopäivillä kahdeksan 
kertaa talonpoikaissäädyn edus-
tajana. Veijo Saloheimo luonneh-

tii Pekka Leppästä ”suurten aloit-
teiden tekijäksi”. Pekka Leppänen 
harjoitti maanviljelyä aluksi Ham-
masjärven Koivurannalla, josta 
hän muutti Mulon Kuuselan tilan 
isännäksi. Leppänen toimi aktiivi-
sesti Pohjois-Karjalan hyväksi. Hän 
oli mukana perustamassa kansan-
opistoa, Pohjois-Karjalan Maanvil-
jelysseuraa 1887, osuusmeijeriä, 
palovakuutusyhdistystä ja usei-
ta muita edistyshankkeita. Hän 
perusti maakunnan ensimmäisen 
Ayshirerodun jalostuskarjan. Lep-
pänen toimi myös kulttuurielämän 
hyväksi muun muassa Kansanva-
listusseuran ja Suomalaisen Seu-
ran asiamiehenä. 

Mulon suurmiehiin kuuluu raa-
timies Simo Hirvonen. Hän syn-
tyi Lepikkoahon tilalla 29.3.1840. 
Vartuttuaan Simo alkoi harjoittaa 
maakauppaa kotipitäjässään. Hän 
siirtyi serkkunsa Johan Hirvosen 
palvelukseen Joensuuhun 1864. 
Tämän jälkeen Simo toimi kaup-
paneuvos Neppenströmin kauppa-
apulaisena. Saatuaan kauppiasoi-
keudet hänestä tuli Neppenströmin 

liikekumppani päätoimialanaan 
maalaiskauppa ja voin vien-
ti. Kauppias Simo Hirvonen valit-
tiin raatimiehen virkaan 1880. Hä-
nestä tuli Kansallis-Osake-Pankin 
Joen suun konttorin valvoja. 

Mulon Simo Hirvonen oli kouluja 
käymätön.  Hän hankki kuitenkin 
monipuolisen sivistyksen ja rahoit-
ti kulttuuritoimintaa. Simo Hirvo-
nen tuki kotikylänsä vuonna 1900 
valmistuneen koulun oppilaita lah-
joittamalla 1000 markkaa Mulon 
koulun pysyvään rahastoon, jonka 
korkotulot jaettiin ”kehotuspalkki-
oina köyhimmille ja etevimmille op-
pilaille”. Moni köyhä lyseon opiske-
lija sai opintonsa suoritetuksi Simo 
Hirvosen taloudellisen tuen turvin. 
Moni nuori hakeutui opiskelemaan 
koulukaupunki Sortavalaan.

Reijola
Alun perin Muloon kuulunut Rei-
jola on toinen entisen Pyhäselän 
asutustaajama, jonka asemakaa-
va hyväksyttiin 1968. Reijolassa 
toimivat nykyään muun muassa 

Mulon kulttuurimaisemaa.

Sortavala-mitali. 
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Reijolan keskustaa.

Joensuun Puukaluste 
OY:n tehdas toimii 
Reijolassa. 

Pohjois-Karjalan Opiston 
osakekirja 1931.

Kansanopiston opettajan, 
kirjailija  Unto Kupiaisen kirje 
Niittylahdesta 1949.

terveyskeskus, keskustan kaupat, 
pankki, apteekki, huoltamopalve-
lut ja muut palvelut. Myös koulu ja 
kirjasto ovat keskustassa. 

Yritystoiminta laajenee ja mo-
nipuolistuu. Rakennuskanta kas-
vaa kohti entistä Joensuun rajaa. 
Reijolan liikenneyhteydet ovat pa-
rantuneet muun muassa itäisen 
liikenneväylän avauduttua erita-
soliittymineen. Vanhan kuutostien 
osa Hukanhaudalta Reijolaan on 
edelleen käytössä.

Niittylahti 
Tanskalaisen piispa Grundtvigin 
kansanopetuksen ajatukset ja käy-
tännöt herättivät 1800-luvulla kan-
sainvälistä kiinnostusta. Näin kävi 
myös Suomessa. Kansanopistoliike 
alkoi levitä.  Kansanopisto ”Elämän 
kouluna” kiinnosti pyhäselkäläistä 
maisteriksi valmistunutta Herman 
Hakulista. Hän pääsi stipendiaatti-
na perehtymään kansanopistoliik-
keeseen Tanskassa. Hänestä tu-
li maakunnan kansanopistotyön 
uran uurtaja. Suunnitelmat muut-

tuivat käytännöksi vuonna 
1895 perustetussa kansan-
opistossa Kontiolahdella. 
Kansanopisto muutti Niitty-
lahteen 1899 aviopari Her-
man ja Liekko Hakulisen 
tilalle. Niittylahden puutar-
haopiston toiminta käyn-
nistyi samana vuonna. Niit-
tylahden opistorakennus valmistui 
1902. Opisto toimi sisäoppilaitok-
sena ja oppilaskotina. Puuopis-
to aloitti 1902. Koulurakennus pa-
loi 1922. Kiviopisto avattiin 1928. 
Päärakennus valmistui 1928. Ve-
sa Tuomisen (1995) mukaan kan-
sanopiston kävi Hakulisten vuosi-
na 1895–1934 noin 2000 nuorta ja 
Tuomisten aikana 1931–1991 noin 
8000 nuorta. 

Opistossa toimi useita tunnet-
tuja eri kulttuurialojen opettajia.  
Yksi heistä oli professori, kirjailija 
Unto Kupiainen. Hän kirjoitti ”Ly-
hyt runousoppi” -kirjansa opiston 
opettajana toimiessaan. Lyhyt ru-
nousoppi julkaistiin 1949. Kupiai-
nen kirjoitti keskustelua herättä-
neen ”Housuton maisteri” -kirjan, 

joka kuvaa Pyhämäen kansanopis-
ton” kummallista menoa”.   

Pohjois-Karjalan opiston tilois-
sa toimii nykyisin Humanistinen 
ammattikorkeakoulu, Joensuun 
kampus. HUMAK on monialaista 
opetusta antava oppilaitos. Kansa-
laistoiminnan ja nuorisotyön kes-
keinen kouluttaja ja kehittäjä Itä-
Suomessa on antanut opetusta 10 
vuoden ajan. Avoimen ammatti-
korkeakoulun opetusalaan kuulu-
vat koulutusohjelmat ovat järjes-
tö- ja nuorisotyö, kulttuurituotanto 
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Humanistinen ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan opiston tiloissa. 

ja viittomakieliala. Koulutusohjel-
mia on kaikkiaan kahdeksan, jois-
ta kaksi on englanninkielistä.  

Karjalan armeijan 
esikunta kesällä 1941 

Niittylahteen
Sodan aikana 1939–1944 Niitty-
lahdessa sijaitseva opistorakennus 
oli puolustusministeriön käytös-
sä. Hammaslahden asema oli tär-
keä joukkojen läpikuljetuspaikka. 
Kesäkuussa 1941 purettiin suuret 
sotilasyksiköt Hammaslahden ase-
man alueelle. Hammaslahden vari-
kolle siirrettiin rautateitse ammuk-

sia ja sotatarvikkeita 7.000.000 
kiloa. Sotasairaala toimi tiloissa 
kesään 1941 saakka. Karjalan ar-
meijan esikunta toimi Niittylahden 
kansanopistolla jatkosodan alussa. 
Karjalan armeijan miesvahvuus oli 
100.000 miestä. Sen tehtävänä oli 
Laatokan ja Itä-Karjalan valtaus. 
Tämän puolustusvoimien suurim-
man yhtymän komentajana toimi 
yleisesikunnan päällikkö kenraali 
Erich Heinrichs.  

Rintamalinjojen ja esikunnan 
siirtyessä itään opistolle perustet-
tiin lääkevarikko ja sotilasapteek-
ki. Syyskuussa 1944 opiston tiloi-
hin perustettiin kenttäsairaala. 

Niva
Kruununvouti Wallenius rakennutti 
1769 ennen sahaustoimintaa kos-
kevan lainsäädännön muutosta 
maakunnan ensimmäisen hieno-
teräisen sahan Hammaslahden Ni-
vaan. Lupapäätöstä odoteltaessa 
tuotanto suuntautui maakuntaan. 
Wallenius hankki tukit lähiseudun 
talonpojilta 8 äyrin kappalehin-
taan. Tukit toimitettiin sahalle 48–
192 kappaleen erissä. Sahurina 
toimi sahan ja jauhomyllyn raken-
taja suistamolainen Prokofei Jänis. 
Lankut ja laudat käytettiin lähinnä 
pitäjän ylläpitämien rakennusten 
korjauksiin. Nivajoen vesivoiman 
vähäisyys rajoitti sahaustoiminnan 
lähinnä tulva-aikoihin. Onkamolai-
set ja hammaslahtelaiset valittivat 
1805 sahamyllyn aiheuttavan tul-
vavahinkoja. Wallenius ei ollut vali-
tuksen johdosta kutsutussa katsel-
muksessa mukana. Asian johdosta 
Wallenius osoitti kirjeen katsel-
musmiehille.  Nivan sahan toimin-
ta hiipui. 

Pyhäselän kulttuurikeskuksiin 
kuuluva Nivan kylä sijaitsee noin 
30 km Joensuun keskustasta. Alue 
on tunnettu luonnon nähtävyyksis-
tään. Näihin kuuluvat Rauvanvaa-
ra, Onkamo-järvi ja siitä Pyhäsel-
kään laskeva Nivanjoki. Nivankoski 
antoi käyttövoiman kruununvouti 
Walleniuksen perustamalle vesisa-
halle. Tänään sahan ja myllyn pai-
kalla ovat vanhan kivisillan raken-
teet.

Nivan karjatalouskoulu an-
toi teorian ja käytännön opetusta 
vuosina 1925–1972.  Maakunnan 
karja menestyi valtakunnallisissa 
kilpailuissa. Pyhäselän maatalo-
jen karjat kuuluivat maamme par-
haimmistoon. Nykyään karjatalou-
den piiriin kuuluu muun muassa 
Korholan lammaslaidun ketoineen, 
hakamaineen ja pienine niittyi-

Mannerheim matkalla sotilasjohdon neuvotteluihin 18.7.1941 Karjalan 
armeijan esikuntaan Pohjois-Karjalan opistolle Niittylahteen Niittylahden 
asemalla. SA-kuva.

Niittylahden suljettu pysäkki.
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neen. Alue sijaitsee leirikeskuksen 
luoteispuolella. Karjataloutta har-
joitetaan edelleen useilla tiloilla.  

Tampereen maatalousnäytte-
lyn 1922 Juhlajulkaisun Tahvanai-
sen ISK-ryhmän viereisellä sivul-
la kuvattiin hallituksen päivälliset. 
Päivällisvieraina oli Suomen ta-

savallan presidentti puolisoineen, 
diplomaattikuntaa, maan korkein-
ta johtoa ja merkkihenkilöitä.  Näin 
Hammaslahden Antti Tahvanaisen 
voittoisa  ISK-ryhmä pääsi Tampe-
reella 1922 samalle kuva-aukea-
malle valtakunnan johto- ja merk-
kihenkilöiden kanssa.

 

Suhmura ja sen 
kuuluisa Santra

Suhmura on Haapajärveen, Lai-
vanpäähän ja Salokylään rajoittu-
va kylä. Joensuun keskustasta Suh-
muraan on noin 20 km. Suhmura 
menetti taajama-statuksensa Iik-
senvaaralle vuosien 2009–2010 
vaihteessa. Tuolloin Suhmurassa 
oli asukkaita 208 henkeä.

Suhmuraan saatiin 1931 oma 
rautatielaituri. Kyläläisten moni-
puoliseen junaliikenteen käyttöön 
kuuluivat muun muassa asioin-
nit Hammaslahdessa, Joensuus-
sa tai vaikkapa Käkisalmen mark-
kinoilla. Vuonna 1894 Joensuuhun 
saakka valmistunut Karjalan rata 
avasi liikenteen eri puolille maa-
ta. Suhmuran junaliikennepalvelu-
ja kehitettiin. Lipunmyyntipistettä 
laajennettiin. Odotushuone val-
mistui. Posti sai tilansa. Postipy-
säkki muutettiin postiasema II:ksi. 
Tänään junat liikkuvat matkavauh-
tiaan Suhmuran maisemien läpi.  

Pyhäselän Suhmuran Martat ja 
Pyhäselän seurakunta pitävät yllä 
harrastustoimintaa. Suhmura on 
Herran kansa-nimisen uskonnol-
lisen liikkeen keskuspaikka. Siel-
lä on vanhainkoti Iltarauha.  Suh-
muran kievari ja Maatilamatkailu 
Hirvonen toimivat kylässä maa-
tilamatkailuyrittäjinä. Suhmuran 
koulu perustettiin 1954. Suurten 
ikäluokkien suoritettua oppivel-
vollisuutensa oppilaiden määrät 
vähenivät eri puolilla Pyhäselkää. 
Näin kävi myös Suhmurassa. Kou-
lu lakkautettiin

Suhmura tuli kuuluisaksi Ter-
ho A. Könösen luoman Suhmuran 
Santran kautta. Santralla on to-
dellisuuspohjaa. Könönen kertoo 

Sotamarsalkka Mannerheim ja kenraali Heinrichs Pohjois-Karjalan 
opiston portailla 18.7.1941. SA-kuva.

Pohjois-Karjalan opiston pääoven 
portaikkoa käyttää tänään lähinnä 
ammattikorkeakouluväki.

Valtakunnallisen maatalousnäyttelyn palkittua Hammaslahden 
Antti Tahvanaisen ISK-ryhmää Tampereen valtakunnallisessa 
maatalousnäyttelyssä 1922.  Kuva Erkki J. Kinnusen teoksesta  
Suomen Maataloutta Kuvin. Tampereen näyttely 1922.
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 asiasta Apu-lehdessä 48/1966: 
”Kyllä Santra aikoinaan tavattiin. 
Kävin usein Hammaslahden seu-
rojentalolla tansseissa kesäisin – 
meillä oli näet huvila siellä aseman 
seuduilla. Kerran sattui niin, et-
tä yhtä tyttöä saatolle pyytäessä-
ni hän varoitteli jotain siihen päin, 
että ’Voi tokkiinsa, jalakojas siäs-
tä´. Tyttö näet asui Suhmurassa… 
ja meidän huvilamme oli taas päin-
vastaiseen suuntaan. Joten siinä 
olisi tullut nelisenkymmentä kilo-
metriä saattomatkaa… Moinen pik-
kutapaus jäikin mieleen niin, että 
sitten asemasodan aikoihin muis-
tui laulunaiheeksi.”

Laulu sai julkisuutta radios-
sa 1951 ja pikkuhiljaa pääsi ko-
ko kansan tietoisuuteen. Terho A. 
Könösen laulama esitys nauhoi-
tettiin Yleisradion studiossa Joen-
suun kaupungintalolla joulukuussa 
1951. Nauhoitus esitettiin tammi-
kuussa 1952. Esa Pakarisen kan-
sanomaiset esitykset vahvistivat 
Suhmuran Santran suosiota. Lau-
lun sanat on käännetty ruotsiksi, 
englanniksi, saksaksi, ranskaksi, 
venäjäksi ja latinaksi. Voi olettaa, 
että käännöspiiri laajenee edel-
leen. Näin Suhmuran Santra jat-
kaa kulkuaan ajattomilla poluillaan 
kevään puhtaana karjalaistyttö-
nä – ehkä paljain jaloin – säteillen 
unohtumatonta olemustaan myös 
Terhojen mielikuviin.

Suhmuran entinen koulurakennus.

Voudinkylä - 
Vouvinkylä

Kasvava väestömäärä tarvitsi lisää 
elintilaa ja kruunu veronmaksajia 
1700-luvulla. Kansan elämän ja 
valtion tulojen turvaamiseksi maan 
ja vesivoiman käyttöä tuli kehittää. 
Uudistushankkeissa haluttiin hyö-
dyntää luonnon tarjoamia mah-
dollisuuksia. Verohelpotuksin tuet-
tiin uusien tilojen perustamista. 
Kruununmaita luovutettiin uudis-
asutukseen. Kruununvouti Gab riel 
Wallenius toimi aktiivisesti uu-
disasutuksen puolesta. Maaherra 
Ramsayn tarkastuskäynnin yhtey-
dessä 1773 sai alkunsa 10 kruu-
nuntilan luovutushanke ”rahvaan 
pojille ja loisille”. Mantilankum-
mun alueelle perustettiin kolme ti-
laa. Kylän nimeksi tuli Voudinkylä.  
Kansan kielessä nimi muutti Vou-
vinkyläksi. Voudinkylässä koetuis-
ta vaikeuksista huolimatta taloja 
oli edelleen kolme vuonna 1850. 
Vouvinkylän alueelta on löydetty 
useita merkkejä kivikauden asu-
tuksesta.

Honkavaara-Rekivaara
Honkavaara-Rekivaara kylä sijait-
see kuutostien varrella 25 km Jo-
ensuusta. Tien kulkija huomaa hel-
posti Honkavaaran perinnepihan 
heinämammutteineen. Perinnepi-

haan kuuluu 350-paikkainen kesä-
teatteri. Arkkitehti Vilho Suonmaa 
suunnittelema tšasouna sijaitsee 
perinnepihan piirissä. Tilalla on 
pitkät maaseutuelämän perinteet 
1600-luvulta saakka. Tilalla toimi 
kestikievari, jonka tunnetuimpia 
vieraita oli Elias Lönnrot. Tänään 
kylässä on noin 300 asukasta ja 60 
oppilaan kyläkoulu, mikä osaltaan 
vahvistaa kylän toimintoja.  

Pyhäselän vankila
Tänään käydään keskustelua Py-
häselän vankilan lakkauttamisesta. 
Maakunnan ääni vastustaa lakkau-
tusta. Pyhäselän 1990 perustet-
tu vankila on suljettu vankila, joka 
kuuluu Itä- ja Pohjois-Suomen ri-
kosseuraamusalueeseen. Vankila-
paikkoja on miehille ja naisille 87 
ja henkilökuntaa 60. Tutkintavan-
keus, vankeusrangaistusten toi-
meenpano ja sakon muuntoran-
gaistusten toimeenpano kuuluvat 
vankilan toimintasektoriin. Vanki-
lan piirissä toimii aikuislukio. Piip-
polan ammatti- ja kulttuuriopis-
to järjestää kädentaitopainotteista 
valmentavaa opetusta. Myös kun-
toutustoiminta kuuluu ohjelmaan 
osa-alueina ja OMA-kursseina. Ai-
kaansa seuraava tietokone- ja 
viestinnän koulutus on opetusoh-
jelmissa mukana. 

Hammaslahden kupari- 
ja sinkkikaivos

Hammaslahdesta löydettiin uu-
si kuparimalmio, josta louhittiin 
1973–1986 malmia noin 6 Mt. Pää-
malmimineraaleja olivat magneet-
tikiisu, kuparikiisu, sinkkivälke ja 
pyriitti. Kuparimalmi sisälsi myös 
hieman kultaa ja sinkkiä. Kaivos-
alue sijaitsee Lähdepohjassa, jon-
ka alueelta Iiksenjoki saa alkunsa. 
Ympäristöhaittojen rajaus ja estä-
minen ovat olleet myös Hammas-
lahden kaivostoiminnan jälkitöitä. 
Rikastushiekkaa läjitettiin kaivos-
alueelle noin 5,3 Mt ja sivukiveä 
1.8 Mt (Puustinen 2003). Näiden 
ympäristövaikutuksia ovat tutki-
neet muun muassa Tenhola ja Räi-
sänen (2006). 

Tenholan ja Räisäsen (2006) mu-
kaan noin 30 hehtaarin alueella on 
9–10 m paksu rikastushiekkakasa. 
Tämä läjitysalue on peitetty kai-
vostoiminnan päättymisen jälkeen 
0,1 m–0,6 m paksulla hiekkamo-
reenikerroksella ja osittain peitet-
ty myös turvekerroksella. Puustoa 
on istutettu turvekerroksen päälle.  
Ampumarata on rakennettu täyte-

Suhmuran 
postipysäkillä 
leimattu 
postilähetys 
asemasodan 
ajalta 1943. 
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tyn selkeytysaltaan päälle ojituk-
sen jälkeen.

Noin 9,5–13 m paksu rikastus-
hiekkapatja, joka on pääosin ve-
den kyllästämä, peittää suoker-
rosta. Hapettuneen pintaosan 
paksuus on noin 30–70 cm. Suo-
tevedet kulkevat Tenholan ja Räi-
säsen (2006) mukaan pääasiassa 
turpeen pintaosassa ja valuvat ojia 
myöten Iiksenjokeen. Selvimmin 
alkuainepitoisuudet ovat kohon-
neet metrin paksuisessa pintaker-
roksessa. Ampumaradan alueen 
suotevedet kerääntyvät rautasaos-
tumia ja raskasmetalleja kokoaviin 
altaisiin. Kaivostoiminnan jälkien 
hoito on ajankohtaista niin kauan 
kuin siihen tarvetta on.

Entisen Pyhäselän alueen kehit-
tämistyö näkyy eri toimintasekto-
reilla. Alue ei ole muuttumassa Jo-
ensuun takakyläksi. Sen sijainti, 

kulkuyhteydet, palvelut ja raken-
nuskanta sekä kaupungin eteläisin 
luonto ovat avaintekijöitä edelleen 
kehittämiselle.  

Lähteitä.
Simo Hirvonen: Päiväkirja. Jacob 
Richard  Stenius. Muistoja 1800-luvun 
alkupuolen  Joensuusta.  Joensuu-
Seuran julkaisu I. Joensuu.
Jaana Juvonen: Vanhan Tohmajärven  
historia.  Pieksämäki 1990. 
Erkki J. Kinnunen: Suomen Maata-
loutta Kuvin. Tampereen  näyttely 
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jamaakunta ja sota. Suomen sodan 
taustoja  ja tapahtumia. Pohjois-Kar-
jalan historiallisen yhdistyksen vuosi-
kirja. 13. Saarijärvi 2009.
Veijo Saloheimo:  Raja – mahdolli-
suus vai uhka. Pohjoiskarjalaiset ja 
Venäjä 1721 – 1808. Jukka Kokkonen 

Honkavaaran talvinen perinnepiha.
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& Jukka Partanen (toim.): Rajamaa-
kunta ja sota. Suomen sodan taustoja 
ja tapahtumia. Pohjois-Karjalan his-
toriallisen yhdistyksen vuosikirja. 13. 
Saarijärvi 2009.
Veijo Saloheimo:  Pohjois-Karjalan 
asutusmuodot 1600-luvulla.  Joen-
suun korkeakoulun julkaisuja. Sarja A 
n:o 2. Joensuu 1971.
Veijo Saloheimo:  Entisen esivallan 
alle, uusille asuinsijoille.  Ortodoksi-
karjalaisten ja inkeroisten poismuutto 
1500- ja 1600-luvuilla. Pohjois-Kar-
jalan historiallinen yhdistys. Tampe-
re 2010.
Veijo Saloheimo:  Pohjois-Karjalan 
historia III Joensuu 1980.
Vesa Toropainen:  Yhteenveto sul-

toiminnassa muodostuvista sivu-
tuotteista sekä niiden ympäristövai-
kutuksista. Geologinen tutkimus-
keskus Itä-Suomen yksikkö Kuopio. 
2006.
Vesa Tuominen: Maakuoppamökkejä 
ja suakkunoita Suhmurasta. Suhmu-
ran kylän historiikki. 1995.
Vesa Tuominen (toim.): Mulo mui-
ta mahtavampi – kantakylä Pyhäselän 
rannalla. Gummerus 2006.
Vesa Tuominen: Pyhäselän partailta. 
Joensuu 1995.
Raimo Vänskä:  Kansankäsissä ja kät-
köissä. STUDIA CARELICA HUMANIS-
TICA 13. Joensuu 1998. 
Raimo Vänskä:  Karjalaisen kaup-
patien varrelta.  Koti-Karjalan ja 
Joensuun vaiheita esihistoriasta 
1800-luvun alkuun. Opettajan oppi-
materiaalipaketti. Joensuun  oppima-
teriaalikeskus 1991.
Raimo Vänskä: Talonpojat vihollista 
vastaan. Pohjoiskarjalaisia talonpoi-
kaisjohtajia  Hattujen sodan ja pikku-
vihan aikana. Opetusvideo. Joensuun 
oppimateriaalikeskus 1990.
Pohjois-Karjalan museon kokoelmat. 
PKM.
SA-kuva-arkisto
Raimo Vänskän arkisto.
Wikipedia.
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Pyhäselän varhaisin asutus 
ulottuu vuosituhansien ta-
kaiseen kivikauteen. Py-

häselän Savilahdessa asuttiin py-
ramidien aikana 3300–2800 e Kr. 
Savilahden asukkaat kuuluivat län-
tiseen kulttuuripiiriin kuten Itä-
Karjalakin. Asuinalue on kilomet-
rin pituinen ja 40 m leveä vyöhyke 
200 m länteen Pienestä Onkamo-
järvestä.  Alueella oli kymmenkun-
ta kodan pohjaa, joista yksi tutkit-
tiin tarkemmin. Kodan läpimitta oli 
keskimäärin 4,5 m ja paikan sy-
vyys 1–1,5 m. Kulttuurikerroksen 
paksuus on lähes puoli metriä. Se 
on syntynyt pitkän ajanjakson ku-
luessa. Savilahden kaivauksia joh-
tivat T. Björkmanin ja C. F. Meinan-
der vuosina 1960 ja 1961.

Muita tarkemmin tutkitun kodan 
paaluttamisen jälkiä oli havaitta-
vissa. Ne muodostivat läpimital-
taan kodan noin 6 metrin ulkoreu-
nan. Savilahden asuinpaikalta on 
löydetty runsaasti keramiikkaa, 
mutta niukasti kiviesineitä. Savi-
lahden kiviesineitä ovat muun mu-
assa kuusi kvartsikaavinta, pie-
noistaltta, kiviveitsi, piikaavin(?), 
kirveen katkelma ja edellä mainit-
tu punamultahaudan kirves, on-
genkoukku ja saviriipus. Löydöissä 
esiintyy myös asbestikeramiikkaa.  

Pyhäselän varhais-
asutuksesta metallirahan 

käyttöön
Teksti ja kuvat Raimo Vänskä

Varsin harvinainen punamulta-
hauta löydettiin kodan ulkopuolel-
ta noin 30 cm:n syvyydestä. Puna-
multajälkien muodon ja pituuden 
perusteella pääteltiin, että kysy-
myksessä oli kyyryasentoon hau-
dattu täysikasvuinen aikuinen. 
Kivikirves oli asetettu haudan kes-
kivaiheille pystyasentoon terä ylös-
päin 45 asteen kulmaan. Ehkä hau-
taan on pantu muitakin esineitä, 
jotka vuosituhansien aikana ovat 
kadonneet maaperään. Punamul-
lan käyttö kivikauden aikana hau-
tauksen yhteydessä oli ollut ylei-
nen tapa. Pyhäselästä on löydetty 
Hammaslahden Savilahden lisäk-
si  muitakin kivikauden asuinaluei-
ta. Nivasalon Porolahdesta löydet-
tiin kourutaltta, kirveen katkelma 
ja keramiikan paloja. Rauansalon 
Kaskiniemessä on havaittu merk-
kejä maan kulttuurikerroksesta, 
kaksi saviastian palaa ja kvartsi-
iskoksia.

Haapajoen ja Iiksenjoen asuin-
paikoilta on löydetty saviruukun 
palasia, asbestia, kvartsiveitsiä, 
palaneita luita ja kymmeniä kvart-

si-iskoksia. Alue oli tuolloin Sai-
maan vesistön itärantaa.

Kirjallisten lähteiden tiedot vä-
henevät siirryttäessä historiallisen 

Tyypillisen kampakeraamisen 
kauden saviruukun 
reunapala (3300–2800 eKr.) 
Hammaslahdesta.

Pyhäselän arkeologisessa inventoinnissa 2003 tuli esiin Haapa-
joen ja Iiksenjoen alueelta uutta asutustietoa. Fil. lis. Petro 
 Pesosen johdolla tehdyn Pohjois-Karjalan museon tutkimukses-
sa todetaan muun muassa seuraavat kivikautiset asuinpaikat: 

Alue Paikan sijainti
Vouvinkylä, Sillankorva Runsaslöytöinen asuinpaikka Peltoniemellä 

Iiksenjoen tuntumassa.

Vouvinkylä, Saunakallio Asuinpaikka Satulanvaaran ja Särkivaaran 
teitten risteyksen lähellä.

Haapajoki Asuinpaikka Särkivaaran tien eteläpuolella 
200 m Tuomaalan talosta.

Haapajoki Mattila  1 Asuinpaikka pellolla 100 m Mattilan talosta 
lounaaseen (paikalta löydettiin muun muas-
sa 74 palanutta luuta).

Haapajoki Mattila  2 Asuinpaikka pellolla 300 m Mattilan talosta 
lounaaseen.

Dengoja, kopeekoita, risti ja 
koruja 400 vuoden takaa Lieksan 
Pankajärveltä. Kätkö on kuvattu 
Kansallismuseon Rahakammion 
näyttelyssä 1993.
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ajan alkua kohti. On välttämätöntä, 
että löydetty aineisto ja tieto toimite-
taan museotoimelle.

Turkiksista metallirahaan
Moskovan vallattua Novgorodin myös 
Vatjan Viidennekseen kuulunut Taka-
Karjala siirtyi Moskovan Venäjän alai-
suuteen.  Taka-Karjalassa veroyksik-
könä oli ollut jousi eli täysikasvuinen 
mies. Pyhäselän vanhimmassa ky-
lässä Hammaslahdessa kolme jousta 
maksoi 1500 veronsa viljana Valamon 
luostarille. Kylästä maksettiin veroa 
myös turkisnahkoina. Perevaarat toi-
mivat veronkantopiireinä. Iivana Jul-
man suuriruhtinas- ja tsaarikaudella 
1530–1584 alettiin siirtyä turkisve-
rosta metallirahan käyttöön. Rahan-
uudistuksessa 1534 hopeakopeekka 
tuli Venäjän päärahaksi. Se vastasi 
kahta hopeadengaa. Kopeekoista ja 
dengoista on käytetty nimeä tippa-
raha. Hopeakopeekkaa valmistettiin 
1700-luvun alkuun saakka. Tämän 
jälkeen kopeekat lyötiin kuparista.

Ruotsin vallan aikana Stolbovan 
rauhan 1617 jälkeen verot kannettiin 
yhteisvastuullisesti arvioveroruplien 

Pyhäselän esinelöytöjä

Esine ja löytöaika Löytöpaikka Löytäjä
Kaitataltta  
(85x14x23 mm)

Niittylahti Noin 3500–1800 e Kr. Siirretty Pyhäselän 
museosta Kansallismuseoon 1989.

Tasataltta Hammaslahti Toimitettu museoon 1878. KM 1901.

Tasataltta 1933  
(eteläkarjalainen)

Hammaslahti 
Lotokanjoki

Eero Tyynelä KM 9805.

Tasataltta 1961  
(itäkarjalainen)

Hammaslahti 
Lotokanjoki

Mikko Mustonen Lotokanjokea perattaessa KM 15. 267:1.

Reikäkivi 1959 
(112x67x22 mm)

Haapaniemi 
Eskolan tila

Marjatta Laitinen Rombinmuotoinen. Reikä tehty harmaa-
seen rapautuneeseen kiveen.

Reikäkivi 1966 
(145x106x22 mm)

Vouvinkylä  
Kalliola

Toivo Hirvonen Litteä ja epämääräisen soikea. KM 17026.

Reikäkivi 1959 Mulo Haapa-
niemi

Helvi Laitinen Reikäkivi kuulunut Joensuun Tyttölyseon 
kokoelmiin. 

Poikkikirves 1936 Hammaslahti 
Lotokan tila

Sokerijuurikaspeltoa harattaessa.  
KM 11043.

Oikokirves  1959 Niittylahti 
 Haapajärvi

Haapajärven läheltä perunannoston yhtey-
dessä. Museoon 1968. KM 17737.

Oikokirves 1966  
(188x49x45 mm)

Mulo Mansikka-
aho Mäntylä

Raili Laitinen Mäntylä 28:12.

Oikokirves 1968 
(188x49x45)

Mulo Kalervo Jurvanen Suippokantainen. Haapajärven rannasta 
löytäjän kodin perunapellosta.

Nuolenkärki Hammaslahti 
Kuusjärvi

Kuusjärven talon mailta. Esine toimitettiin 
museoon 1878. KM 1917:14.

Reenjalaksen kanta 1987 
(375x80x12 mm)

Mulo Hernesuo Hannu Leminen Vaahtera 16:25. Keskikuurnaisen puisen 
reenjalaksen kanta mudasta. KM 23583.

Hiomakivi 1960 Mulonsalo  
Turpeisensaari

Teuvo Numminen Löytö Turpeinsaaren tilan kyntötöissä. 
 Hiomakivi historialliselta ajalta. KM 15039.

Venäjän 5 kopeekan rahan 
1727 viisi kohopistettä 
osoittivat lukutaidottomille 
kopeekoiden lukumäärän.

maakätkörahoja Joensuusta.
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mukaan. Arviorupla oli 100 äyriä. 
Talokohtainen arvioveroluku saa-
tiin jyvittämällä vuosittain vero-
esineet ja laskemalla tilan arvio-
ruplaluku. Talojen arvioruplaluvut 
laskettiin yhteen. Summalla jaet-
tiin maksettavien verojen yhteis-
määrä, jolloin saatiin arvioruplaa 
kohti maksettava veromäärä.  Ve-
ro suoritettiin rahana ja/tai vilja-
na. Vuodesta 1626 lähtien alettiin 
koota statiorahoja sotaväen yllä-
pitämiseksi ja kapakkarahoja vä-
kijuomien valmistuksesta. Vuonna 
1628 tohmajärveläisten piti luo-
vuttaa ”pientä sotaveroa” armei-
jan tarpeisiin: 31 turkkia sekä 126 
kenkä-, sukka- ja käsineparia. 

Arvion kohteena olivat muun 
muassa työvoima sekä kasken ja 
pellon tuotto, joka arvioitiin vil-
jan sängen perusteella. Sadon 100 
ruis- tai ohralyhteestä arvio oli 40 
äyriä. Arviomiehet valittiin eri puo-
lilta pitäjää. Ennen vuotta 1651 
valinnan suorittivat talonpojat.  
Arviomiehiltä vaadittiin vilpittö-
myyteen liittynyt vala. Lisäksi otet-
tiin valittaessa huomioon heidän 
varallisuutensa. Hammaslahtelai-
nen Ivan Oleksinpoika  sekä  uu-
sikyläläiset Mikifor Petroff ja Moisa 
Danilanpoika valittiin Tohmajärven 
arviomiehiksi 1642. Arviomiehet 
eivät aina jaksaneet voittaa hou-
kutuksia.  Miehet tuomittiin lahjus-
ten vastaanottamisesta 40 hopea-
taalarin sakkoihin.  

Hammaslahden 
Saarenkylän 

Saarelan 29 hauta- ja 
esinelöytöjä

Sintsin Saarela Kirkkomäkineen 
on Hammaslahden kylän vanhin-
ta asuinaluetta. Saarelan tilalta 29 
on löytynyt vuosikymmenien aika-
na vanhoja esineitä ja hautapaik-
koja. Näitä esitteli tilanomistaja 
Toivo Soininen 16.7.1983. Pistin, 
risti, verkon painokivi Kirkkomäel-

tä sekä kalmistoalueelta löytynyt 
lukko kuuluivat tilan muinaislöy-
töihin. Tilalla on myös ”aarrekivi”.  
Taloon on jäänyt muutamia maas-
ta löydettyjä rahoja: 1 äyri km 
1720, 17__, 17__ja 1 kopeekka 
1764 tai 1765. Mainittakoon, että 
monissa venäläisissä pikkurahois-
sa 1700-luvulla nimellisarvo osoi-
tettiin kansan lukutaidottomuuden 
vuoksi pisteillä. Kukin piste vastasi 
yhtä kopeekkaa. 

Saarelan Kirkkomäen vieres-

tä paljastui soranoton yhteydes-
sä 1932 vanha kalmisto, jonka 
merkkejä löytyi lisää 1943–1944 
vaihteessa. Soranajo lopetettiin. 
Edelleen oli 16.7.1983 nähtävissä 
sorapenkereessä ajon yhteydessä 
katkennut hauta.  

Saarelan tilan toiselta alueel-
ta paljastui joukkohauta vuosien 
1937–1938 paikkeilla. Saarelan 
silloiset omistajat Palviaiset löysi-
vät joukkohaudan soranajon yh-
teydessä. Soraseinämän sortues-

Saarelan vanha pihapiiri 1983. Saarelan vanhoja kolikoita.

Saarelan peltoalue ja Kirkkomäki 1983.

Saarelan tilan omistaja Toivo Soininen esittelemässä löytöjen 
sijaintipaikkoja 1983.

18-26 Pyhäselän rahalöytöjä KOR.indd   20 28.1.2014   7.05



21

sa vieri luurankoja hiekkamontun pohjalle. 
Niistä muodostui noin metrin korkuinen 
röykkiö. Paikalta ei ole sen jälkeen soraa 
ajettu. Saarelan Joukkohauta liittynee pik-
kuvihan ajan etelästä suuntautuneen sivii-
liväestön joukkopakoon.  

Maaliskuun alkupäivinä 1742 kolmisen-
sataa talonpoikaa joutui 3000 venäläi-
sen piirittämäksi Kiteen Pappilan alueella. 
Ruotsalaisten upseerien toiminta vaikeut-
ti talonpoikien asemaa katkotuttamalla 
suomalaisten sukset. Talonpoikia kohtasi 
suurtappio. Vain 60 –70 heistä pääsi pa-
kenemaan.  Taistelussa menehtyi 140 talon-
poikaa ja loput joutuivat vangiksi. Siviilivä-
estö pakeni suin päin pohjoiseen. Erityisesti 
naisväkeä vangittiin ja pakotettiin Venäjäl-
le. Pako jatkui Hammaslahdelle, missä ve-
näläiset tappoivat siviiliväestöä.    

Saarelan tilan 29:37 löytökartta.

1. Kirkon pohja (verkon painoki-
vi, kts. kuva). Eemil Vartiainen 
(k. 1957) kertonut, että hänen 
ukkinsa aikana oli vielä ollut 
puinen risti kirkon paikkeilla. 
Ilman kivisiä perustuksia ol-
leet kyläkirkot  lahosivat hoi-
tamattomina nopeasti.  

2. Hautausmaa. Työmies Raati-
kainen löysi 1932 useita kal-
miston merkkejä. Alueelta 
paljastui vuoden 1943 ja 1944 
vuoden vaihteessa pääkallo-
ja ja luita. Tilanomistaja Toivo 
Soininen kertoi soran oton yh-

teydessä paljastuneesta hau-
dasta. Haudan poikkileikkauk-
sessa näkyvät arkun ääriviivat 
½ metrin syvyydessä. Leik-
kauksessa erottuvat maan eri 
kerrostumat ja kapeat tummat 
”viirut” vainajasta. Toivo Soi-
ninen on kieltänyt soran ajon 
alueelta.

3. Sorahaudan joukkohaudan 
paikka. 

4. 1 äyri 17__ kopparmynt (tum-
munut).

5. 1 äyri 1720 kopparmynt (tum-
munut) ja risti.

Saarelan tilan esinelöytöjä.

6. 1 äyri 17__ kopparmynt ja ve-
näläinen 1 kopeekka 1784? tai 
1764? ø 34 mm. Kumpikaan 
raha ei ole tummunut. Rahat 
löysi Erkki Jaatinen kyntötöi-
den yhteydessä 1946. 

7. Nappilöydöt ovat harvinaisia. 
Napin ø 25 mm.

8. Aarrekiven paikka.
9. Pistin-ase. Pituus noin 35 cm ja 

paksuus 2,5 cm. 
10.  Päärakennus sekä karja- ja va-

rastorakennukset. 
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Löytörahat ajoittuvat 1700-lu-
vulle. Päätilan ruotsalaiset rahat 
on kätketty tai muuten joutuneet 
maahan Luukas Kurosen kaudella. 
Venäläinen kopeekka on peräisin 
Kurosten isäntäkaudelta. Saarelan 
tilan löytöalueet tulisi saattaa ar-
keologisten tutkimusten kohteek-
si. 

Mulon tilan 12 
suurkätkö

Jokaisella rahakätköllä on syynsä. 
Yhteisenä tekijänä on omaisuu-
den turvaaminen. Usein kätkentä 
liittyy sotaan tai muuhun levotto-
muuden syyhyn. Myös rauhan ai-
kana omaisuudelle haettiin turvaa. 
Murrot, ryöstöt, tulipalot ja verojen 
pakko-otot saattoivat kohdata so-
dan tai rauhan ajasta riippumatta. 
”Pahan päivän” varalle säästettiin. 

Työmies Arvo Hirvonen löysi 
Rouvalan, entisen Hirvolan, n:o 12 
peltotöiden yhteydessä 3.5.1943 
suurkätkön, josta toimitettiin 691 
rahaa Kansallismuseoon nimismies 
Siiralan kautta. Löytötilalle jäi joi-
takin rahoja. Rahat olivat ehjässä, 
tasapohjaisessa kattilassa, jonka 
halkaisija oli 26,5 cm ja korkeus 
12.5 cm. Kätkö sijaitsi kivikkoisella 
pellolla suuren kiven vieressä 150 
m vanhalta Joensuu – Sortavala-
tieltä tilan päärakennuksen suun-
taan. Löytöalue kivettiin myöhem-
min. Alueella ei ollut rakennuksien 
pohjia eikä muita esineitä löydet-
ty. Kätkön vanhin raha oli 1äyri sm 
1735 ja nuorin 5 kopeekkaa 1803.  

Pikkuviha Pohjois-Karjalassa 
ja sotatoimialueen rahakätköt. 

Saloheimo 1980 s. 35 ja  

Hammaslahden Saarelan  
(ent. 19) 29 isäntiä 1700- 
luvulla

Isäntä Aika
Luukas Kuronen -1722–1768

Paavo Kuronen 1769–1778

Leski 1779–1785

Paavo Kuronen 1786–1814

Tilan jako ½ tilasta 1830

Perintötilaksi 1853

Mulon Rouvalan (entisen Hirvolan) 
12:17 kätköpaikka osoitettu   

punaisella pallolla.
Löytöpaikka

18-26 Pyhäselän rahalöytöjä KOR.indd   22 28.1.2014   7.05



23

Ruotsin äyrit ovat Fredrik I:n ajalta 1720–1751 ja Adolf Fredrikin kau-
delta 1751–1771. Venäjän rahat valmistettiin Elisabethin aikana 1741–
1762. 

Mulon Hirvolan 12 kätkön ruotsalaiset ja venäläiset rahat  
ennen Katariina II:n aikaa

Vuosi 2 öre 
sm

1 öre 
sm

Yht. 5 kop. 2 kop. 1 kop. ½ 
kop.

Yht. 
kpl

1735 - 1 1
1738 - 2 2
1742 - 1 1
1744 0 1 1
1746 0 2 2
1748 2 2 4
1749 1 1 2 1 1

1751 1 0 1
1753 0 0 0 1 1

1757 0 0 0 10 10

1758 0 3 3 3 4 7

1759 1 2 3 3 2 1 6

1760 1 1 2 2 2

1761 1 2 3 2 2 1 5

Epäs. 2 2

Yht. 7 18 25 10 20 2 2 34

Rahakätkön löytäjä Arvo Hirvonen (oikealla) ja silloinen tilanomistaja 

Ruotsin rahat olivat 2 äyriä sm 
1762, 1763, 1764 (2) ja 1765 se-
kä 1 äyri sm 1765.

Katariina II:n kuparirahat  
Mulon kätkössä

Vuosi 5 kop. 2 kop.
1762 - -

1763 8

1764 3 4

1765 5 1

1766 2 1

1767 4

1768 6

1769 6

1770 8

1771 11

1772 16

1773 5

1774 2

1775 5

1776 10

1777 5 1

1778 19 3

1779 19

1780 10

1781 8

1782 5

1783 5

1784 10

1785 4

1786 6

1787 8

1788 20 7

1789 4 2

1790 19 1

1791 15

1792 2

1793 19

1794 24

1795 10

1796 3

Epäs. 2

Yht. 308 20
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Venäjän ½ kop. 1753, 1 kop. 
1789 ja 1797, 2 kop. 1797.

Venäjän 5 kopeekkaa 1792 ja 
1803 (viisi kohopistettä).

Paavali I:n aikana 1796–1801 
valmistettiin runsaasti kupariraho-
ja. Hänen hallituskaudellaan las-
kettiin liikkeelle myös 5 ruplan ja 
dukaatin kultarahoja. Hopeasta 
lyötiin ruplan, poltinan, polupolti-
nan, 10 ja 5 kopeekan rahoja. Ja-
lometallirahat valmistettiin Pieta-
rissa. Mulon nuorimmat venäläiset 
rahat ovat Aleksanteri I:n ajalta 
ja ruotsalaiset kolikot Kustaa IV:n 
hallitsijakaudelta.

Ruotsin kohteiden määrä oli vä-
häinen Venäjän rahoihin nähden. 
Ruotsi lopetti äyrien valmistuksen 
1768. Killinkien käyttö alkoi varsi-
naisesti vasta 1800-luvun alussa. 
Hopeasta valmistettiin riikintaale-
reita ja sen osia. Näitä ei ollut Mu-
lon kätkössä. Kustaa III painatti 
runsaasti inflaatioseteleitä. Mulon 
kätköstä löytyi jokaiselta vuodelta 
1763–1796 lyötyjä 5-kopeekkaisia 

kuluneita, kuten Mulon kohteet.

Katariina II:n ajan jälkeen valmistetut ruotsalaiset ja venäläiset 
kuparirahat

Vuosi 1 kill. ½ kill. ¼ kill. Yht. 
kpl

5 kop. 2 kop. 1 kop. Yht. 
kpl

1797 - - - - 80 5 85
1798 - - - - 88 14 102
1799 68 13 81
1800 1 1 17 4 21
1801 1 1 33 33
1802 1 1 3 3
1803 3 1 4 1 1
Epäs. 2 2
Yht. 1 4 2 7 6 286 36 328

Ruotsin 1, ½ ja ¼ killinkiä.

eli Katariina II:n ”piparkakkuja”. 
Rouvalan tila 12 (entinen Hir-

vola 12, vanha n:o 8) perustettiin 
ennen isonvihan aikaa.  Tilan van-
ha päärakennus sijaitsi jokseenkin 
samalla paikalla kuin nykyinen ta-
lo noin 300 m vanhasta Joensuu – 
Sortavala-tiestä. 

Tilan kätkö sisälsi rahoja kuuden 
isännän kaudelta. Vanhemman 
Heikki Hirvosen isäntäkausi kes-
ti 37 vuotta. Hänen aikanaan val-
mistettuja rahoja on kätkön pää-
osa. Eniten kätkössä on vuosien 
1797–1801 venäläisiä 1 ja 2 ko-
peekan rahoja. 

Hirvola/Rouvala 12 oli alu-
een kestikievaripaikka. Osakeyh-
tiömuotoinen meijeri toimi tilal-

Mulon Hirvolan 12 isännät  
kätkön rahojen lyöntiajoilta

Isäntä Aika
Matti Karvinen -1722–1749

Mikko Karvinen 1750–1766

Simo Karvinen 1767

Olli Karvinen 1768–1783

Leski 1784–1789

Heikki Hirvonen 1790–1827
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Hirvola/Rouvala 12 sijaitsi vilk-
kaasti liikennöidyn kulkutien var-
rella. Tämä merkitsi riskiä rahojen 
säilytyksen kannalta. Tulipalo-
ja esiintyi. Omaisuutta suojeltiin 
myös tulen tuhoilta. Varmimmak-
si turvaksi kassa saatettiin kätkeä 
maapankkiin. Mulon kätkö teh-
tiin Heikki Hirvosen isäntäkaudella 
vuoden 1803 jälkeen. Kätköllä on 
saattanut olla yhteyksiä alueen so-
tatoimiin kesällä 1808.

Mulon Kervisten 
veljesten 

”Nuolikolikot”
Mulo muita mahtavampi – kirjas-
sa (2006) kerrotaan Eero Kervisen 
ja hänen veljiensä nuolikiviraho-
jen löydöstä seuraavaa:” Toimi- 
isänsä jännittävien kertomusten 
innoittamana Eero Kervinen oli, 
myös 1940-luvulla, kaivanut Pa-
japellosta, entisen suutarintalon 
raunioista, tuohiropposeen säilöt-
tyjä kuparirahoja. Ne olivat nuo-
likoristeisia Ruotsin vallan aikaisia 
äyrejä 1700-luvulta. Kertomuksen 
mukaan suutari oli polttanut talon-
sa paetessaan venäläisiä Ruotsiin. 
Löytönsä Eero nimesi nuolikoli-
koiksi, ja tuo tapahtuma teki hä-
nestä elinikäisen numismaatikon 
(Eero Kervinen 3.2.2005).”

la 1896–1899. Tilalla harjoitettiin 
karjataloutta ja maanviljelyä. Ky-
län puhelinkeskusta hoidettiin ta-
lossa ennen keskuksen siirtämistä 
Martikkalan mäelle.  

Euroopan vaikutusvaltaisin ja 
korkea-arvoisin hallitsija oli tulos-
sa Muloon 23.8.1819. Kestikieva-
ri varautui tuolloin ottamaan vas-
taan keisari Aleksanteri I:n tämän 
tarkastusmatkalla. Keisari valit-
si yöpymispaikakseen kuitenkin 
Pekkalan talon (5/7). Seuraava-
na päivänä keisari jatkoi matkaan-
sa Joensuun kautta kohti Kuopiota, 
jonne hän saapui illalla 25.8.

Aleksanteri I. Kansakuntaa 
rakentamaan. Pienoisarkin 
postimerkki 2009.

Aleksanteri I. Venäjän 1. 
rahapostimerkki 1915.  
Etu- ja kääntöpuoli.

Rouvalan tilan 12 nykyinen tiilestä rakennettu päärakennus valmistui 
1928. Jari Turunen osti Rouvalan tilan osan 1993. Kuva on otettu Arvo 

Pyhäselkä 
sotatoimialueena 

kesällä 1808
Pohjois-Karjala oli sotatoimialuee-
na kesällä 1808. Pyhäselän alue 
Joensuusta etelään johtavan tien 
varrella ja Pyhäselän rannikolla 
joutui Ruotsin ja Venäjän joukko-
jen toimialueeksi. Majuri Malm saa-
tuaan riittävästi veneitä johti jouk-
konsa Joensuusta Hammaslahteen 
31.7.1808.  Malmin ryhmä vangitsi 
Honkavaaralla kolme rakuunaa ja 
sai saaliikseen viljakuorman. Malm 
tuli takaisin Joensuuhun.  Alekse-
jev perääntyi Pälkjärvelle. Sotatoi-
met jatkuivat Pohjois-Karjalassa.  
Dolgoruki lähti liikkeelle Kemiestä 
kohti Joensuuta 3.9. Hän käski 4.9. 
kanuunaveneosaston siirtyä Mulon 
edustalta Mattisenlahdelle.  Malm 
oli asettanut Haapajoelle etuvar-
tion, jonka Dolgorukin joukot kar-
kottivat. Malm perääntyi Joensuus-
ta 5.9. ja siirtyi Taipaleen, nykyisen 
Viinijärven asemiin. Perimätieto 
poikkeaa edellä olevasta. Sen mu-
kaan Sortavalan tien varressa si-
jainneessa Pyöräkössä noin 10 km 
Mulon kätkön löytöpaikasta kaha-
koitiin kesällä 1808. Kansan tari-
na kertoo kiihtelysvaaralaisten yl-
lättäneen venäläisen Aleksejevin 
kuormaston. Taitavana metsäs-
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täjänä tunnetun Halosen 
johdolla kiihtelysvaaralai-
set avasivat tulen tiheäs-
tä metsiköstä. Kolme ve-
näläistä rakuunaa otettiin 
vangiksi ja kuormarattail-
ta saatiin 80 kulia (1 kuli = 
9 puutaa = 147,4 kg) kau-
roja, jotka jaettiin kyläläis-
ten kesken. 

Miksi venäläistä 
rahaa, vaikka 
oltiin Ruotsin 

puolella? 
Pohjois-Karjalassa aloi-
teltiin teollista toimin-
taa 1700-luvun loppupuo-
lella. Vesivoimaa alettiin 
hyödyntää puun sahauk-
sessa laudoiksi ja lankuik-
si. Kruununvouti Walleni-
us vaati saada maakunnan 
sahaustoiminta luvalliseksi 
ja sahaustuotteiden myyn-

ti sallituksi Venäjälle. Lu-
pa puu- ja sahatavaran 
viennistä Venäjälle saa-
tiin 1778. Sahoja perustet-
tiin eri puolille maakuntaa. 
Puu- ja sahaustuotteet kä-
vivät kaupaksi Venäjällä. 
Suurkaupunki Pietaria ra-
kennettiin. Venäläinen raha 
liikkui maakunnassa vuosi-
kymmeniä ennen Venäjän 
vallan tuloa Suomeen. Ve-
näjän kuparirahan osuus 
Mulon löydössä on monin-
kertainen Ruotsin rahoi-
hin nähden. Ruotsin talous 
heikkeni. Venäjän rahan 
käytön ja aseman vahvis-
tuminen oli merkki talou-
dellisen vuorovaikutuksen 
vahvistumisesta itärajan 
yli. Oli enää ajan kysymys, 
milloin Venäjän rahaa seu-
raisi Venäjän valta. Tämä 
tapahtui 1808. Vallansiirto 
sai sinettinsä Porvoon val-
tiopäivillä 1809.

Lähteitä: 
Erkki Borg: Suomessa käytetyt rahat. 

Jaana Juvonen: Vanhan Tohmajärven 
 historia. Pieksämäki 1990. 

Veijo Saloheimo: Pohjois-Karjalan historia 
III Joensuu 1980.
I.G. Spassky: The Russian monetary 

Archie Tonkin:  Myntboken 1998. Aktuella 
värderingspriser Sveriges sedlar och mynt 
1521–1998.
 Vesa Tuominen: Maakuoppamökkejä ja 
 suakkunoita Suhmurasta. Suhmuran kylän 
historiikki. 1995.
Vesa Tuominen (toim.): Mulo mui-
ta  mahtavampi – kantakylä Pyhäselän 

Vesa Tuominen: Pyhäselän partailta. 
 Joensuu 1995.
K-A. Wallroth:  Sveriges mynt 1449–1917. 
Stockholm 1918.
Raimo Vänskä: Kansan käsissä ja kätköis-
sä. STUDIA CARELICA HUMANISTICA 13. 
 Joensuu 1998. 
Raimo Vänskä: Karjalaisen kauppatien 
 varrelta. Koti-Karjalan ja Joensuun  vaiheita 
esihistoriasta 1800-luvun alkuun. Joensuu 
1990.
Pohjois-Karjalan museon kokoelmat. PKM.
Raimo Vänskän arkisto.
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POSTIMERKIT MIELUISIN HARRASTUS

Oivan kynät odottavat lajittelua
Teksti Tuomo Flinkman

Kesälahdella 
syntynyt, 
elämäntyönsä 
Imatralla tehnyt 
ja kymmenen 
vuotta sitten 
kotiseudulle 
takaisin palannut 
Oiva Ketolainen 
kuvaa itseään 
keräilijäksi.

Keräilijä Oiva todellisuu-
dessa onkin. 60 vuotta 
postimerkkeilyä, numis-
matiikkaa sekä viimei-
simpänä aluevaltaukse-
na mainoskynien ke-
rääminen ovat kulutta-
neet mukavasti aikaa 
niin töissä ollessa kuin 
nyt eläkepäivinäkin.

– Postimerkkejä on 
kertynyt kymmeniä tu-
hansia. Imatralla olin 
mukana postimerkki-
kerhon toiminnassa. 
Meitä oli 37 innokas-
ta harrastajaa. Toimin-
ta oli vireää ja merkke-
jä vaihdettiin ja hankit-
tiin milloin yhdessä mil-
loin yksin.

– Minulle tulevat suo-
malaiset ensipäiväkuo-
ret, uudet merkit lei-
mattuna ja ilman lei-
maa. Lisäksi tilaus on 
jätetty Ahvenanmaan merkeistä, 
mikä kokoelma on täydellisin.

– Rahallisesti postimerkkeily ei 
ole halpaa puuhaa. Mutta kaikes-
tahan on maksettava. Voisin sa-
noa, että tämä on minun koko elä-
mäntyöni. Kokoelma ei sovi yhteen 
eikä kahteen kansioon. Myös nii-
den säilytyksessä on oltava varo-
vainen, etteivät merkit pääse kos-
tumaan. Siksi olenkin sijoittanut 
ne muualle arkistotilaan, pian 85 
vuotta täyttävä Ketolainen sanoo.

Numismatiikkaa 
 merkkien ohella

Imatralla asuessaan Oiva Ketolai-
nen oli mukana myös paikallisessa 
numismaattisessa kerhossa.

– Vanhoista rahoista en ole niin-
kään innostunut kuin postimer-
keistä. Talteen olen kyllä roposia 
laittanut. Niitäkin kohtaan on oma 
mielenkiinto ja silloin tällöin tulee 
kolikoitakin katseltua.

– Ja, ettei numismatiikka ihan 

Oiva Ketolainen on sijoittanut keräämänsä mainoskynät 
yläkerran portaikkoon. Edessä on niiden lajittelu ja 
järjestäminen kokoelmaksi.

kokonaan unohtuisi, 
olen pistänyt euroajan 
kolikoitakin talteen. Jos-
kus on ollut ajatus, et-
tä kerään kaikkien eu-
romaiden kolikot, mutta 
haaste taitaa olla liian 
suuri, käyttäähän eu-
roja parikymmentä eri 
maata, Oiva pohtii.

Noin 3 000 
 mainoskynää

Oiva ja Aino Ketolaisen 
muutettua 10 vuotta 
sitten Ainon lapsuusko-
tiin Tukholmaan heräsi 
Arvolla ajatus mainos-
kynien keräämiseen. 
Nyt kyniä roikkuu ulla-
kon rappukäytävään ri-
pustetuissa rysässä ja 
kalaverkossa noin 2 600 
kappaletta.

– Tämä on halpa har-
rastus. Tähän mennes-
sä se on tullut mak-
samaan yhden euron. 
Olimme laivamatkalla 
ja sieltä emme onnis-
tuneet saamaan laivan 
mainoskynää kuin mak-
sua vastaan.

– Viimeisen ”hanki-
matkamme” teimme 
eläkkeensaajien poh-
joiseen suuntautuneen 
matkan yhteydessä. 
Kiertelimme eri paikois-
sa, ja jos kyniä ei ollut 
tarjolla, kysyimme, on-

ko teillä sellaisia käytössä ja jaos-
sa. Poikkeuksetta kynä löytyi, jos 
niitä vain liikkeissä oli.

– Mitään tavoitetta en ole kynien 
keräämiselle asettanut. Seuraava 
suurempi pulma on, miten kynistä 
saisi rakennettua kokoelman. Mal-
leja on runsaasti, samoin värejä. 
Se tulee ehkä seuraavaksi asiak-
si ratkaista, miten pyydyksiin jää-
neet kynät erotellaan kokoelmaksi, 
Oiva Ketolainen sanoo.
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Tuttu ja tuntematon 
puukko

Teksti Ari Kuronen

Puukko on ollut vuosisatoja suomalaisten 
tärkein yleistyökalu. Puukolla on vuoltu, ko-
risteltu ja korjattu tarve-esineitä, nyljetty 

riistaa, perattu kaloja ja leikattu leipää. Se on an-
tanut turvaa matkalla, pelastanut heikoilta jäiltä 
ja tuonut taioissa onnea. Puukko on ollut suoma-
laisille niinkin tärkeä, että kielessämme on ero-
tettu toisistaan puukko ja veitsi. Puukon erottaa 
veitsestä erityisesti vuolemiseen soveltuva terä.

Suomalaisen puukon terä on noin 9 cm pitkä. 
Se on teroitettu vain toiselta puolelta ja hama-
ra on suora. Puukon terän pituus voi käyttötar-
koituksesta riippuen olla pidempi tai lyhyem-
pi. Teurastuspuukoissa on ollut pidempi terä, ja 
puhtaasti vuolemistarkoitukseen valmistetuissa 
puukoissa lyhyempi. Kahvan, eli pään, materiaali 
on ollut tuohta, puuta, juurta, luuta, sarvea, me-
tallia ja merimiespuukoissa jopa köyttä. Nykyisin 
puukon kahva on ainakin halvimmissa puukoissa 
usein muovia.

Suomalainen puukko voidaan ryhmitellä noin 
kahteenkymmeneen eri ryhmään. Ryhmitte-
lyn perusteena voi olla puukon valmistusaika tai 
-alue, sekä puukon muoto tai muu erityispiirre. 
Helpoiten puukot erottaa toisistaan kahvan ma-
teriaalista, muodosta ja heloituksista. Puukkojen 
tupissa alueelliset erot näkyvät myös selkeästi. 
Puukkojen valmistus käsityönä on lisääntynyt vii-
meisten vuosikymmenten aikana, ja jokainen kä-
sityöläinen valmistaa tietysti omanlaisiansa puuk-
koja.

Sormisuojaa, eli väistintä, perinteisissä suo-
malaisissa puukoissa ei ole ollut. Sormisuoja tu-
li ensin lasten ja nuorten käyttöön tarkoitettuihin 
partiopuukkoihin, ilmeisesti käyttöturvallisuuden 
parantamiseksi. Nykyisin jonkinlainen sormisuo-

Kauhavalainen

Härmäläinen

Ilvespuukko

Partiopuukko

Ensipuukko

Vuolupuukko

Tikari

Leuku

Naisten veitsi
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ja on yleistynyt muissakin puukko-
malleissa, varsinkin työ- ja yleis-
käyttöön tarkoitetuissa puukoissa. 

Puukon nykyisin tuntematonta - 
tai unohdettua - puolta ovat puu-
kon osien nimitykset. Terä, kahva 
ja helat  ovat toki kaikille tuttu-
ja.  Myös hamaran, niitin, lappeen, 
kärjen ja veriuran osaa meistä jo-
kainen sijoittaa omille paikoilleen. 
Ylä- ja alahelan paikka laittaa jo 
useamman arpomaan. Palko, lasku 
ja keikka ovat jo hyvinkin haasteel-
lisia. Löytyykö perinteisestä Mora-
puukosta pontta ollenkaan?

Puukolla on mainetta 
Viimeistään puukkojunkkarien ai-
ka 1800-luvulla loi puukolle siihen 
liittyvän synkän maineen. Samal-
la kuitenkin syntyi paljon puuk-
koon liittyviä sanontoja ja puukko 
"romantisoitiin". Tanssien väliajal-
la saattoi olla tarjolla "puukkoja ja 
puntareita, ynnä muita virvokkei-
ta" Puntarit liitettiin samaan sanon-
taan sen vuoksi, että levottomim-
paan junkkariaikaan 1860 luvulla 
Pohjanmaalla puntari oli puukkoa 
useammin surmavälineenä. 

Pohjalaisen "kaksineuvoisen" 
puukon käyttötarkoituksesta sa-

nanparsi kertoo, että "pikkupuu-
kolla pidetään kurissa naiset ja 
lapset, isolla puukolla ratkotaan 
aikuisten miesten välisiä periaat-
teellisia kysymyksiä". tai enem-
män murteella ja hieman eri sanoin 
"pienellä syörähän askista voita ja 
piretähän pikkupoijjaat kuris ja 
suuremmalla ratkaistahan raavait-
ten miästen välisiä periaatteellisia 
kysymyksiä". Neuvottomaksi ei il-
meisesti jääty missään tilanteessa.

Puukon käytön synkempää ja ro-
mantisoitua puolta edustavat sa-
nonnat "puukko on hyvä olla mu-
kana, jotta saa miehen seinään 
kiinni siksi aikaa, että ehtii kirveen 
noutaa" ja "kaikkeen tottuu paitsi 
puukkoon selässä, siihenki jos ma-
kaa mahallaan". Puukko esiintyy 
myös elämänohjeita antavissa sa-
nonnoissa, kuten esimerkiksi "sitä 
puukolla selkään ja tikulla silmään, 
joka menneitä muistaa". Lapsia on 
käsketty olemaan hiljaa tai muu-
toin olemaan kunnolla uhkaamalla, 
että "tulee tupen rapinat". Sanon-
nan loppuosa "ja puukon helinät" 
jää jo näinä päivinä useimmiten 
lausumatta. 

Politiikassa puhutaan näinä-
kin päivinä selkään puukottajista, 
vaikka näin konkreettisesta toi-

minnasta ei kyse olekaan. Myös 
puukon osat esiintyvät ilmaisuis-
sa, joita puukkoon ei välttämättä 
osat enää yhdistää. Artistit ja pät-
kätyöläiset tekevät keikkahommia 
tietämättä, että keikka on puukon 
terässä , lähellä sen kärkeä oleva 
hamarapuolen kaareva leikkaus. 
"Keikkahommat" lienevät alkujaan 
olleet nykyistä väkivaltaisempia.

Lehdistä voimme ajoittain lukea 
kuinka jonkun rutinoituneen ko-
kousjyrän "ponsiesitys" joka kaa-
tui tai meni läpi. Ponnen nykyinen 
merkitys on  jonkin asian  täytän-
töönpanoa koskeva toivomus tai 
muu kannanotto. Puukossa ponsi 
on kahvassa, sen yläpäässä, oleva 
paksunnos. Periaatteelliset asiat ja 
suuremmat linjat on aiempana ole-
van sanonnan perusteella ratkottu 
puukon terällä.

Menneisyydessä puukot käytet-
tiin loppuun saakka, todennäköi-
sesti (hyvän) raudan huonon saa-
tavuuden vuoksi. Monen puukon 
viimeinen tehtävä oli toimia "mum-
mon hampaana". Tällöin käytössä 
kulunut ja terältään lähes loppuun 
hiottu puukko toimi toisen vanhan 
apuna. 
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Suomen suurin kirkko-
korttikokoelma löytyy 

Kiteeltä
Teksti Tuomo Flinkman

Suomessa on kirkkoja  
yli 800. Luovutetulle  
alueelle jäi noin 60 
kirkkoa. Kirkoista 
on painettu 15 000–
20 000 erilaista pos-

tikorttia. Kiteeläisen 
Eero Penttisen kirk-
kokorttikokoelmassa 
niitä löytyy yli 7 000 
kappaletta,  eniten 
koko Suomessa.

E läkkeellä oleva Penttinen ti-
tuleeraa itseään keräilijäksi.

– Täytyy sanoa, että olen 
kerännyt elämäni aikana yhtä sun 
toista. 10-vuotiaana aloitin posti-
merkkien keräämisen. 25 vuotta 
sitten tulin siihen tulokseen, että 
postimerkkien tilalle on löydettävä 
halvempi harrastus.

Eero Penttisen setä Veijo Penttinen oli taidemaalari. Yksi hänen maalauksistaan on tiettävästi syntynyt 
saksalaisesta postikortista, mihin puolestaan aihe on otettu 1600-luvulla vaikuttaneen espanjalaisen 
Bartolomé Esteban Murillon maalauksesta. Osa-alue ovat juuri kolme poikaa, Eero Penttinen kertoo. 
Eero sai taulun joululahjaksi sedältään 1950.
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Kesälahden kirkko kuvattuna 3.9.1950.

Kiteen kivikirkko kuvattuna korttiin pappilan 
suunnalta. Kirkkopostikortti on kirjoitettu 

Kiteellä 27.6.1934.

Rääkkylän kupolikattoinen kirkko 
on rakennettu vuonna 1851 kylän 
korkeimmalle paikalle.

Valokuvaaja Pauli Junkkarin otos 
Tohmajärven kirkosta painettuna 

väripostikortiksi.
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– Uusi keräyskohde löytyi posti-
korteista, joita lienee tällä hetkellä 
20 000–30 000 kappaletta. Korteis-
ta olen koonnut eriaiheisia kokoel-
mia, kuten romanttiset kortit, jo-
ta kuvaavat ihmisiä, suomalaiset 
paikkakunnat, kuten Kitee, joita 
on useita satoja, kalastusaiheiset, 
Kimmo Pälikön piirtämät kortit se-
kä Terho Peltoniemen hupikortit.

– Ylitse muiden kokoelmien kiin-
nostus on kirkkokorteissa. Eniten 
postikortteja on Helsingin tuomio-
kirkosta. Niitä on kansioissa 225 
kappaletta. Seuraavaksi tulevat 
Turun tuomiokirkosta tehdyt kortit.

Keski-Karjalan nuorin kirkko on Pyhän Kolminaisuuden ja 
Pyhän Nektarios Eginalaisen kirkko Valamontiellä. Siis Kiteen 
ortodoksinen kirkko.

– Kortteja hankin paitsi matkoil-
ta myös ostamalla niitä huutokau-
poista ja antikvariaateista sekä ti-
laamalla keräysliikkeistä. Periaate 
on, että yksi kortti yhtä laatua, 
muut edelleen kiertoon eli netin 
kautta myyntiin.

Pitääkö kortin olla 
priima?

Kuten numismatiikassa, posti-
merkkeilyssä myös postikorttien 
keräämisessä korttien kunto on 
jaettu eri luokkiin, korteissa se on 
6 - 10 kuntoluokan välillä.

– Paras kortti on luonnollisesti 
10-luokassa. Se on siisti molem-
milta puolin, postimerkki kiinni ja 
kortti on kaikin puolin hyvä.

– Itse en ole niin tarkka kunto-
luokituksesta. Omissa kansioissa-
ni kortista näkyy vain kuvapuoli, 
tosin kortit ovat kiinni ns. kulma-
tarroilla, joten ne voi ottaa käteen 
katseltavaksi. Pahin vaihtoehto on 
se, että kortit liimataan kiinni kan-
sion välilehtiin. Käytännössä kor-
tin arvo on silloin täysi nolla, Pent-
tinen opastaa.

Hinnat vaihtelevat
Kaikella harrastamisella on oma 
hintansa. Uusien korttien hinnat 
kaupassa liikkuvat yleensä 1–1,5 
euroa/kappale.

– Keräilykorttien hinnat puoles-
taan vaihtelevat ostopaikasta riip-
puen muutamasta eurosta jopa 
satoihin euroihin. Yleensä hinnat 
kuitenkin pysyvät maltillisina ja 
hyvinkin vanhoja kortteja saa koh-
tuullisella hinnalla.

– Yksi hintaan vaikuttava tekijä 
on lisäksi painosmäärä. Pieni pai-
nosmäärä yleensä nostaa kortin 
hintaa. Toinen hintaan vaikuttava 
vapaaehtoinen asia on se, jos ko-
koelmasta uupuu tietty kortti. Sil-
loin siitä ollaan valmiit maksamaan 
enemmänkin. Sama selitys kuin 
numismatiikassakin.

– Yleinen sanonta kortin hinnas-
ta on se, mikä siitä halutaan mak-
saa. Itse ostan yleensä kortteja ni-
pussa. Mm. kirkkokorttien osalta 
on mahdottomuus muistaa, onko 
kokoelmassa jo sama kortti. Mikäli 
se lopulta löytyy kokoelmasta, lai-
tetaan heikompikuntoinen myyn-
tiin, Penttinen kertoo hankinta-/
kierrätysmenetelmästä.

Penttisellä on kirkkokorteista lu-
ettelo, jossa kortit on merkitty aak-
kosjärjestyksessä paikkakuntien 
mukaan. Kokoelmassa on lisäk-
si itse otettuja valokuvia kirkoista, 
joista ei ole tehty korttia tai sellai-
nen ei ole sattunut kohdalle.

Aika kuluu hyvin 
harrastuksessa

Eero Penttinen joutui työelämästä 
sairauseläkkeelle ennen normaalia 
eläkeikää.

– Minulle tämä harrastus sopii 
terveyteni puolesta erinomaisesti. 
Aina kortteja ei viitsi levitellä pöy-
dälle, mutta kun aika koittaa, sil-
loin on pöytä täynnä monen päivän 
ajan, naurahtaa alansa suomen-
mestari.
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Teksti Kari Tahvanainen

Kuutostietä matkatessaan 
saattaa kuulla kirkonkello-
ja, jotka ovat Keijo Holopai-

sen kädentaidon mestarinäytteitä. 
Sama mies löytyy usein myös van-
han auton ratin takaa tai automu-
seon rompepäiviltä. 

Keijo Holopainen on hammas-
lahtelainen logistiikkainsinööri ja, 
kuten tiedämme, Hammaslahti on 
Pyhäselän keskustaajama. Kuu-
senjuurentieltä avautuu tulijan sil-
mien eteen värikäs pihapiiri, jossa 
on kotitalon lisäksi pajaa, autovers-
tasta, saunaa, vajaa, teollisuusro-
botin runkoon tehtyjä pihavalai-
simia – kaikki varsin massiivista ja 
omaleimaista. 

Intohimona vanhat 
ajoneuvot ja antiikki 

Mobiiliharrastus Holopaisella on 
alkanut vanhojen moottoripyörien 
keräilystä ja kunnostuksesta. Sii-
tä hän on sittemmin siirtynyt van-
hojen autojen pariin, vaikkakin hän 
tunnustaa hymyillen: 

– Vanhoihin autoihin kylläkin hu-
rahdin jo nuorena, kun uusiin ei ol-
lut silloin varaa. Tekniikka tuli sitä 
kautta tutuksi ja uteliaisuus päälle. 
Minulla harrastuksen kulmakivenä 
ovat olleet 50-luvun Jaguarit, joita 
minulla on ollut useita. 

Autojen pariin hän on siirtynyt, 
kun moottoripyörän kyyti on alka-
nut tuntua joskus vähän liian kyl-
mältä. Moottoripyöriä on silti koko-
elmissa yhäkin 5–10 yksilöä. 

Muutaman Jaguarin myynnin jäl-
keisissä tunnelmissa Holopaisella 
oli haaveena hankkia aito 20-luvun 
kanttiauto. Hän löysi ruotsalaises-
ta Classic Cars -lehdestä myyn-
ti-ilmoituksen Pontiac -28 -mallin 
yksilöstä, joka oli alkuperäises-
sä kuosissaan eikä sitä ollut kos-
kaan entisöity. Ja kaiken huipuk-
si se oli ajokuntoinen. Perhe kävi 
noutamassa auton Sollentunasta. 
– Ajettiin auto poikani Eetun kans-
sa Tukholmassa lauttaan ja tuotiin 
Suomeen. 

Tältä matkalta on jäänyt mieleen 
kommelluksiakin. Viking Linen ter-

minaalin liikennevaloissa Ford sam-
mui eikä suostunut enää käynnisty-
mään. He työnsivät sen terminaalin 
eteen, avasivat konepellin ja istuu-
tuivat astinlaudalle odottelemaan. 
Myyjäperheen rouva kun oli varoi-
tellut Sollentunassa sammuttamas-
ta moottoria kesken ajon; se kun ei 
käynnisty uudelleen pariinkymme-
neen minuuttiin. 

Ohitse käveli terminaalia kohti 
kaksi suomalaista turistia runsaal-
la kaljalla varustettuina. – Oiskohan 
kaverin sittenkin pitänyt ostaa uu-
dempi auto, totesi toinen menijöis-
tä aikansa tiirailtuaan astinlaudalla 
istuvia mobilisteja. 

Holopainen on tehnyt vuodesta 
1992 lähtien myös museotarkastuk-
sia vanhoille moottoripyörille. Pa-
ri vuotta sitten häntä pyydettiin au-
to- ja museoajoneuvotarkastajaksi. 
Moottoripyörätarkastukset ovatkin 
jääneet nuoremmille. Hän tarkas-
taa nyt autoja museoajoneuvoiksi. 
Museoajoneuvotarkastajaverkostoa 
ylläpitää Suomen ajoneuvohistori-
allinen keskusliitto – SAHK ry. 

Yhdistetty paja- ja saunarakennus. 
Kuva: Jorma Kinnunen

PYHÄSELKÄ TÄNÄÄN

Mobiileja ja kirkonkelloja 
– osaamista Pyhäselästä
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Ajoneuvojen ohella muunkin an-
tiikkitavaran keräilystä on muo-
dostunut vuosien varrella rikas 
harrastus. – Kokonaisuus on kuin 
ameeba. Joka risteyksessä tulee 
tehtyä erilaisia päätöksiä. Ja kave-
rit aina vihjaavat, jos löytävät jo-
tain harrastuksiini liittyvää. Kuten 

nyt vaikka tämä tippapullokokoel-
mani, Holopainen kertoo ja näyttää 
hallin seinän pituista hyllyä täyn-
nä enimmäkseen metallisia tippa-
pulloja. 

Tippapulloja on käytetty nivelien 
öljyämiseen, ompelukoneista aina 
autoihin ja höyryvetureihin. Van-

hat tippapullot kiehtovat keräilijää, 
koska ne ovat esteettisesti hieno-
ja. Entisaikaan kaikilla käyttötava-
roilla oli hieno design eli muotoilu. 
– Sen takia ne kiehtovatkin minua, 
Holopainen jatkaa. – Etsin niitä niin 
rompepäiviltä kuin ulkomailtakin. 
Niitä on kertynyt melkoinen ko-
koelma. Muun muassa vanhoista 
esitteistä olen löytänyt viitteitä sii-
tä, mille aikakaudelle kukin tippa-
pullo sijoittuu. 

Paja 
Moottoripyöräharrastuksen myötä 
Keijo Holopaiselle tuli eteen ongel-
ma: 1920- ja -30-luvun pyöriin ei 
tahtonut enää löytyä varaosia. Hän 
keskusteli sattumalta siitä jyväs-
kyläläisen valajan Erkki Liukkosen 
kanssa. Liukkonen tiesi ratkaisun: 
valetaan osia itse. Hän päättikin 
tulla opettamaan valamisen taitoa 
Hammaslahteen. Hän piti kurssin 
pienelle porukalle ja siitä lähtien 
valuja on tehty aina tarpeen mu-
kaan. – Sitä kautta on muodostu-
nut sosiaalinen verkosto, ja olen 
sittemmin pitänyt valukursseja it-
sekin kansalaisopistossa. 

Elokuussa 2001 vihittiin käyt-
töön kuutostien varrelle Hammas-
lahteen rakennettu Sinisen tien 
tsasouna. Sen kolme kelloa ovat 
Holopaisen vetämän projektin tu-

Tässä yksi työnäyte siitä, mitä on tehty. 
Kuva: Keijo Holopainen

Keijo Holopainen ja Ruotsista noudettu Pontiac -28. 
Kuva: Keijo Holopainen

Pajan ovessakin kaikki on itse tehtyä. 
Kuva: Kari Tahvanainen
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los. Rakennusvaiheessa oli sovit-
tu, että hän tekee ne. – Vuosi siinä 
meni niitä kolmea kelloa tehdessä. 
Kellot valettiin talkoilla tsasounan 
pihalla heinäkuussa.

Vanhan valuperinteen säilyttä-
minen alkoi kiinnostaa Holopaista 
yhä enemmän. Samalla hän har-
mitteli sitä, että puuttui paja, jos-
sa tehdä valuja. Mutta sellaisenhan 
voisi tehdä itse! Projekti käynnistyi 
ja kaikki tehtiin hartaasti ja perin-
pohjaisesti, kunnes paja oli valmis 
seitsemän vuoden päästä, 2006. – 
Umpimetsästä valmiiseen tuottee-
seen, kotikonstein ja sosiaalisen 
verkoston avulla, hullulla rohkeu-
della ja kokeillen sitä rakennettiin, 
Holopainen toteaa. Pajassa teh-
dään pronssi- ja alumiinivaluja. 

2008 hän osallistui Pohjois-Kar-
jalan maakunnallinen rakennus-
kohde -kilpailuun pajaprojektil-
laan. Arvovaltaisen tuomariston 
antama kunniamaininta tuli ennak-
koluulottomasta työstä uuden hir-
sirakennusten liitostekniikan ke-
hittämisestä ja sen käyttämisestä 
monine vaativine yksityiskohti-
neen rakennuskohteessaan, sa-
moin muista teknisistä innovaati-
oista. 

Mitä tulevaisuudensuunnitel-
mia on mielessä? – Paja on monen 
harrastuksen tyyssija, mobilisti 
kun olen. Tänä vuonna ovat tekeil-
lä Tuupovaaran Profeetta Hannan 
kirkon ikkunoiden helat, autentti-
set ja entisöinti- ja konservointi-
ajatuksen mukaiset. 

Mikä pitää taitajan 
vireessä? 

Keijo Holopainen on harrastusten-
sa kautta tallentanut monia van-
hoja työtapoja ja laitteita jälkipol-

Muotin aihio tehdään ensiksi puusta. 
Tässä on kaasuttimen sovituslaipan 
puumuotti. Kuva: Kari Tahvanainen

Kaasuttimen sovituslaipalla sai asennettua amerikkalaisen 
kaasuttimen Rolls Royceen. Tällä tempulla päästiin polttoaineen 
syötössä noin 20 vuotta uudempaan ja turvallisempaan tekniseen 
ratkaisuun. Aikaisempi ratkaisu oli aiheuttanut autossa tulipalon, 
jonka seurauksena Keijo Holopainen hankki auton itselleen 
kunnostettavaksi. Kuva: Kari Tahvanainen

viakin varten. Matkan varrella on 
tullut ratkaistua monta arvoitusta. 
Harrastus pitää luovan ihmisen hy-
vin vireessä. 

– Ekanakin minua kiehtoo mys-
teerio ja sen ratkaiseminen. Riit-
tääkö minulla kyvyt ja taidot laittaa 
tämä auto kuntoon ja takaisin tiel-
le. Kun joku on jo täysin työlään-
tynyt projektiinsa ja nostanut kä-
det pystyyn, siinä vaiheessa joskus 
mobilisti pääsee väliin ja saa sen 
aihion käsiinsä. Voittaa itsensä ja 
ottaa haasteen vastaan, ettei au-
to menisi romukauppaan vaan saa-
tettaisiin vielä kuntoon. 

Mutta harrastaja ei ole ongel-
mineen, iloineen ja suruineen yk-
sin. – Harrastajien sosiaalista verk-

Tippapullokokoelmalla on kokoa ja näköä. Kuva: Kari Tahvanainen

koa arvostan, se on hirveän tärkeä. 
Että löytää samanhenkisiä taitavia 
ihmisiä. Saa niin sanotusti tulitu-
kea, hyviä vinkkejä. Ja myös toisin 
päin: jotkut tulee minun luokseni 
ja autan heitä löytämään ratkaisu-
ja. 

Myös 12-vuotias Eetu-poika on 
aina innolla auttamassa, kun omat 
kädet loppuvat. Ahmii silmillän-
sä kaiken mitä näkee ja on autta-
massa, kun metallia sulatetaan tai 
kaadetaan muottiin. Tekee teräviä 
kysymyksiä: miksi tämä tehdään 
näin? Tulevaisuus näyttää, puree-
ko mobiilikärpänen tai muu ke-
räilykärpänen. Ainakin Eetu on jo 
Pohjois-Karjalan numismaatikko-
jen jäsen. 
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Viron suojeluskuntien 
vaiheista

Teksti Jarkko Kemppi

FT, dosentti 
Jarkko Kemppi 
piti 7. tammikuuta 
Pohjois-Karjalan 
numismaatikot 
ry:n kokouksessa 
esitelmän Viron 
suojeluskunnista. 
Ennen esitelmää 
Kemppi esitteli 
itsensä ja 
tuotantonsa. Hän on 
kirjoittanut kaikkiaan 
12 teosta, joista 
pääosa käsittelee 
sotahistoriaa. 
Varsinainen 
esitelmä kattoi Viron 
suojeluskuntien 
vaiheet vuodesta 
1917 aina 
nykypäivään. 

V iron suojeluskuntien al-
kuvaiheet eivät olleet 
helppoja. Virossa bolse-

vikit nousivat valtaan marras-
kuussa 1917. Vastavoimaksi 
perustettiin eräänlaisia kodin-
turvajoukkoja (Omakaitse). Ne 
pyrkivät estämään punakaar-
tien mielivaltaa vaihtelevin tu-
loksin.

Brest-Litovskin rauhansopi-
mus Saksan ja Neuvosto-Ve-

näjän välillä tarkoitti, että bol-
sevikit joutuivat poistumaan 
Virosta. Kansalaisten ilo punais-
ten lähdöstä haihtui nopeasti. 
Saksalaismiehitys (helmikuu – 
marraskuu 1918) oli suuri koet-
telemus kaikille virolaisille. Mie-
hittäjät alistivat maan tiukkaan 
hallintoon ja monet kansallis-
mieliset virolaispoliitikot jou-
tuivat pakenemaan ulkomaille, 
muun muassa Suomeen.

Virolaisten helpotukseksi Sak-
sa antautui länsirintamalla mar-
raskuun 11. päivänä 1918. 
Saksalaisten ryhtyessä vetäy-
tymään Virosta marraskuus-
sa 1918 maan laillinen hallitus 
nousi takaisin valtaan. Lisäk-
si monet bolševikit olivat paen-
neet saksalaismiehityksen alka-
essa Neuvosto-Venäjälle. Vain 
kaksi päivää Saksan länsirinta-
malla tapahtuneen antautumi-
sen jälkeen Neuvosto-Venäjä 
julisti Brest-Litovskin rauhanso-

pimuksen kumotuksi 13. mar-
raskuuta 1918 ja puna-armeija 
sai käskyn edetä länteen. Seu-
rauksena oli väistämättä sota 
uusien Baltian valtioiden ja Neu-
vosto-Venäjän kesken.

Eesti Vabariigi Kaitseliit -jär-
jestön eli Viron suojeluskuntien 
virallinen syntyhetki oli marras-
kuun 11. päivänä 1918, jolloin 
järjestön perustava kokous pi-
dettiin Johan Pitkan Tallinnas-
sa. Viron väliaikainen hallitus 
oli jo ensimmäisessä istunnos-
saan hyväksynyt organisaation 
perustamisen. Kaitseliit vasta-
si maan sisäisestä turvallisuu-
desta ja kuului sotaministeriön 
alaisuuteen. Tämä olikin ainoa 
päätös, jolla väliaikainen halli-
tus puuttui suojeluskuntien al-
kuvaiheen organisointiin. Siten 
suojeluskunnille muodostui hy-
vin itsenäinen päätäntä- ja toi-
mivalta. Edes sotaministeriö ei 
alkuvaiheessa antanut tarkem-
pia määräyksiä siitä, mitkä teh-
tävät kuuluivat suojeluskunnille 
ja mitkä eivät. 

Marraskuussa 1918 alkanut-
ta sotaa kutsutaan Viron vapa-
ussodaksi. Aluksi tilanne oli vi-
rolaisten kannalta lohduton. 
Puolustuksesta vastasivat hei-
kot suojeluskuntajoukot, ennen 
kuin Viron armeijan mobilisaa-
tio käynnistyi. Puna-armeija 
pääsi noin 30 kilometrin pää-
hän Tallinnasta. Viron onnek-
si Iso-Britannia lähetti materi-
aalista apua. Länsivallat eivät 
halunneet Neuvosto-Venäjän 

Viron suojeluskuntien 
nykyinen symboli.
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vaikutuksen leviävän. Myös 
Suomi lähetti noin 4 000 mie-
hen vahvuisen vapaaehtoisjou-
kon heimoveljien avuksi. Viron 
mobilisaation onnistuttua ja ul-
komaisen avun saavuttua sota-
tilanne 

Kaitseliit-järjestön jäsenyys 
oli alun perin tarkoitettu vapaa-
ehtoiseksi. Loppuvuodesta 1918 
suojeluskuntien jäsenyys muut-
tui pakolliseksi. Pakkojäsenyy-
teen oli monia syitä, joista mai-
nittakoon vapaussota ja siihen 
liittynyt tarve saada enemmän 
miehiä rintamalle sekä maan si-
säiset levottomuudet. Suoje-
luskuntien jäsenmäärä kasvoi 
yli 100 000 miehen vahvuisek-
si. Vastaavasti maan armei-
jaan saatiin 75 000 miestä. Tällä 
miesmäärällä Viro pystyi tais-
telemaan puna-armeijaa vas-
taan hyvinkin tehokkaasti. Vuo-
den 1919 lopulla Neuvosto-Viro 
huomasi Viron olevan liian han-
kala vastus, luonnollisesti muut-
kin tekijät alkoivat tehdä rauhan 
mahdolliseksi. Rauha solmittiin 
Tartossa vuonna 1920.

Tarton rauha oli Virolle hy-
vin edullinen. Itsenäisyytensä 
varmistanut valtio sai Neuvos-
to-Venäjältä alueita ja sotakor-
vauksia. Viro aloitti joukkojen-
sa kotiuttamisen. Tähän liittyi 
myös suojeluskuntien demobi-
lisaatio, myös pakkojäsenyys 
poistettiin. Tämä merkitsi käy-
tännössä Kaitseliitin joutumis-
ta todelliseen ahdinkoon, kos-
ka valtaosa jäsenistöstä palasi 

siviilitöihinsä. Maan jälleenra-
kentaminen vaati paljon työtä 
ja suojeluskuntaharjoitukset ei-
vät olleet kuin joidenkin harvo-
jen harrastuksena. Monen vuo-
den ajan suojeluskunnat olivat 
vain hyvin heikosti toimiva or-
ganisaatio.

Vuonna 1924 tilanne muuttui 
täysin. Joulukuussa virolaiskom-
munistit yrittivät vallankaappa-
usta Tallinnassa. Kaappausta 
yrittäneiden alkumenestyksen 
jälkeen tilanne jumiutui katu-
taisteluiksi poliiseja ja sotilai-
ta vastaan. Viron hallitus selvi-
si, mutta sisäisen turvallisuuden 
aukot huomattiin vakaviksi. Jou-
lukuun 1924 kaappausyrityksen 
jälkeen suojeluskuntien asemaa 
tarkasteltiin uudelleen. Käytän-
nössä järjestö perustettiin uu-
delleen ja siitä tuli vuosien ajan 
eräänlainen valtion suosikki. Sil-
le annettiin paljon resursseja ja 
pian varsinaisen Kaitseliit –jär-
jestön lisäksi organisoitiin nais- 
ja nuorisosuojeluskunnat. 

Oppia haettiin myös Suo-
mesta. Suojeluskuntajärjes-
töjen välit olivatkin hyvin vilk-
kaat 1920- ja 1930-luvulla. 
Viron suojeluskuntien ylipääl-
likkö kenraalimajuri Johannes 
Roska vieraili myös Joensuussa 
1920-luvun lopulla.

Viron suojeluskunnat säilyt-
tivät vahvan asemansa yhteis-
kunnassa aina 1930-luvun lo-
pulle saakka. Suojeluskunnat 
saivat toimia jopa niin sanotun 
tukikohtakauden aikana eli tilan-

Jarkko Kemppi 
esitelmöi 
numismaatikoille 
Joensuussa. Kuva: 
Teemu Kortelainen 

teessa, missä Viro oli myöntä-
nyt sotilastukikohtia alueeltaan 
Neuvostoliiton puna-armeijal-
le 28. syyskuuta 1939 solmitul-
la sopimuksella. Suojeluskunti-
en loppu koitti kuitenkin kesällä 
1940, jolloin Viro liitettiin Neu-
vostoliittoon. Suojeluskunnat 
riisuttiin aseista ja monet niin 
armeijan kuin Kaitseliitinkin up-
seerit kyyditettiin itään. 

Saksa miehitti Baltian kesäl-
lä 1941, mutta Viron itsenäi-
syyttä se ei tunnustanut. Mie-
hitys oli lähes toisinto vuodesta 
1918. Vuonna 1944 Neuvosto-
liitto eteni jälleen ja Viro palau-
tui yhdeksi sen osatasavallaksi. 
Miehitystä ei kuitenkaan hyväk-
sytty. Vastarintaliikkeeseen eli 
Metsäveljiin kuului paljon en-
tisiä suojeluskuntalaisia. Vas-
tarinta heikkeni 1940-loppuun 
mennessä.

Neuvostovaltaa kesti Viros-
sa aina vuoteen 1991 saakka. 
Maan uudelleenitsenäistyttyä 
myös Kaitseliit palasi toimin-
taan. Nykyään Kaitseliit on Viron 
puolustusvoimien alaisuudessa 
toimiva vapaaehtoinen maan-
puolustusjärjestö. Tällä hetkel-
lä Viron suojeluskuntiin ja sen 
nais- ja nuorisojärjestöihin kuu-
luu yhteensä noin 23 000 hen-
kilöä.
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Matkakertomus vierailustani 
Latvian Ventspilsin  

satamakaupunkiin 2/2013

Sain tilaisuuden lähteä Jo-
ensuun koripallo Kata-
jan Eurochallenge ottelu-

matkalle Latviaan. Ventspils on 
Latvian pääkaupungista Riikas-
ta 180 km rannikolle. Satama-
teollisuuskaupunki Ventspils on 
kaunis kaupunki kesäaikaan. 
Paljon vanhaa satama-asutus-
miljöötä lukuisine kahviloineen.

Latvian rahat oli lati ja santimi 
vielä 2013 ja nyt vuoden alusta 
euro. Suurena maatalousmaana 
Latvian ylpeys lehmä on huomi-
oitu kaikkialla logona, patsaina 
ympäri kaupunkia ja melkein jo-
ka korttelissa joku erilainen leh-
mä taiteiltuna. Samoin 2 latin 
kolikoissa kuvattuna.

Minulla katajabasketin "pää-

fanina" oli aikaa katajan johto-
ryhmän kanssa kävellä kaupun-
ki ristiin rastiin. Kauppahallihan 
on meille keski-ikäisille aina tu-
ristimatkaan kuuluva kokemus, 
tuoksut ja kaupankäynnin maan-
tavat. Heti tuliaisiksi tuli hankit-
tua savustettua siankylkeä latvia-
laisittain; enemmän sitä valkoista 
"lämmittävää" kuin punertavaa li-
haa. Samoin kuivattuja karpaloi-
ta 1 kg pussi 4 latia (1 lati = 1,4 
euroa). Kerroinkin kävelykump-
paneille numismatiikan reissuis-
tani, että ennakkoon etsin pai-
kalliset numismatiikkaliikkeet ja 
museot mutta tämän Ventspilsin 
osalta se jäi jostain syystä hake-
matta. Ristiin rastiin keskustan 
katuja vippaillessa osui kohdal-
le antiikkiliike, johon poikkesim-
me. Omistaja otti meidän ystäväl-
lisesti vastaan ja kerroin olevan 
numismaatikko ja monialakeräi-
lijä Suomen karjalasta. Liike oli 
varmaan vanha, kalustuksesta 
päätellen. Voimakkaan satama-
kaupungin meren äärellä olevan 
antiikkikaupan myyntiesineistöt-
kin olivat pääasiassa merenkul-
kuun liittyviä. Laivanosia, kom-
passeja, kaukoputkia, karttoja, 
kalastusvälineitä, rahoja ja kaik-
kea muutakin antiikkiesineitä.

Esittelyn jälkeen kysyinkin heti 
onko vanhaa rahaa. Ja olihan sitä 
yksi vitriini. oli kaivettava silmä-
lasit esille ja tutkinta sai alkunsa. 
Samalla kysyin onko suomalai-
sia. Myyjä sanoi, ettei hän hyvin 
paljon ymmärrä, katso sinä kun 
tiedät paremmin. Muutama suo-
malainen kolikko itsenäisyysajal-
ta oli, muttei mainittavia. Keräilin 
myyntitiskille joitain vähän van-
hempia, esim. ruotsin äyrin vuo-
delta , sekä pari tunnistamatonta 
n. 1700-luvulta. Sekä ruplan ho-
peakolikoita 1960 ja -70 luvuilta. 
Kaikki kolikot oli valmiiksi joku 
hinnoitellut, liekö myyjän kaverin 
isä. Nostin kaikki kolikot tiskille Koripallon olympiaturnaus pidettiin osittain tällä stadionilla.

38-39 matkakertomus.indd   38 28.1.2014   7.23



39

Tuntematon kolikko.

Ventspiltsin ainut antiikkiliike.

sanoen että katselen vähän muu-
takin jos löytyisi jotain monialako-
koelmiini. Sieltähän se alahyllyltä 
oikein "helmi" löytyikin. Pronssi-
nen 130 vuotta vanha silitysrau-
ta, jollaista silmämuistini mukaan 
kokoelmassani ei ollut. Loppukau-
pankäynnin hierominen sai alkun-
sa, kun kysyin mitä kaikki yhteen-
sä maksaa. Hinnan sain myyjän 
pienen pohdiskelun jälkeen ja sen 
jälkeen aloin itse laskemaan pääs-
säni vastahintaa. Loppukauppa-
summa oli 35 latia, eli n 50 euroa 
ja molemmat oli ilmeestä päätellen 
tyytyväisiä. Huomautankin lukijoil-
le että aina kannattaa piipahtaa tu-
ristimatkoillaan alan liikkeissä tai 
niihin viittaavissa ja joskus sieltä 
tekee kotimaansa löytöjä tai an-
tiikkia mistä ymmärtää parem-
min kuin myyjä, silloin matkakus-
tannuksista tulee joskus tienattua 
valtaosa.

Koripallokatajan "lääkäri" tuu-
masi minulle, että vaistosi löysi 
kaupungin ainoan antiikkiliikkeen 
ja sieltä jotain mielenkiintoista, 
päätellen ilmeestä ja siitä, että  he-
ti matkakumppanit baakelsi-kah-
ville vietiin.

Monialakeräilijä Timo  
ja myös koripallo Katajan 

"pääfani TjR"

Löytöjä Latviasta, 130 
vuotias silitysrauta 
maailmanmatkaajan 
kokoelmaan.
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35v. KOKEMUKSELLA 
MAANSIIRTOA JA 

SORANTOIMITUSTA
Tmi Seppo Ovaskainen

Sirkkalantie 13 A4, 80100 Joensuu
p.0400-372329

Metalliasennus  
Timo Räsänen Oy

Viritie 21, 80160 Joensuu
Puh. 0500 374 755

www.ncc.fi

VESIKATTO- JA 
VESIERISTYSTYÖT

KÄYTÄMME 
KOTIMAISIA 

KATEPAL-TUOTTEITA

40 vuoden kokemus alalta.

p. 0500 881 026

J

Joensuun Tilintarkastus Oy
Seppo Åkerlund

Siltakatu 18, 80100 Joensuu
http://www.joensuuntilintarkastus.fi/

Autopurkamo 
Karjalan Purku-Pojat Oy

Lylykoskentie 27 | 80100 Joensuu

Puh. 0400 229 800 | Fax. (013) 229 802

info@karjalanpurkupojat.fi | www.karjalanpurkupojat.fi
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MAALAUSKOLMIO
Puh. 040 5842 255

MAALAUSLIIKE  
Raimo Ollikainen

Yläsatamakatu 9 B, 80100 Joensuu
www.karelcom.fi

Parturi/kampaamo Paananen
~ Siltakatu 18 ~ 80100 Joensuu ~ 

~ puh. 013 122 061 ~

OY FORTIA AB
. ortia.

Puh. 0500 834 500
KIINTEISTÖNVÄLITYS

Liikehuoneistoja
Kiinteistöjä

ISIP OY /
ASIAKASLÄHTÖINEN

LVI-MYYMÄLÄ /
ASENNUSPALVELURaatekankaantie 22 a 

puh. 020 779 0710
Avoinna arkisin 7–17
 la 9–13

–kaikki lämpöön, veteen ja ilmastointiin liittyvät osat ja asennukset.

Rahaliike 
Lehtola&Lehtola Oy

 
Ostamme, myymme Suomi-setelit ja -kolikot.

Valikoimastamme löytyy myös
eurokolikot ja keräilyyn liittyvät tarvikkeet.

Ilmarisenkatu 8
 33100 Tampere

p. 03 2122316, 0400 130 722
www.llshop.fi

RAHALIIKE
Tmi EKMAN

PL 7, 01351 VANTAA
09-8234 837

ekman@elisanet.fi
www.ekman.fi

tunnukset saat
Puukeskuksen

myyntipalvelusta

Puh. 020 55 66100
myynti.tilaukset@puukeskus.fi

Extranet -

Omat Sivut
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LOMAMATKALLA KOTIMAASSA KESÄLLÄ 2013

Lukijan kynästä

Lappeenrannan ostoskeskuksessa 
törmäsin mielenkiintoisen näköi-
seen peliautomaattiin.  Erikoisel-
la ulkonäöllään se suorastaan hou-
kutteli pelaamaan. 

Syötin koneeseen euron kolikon, 
tuli pieniä voittoja, mutta voitto-
jen palautusnäppäimeen ei sytty-
nyt valoa.  Näppäin oli ihan hen-
getön. 

Tapanani on lopettaa peli he-
ti ensimmäisen rahan syötön jäl-
keen, tuli voittoa tai ei. 

Nyt jatkoin pelaamista ja luin sa-
malla ohjeita; "Ahaa, pienin mak-

settava voitto on 2 euroa."
 Rahaa sisään ja peli jatkui, kun-

nes voitonpalautusvalo syttyi. 
Äkkiä painamaan nappia. Kuului 

lupaavaa kolinaa. Nostin kolikon 
käteeni; Mikä viallinen raha tämä 
oikein on? Katsoin tarkemmin, olin 
saanut pelipoletin. 

Kysyin viereisen R-kioskin myy-
jältä voisiko poletin vaihtaa rahak-
si. Ei voinut, mutta sillä sai ostaa 
tuotteita kioskista. Automaatti oli 
kuulema tarkoitettu lapsille, jotka 
eivät saaneet pelata ns. oikeita ra-
hapelejä. Ihmettelin hiukan, sillä 

oikeaa rahaa automaatti kyllä söi 
hyvin halukkaasti.

Ostin poletillani kaksi euron ar-
paa. Toisesta raaputin kahden eu-
ron voiton. 

Ojensin voittoarvan kioskin myy-
jälle ja sain ihan oikean kahden eu-
ron kolikon, joka sattui olemaan 
erikoiseuro vuodelta 2009 (Suo-
men autonomia ja Porvoon valtio-
päivät 200 vuotta).

Erikoiseurojen keräilijä  
Anja Pölönen

KUN KIRJOITAT - JUTUN 
RAKENTAMISVINKKEJÄ 

Tehdään mielenkiintoisia juttuja. Et-
si juttuusi näkökulma, josta asiaa 
tarkastelet. Kirjoita lyhyesti ja nase-
vasti, laita alkuun lyhyesti se mistä 
haluat seuraavassa kertoa (ingres-
si). Voit myös antaa lukijalle jonkin 
”koukun” (yllättävä asia, löytö, sel-
viytyminen yms.) joka selviää vas-
ta jutun lopussa. Näin lukija odottaa 
mielenkiinnolla, mitä tuleman pitää. 
Eli jutussa on aina jonkinlainen juoni 
ja järjestys. Havainnollista, konkre-
tisoi, hanki valokuvia ja muuta ”to-

WANTED 
- JUTTUJA RAJAN RAHAAN

distusaineistoa”. Loppuun tarpeen 
mukaan vinkki, mistä lukija saa lisä-
tietoa, eli nettilinkkejä, kirjallisuut-
ta, lehtiartikkeleja ym. 

TARINASTA 
LEHTIJUTUKSI - 

MITEN SAAMME JUTUT 
VALMIIKSI JA LEHTEEN 

Minulle voi lähettää tekstejä muokat-
tavaksi valmiiksi jutuiksi. Voin koo-
ta juttuja haastattelujen ja aineiston 
pohjalta. Voin esimerkiksi nauhoit-
taa kertomasi tarinan/jutun ja teh-

dä siitä lehtijutun. Tapaamiset ovat 
pääasiassa Joensuussa erikseen so-
vittavana aikana. Tapaamiset Joen-
suussa voivat olla kirjailijayhdistys 
Ukrin toimitilassa Arttelissa Me-
rimiehenkatu 32:ssa tai muualla, 
kuinka vain sovitaan. Lehden toimi-
tuskunta viime kädessä päättää leh-
den sisällöstä ja avustaa lehden te-
kemisessä. 

Vastaavan toimittajan yhteystiedot:
Kari Tahvanainen
kartsa.tahvanainen@gmail.com
puh. 050-3561903
Sepänkatu 49 A 8, 80100 Joensuu

Hyvä Pohjois-Karjalan numismaatikkojen jäsen! 
Muistathan maksaa jäsenmaksusi! 
Jäsenmaksulaskut on lähetetty. 

POHJOIS-KARJALAN NUMISMAATIKOT RY:N JULKAISU 5. vsk 
1/2014

Maakunta-artikkelissa 
Pyhäselkä ennen – tänään Seuraavassa numerossa 

esittelemme Värtsilän

Kyläkaupalle Suomen suurin  
esillä oleva kokoelma  

Suomen käyttörahoista, s. 4 Pyhäselän varhaisasutuksesta 
metallirahan käyttöön, s. 16 
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RajanRaha 1/2014
5. vuosikerta
Pohjois-Karjalan Numismaatikot ry:n julkaisu
ISSN-L 1798-761X
ISSN 1798-761X
6 numeroa vuodessa

Vastaava toimittaja
Kari Tahvanainen

Toimitus
Kari Tahvanainen ja hallituksen jäsenet

Toimitus, ilmoitusmyynti ja sähköposti 
Osoitteenmuutokset kirjallisina: 
Pohjois-Karjalan Numismaatikot ry
Kerolantie 52a
80910 KULHO 
tai sähköpostitse: info@rajanraha.fi 

Lehti ilmestyy vuonna 2014
4.2., 21.3., 29.4., 30.9., 24.10., 2.12.

Tilaushinta koko vuodeksi 2014
Koko vuosikerta 50€
P-K:n Numismaatikot ry:n jäsenet 45 €
Kannatusjäsenet 45 €
Irtonumero 8,50 €

Ilmoitushinnasto 1.1.2014 alkaen toistaiseksi
Koko sivu / takakansi, väri 350 €
Etukannen jälkeinen/takakannen edellinen, väri 280 €
Koko sivu, mustavalkoinen 200 €
1/2 sivua, väri 185 €
1/8 sivua 80 €
Rivi-ilmoitus 50-100 merkkiä 8 €
yli 100-150 merkkiä 10 €
yli 150 alkavalta 50 merkiltä + 3 €
Yhdistysten huutokauppasivut á 60 €

Muut ilmoitukset sopimuksen mukaan
Ilmoitukset sähköpostilla: toimitus@rajanraha.fi
Lisää kotisivuillamme www.pk-numismaatikot.fi 

Lisävärit, ilmoitusliitteet ym. sopimuksen mukaan.

Julkaisemme sitoumuksetta kirjoituksia eri 
harrastusaloil ta. Kirjoittajien teksteissään ilmaisemat 
mielipiteet eivät välttämättä edusta yhdistyksemme 
kantaa, ellei sitä ole erityisesti mainittu.

Taitto/Paino
Kustannushuone Oy / Tammerprint, Tampere

Rajan Raha 2/2014 ilmestyy 21.3.
Lehteen tarkoitetun ilmoitusaineiston tulee olla 
toimituksella 24.2. mennessä.
Pohjois-Karjalan Numismaatikot ry
www.pk-numismaatikot.fi
Vastaava toimittaja 2014 
Kari Tahvanainen, 050 356 1903, 
kartsa.tahvanainen@gmail.com 
Toimituskuntana toimii yhdistyksen hallitus
Hallitus
Puheenjohtaja
Teemu Kortelainen, 0400 170 211
Sihteeri ja rahastonhoitaja
Matti Virrantalo, matti@virrantalo.fi, 040 566 6646  
Hallituksen jäsenet 
I varapuheenjohtaja Timo Ruotsalainen, 0500 572 712
II varapuheenjohtaja Juha Pöllänen 
Martti Puustinen
Mauno Saarelainen
Paavo Pölönen, jäsenasiat
Sähköpostiosoite: info@pk-numismaatikot.fi 
Pankit 
Op 577005-2113132
Op 577005-20202844 (huutokauppa-asiat)
Y-2323168-8

Kansi: Taitto: Kustannushuone Oy
 Suunnittelu ja toteutus: Raimo Vänskä,  
 Teemu Kortelainen, Kari Tahvanainen
 Kuvat: Tuurin Kyläkauppa ja Raimo Vänskä 
 www.tuuri.fi

Harrastustamme tukevat:
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Seteli- kulta- hopea- ym.  VANHOJA RAHOJA 

Harvinaisiakin!

HELSINGIN ETELÄ-HAAGASSAKIN ON ANTIIKKILIIKE

   AARREAITTA 

   Oskelantie 1,  Helsinki    Puh. 050-3699599

On myös vanhoja rahoja, olympia-  ym. keräilytavaraa.  

Edulliset hinnat!  Suurimmasta osasta esineistä -50% alennus. 

Avoinna ti ja to 11-17   la 11-15    Muulloin sop. mukaan.  Tervetuloa!   Arvo Leppänen

Huom! Liike voi olla suljettuna lauantaisin messu- ym. tapahtumien johdosta joten varmista aukiolo puhelimitse!

½ , 1, 2 ja 4 daalerin plootuja 1600-1700-luvulta

Runsaasti vanhaa Arabian, Kupittaan ym. 

tehtaiden tuotantoa.  Taidelasia,

pienoispatsaita, koriste-esineitä jne.
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