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JV-Varustelut on Joensuussa toiminnan aloittanut 
hyötyajoneuvojen varusteluihin erikoistunut yritys.

Olemme laajentaneet toimintaamme 
ottamalla uudeksi osa-alueeksi täyden palvelun rengasmyynnin. 

Tarjoamme asiakkaillemme laadukkaita 
renkaita ja vanteita kilpailukykyiseen hintaan.

JV-Varustelut Oy
Telitie 7, 80100 Joensuu, puh. 040 5150 345

www.jvvarustelut.fi

Insinööritoimisto 
Matti Salonen Ky

   
Rakennesuunnittelua

 
Neulaspolku 7

80230 Joensuu
p. 0500 273 720

Tuulilasin 
vaihto ja korjaus!

KARJALAN
PURKU-POJAT
Lylykoskentie 27, Joensuu

Avoinna: ma–pe klo 8.00 –16.30, la suljettu

www.karjalanpurkupojat.fi
meiltä purkuosat  ostamme kolariautoja

0400 229 800

NSG Group Flat Glass Business
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POHJOIS-KARJALAN NUMISMAATIKOT RY:N JULKAISU

Seteleitä, kolikoita, osakekirjoja  
ja meteoriitteja

PÄÄKIRJOITUS

”Suomen Rahapaja alkoi lyödä tä-
nä vuonna 2014 valtiovarain-
ministeriön päätöksestä pienen 

määrän käyttörahoja. Kolikot on valmis-
tettu pääosin numismaattiseen tarkoituk-
seen.” – Heikki Arppi kirjoittaa lehtemme 
tässä numerossa Rahapajan hankkeesta, 
joka on saanut aikaan sitä vastustavan 
addressinkin. Keskustelu niin Rahapajan 
hankkeesta kuin numismaattisiin tarkoi-
tuksiin varta vasten tehdyistä tuotteista 
yleensäkin voi mieluusti jatkua Rajan Ra-
han tulevissakin numeroissa – kirjoituk-
sia otetaan vastaan. 

Raimo Vänskän maakuntasarja on nyt 
edennyt toiseksi viimeiselle paikkakun-
nalle, Värtsilään.  Vanhan Värtsilän raha-
aarteet, tilapäiset maksuvälineet, teolli-
suusmies ja kulttuurin tukija Nils Ludvig 
Arppen aika tulevat lukijalle tutuiksi run-
saan kuvituksen saattelemina. 

Värtsilän nykypäivästä ja Värtsilä-stra-
tegiasta kirjoittamaan saimme tähän nu-
meroon Värtsilän entisen kirkkoherran ja 
kulttuurivaikuttajan Erkki Lintusen. Pitä-
jän paikallisidentiteetti elää vahvana, eri-
tyisesti aktiivisten yhdistysten toiminnan 
ja yhteistyön kautta. Kunnista on tullut 
niin suuria hallintoyksikköjä, että omaa 
paikkaa maailmassa on nyt syytä etsiä 
vaikkapa tällä pitäjätasolla, mille on myös 
historiallista pohjaa. 

Viiden ja kymmenen euron eurose-
telien harvinaisuudesta ja ominaisuuk-
sista saimme lehteemme perusteellisen 
katsauksen Oulun numismaatikoilta. Te-
ro Kontiokarin ja Pekka Alatalon artikkeli 
samasta aiheesta on ilmestynyt myös Nu-
mismaatikko-lehdessä. 

”Rajan Raha -lehdessä on usein kirjoi-
tettu suomalaisista osakekirjoista. Osake-
kirjakeräilijöitä varten perustettu yhdis-
tys, lisääntynyt monipuolinen kirjoittelu 
ja alaa tukeva kirjallisuus ovat oiva esi-
merkki siitä, kuinka uusikin keräilyalue 

saa kannatusta, kun vain sattuu ensiksi 
löytymään asialle tosissaan vihkiytyneitä 
miehiä tai naisia, jotka laittavat pyörän 
pyörimään.” – Pentti Suni valottaa artik-
kelissaan osakekirjojen harvinaisuuksia, 
mahdollisia erikoisuuksia ja muita hin-
taan vaikuttavia tekijöitä. 

Minulla oli mielenkiintoinen jutunteko-
tuokio Joensuussa, kun Pentti Päivinen 
Kiteen Puhoksesta tuli kertomaan viisiko-
peekkaiskokoelmastaan. Siinä on viisiko-
peekkainen poikineen. Mukaansa hän oli 
ottanut muutamia näytteitä Suomen suu-
rimmasta tällaisesta kokoelmasta. Kahvi-
kupin äärellä tuli selväksi, että Päivinen, 
kuten monet muutkin jäsenistämme, on 
monipuolinen keräilijä – jonka kokoelmi-
en erikoisimpia kohteita lienee 12-kiloi-
nen meteoriitti, rautaa avaruudesta. 

Luettelo uusimmista kansainvälisistä 
jäsenistämme on ilmestynyt Rajan Ra-
hassa silloin tällöin. Seuraavaan nume-
roon on tarkoitus laittaa se jälleen esille. 
Uusimpana kansainvälisenä jäsenenäm-
me esittelemme tässä numerossa ame-
rikkalais-latvialaisen Lee Gordonin. – 
Welcome to our club, Lee Gordon! List of 
our new international members will be 
published in the next issue of Rajan Raha.  

 Käsissäsi on jälleen monipuolinen leh-
ti. Lukuiloa ja –intoa.

 

Kari Tahvanainen
Vastaava toimittaja
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Puhoslaisella Pentti 
Päivisellä on kenties 
Suomen suurin 
viisikopeekkaisten 
kokoelma. Kolikkoja 
vuosilta 1763–1803 on 
kokoelmassa peräti 463 
kappaletta. Harvinaisuuksia 
ovat mm. sivulyönnit. 

Pentti Päivinen kertoo olevan-
sa monialakeräilijä. Pääalana 
on metalliraha. 

– Antiikin rahojakin minulla on 
kokoelmissa tuhatkunta kappalet-
ta. 

Keräilijän kokoelmiin kuuluu 
mm. 12 kiloa metallia avaruudes-
ta. Puhoksesta löytynyt meteoriitti 
on mukana kokoelmissa. 

Muina keräilyn kohteina Päivisel-
lä ovat muun muassa ikivanha kir-
jallisuus, kaikki ääriliikkeisiin liit-
tyvä, kuten IKL, Lapuan liike ja 
natsipuolueet. Kokoelmissa on 
mm. natsi-Saksan leimasimia. 

Harrastuksen juuret löytyvät 
1960-luvun alusta. 

– Ensimmäiset kolikot tulivat 
minulle vaihtotavarana koululais-
ten kesken. Sitten tuli vuosikym-
menen tauko, kunnes 1970-luvun 
alussa harrastus aktivoitui uudel-
leen ja siitä asti se onkin sitten ol-
lut päällä, Päivinen kertoo. 

Massiivista rahaa 
Viisikopeekkaisista Päivinen kiin-
nostui rahojen massiivisen koon 
takia. Ensimmäinen kolikko löy-
tyi antiikkimessuilta Joensuusta. 
Nykyisin näitä kopeekkoja on ai-
ka vaikea saada, mutta Kreikassa 
keräilijällä on tuttu kauppias, jolta 
hän on matkoillaan hankkinut nii-
tä runsaasti. 

– Krimin rahapajan kopeekoita 
en muuten ole löytänyt vielä yhtä-
kään, Päivinen tuumii.  

Venäjän keisarikunnassa oli ra-
hapajoja ympäri suurta maata. 
Meitä lähellä olivat mm. Siestar-
joen, Pietarin ja Moskovan mo-
netat eli rahapajat. Suurin osa 

kokoelman rahoista on lyöty Jeka-
terinburgissa. 

Katariina II:n aikaisia kolikkoja 
kokoelmassa on siis 463 kappalet-
ta. Lisäksi vanhempaa sarjaa vuo-
delta 1761 löytyy kaksi kappaletta, 
ja uudempaa vuoden 1803 sarjaa-
kin neljä kappaletta. 

Sekoituksia ja 
väärennöksiä 

Viisikopeekkaisten metallina on 
käytetty kuparia ja messinkiä. Kun 
metalli joskus loppui, rahapaja 
käytti raaka-aineena mm. messin-
kisiä kirkonkelloja, kuparisia kat-
topeltejä, tykinpiippuja – kaikki ne 
sulatettiin rahaksi. Joissain koli-
koissa on selvä messingin vivahde. 

– Olen nähnyt mm. yhden ploo-
turahan, joka oli taottu kokonaan 
messingistä. Sen arvo muuten vas-
tasi vain puolta siitä, mitä se olisi 
ollut kuparisena, Päivinen valottaa. 

Kokoelmassa on myös kolikkoja, 
jotka ovat sivulyöntejä. 

– Nehän ovat harvinaisempia, 
ja keräilijä etsii aina sellaisia. Ta-
koessa on ollut kiire ja kohdistus 
ei näissä ole sattunut kohdalleen. 
Kaikki kolikothan lyötiin tuolloin 
käsin. 

Tähän kokoelmaan kuuluu myös 
yksi väärennetty viisikopeekkai-
nen. Se oli helppo erottaa oikeista. 

– Kotkakaiverrus on väärennök-
sissä täysin epäonnistunut ja reu-
nakuvio jäänyt kokonaan tekemät-
tä. Se on ollut huono väärentäjä!  

Pentti Päivinen toi 
tätä juttua varten 
Joensuuhun näytille 
pienen palasen 
kokoelmastaan.

Kaksi Jekaterinburgin kolikkoa, joissa on sivulyönti. Kirjaimet EM 
kotkavaakunan alla tarkoittavat Jekaterinburgin monetaa eli rahapajaa. 
Tällä rahapajalla kolikkoja lyötiin noin 87 miljoonaa kappaletta.

Viisikopeekkainen 
poikineen
Teksti ja kuvat: 
Kari Tahvanainen
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MAAKUNTAMME ALUEITA JA KUNTIA

Värtsilän pitäjä syntyi Värtsi-
län tehdasseurakunnan ym-
pärille 1920. Vuonna 1936 

siihen yhdistettiin Pälkjärven pi-
täjän Jänisjoen itäpuoliset kylät. 
Värtsilän keskeisimmät osat liitet-
tiin Moskovan välirauhassa 1940 
Neuvostoliittoon.  Patsola yhdis-
tettiin Värtsilään. Värtsilä liitettiin 
Tohmajärveen 2005. 

Saloheimon mukaan Värtsilän 
varhaisen asutuksen tiedot ovat 
1400-luvulta. Värtsi tarkoittaa 
vanhassa suomessa kantolaukkua. 
Sanaan saatu –lä- pääte johtaa 
paikan nimeen Värtsilään – laukun 
paikkaan. Joku on pysähtynyt värt-
sinsä kanssa Juvanjoen rannalle ja 
asettunut sinne asumaan. Näin pe-
rimätiedon mukaan paikka on saa-
nut nimekseen Värtsilä.

Vanhaan Värtsilään johtivat 
rauhan ja sodan polut

Teksti  Raimo Vänskä | Kuvat SA-kuva ja kirjoittaja

Vanhimmat kylät
 Värtsilän vanhimmat kylät Värtsilä 
ja Uusikylä mainitaan viiden talon 
kylinä vuonna 1500. Patsola näkyy 
vuoden 1589 tilastoissa kahden ta-

lon kylänä. Värtsilässä oli tuolloin 
17 taloa ja Uusikylässä 15 taloa. 
Kakunvaara ja Kaustajärvi olivat 
1637 neljän talon kyliä. Ylivoimai-
sesti suurin oli tuolloin Värtsilä 33 
talon kylänä. Värtsilän kylien talo-
määrä oli korkeimmillaan vuoden 
1651 tilastoissa 61 taloa, joista 54 
oli ortodoksien taloja ja seitsemän 
luterilaisten taloa. 

Ortodoksien pois muutto Venä-
jälle alkoi Stolbovan rauhan 1617 
jälkeen. Suuri muuttoaalto oli so-
dan aikana 1656 -1658. Tverin alu-
eelle muutti Saloheimon mukaan 
kahdeksan värtsiläistä ja vielä kau-
emmaksi itään viisi värtsiläistä. Sa-
loheimo mainitsee Värtsilästä 1639 
lähteneiden Kondrat Feodorinpoika 
Rupposen ja Marko Feodorinpoika 
Lammisen asuneen1649 e etskin 
Vovda Knaštšinassa.   Värtsilään ei 
jäänyt yhtään ortodoksista taloa. 
Luterilaiset muuttivat heidän si-
joilleen. Niinpä 1690 kaikki 59 ta-
loa olivat luterilaisten asumia.  Näl-
kävuodet 1690-luvulla sekä Pohjan 
sota ja siihen liittyvä isoviha johti-
vat väestökatoon. Saloheimon mu-
kaan asuttuja taloja oli 1722 enää 
32 taloa ja autioiksi merkittyjä 12 
taloa. Värtsilän taloluku pysyi 30:n 
paikkeilla 1800-luvulle saakka.  

Jänisjoki – yksi Värtsilän maamerkeistä.

Tuhat vuotta Sortavalaa.
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Värtsilän kylätaajama sijaitsi kol-
men kilometrin pituisella harjulla.

Käräjillä Ruotsin  
vallan aikana

Käräjillä haettiin oikeutta usein ra-
haan liittyvissä asioissa. Värtsilän 
Heikki, Tuomas ja Paavo Vannisel-
la oli yhteinen tila. Yhtiö purettiin 
Tohmajärven ja Kiteen talvikäräjil-
lä 1688. Käräjäpäätöksen mukaan 
Heikki eroaa yhtiöstä ja saa pesäs-
tä 31 kuparitaalaria. Palkollissään-
töjen noudattamista käsiteltiin 
useilla pitäjien käräjil-
lä. Säädettyä suuremman 
palkan maksamisen pal-
kolliselle isäntä saattoi 
joutua sovittamaan ”sel-
känahallaan”, mikäli hän ei 
pystynyt maksamaan sak-
koa, joka saattoi olla jopa 
20 hopeataalaria..  

Maaherra Wibeliuksen 
kirje 30.8.1805 palve-
lusväen sivistämisestä ja 
palkkauksesta käsiteltiin 
Tohmajärven syyskäräjillä 
6.10.1805. Kirjeessä eh-
dotettiin palvelutodistuk-
sia. Työnantajilla oli kas-
vatusvastuu kristinopin 
tietoon ja työhön. Pal-
kollisille tuli antaa syk-
syllä vähintään kahden 
viikon loma ja eväs kou-
lunkäyntiä varten. Pyhinä 
tuli heille opettaa kristino-
ppia. Hyvälle rengille ruo-
an ja vaatteen lisäksi tuli 
maksaa kuusi riikintaale-
ria palkkaa ja 10:8 killin-
kiä pestirahaa. Huonompi 
renki sai tyytyä kolmen rii-
kintaalerin palkkaan ja 5:4 
killingin pestirahaan. Piial-
le tuli maksaa puolet. Yli-
palkan tarjonnasta seurasi 
10 riikintaalarin sakko, jo-
ka tuli jakaa kahtia kirkol-
le ja köyhille.

Velkomis-, konkurssi- ja 
pesänselvitysjutuissa yk-
silöitiin omaisuus ja mää-
ritettiin sen arvo. Tohma-
järven syyskäräjillä 1768 
käsiteltiin Tuomas Turi-
kaisen erikoinen konkurs-
siasia. Velkojia oli useita.  
Turikainen oli kärsinyt ta-
loudellisia menetyksiä run-
saasti.  Hän anoi vapautus-
ta veloistaan.  Turikaiselta 
oli takavarikoitu Värtsiläs-
sä vuonna 1760 talia ja 
voita 500 taalarin arvosta. 
Kantosyrjän Pekka Happo-

nen ja Pentti Kosunen ryöstivät hä-
neltä vuonna 1762 1073 taalaria. 
Seuraavana vuonna hänen aitas-
taan vietiin 168 taalaria. Samana 
vuonna häneltä vietiin Oulusta pa-
latessaan arkku, jossa oli 300 taa-
laria ja seitsemän kiihtelystä  (kiih-
telys=40 kpl) oravannahkoja á 13 
taalaria. Arkun sisällön arvo oli 391 
taalaria. Talvella 1764 varastettiin 
häneltä oravia 400 taalarin arvos-
ta. Samana vuonna kuoli kaksi he-
vosta, joiden arvo oli yhteensä 500 
taalaria. Hän perusteli anomustaan 
sillä, että hän itse ei ollut aiheut-

tanut konkurssia. Käräjäpäätös oli 
kielteinen.  Kuitenkin Turikaisel-
le tuli korvata Värtsilässä vuon-
na 1760 takavarikoitu tali ja voi. 
Päätöksessä todettiin, että Turikai-
sen olisi pitänyt valvoa paremmin 
omaisuuttaan.

Kruununvouti Wallenius näki ra-
jakaupan valvonnan vaikeudet. 
Ruotsi pyrki vahvistamaan otet-
taan ilmiantomenettelyllä. Ruot-
si lupasi 18.3.1772 salakuljetuk-
sen paljastajalle 100 hopeataalarin 
palkkion, joka oli todella suuri ra-
hasumma.  Tohmajärven syys-

käräjillä 1761 käsiteltiin 
Värtsilän Hannes Koukun 
rengin Jaakko Purmosen 
Loviisan matkan kauppa-
asiat. Jaakko-renki sai Lo-
viisan matkalle mukaansa 
lihaa ja läskiä 24 taala-
rin arvosta, talin arvo oli 
39:18 taalaria, 26 kyynä-
rää rohdinkangasta arvol-
taan 7:10 taalaria, lintu-
jen hinta oli 6:12 taalaria 
ja vakuus 9 taalaria se-
kä muuta vientitavaraa 
14:20 taalarin arvosta.  
Purmonen sai Loviisasta 1 
tynnyriä suolaa (arvo 36 
taalaria), rahana 39 taa-
laria, rautaa (arvo 3:27 
taalaria), ruutia 2 naulaa 
(arvo 4 taalaria) ja lyijyä 1 
naula (arvo 24 äyriä).  Lo-
viisan paluukuorman arvo 
oli pienempi kuin vienti-
kuorman arvo.

Kruununvouti Walleni-
us oli huolestunut Venä-
jän rahan käytön laajuu-
desta. Niinpä hän ilmoitti 
14.2.1805: ”Rahan puut-
teessa rahvas tarjoaa ve-
ronmaksussa venäläistä 
rahaa, jota se on saa-
nut rahdin ajosta. Rahan 
vienti ja tuonti yli rajan 
on kielletty. Venäjän ra-
haa ei voi vaihtaa käyväk-
si rahaksi. Venäjän rahan 
vastaan otto on lopetet-
tu siihen saakka, kunnes 
maaherra toisin määrää.”

Toimettomia venäläi-
siä kruunu patisteli ko-
vin keinoin töihin. Kruu-
nunvouti Wallenius välitti 
18.2.1800 nimismiehille 
Kuopion maaherran käs-
kyn, että kaikki venäläi-
set loikkarit, jotka eivät 
viljele maata tai eivät ole 
hankkineet elinkeinoa, on 
pidätettävä ja toimitetta-
va Kuopioon. 

1 riikintaaleri 1782 oli 48 killinkiä.

Venäläisiä kolikoita Puhoksen Syrjäsalmen kätköstä.
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Tukkien ja sahatavaran 
vienti kruunun 
ja virkamiesten 

valvonnassa
Käräjillä puitiin useita tukin han-
kintaan, kuljetukseen ja myyntiin 
liittyviä juttuja. Jänisjoen vesis-
tön varret olivat tukkien hankinta-
aluetta. Uitot sujuivat ja vesisahoja 
perustettiin. Kruununvouti Wal-
lenius harjoitti itsekin tukkikaup-
paa ja sahaustoimintaa. Jänisjo-
en vesistö johti Laatokkaan. Tämä 
avasi tien sahatukkien ja sahata-
varan viennille Venäjälle. Tukin ui-
ton paineet kasvoivat. Ruotsin ra-
javalvonta heikentyi. Tähän viittaa 
Kruununvouti Gabriel Wallenius il-
moitus maaherralle 5.12.1770 sii-
tä, että omin voimin ei rajaa voi 
valvoa eikä uiton tuloa estää. Ki-
teen talvikäräjillä 1774 ilmoitettiin, 
että kruununvouti Wallenius oli 
kutsunut miehiä ja hevosia ennen 
kelirikkoa ajamaan Matkaselän ky-
lään venäläisten Ruotsin puolelta 
kaatamat tukit. Wallenius ilmoitti 
9.4.1802 takavarikoitujen tukkien 
huutokaupasta 19.4.1802 Kutsu – 
Saariossa 1043 tukkia, Värtsilässä 
698 tukkia, Heinäjoella 558 tukkia 
ja Sääperissä 104 tukkia. Tukkien 
pituudet olivat 6 – 11 kyynärää. 

Sahojen rakentamisen palkkaus-
ta käsiteltiin Tohmajärven syyskä-
räjillä 1782. Sortavalan Matti Pu-
putti ollut rakentamassa sahoja 
Puhokseen ja Värtsilään. Walleni-
us velkoi 18:45 ruplan ylimääräi-
siä ennakoita. Puputti oli ollut ra-
kennusmestarina eikä apulaisena. 
Wallenius oli rakennuttanut muun 
muassa padon Värtsilän koskeen. 
Työt kestivät elokuusta joulukuun 
loppuun 1780. Palkka oli kuusi 
ruplaa kuukaudessa. Vaikka saho-
jen rakentaminen tapahtui Ruot-
sin puolella, palkkaraha määritet-
tiin Venäjän valuuttana.

Haitan tekoa ilmeni myös saho-
jen kesken. Kruununvouti Walleni-
us kertoi Tohmajärven syyskärä-
jillä 1782 venäläisten särkeneen 
hänen poikansa Värtsilän sahan 
padon. Padon yläpuolella oli 29 
sylen puomi eli kahdeksan tukkia 
ja padossa kolme vesiluukkua.  Ve-
näläisten tukkien mukana karkasi 
Walleniuksen 4-sylisiä tukkeja 333 
kpl ja 5-sylisiä tukkeja 328 kpl. Yh-
den tukin arvo oli laskennallinen 4 
killinkiä eli 1/48 riikintaaleria. Li-
säksi karkasi 50 parrua. Parru-
jen paksuus oli  ½ x ½  kyynä-
rää ja pituus 13 kyynärää. Tukkeja 
hankkivat Mikko Väistö, Erik Kä-

märäinen, Josep Kastikainen, Ant-
ti Partanen ja Pekka Kämäräinen – 
Värtsilän Juho Partanen. Läskelän 
sahan isännöitsijä oli rikotuttanut 
puomin ja patoa. Isännöitsijä lupa-
si vastata vahingosta.

Kruununvouti Wallenius oli myös 
liikemies, joka hoiteli tukkikaup-
paa. Tohmajärven kirkossa luettiin 
vuonna 1798 kruununvouti  Wal-
leniuksen julistus:”Jos jolla Kulla 
elä voima ja hyvä tahto nytt pälle 
seisovan Hangi kelin  aikana Kuljet-
ta Luosojoenrannalle Saha Tuckija, 
jotka pitä oleman Yhdexän Kynä-
rä Pitkät ja vähimmäxikin 12 tuma 
paxut Latva pästä, nin tulkot näinä 
päifvinä tuumaman ja Keskustele-
man mita hinda He sen kaldaisista 
Tukeista pytävät. Annettu Jouhko-
lasta 15 päifvänä huhtikuusa vuon-
na 1798.” 

Saha- ja 
rautateollisuutta 

Pastori Löfström sai sahalaitoksen 
rakentamisluvan Värtsilään vuon-
na 1834. Kaksi vuotta myöhem-
min saha siirtyi Nlis Ludvig Arppen 
omistukseen. Arppe luopui laaja-
mittaisesta sahateollisuudestaan 
ja ryhtyi raudan valmistukseen. 
Hän sai 1850 luvan kahden masuu-
nin perustamiseen suomalaisen 
rautamalmin sulattamista varten. 
Vuonna 1851 rakennettu rauta-
tehdas sijaitsi Juvanjoen varressa. 
Juvanjoki yhtyi Oksajoki-nimise-
nä Suureenjokeen eli Jänisjokeen. 
Jänisjoki mutkitteli Tohmajärven 
puolelta virraten Värtsilässä rauta-
tieaseman ja tehtaan välistä Jänis-
järveen ja Laatokalle.

 Tehtaan toiminnan kannalta 
käänteen tekeviksi muodostuivat 
höyryvoimalla käyvien putlaus- ja 
valssilaitosten rakentaminen vuo-
sina 1859 – 1861. Muutoksen jäl-
keen rautatehdas oli alansa Suo-
men suurin.  Martin – Siemes -uuni 
rakennettiin 1885. Se oli tuolloin 
maailman ainoa uuni, jonka avul-
la jalostettiin järvimalmista takki-
rautaa. 

Arppe – Värtsilän 
kansakoulun isä

Nils Ludvig Arppe tuki monin tavoin 
kansan kulttuuritoimintaa.  Kan-
sanopetuksen järjestämiseksi hän 
anoi senaatilta 1858 lupaa ruu-
kinkoulujen perustamiseen. Lupa 
myönnettiin.  Möhkön koulun hän 
suunnitteli pojille sekä Värtsilän 
koulun tytöille ja pojille. Kouluissa 
opetettiin sisälukua, katekismus-

ta, raamatunhistoriaa, kirjoitus-
ta, aritmetiikan alkeita, isänmaan 
historiaa ja maantietoa. Lisäksi ty-
töt saivat käsityön opetusta. Ruu-
kin kouluun otettiin vain työläisten 
lapsia. Koulurakennus oli valmiina 
jo anomusta jätettäessä. Värtsiläs-
sä opettajina toimivat aluksi teh-
taan omat toimihenkilöt. Värtsilän 
Iltaseura perustettiin 1864 vapaa-
ajan opiskelua varten. Koulu jaet-
tiin tyttö- ja poikakouluksi 1868. 
Vuodesta 1870 alkaen kouluun 
otettiin muitakin kuin ruukin työ-
läisten lapsia.

Aluksi Arppen yksin kustanta-
ma koulu alkoi saada valtionapua. 
Värtsilän kansakoulupiiriin kuu-
luivat Värtsilä, Patsola, Uusiky-
lä, Kakunvaara, Kaustajärvi, Ken-
raalinkylä ja Juvanjoki. Toiminnan 
rahoitukseen tulivat mukaan vero-
tusperustein työläiset ja koulupii-
rin talolliset. Alueen loiset ja ren-
git tukivat koulua 1 markan ja piiat 
50 pennin vuosimaksulla. Ruukin-
patruuna maksoi vuosittain edel-

Suomen Ewankelis-Lutherisen 
Kirkon Katkismus 1893.

Kansakoulu 100 vuotta 1866–
1966 mitali.

06-14 Värtsilän rahalöytöjä 2.indd   8 11.3.2014   10.12



9

leen 750 mk koulun menojen peit-
tämiseksi.

Värtsilän monipuoliset 
palvelut ja vireä 
yhdistystoiminta 

Tohmajärven seurakunnan alai-
nen tehdasseurakunta perustet-
tiin 1865. Värtsilän evankelislu-
terilainen kirkko valmistui 1867. 
Kirkko toimi kappeliseurakuntana 
vuoteen 1909, jolloin se itsenäis-
tyi.  Kerrotaan, että Värtsilän seu-
rakunta oli 1900-luvun alkuvuosi-
na niin yhtenäinen, ettei havaittu 
säätyeroja. Kuitenkin kansalaisso-
ta 1918 kosketti raskaalla tavalla 
Värtsilää.

Värtsilän kunta kuului Ilomant-
sin kihlakuntaan. Nimismiespiiri ja 
käräjäkunta olivat yhteisiä Tohma-
järven kanssa. Kyläkuntia olivat 

Värtsilän taajaväkinen yhdyskun-
ta, Juvanjoki, Uusikylä, Kenraa-
linkylä, Kakku, Kaustajärvi ja Pat-
sola. Lisäksi Pälkjärvestä liitettiin 
Kuhilasvaara ja Anoniemi Värtsi-
lään 1936. Anomus kylien liittämi-
seksi Värtsilään oli tehty jo 1928. 
Kunta perusti kansan huoltoa var-
ten elintarvikelautakunnan 1920. 
Värtsilä oli kokenut vuoden 1918 
vaikeat vaiheet. Yhdeksän koulua 
aloitti toimintansa vuoteen 1938 
mennessä. Näissä toimi 24 opet-
tajaa. Yhteiskoulu siirtyi valtion 
keskikouluksi 1931. Värtsilän kun-
takirjasto aloitti toimintansa 1920. 
Kulttuuritoimessa olivat mukana 
monet eri yhdistykset ja yhteisöt. 

Asutustoiminta ja työllistämi-
nen sekä järjestyksestä huoleh-
timinen kuuluivat keskeisesti uu-
den kunnan toimialaan. Palotoimi 
järjestettiin yhteistyössä Ab Värt-
silä Oy:n kanssa. Palosuojelus-

ta vastasi 1932 tehdyn sopimuk-
sen mukaan tehdasyhtiö. Tehtaan 
lääkäri toimi kunnanlääkärinä vuo-
den 1937 loppuun saakka. Tämän 
jälkeen kunta hoiti lääkäritoimen. 
Lastenkoti sai tilat Niiralan tilan 
päärakennuksesta kunnalliskodin 
siirryttyä paikalta uusiin tiloihin 
1931.  Niiralaan rakennettiin saha 
ja mylly. Värtsilän taajaman harju-
asutukseen kuuluivat vieri viereen 
rakennetut taloryhmät, kauppaliik-
keet, pankit, virastot, toimistot ja 
torialue. Tehtaan ympärille oli ra-
kennettu virkahenkilöstön ja työ-
väen asunnot.

Tehdas tuki monin tavoin asuk-
kaiden arkipäivän elämää.  Säh-
köä se myi asukkaille alennettuun 
hintaan. Liikunta ja virkistystoi-
mi kuuluivat tehtaan tuen piiriin. 
Alueen merkittäviä toimijoita oli-
vat monet seurat ja yhdistykset, 
kuten urheiluseura Värtsilän Te-
räs, Värtsilän nuorisoseura, Värt-
silän suojeluskunta, Värtsilän lotat 
ja Värtsilän Martat. Värtsilän lottia 
palveli sodan aikana muun ”Ryhmä 
Talvelan” kaatuneiden evakuointi-
keskuksessa Wärtsilän tehtaan rii-
hessä, mistä kaatuneet lähetettiin 
haudattaviksi kotiseuduilleen.

Värtsilän palveluista huolehtivat 
muun muassa pankit, osuusliik-
keet, erilaiset yritykset, elokuvate-
atteri ja paikallinen teatteri. Värt-
silän kesäteatteri toimii nykyisin 
Niiralan tilan suurnavetan tiloissa.

Värtsilän kunnan suurin asukas-
määrä 6500 henkeä oli vuonna 
1939. Raskaat ja usein toistuneet 
lentopommitukset hävittivät Värt-
silää talvisodan aikana. Moskovan 
rauhassa 1940 suurin osa Värtsilän 
maa-alueesta ja tehdasalue koko-
naan jäivät Neuvostoliitolle.

Kansakoulun rauniot. Värtsilän pitäjä 12.7.1941. SA-kuva.

Värtsilän koulu 2014.

Veikko Larkaksen suunnittelema 
Värtsilän kirkko valmistui 1950 
2014.
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Jäikö Värtsilän 
ydinalue 

Neuvostoliitolle 
STT:n onnettoman 

tietovuodon 11.3.1940 
vuoksi 

Neuvostoliitto ilmoitti 5.3.1940, 
että se voi vastaanottaa rauhan-
neuvottelijat, mutta ettei se suostu 
aselepoon. Suomen hallitus päätti 
6.3.1940 lähettää valtuuskuntansa 
Moskovaan. Neuvostoliitto oli kiris-
tänyt rauhanehtojaan. Suomi halu-
si siirtää neuvotteluja länsivaltojen 
avun saamiseksi 12.3.1940 saak-
ka. Mannerheim piti länsivaltojen 
lupausta sotilaallisesta avusta neu-
votteluasemaa vahvistavana teki-
jänä. Sotilaallinen tilanne Suomen 
osalta kuitenkin nopeasti heikke-
ni. Vetoomusta avun saamiseksi ei 
kuitenkaan toimitettu. 

 Talvisodan lopussa rauhanneu-
vottelujen loppuhetkillä tapah-
tui ennen näkemätön STT:n virhe, 
jonka seurauksena Suomi saat-
toi menettää Enson ja Värtsilän. 
STT antoi 11.3.1940 Tukholmaan 
uutisen, jonka mukaan eduskun-
nan ulkoasiainvaliokunta oli ”kuu-
leman mukaan” hyväksynyt Neu-
vostoliiton rauhanehtoja koskevan 
hallituksen ehdotuksen. Ruotsin 
uutistoimisto julkaisi tiedon, jo-
ka suomalaisissa asiakirjoissa on 
muodossa: ”Eduskunnan ulkoasi-
ainvaliokunta on kuuleman mu-
kaan hyväksynyt Venäjän rauha-
nehdotuksia koskevan hallituksen 
esityksen.” Uutisointi kulki Ruot-
siin niin nopeasti, että sitä ei ehdit-
ty peruuttaa ajoissa. Näin perätön 
uutinen jatkoi kulkuaan. Sensuu-
rin päällikön Kustaa Vilkunan ja ul-
koministeri Väinö Tannerin uutisen 
eston yritykset valuivat hukkaan.

Suomen neuvottelijat esittivät 
Moskovassa 11.3.1940 rajamuu-
toksia Neuvostoliiton määrittämiin 
rajoihin Värtsilän, Enson ja Jääs-

Aktiebolaget Wärtsilä  
Osakeyhtiö  Wärtsilä-kirjekuori. 
Leima 20.11.1937.

Värtsilän valtaus 11.7.1941. SA-kuva.

Ponttoonisilta Värtsilässä 11.7.1941. SA-kuva.

Kaustajärven tietä puhdistetaan miinoista 11.7.1941. SA-kuva.
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ken osalta.  Ulkoministeri Molotov 
lupasi välittää rajan muutosesityk-
set hallitukselleen. Molotov ilmoitti 
kuitenkin 12.3., ettei rajoja muute-
ta viitaten Ruotsin kautta saamiin-
sa tietoihin Suomen suostumisesta 
Neuvostoliiton ehtoihin. Uutisvuo-
toon luvan antaneen STT:n pääjoh-
taja Bergin seuraaja Kullervo Killi-
nen kertoo, että ennen uutisvuotoa 
Suomella olisi ollut varsin hyviä toi-
veita esittämiensä rajamuutosten 
hyväksymisestä. Killinen kertoo 
edelleen: – Kun neuvottelijamme 
ottivat asian uudelleen esille, Mo-
lotov sanoi kuivasti: Hyvät herrat, 
mitä te puhutte? Ettekö ole luke-
neet Tukholman lehdistä, että Suo-
men eduskunta on jo hyväksynyt 
rauhanehtomme? – Kun sitten Ryti 
raskain mielin rauhansopimuksen 
allekirjoitettuaan palasi Moskovas-
ta, hän jo lentokentällä sanoi: -Se, 
joka tämän järjesti, pannaan van-
kilaan. Suomen tietotoimiston joh-
taja E. A. Berg tuomittiin vankeu-
teen yhdeksi vuodeksi ja kahdeksi 
kuukaudeksi. Kaksi tietotoimiston 
toimittajaa tuomittiin lyhyempiin 
vankeusrangaistuksiin. Presidentti 
Kyösti Kallio armahduksellaan lie-
vensi Bergin vankeustuomion kah-
deksi kuukaudeksi vankeutta ja 
toimittajien vankeustuomiot sak-
korangaistuksiksi. Tuomitut eivät 
kuitenkaan olleet halunneet vahin-
goittaa toiminnallaan Suomea ja 
Suomen rauhanneuvotteluja Mos-
kovassa. 

Moskovan rauhansopimus astui 
rintamalla voimaan 13.3.1940 klo 
11.00. Värtsilän – Matkaselän alu-
eelta oli vetäydyttävä 26.3.1940 
mennessä ja Laatokan Karjalas-
ta jo viikkoa aiemmin.  Moskovan 
välirauhan 1944 rajat vahvistettiin 
Pariisin rauhassa 1947.

Sodan aikana Värtsilän lento-
kenttä palveli muun muassa Len-
torykmentti 4:n alaisen Lentue Ah-
tiaisen tukikohtana kesällä 1942. 
Lentue kuvasi topogra kunnalle ja 
suoritti kaukolentotehtäviä.   

 
Kohti tätä päivää

Värtsilän maa-alasta suurin osa 
(216 neliökilometriä) jäi luovute-
tulle alueelle.  Värtsilässä oli ennen 
Tohmajärveen liittämistä 663 asu-
kasta ja maapinta-alaa 136 neliö-
kilometriä. Kuntakeskuksena toimi 
Uusikylä. Venäjän puolen Värtsilä 
kuuluu Karjalan tasavallan Sorta-
valan piiriin. Se on 3100 asukkaan 
(2011) ja 93 neliökilometrin kau-
punkimainen taajama. 

Värtsilän palanut kirkko. Sotatoimialue 1941. SA-kuva.

Pieni hirsitalo Värtsilässä. Postikortti. Värtsilän valokuvaamo.

Sodan aikana rakennettua Värtsilää. SA-kuva.
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Niiralan rajanylityspaikka avat-
tiin rautatieliikenteelle 1945 ja 
maantieliikenteelle 1964. Matkus-
tajaliikenne aloitettiin 1988. Niira-

lan kansainvälinen rajanylityspaik-
ka avattiin 1.12.1995. Ylityspaikka 
on toiminnassa ympäri vuoden 24 h 
vuorokaudessa. Vuonna 1994 val-

mistunut päärakennus on mitoitet-
tu 150.000 vuosittaisen rajanylit-
täjän mukaan. Rajanylitysmäärien 
nopeasti kasvaessa rajanylityspai-

Tuhotut talot Värtsilässä 17.3.1940 SA-kuva. Räjäytetty rautatiesilta. Värtsilä 11.7.1941. SA-kuva.

Ensimmäinen juna saapui Värtsilän asemalle 
16.7.1941. SA-kuva.

Yleiskuva Värtsilän keskuksesta 11.7.1941. 
Suomalaiset kohtasivat hyökkäysvaiheessa 
hävitetyn Värtsilän. SA-kuva.

Raja. Värtsilä 11.7.1941. SA-kuva. Luutnantti Puhakan Fiat –kone. Värtsilä 13.7.1941. 
SA-kuva.
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kalle on tehty useita parannuksia 
muun muassa rakentamalla lisä-
kaistoja ja kaistatarkastusraken-
nuksia. Vuonna 2012 raja-aseman 
kautta kulki 850.000 ajoneuvoa ja 
noin 1,5 miljoonaa matkustajaa.

Karjalan Sanomat tiedotti 
13.2.2014, että Venäjän ja Suo-
men rajan Karjalan osuuden seit-

semästä rajanylityspaikasta ei mi-
kään ole päässyt varusteluviraston 
2020 kohdeohjelmaan. Lehti ker-
too edelleen, että suunnitelmissa 
oli ennen karsimista Värtsilän ja 
Lytän sisällyttäminen kohdeohjel-
maan. 

Värtsilä on sijainnut historiansa 
ajan idän ja lännen rajojen mur-

ros- ja polttopisteessä. Värtsilä 
on poltettu ulkopuolisten toimesta 
moneen kertaan. Väki vaihtui ko-
konaan 1600-luvulla. Evakkotiel-
le lähdettiin 1939. Palattiin. Uusi 
evakkotie johti pysyvään poistu-
miseen rajan taakse jääneeltä alu-
eelta. Vain palaset reuna–Karjalaa 
jäivät Suomen puolelle.  Värtsilän 

BL –koneita lähtövalmiina kentällä. Värtsilä 
11.12.1943. 

Näkymä sodan raunioista nousseesta Värtsilästä. 
Uudet työväen asunnot ovat kohonneet kylän 
laitaan. Värtsilä 4.9.1944. SA-kuva.

Lähtö Värtsilästä. Värtsiläinen rouva siirtämässä 
tavaroitaan asemalle 4.9.1944. SA-kuva.

Värtsilän tehtaat, Pohjois-Karjalan tunnetuin 
teollisuuslaitos ennen evakuointia  4.9.1944. 
SA-kuva.

Värtsilän kylätalon pihapiirissä on Nils Ludvig Arppen 
muistomerkki 2014.
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teollisuus on seurannut aikan-
sa haasteita 180 vuoden ajan. 
Vaikka valtakunnan rajaa siir-
rettiin Moskovan rauhan 1940, 
Moskovan välirauhan 1944 ja 
Pariisin rauhansopimuksilla 
1947 vahvemman ehdoilla, 
rajat eivät ole kahlinneet Nils 
Ludvig Arppen työn perustal-
ta kasvanutta Wärtsilää. Tä-
nään alansa markkinajohtaja 
Wärtsilä toimii maapallon eri 
puolilla. Värtsiläisten Seura 
ry tekee arvokasta työtä vaa-
liessaan Värtsilän kunniak-
kaita perinteitä yhdistäen nii-
tä tämän päivän haasteisiin ja 
huomisen suunnitelmiin.

Lähteitä:
Joensuun maakunta-arkisto, Veijo Salo-
heimon kokoelma: Tuomiokirjamuistiin-
panot 1635–1809. Kotelot 47–51.
Jussila, Risto: Kun STT maanpetokseen 
syyllistyi. Tietovuoto asiakirjojen valos-
sa.  Rumpunen, Kauko I (toim.): Salai-
set kansiot.  Uusia yllättäviä tapauksia 
talvi- ja jatkosodan vuosilta. Oy Vali-
tut Palat – Reader´s Digest Ab. Helsin-
ki 2010. 
Jaana Juvonen: Vanhan Tohmajärven 
historia. Pieksämäki 1990.
Olof Mustelin: Nils Ludvig Arppe – Karja-
lan teollisuuden perustaja. Porvoo 1973.
Paavo Haavikko: Wärtsilä 1834–1984. 
Wärtsilä-yhtiön ja siihen liitettyjen yri-
tysten kehitysvaiheita kansainvälisty-
väksi  monialayritykseksi. Porvoo 1984.
Unto Martikainen (toim.):  Vireä Vanha 
Värtsilä. Värtsiläisten Seura ry.  Joensuu 
2012. 

Veijo Saloheimo:  Pohjois-Karjalan asu-
tusmuodot 1600-luvulla. Joensuun kor-
keakoulun julkaisuja. Sarja A n:o 2. 
 Joensuu 1971.
Veijo Saloheimo: Entisen esivallan alle, 
uusille asuinsijoille. Ortodoksikarjalais-
ten ja inkeroisten poismuutto 1500- ja 
1600-luvuilla. Pohjois-Karjalan historial-
linen yhdistys. Tampere 2010.
Veijo Saloheimo: Pohjois-Karjalan histo-
ria III. Joensuu 1980.
Hannu Soikkanen: Talvisodan rauhante-
ko. Suomi 85. Itsenäisyyden puolustajat 
– Rintamalla. Porvoo 2012.
 Raimo Vänskä: Kansan käsissä ja kät-
köissä. STUDIA CARELICA HUMANISTI-
CA 13. Joensuu 1998. 
Wärtsilän viralliset sivut 
(http://www.vartsila.com), 
Karjalainen 10.1.2014, SA-kuva-arkisto 
ja Raimo Vänskän arkisto.

Niiralan tilan navetta toimii kesäteatterin tiloina 2014.

Niiralan rautatieasema 2014. Niiralan rajavartioasema 2014.

Niiralan rajanylityspaikka 2014.
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Värtsilän sijainti idän ja län-
nen rajapinnassa johti soti-
en aikana alueen hävityk-

seen ja väestön siirtymiseen välillä 
muuanne. Epävakaissa oloissa 
omaisuuden suojaamisen tarve 
korostui, kuten pikkuvihan vai-
heissa 1741–1742. Asukaslukuun 
nähden vanhan Värtsilän löytöjen 
määrä on Uudenkaupungin rauhan 
1721 ja Turun rauhan 1743 välisel-
tä ajalta harvinaisen suuri.  

Usein taloudelliseen ja poliitti-
sesti epävakaisiin vaiheisiin liittyy 
kuin ”pakon sanelemana” tilapäis-
ten maksuvälineiden käyttö. Suo-
messa elettiin 1850-luvun jälkipuo-
liskolla taloudellista kriisikautta, 
johon liittyen Nils Ludvig Arppe al-

Vanhan Värtsilän raha-aarteet,  
Arppen ja Aktiebolaget  

Värtsilä Osakeyhtiön  
tilapäiset maksuvälineet

Teksti: Raimo Vänskä

lekirjoitti 10.11.1859 Sortavalassa 
lunastettavat vekselit maksuliiken-
teen helpottamiseksi. Aktiebolaget 
Värtsilä Osakeyhtiö otti käyttöön 
shekkinsä toukokuussa 1918. 

Vanhan Värtsilän 
huomattavia 
maalöytöjä

Värtsilän kylä Riikola n:o 20. Tilan 
pellolta löydettiin 1889 venäläi-
siä ja ruotsalaisia hopearahoja yh-
teensä 50 kpl ja kuparirahoja 200 
kpl. Riikolan tila sijaitsi kylän kaak-
koisosassa Jukajoen eteläpuolella. 
Paikka on nykyisin Venäjän aluet-
ta. Ruotsin hopearahat olivat 1 äyri 
1634 (6), 2 äyriä 1664–1674 (6), 4 

äyriä 1667–1675 (23) ja Narvassa 
lyöty 1 riikintaaleri 1671. Venäjän 
14 rahaa olivat dengoja. Ruotsin 
äyriyksikköiset kuparirahat olivat 
vuosilta 1654–1677. 

Värtsilän Riikolan tilan 20 isän-
nät
Isäntä Aika

Juhani Hirvonen -1722–1727

Mikko Hirvonen 1728–n. 1740

Jaakko Hirvonen n. 1741–1753 

Juhani Hirvonen 1754–1779

(Matti Lintunen) (n. 1756–1767)

Matti Lintusen leski 1768–1801

Mikko Riikonen 1802–1809

Kristtiinan äyrejä Liperin Lamminniemen maalöydöstä. 4 äyriä 1671. Hallitsijan tunnuslauseena 
on ”HERRA ON MINUN SUOJELIJANI”.
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Rahat on kätketty Juhani Hirvo-
sen isäntäkaudella tai sitä ennen.  

Työmies Toropainen löysi Värtsi-
länAuvilan tilalta N:o 3 1853 ojan-
kaivun yhteydessä 29  plootun 
kätkön.  4 d sm plootuja oli 8 kpl 
vuosilta 1717, 1720, 1723, 1727 
ja 1730 ja 2 d sm plootuja 21 kpl 
vuosilta 1710, 1711, 1712, 1715, 
1717, 1719, 1720, 1721, 1722, 
1726, 1727, 1729 ja 1730. Löydön 
nimellisarvo oli 77 d sm.  Vanhim-
mat plootut saivat painoon perus-
tuvat nimellisarvojen korotukset. 
Helsingin yliopisto lunasti yhden 
plootun kutakin vuosilukua.

Värtsilän Auvilan tilan 3 isän-
nät
IsäntäAika

Tahvo Partanen -1722–1730

Antti Partanen 1731–1733

Olli Partanen 1734–1767

Juhani Partanen 1768–1781

Erkki Partanen 1782–1836

Pastori Löfström 1837

Nils Ludvig Arppe 1838–

Plootut on todennäköisesti kät-
ketty Olli Partasen isäntäkaudel-
la. Pälkjärvestä Värtsilään liitetyn 
Kuhilasvaaran Vilho Kinnarinen il-
moitti kirjeellään 4.2.1937 Akatee-
miselle museolle ”hiljattain”  löytä-
neensä hyväkuntoisen 4 d sm 1726 
plootun.  Pälkjärvi mainitaan oma-
na perevaaranaan 1500. Sodan ai-
kana vuosina 1741 ja 1742 poltet-
tiin kaikki Pälkjärven talot. Monet 
talonpojat menettivät venäläisten 
hyökkäyksessä henkensä.

Kerrotaan, että Pälkjärven kir-
kon kello, rahat ja juhlakaapu hau-
dattiin neljän kyynärän syvyyteen. 
Venäläiset saivat kätköä koskevat 
tiedot Pekka Vanhaselta kidutta-
malla tätä. Pikkuvihan aikana käy-
tiin myös ”veljessotaa” suomalais-
ten kesken rajan molemmin puolin.

Värtsilän tehtaan pellonkyntö-
töissä löytyi toukokuussa 1897 
kahdeksan plooturahan kätkö, jo-
ka sisälsi seuraavat kohteet: 2 d 
sm 1713 (2), 1719 (leima ”ympyri-
äinen”), 1720, 1730, 1734 ja 1735 
sekä ½ d sm 1735. Vuoden 1713 
plootuja ei ollut uudelleen leimat-

tu. Rahojen nimellisarvo oli 16,5 d 
sm.

Värtsilän rautatehtaan lähialu-
eelta löydettiin viljelytöiden yh-
teydessä vuoden 1865 paikkeilla 
kaksi leiviskää (1 leiviskä noin 8,5 
kg) eli noin 17 kg plootuja yhden 
kyynärän (kyynärä 59,38 cm) sy-
vyydestä. Tehtaan johto otti ploo-
tut haltuunsa. Esimerkiksi vuoden 
1717 säädösten mukaan plootujen 
nimellisarvo olisi ollut 22,5 d sm.  
Plootujen nimellisarvo- ja vuosilu-
kutietojen puuttumisen vuoksi ei 
voi arvailla kätkennän ajankohtaa 
eikä kätkön nimellisarvoakaan.

Värtsilästä löydettiin keväällä 
1896 1 taalarin plootu 1713. Ploo-
tua ei ollut leimattu uudestaan. 
Rahan nimellisarvo on 1½ d sm. 
Löydöstä ilmoitti F. S. Bergroth 
kirjeellään 14.11.1897 professori 
J. R. Aspelinille.

Värtsilästä kerrotaan löyde-
tyn vuoden 1920 paikkeilla ½ d 
sm 1710. Plootun nimellisarvo on 
0,75 d sm. Raha on Pohjois-Karja-
lan museossa (PKM 248).

Bertel Tingström mainitsee Toh-

Värtsilän plootukätköt Ruotsin vallan ajalta
Löytöpaikka 4 d sm 2 d sm 1 d sm ½ d 

sm
Yht. 
kpl

Nimellisarvo Vanhin ja nuorin Löytöaika Muuta

Värtsilä 3 8 21 29 77 1710, 1730 1853

Värtsilä 1 1 1,5 1713 1896

Värtsilä, rautatehdas 1865 17 kg

Värtsilä, tehdas 7 1 8 16,5 1713, 1735 1897

Värtsilä 1 1 0,5 1710 n. 1920

Tohmajärvi  ? 3 3 3 ? 1719 ? Värtsilä?

Kuhilasvaara 1 1 4 1726 n. 1937

Värtsilä 14 2 2 4 12 1726, 1755 1883

Plootu ½ daler silvermynt 1754. Plootu 1 daler silvermynt 1733.

Plootut toimitettiin meriteitse Viipuriin, josta plootujen tiet johtivat puolille Pohjois-Karjalaa.
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majärveltä löydetyn 3 kpl 1 d sm 
plootuja. Nuorimmassa rahassa on 
vuosiluku 1719. Tarkemmat tiedot 
puuttuvat.

Vanhan Värtsilän päätien var-
rella sijainneelta Kitulan tilalta n:o 
14 löydettiin 1883 neljä plootua: 
4 d sm 1726 ja 1755 sekä 2 d sm 
1750 (2). Rahat lunastettiin hin-
taan 21,50 mk.

Värtsilän Kitulan tilan n:o 14 
isännät

Rossi Lötjönen -1722–1723

Lauri Multanen 1724–1738

Yrjö Multanen 1739–1760

Heikki Multanen 1761–1770 

Olli Multanen 1771–1804

Kätkö ajoittunee Yrjö Multasen 
isäntäkaudella. 

Tohmajärven Värtsilän kylän Tal-
kola tilan n:o 5 pihamaalta löydet-
tiin vuonna 1883 1 ja 2 äyrin ra-
hoja yhteensä 2887 kpl. Rahat 
olivat lähteen mukaan ajanjaksol-
ta 1739–1789. Löytöä ei lunastet-
tu. Talkola sijaitsi nykyisen Venä-
jän puolella lähellä rajaa. 

Värtsilän Talkolan tilan n:o 5 
isännät
Antti Partanen -1722–1732

Juho Partanen 1733–n. 1740

Juho Partanen n. 1740–1764

Leski 1765–1790

Juho Partanen 1791–1815

Ruotsi ei lyönyt äyrejä vuoden 
1778 jälkeen, joten lähdetiedois-
sa on äyrien osalta virhe.  Adolf 
Fredrik hallitsi 1751–1771. Kus-
taa III:n viimeisessä 2 öre sm äy-
rissä on vuosiluku 1777, 1 öre sm 
äyrissä 1778 sekä 1 öre km äy-
rissä 1778. Kustaa III valmistut-

ti myös 5 kopeekan rahoja, joi-
den vuosiluvut ovat 1764, 1778 
ja 1787. Nämä suunniteltiin käy-
tettäväksi Kustaa III:n 1788–1790 
sodassa valloittamilla venäläisalu-
eilla. Aluevalloitukset eivät kuiten-
kaan toteutuneet. Kätkö on tehty 
valtiopäivämies Juho Partasen les-
ken (1765–1790) tai Juho Partasen 
(1791–1815) aikana.  

Alueen kokoon ja asukaslukuun 
nähden Värtsilän löytöjen mää-
rä ja nimellisarvo on harvinaisen 
suuri siitä huolimatta, että lähes 
kaikki löytöilmoitukset ajoittuvat 
1800-luvulle ja viimeisimmät löy-
döt 1930-luvulle. Kätköt ovat pal-
jastuneet lähinnä pelto- ja raken-
nustöiden yhteydessä.

Värtsilän 1600- ja 1700-lukujen 
asukasmääriin nähden rahoja on 
löydetty poikkeuksellisen paljon. 
Kauppa kävi ja raha liikkui rajan 
yli.  Suurin osa kätkörahoista on 
valmistettu ennen Hattujen sodan 
ja pikkuvihan kautta. Lähes kaik-
ki Värtsilän talot poltettiin 1742. 
Asukkaiden piti paeta. Omaisuus 
pyrittiin suojaamaan.  

Tilapäiset 
maksuvälineet 

Tilapäiset maksuvälineet ovat 
yleensä eräänlaista ”hätärahaa”, 
jonka käyttöön oton syynä on liik-
keellä olevan virallisen rahan lii-
an pieni määrä tai puuttuminen. 

Monesti ”hätärahan” käyttö liit-
tyy sotaan, sodan uhkaan, ka-
tastrofeihin, nälänhätään tai jo-
honkin muuhun hätätilan syyhyn. 
Ruotsissa valmistettiin hätärahoja 
”nödmynt” 1710-luvulla. Niitä pai-
nettiin suunnattomia määriä muun 
muassa Saksassa, Itävallassa ja 
Unkarissa ensimmäisen maailman-
sodan jälkeen.

Suomessa tilapäisiä maksuväli-
neitä käytettiin erityisesti 1850-lu-
vun jälkipuoliskolla. Tällöin Krimin 
sota oli vaikeuttanut monin tavoin 
myös Suomen taloutta. Vuonna 
1856 viljasato oli erittäin heikko. 
Käteisrahaa ei juuri ollut ja luoton-
saanti oli lähes mahdotonta. Ho-
pearaha katosi liikkeestä. Ruplan 
kurssi laski nopeasti. Kerrotaan, et-
tä Pietarsaaren markkinoilla 1859 
rinkeleitä käytettiin maksuvälinei-
nä vaihtorahan puutteen vuoksi. 
Yksi rinkeli saattoi vastata yhtä tai 
kahta kopeekkaa. Monet yritykset, 
tehtaat ja kauppahuoneet alkoivat 
valmistaa omia maksuvälineitään, 
vaikka menettely ei ollutkaan lain 
mukaista.

Suomessa käytetyistä ”hätära-
hoista” on käytetty yleensä nimeä 
”tilapäiset maksuvälineet”. Tilapäi-
siä maksuvälineitä ovat laskeneet 
liikkeelle valtiot, viranomaiset, yri-
tykset, yhteisöt ja jossain määrin 
myös yksityiset henkilöt. Tilapäi-
sistä maksuvälineistä on käytetty 
useita eri nimityksiä, kuten seteli, 

Viipurin postileima 10 kopeekan 
1860 postimerkissä.

Useimmat maakätköt ovat löytyneet peltotöiden yhteydessä. 
Reserviläinen perunan multauksessa Tohmajärvellä  9.7.1941. 
SA-kuva 25221.
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shekki, vekseli, velka, velkakirja, 
postilähetysvekseli, osoitus, lippu, 
lipuke ja vaihtomerkki.   

Arppen ”setelit” 
vekseleinä.

Arppen teollisen rakentamisen sekä 
rauta- ja sahateollisuuden voimak-
kaan kasvun kaudella 1850-luvulla 
metallirahan kerrotaan kadonneen 
liikkeestä. Venäläiset kiersivät os-
tamassa kaiken saatavissa olevan 
hopearahan. Tästä seurasi luonnol-
lisesti kova vaihtorahan puute ja 
rahan arvon kohoaminen 1860-lu-
vun alussa parikymmentä pro-
senttia. Arppe korjasi vaihtorahan 
puutetta painattamalla omia ”sete-
leitään”, joita kansa kansa kutsui 
koirankieliksi. Vekselit on päivätty 
10.11.1859 ja ne on asetettu H. H. 
Eduard Boehm & Co:n, Sortavala, 
maksettaviksi. Asettaja on eräissä 
kappaleissa merkitty soikio-koho-
leimalla ”Wärtsilä Bruks Stämpel”. 
Paperin väri vaihtelee nimellisar-
von mukaan. Painotyön on tehnyt 
F. Liewendal, Helsinki. 

Aktiebolaget Värtsilä 
Osakeyhtiön ”setelit” 

shekkeinä
Jorma Pasasen mukaan Värtsilän 
shekkejä on kahta tyyppiä. Tyypin 
I numeroiduissa lipukkeissa vuosi-
luku on avoin. Näissä mainitaan, 
että omistajille maksetaan ”vaadit-
taessa” 5 p. Painatus on mustalla 
värillä vaalean keltaiselle paperil-
le. Lipukkeen koko on 40 x 50 mm.  
Tyypin II shekit ovat numeroituja. 
Vuosiluvut 1918, 1919, 1920 ovat 
painettuja, mutta päiväykset on 
allekirjoitettu käsin. Pasanen ker-
too vuoden 1918 shekkejä päivä-
tyn touko–elokuun aikana. Pasa-
nen olettaa, että uusintapainoksia 
on otettu ainoastaan 5 pennin ja 10 
pennin shekeistä. Kaikki suurem-
mat nimellisarvot lienevät Pasasen 
mukaan vuodelta 1918. Vuosina 
1920–1921 päällekirjoituksissa on 
käytetty yhtä leimaa nimellisarvol-
taan 5 markkaa pienemmissä she-
keissä. 5 markan ja sitä suurem-
missa shekeissä on kaksi leimaa. 
Painatuksessa on käytetty mustaa 
väriä kellertävälle paperille.

Nils Ludvig Arppen vekselit 1859
Nimellisarvo Painopaperin väri Koko

5 kopeekkaa Keltainen 50 mm x 135 mm

20 kopeekkaa Sininen 50 mm x 135 mm

25 kopeekkaa Harmaa 50 mm x 135 mm

50 kopeekkaa Vaalean punainen 50 mm x 135 mm

75 kopeekkaa Vaalean harmaa 50 mm x 135 mm

1 rupla Harmaa 50 mm x 135 mm

Värtsilän shekit
Nimellisarvo Koko mm x mm

5 p 34 x 74

10 p 39 x 76

25 p 44 x 81

50 p 49 x 85

1 mk 54 x 91

5 mk 58 x 100

10 mk 67 x 118

20 mk 77 x 131

100 mk 95 x 153

Yhtiön ja paikkakunnan nimen 
kirjoituksessa on vaihteluita. Van-
hempaa ja uudempaa kirjaintyyp-
piä käytetään.  Värtsilä ja Wärtsi-
lä vaihtelevat, kuten A.B. Wärtsilä 
O.Y. ja Aktiebolaget Värtsilä Osa-
keyhtiö.

Oliko Värtsilän tehtaan shekki-
en liikkeelle laskun aloitus touko-
kuussa 1918 sattumaa vai sidok-
sissa kansan vaikeisiin vaiheisiin. 
Suomessa vallitsi 1918 ankara 
elintarvikepula. Eräiden arvioiden 
mukaan noin 800.000 suomalais-
ta kärsi aliravitsemuksesta. Tou-
kokuussa päättyi kansalaissota. 
Tehdaspaikkakunta Värtsilä kär-
si sodassa maakunnan suurimmat 
miestappiot: punaisten puolella 
kuoli 42 henkilöä ja valkoisten jou-
koissa neljä henkilöä. Kansalaisso-
ta kosketti välittömästi Värtsilän 
kymmeniä perheitä. Tehdasyhteisö 
pyrki parantamaan kansan elinolo-
ja muiden toimijatahojen kanssa. 

Nils Ludvig Arppe ja Aktiebolaget 

Arppen 5 kopeekkaa 
10.11.1859 etu- 
ja kääntöpuolelta, 
allekirjoittajana Arppe.  
Kuvat Michael Widenius.

Arppen 50 kopeekkaa 
10.11.1859 etu- 
ja kääntöpuolelta, 
allekirjoittajina Arppe ja 
Fabritius. 
Kuvat Michael Widenius.
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Värtsilä Osakeyhtiö ovat 
kansallisen mittapuun mu-
kaan olleet aikansa edis-
tyksellisiä toimijoita turva-
tessaan maksuliikenteen 
toimivuutta omilla ”se-
teleillään”.  Nämä toimet 
vahvistivat Värtsilän talou-
dellista kasvua ja yhteisöl-
lisyyttä.

Kuvat: SA-kuva, 
Michael  Widenius, 
Teemu  Kortelainen, 
 Timo Ruotsalainen ja 
Raimo Vänskä

    

Aktiebolaget Värtsilä Osakeyhtiö  shekit  5p N:o 7792, 10 p N:o 3733, 
50 p N:o 2170 ja 1 mk N:o 2880 1918. Kuvat  Timo Ruotsalainen.

Aktiebolaget Värtsilä Osakeyhtiö  shekit  10 p 
1918 ja 5 p 1919.  Kuvat Teemu Kortelainen.

Lähteet:
Erkki Borg:  Suomessa käytetyt rahat. 
Toinen painos. 1976.
Jaana Juvonen:  Vanhan Tohmajärven 
historia. Pieksämäki 1990.
Kimmo Katajala ja Jaana Juvonen 
(toim.): Maakunnan synty. Pohjois-Kar-
jalan historia 1809–1939. Hämeenlinna 
2006. 
Olof Mustelin: Nils Ludvig Arppe – Karja-
lan teollisuuden perustaja. Porvoo 1973.
Jorma Pasanen: Rahakirja. Helsinki 1968.
Jorma Pasanen: Tilapäiset maksuvälineet 
Suomessa. Suomen Numismaattisen Yh-
distyksen julkaisuja 2. Helsinki 1972. 
Paavo Haavikko: Wärtsilä 1834–1984. 
Wärtsilä-yhtiön ja siihen liitettyjen yritys-
ten kehitysvaiheita kansainvälistyväksi 
monialayritykseksi. Porvoo 10984.

Unto Martikainen (toim.):  Vireä Van-
ha Värtsilä. Värtsiläisten Seura ry. Joen-
suu 2012. 
Veijo Saloheimo:  Pohjois-Karjalan asu-
tusmuodot 1600-luvulla. Joensuun kor-
keakoulun julkaisuja. Sarja A n:o 2. Joen-
suu 1971.
Veijo Saloheimo:  Entisen esivallan al-
le, uusille asuinsijoille.  Ortodoksikarja-
laisten ja inkeroisten poismuutto 1500- ja 
1600-luvuilla. Pohjois-Karjalan historialli-
nen yhdistys. Tampere 2010.
Veijo Saloheimo: Pohjois-Karjalan historia 
III. Joensuu 1980.
Raimo Vänskä:  Kansan käsissä ja kät-
köissä. STUDIA CARELICA HUMANISTICA 
13. Joensuu 1998. 
Raimo Vänskän arkisto.
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VÄRTSILÄ TÄNÄÄN

Lähden ajamaan autolla Kon-
tiolahden Jakokoskelta. Kul-
jen Mönnin, Selkien ja Rök-

sän kylien läpi Ilomantsintielle, 
josta poikkean Koveron kylän ohi 
Tuupovaaran kirkolle. Siellä huo-
maan tienvarressa taulun, jossa 
lukee: VÄRTSILÄ 42. Matka jat-
kuu Joensuun Öllölään ja Hoilo-
laan. Tienvarrella ilmoitetaan kol-
me kertaa: VÄRTSILÄ 33, 27,22.  
Käännyn Via Karelialle. Vastaan il-
mestyy Tohmajärven kunnan raja. 
Jatkan matkaa. Tien varressa on 
VÄRTSILÄ-tauluja.

Saavun Jänisjoelle. Sillan takana 
vasemmalla on Arppen piha, ja sen 
keskellä kylätalon edessä Nils Lud-
vig Arppen pysti. Olen Värtsilässä. 
Mutta mikä on Värtsilä? 

VÄRTSILÄN KYLÄ
1800-luvulla Värtsilä oli vaatima-
ton Tohmajärveen kuulunut kylä, 
jonne vuonna 1834 pastori Gus-
taf Löfström perusti sahan. Kaksi 
vuotta myöhemmin saha siirtyi ho-
vioikeuden auskultantti Nils Ludvig 
Arppeen omistukseen. Kun sahate-
ollisuus joutui maassa vaikeuksiin, 
Arppe siirtyi rautateollisuuden pa-
riin. Pian Värtsilästä tuli Suomen 
suurin rautateollisuuden paikka-
kunta.

Arppen suku sai aikaan tehtaan 
ympärille vireää elinkeinoelämää 
ja kulttuuritoimintaa. Muun muas-
sa Tohmajärven ensimmäinen kan-
sakoulu aloitti Värtsilässä vuonna 
1858. Kylässä aloitti nuorisoseura 
Suomen ensimmäisten joukossa. 
Tehdas rakennutti kylään kirkon ja 
palkkasi papin ja kanttorin. Värtsi-
lään syntyi tehdasseurakunta, jo-
ka virallisesti kului Tohmajärveen.

Kehitys johti lopulta siihen, että 
tehdasseurakunnasta tuli vuonna 
1909 itsenäinen kirkkoherrakunta 
ja vuonna 1920 Värtsilästä itsenäi-
nen kunta.

VÄRTSILÄ: kylä  
– kunta – pitäjä

Värtsilän pitäjä kartalla (Otto Rummukaisen toimittaman 
Värtsilän vaiheita -kirjan takakansi).
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Värtsilän kylän vaiheista on saa-
tavissa tietoa ainakin seuraavista 
lähteistä: Piirteitä Värtsilän seu-
dun asutuksesta ja teollisuudesta 
– Jaana Juvonen (Jaana Simonen, 
Aira Kuronen), Vanhan Tohmajär-
ven historia – T. I. Kasanen, Värt-
silä. Muistelmia kylän ja kunnan 
vaiheista vuoteen 1945 – Paa-
vo Haavikko, Wärtsilä 1834–1984 
– Unto Martikainen (toim.), Vireä 
Vanha Värtsilä. 

VÄRTSILÄN KUNTA
Talvi- ja jatkosota tuhosivat Värtsi-
län keskustan pahoin, ja rauhante-
ossa se jäi Neuvostoliiton puolelle. 
Suomen puoleinen Värtsilä jatkoi 
itsenäisenä kuntana. Vaikka rau-
tatehdas ei enää ollut paikkakun-
nan elinvoimaisuuden keskus, oli 
vilkasta jälleenrakennustoimintaa. 
Kunnan maatila oli kookas. Sen yh-
teydessä toimi raamisaha ja myl-
ly. Entinen kunnalliskoti, Valkoi-
nen talo, majoitti suuren määrän 
perheitä. Kirkkoherra ja kanttori 
asuivat siellä muutaman vuoden, 
kunnes seurakunta rakensi pap-
pilan samaan aikaan uuden kir-
kon kanssa. Merkittävä tapahtuma 
oli 6.8.1950, kun vihittiin arkki-
tehti Veikko Larkaksen suunnitte-
lema kirkko seurakuntakotineen. 
Wärtsilä-Yhtymä avusti rakennus-
kustannuksissa monen muun ta-
hon rinnalla. Vuorineuvos Wilhelm 
Wahlforsin sydän oli jäänyt Värtsi-
lään. Siitä on osoituksena mm. ur-
kujen ja sodissa kaatuneiden muis-
totaulujen lahjoittaminen.

Värtsilän Osuuspankki hoiti kun-

talaisten raha-asioita. Kauppo-
ja oli useampiakin. Kylissä omat 
kansakoulut. Väliaikaisina kirkkoi-
na toimineet maamiesseurojen ta-
lot tarjosivat tiloja erilaisille ko-
koontumismuodoille. Työväentalo 
omalla tahollaan mm. elokuvien 
näyttämönä. Kunta rakensi uuden 
toimitilan. Tosin se merkitsi sitä, 
että Valkoinen talo jäi käyttöä vail-
le ja Nils Ludvig Arppen vanhim-
man pojan rakentama Niiralan hovi 
purettiin. Tuohon aikaan ei paikka-
kunnan kulttuuriperintöä osattu 
erityisesti erityisesti arvostaa. Oli 
kova into rakentaa uutta.

Terveystalossa saatiin lääkärien 
hoitoa. Terveyssisar ja kätilö kul-
kivat taloissa apuaan tarjoamassa.

Tärkeä edistysaskel saavutet-
tiin, kun Kaurilan pääteaseman ti-
lalle tuli Niiralan rautatieasema. 
Värtsilän metsistä kulkivat päivit-
täin kymmenet autot puulastei-
neen asemalle. Vanha silta Jänis-
joen yllä notkui. Piti rakentaa uusi 
silta sen viereen. Saman kohtalon 
sai myös Niiralassa Kuosmasen sil-
ta. Sekään ei kantanut kehityksen 
painolasteja. Niiralassa aloitti Nur-
minen Logistic huolintatoiminnan.

Eri yhdistykset tarjosivat harras-
tuksille mahdollisuuksia. Oli kaksi 
urheiluseuraa. Partiotoimintakin 
virisi. Martat, Maamiesseurat, So-
tainvalidit, Kotiseutuyhdistys jne.

Mielenkiintoista ja yksityiskoh-
taisempaa tietoa löytyy kotiseu-
tuneuvos, ”Päkälävaaran Päätalo” 
Otto Rummukaisen toimittamas-
ta kirjasta Värtsilän vaiheita. Kir-
kon osalta: Erkki Lintunen, Värtsi-
län kirkot.

VÄRTSILÄN PITÄJÄ
Värtsilän paluu Tohmajärveen ta-
pahtui samassa järjestyksessä 
kuin erokin. Värtsilän seurakunta 
lakkautettiin vuonna 2003 ja kunta 
vuonna 2005. Mutta Värtsilää voi 
perustellusti pitää Tohmajärveen 
kuuluvana pitäjänä, samoin kuin 
muitakin kunta- ja seurakuntalii-
toksessa hallinnollisen itsenäisyy-
tensä menettäneitä yhteisöjä. Täl-
lä tavoin voi vaalia niitä perinteitä, 
joita edelleen on tietyillä kylillä 
keskenään. Värtsilän pitäjään kuu-
luvat seuraavat kylät: Kenraalinky-
lä, Kaustajärvi, Tervavaara, Pykä-
lävaara, Patsola, Niirala. Uusikylä 
on sulautunut pitäjän eräänlaisek-
si keskukseksi, jossa on kylätalo, 
Arppen piha ja kirkko. Uusikylä-ni-
meä ei enää käytetä.

Värtsilän pitäjä on perinteinen, 
henkinen, toiminnallinen ja elä-
myksellinen yhteisö, ja juuri sel-
laisena osa Tohmajärveä. Kouluista 
on koulukäytössä vain yksi, Niira-
lassa sijaitseva Värtsilän ala-as-
te. Entinen Uudenkylän koulu, sit-
temmin kirjasto ja kokoustila, on 
yksityisen omistuksessa, samoin 
entinen pappila, molemmat ter-
veystalot, pankki, entinen posti-
talo. 

Kauppoja on Niiralassa yksi. Val-
koista taloa kunnostaa yksityinen 
omistaja. Kunnanvirasto on kyläta-
lona. Kunnan maatilan navetassa 
toimii kesäteatteri. Kenraalinkylän, 
Kaustajärven ja Tervavaaran kou-
lut on myyty. Patsolan koulua yrit-
tää kunta myydä ja Kaustajärven 
entistä rajavartiostoa Senaattikiin-
teistö. Sääperin entinen rajavar-
tiosto on yksityisenä asuintalona.

Kirkkoa pyritään pitämään kun-
nossa. Leminrinteen ja Kaustajär-
ven hautausmaat ovat käytössä.

Niiralan kehittymistä merkittä-
väksi osaksi Tohmajärveä ja koko 
maakuntaa toivotaan.

Tällaisessa tilanteessa asuu noin 
600 Tohmajärven kuntalaista Värt-
silän pitäjässä. Se on vajaa kym-
menes sotia edeltäneen Värtsilän 
asukasluvusta. Värtsiläisyys kui-
tenkin elää, ja mikä merkillistä, si-
tä löytyy eri puolilta maata. Sen 
voi huomata lukiessaan verkkoleh-
ti Värtsiä. Eikä vain sitä, vaan myös 
sen, että lehteä luetaan noin 40 eri 
maassa! Mutta niinhän on Wärtsilä 
Oyj:n tuotantolaitoksiakin eri puo-
lilla maailmaa, ja Wärtsilän laivat 
seilaavat valtamerillä.

Vireä Värtsilä elää yhdistyksis-
sä, joita on runsaasti. Jäsenmää-
rältään suurin on Eläkeliiton Värtsi-

Värtsilän laakso, jonka läpi virtaa tunteikas Jänisjoki. Arppen piha 
kylätaloineen ja kesäteattereineen, Hotelli Joki. Kuva: Eira Varonen
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Nils Ludvig Arppen pysti, joka 
tuotiin evakossa rajan taakse 
jääneestä Värtsilästä. 
Kuva: Eira Varonen

Värtsilä-strategian epävirallinen organisaatio 
Kuva: Erkki Lintunen

län yhdistys, jonka sadan jäsenen 
joukkoon mahtuu jäseniä Värtsilän 
ulkopuoleltakin. Haasteena on kui-
tenkin, miten yhdistysten toimin-
taan saataisiin lisää tuoreita voi-
mia.

Järjestöväen keskuudessa on 
pohdittu ns. Värtsilä-strategiaa, 
jonka päämääränä on Vireä Värt-
silä. On nimetty tavoitteita, joiden 
kautta siihen päästään, ja keinoja 
tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Värtsilä-strategian epävirallinen 
organisaatio on hahmotus siitä, 
miten yhdessä, yhteistyössä, teh-
täviä jakaen ja Värtsilää rakasta-
en voi syntyä vireää elämää ja hy-
vinvointia Tohmajärven itärajalla 
Värtsilän pitäjän kylissä, kodeissa 
ja työpaikoilla. Näissä tavoitteis-
sa on ansiokkaasti mukana myös 
Värtsiläisten Seura, joka Joensuu 
keskuksenaan kokoaa laajalti Värt-
silän ystäviä ympäri maakunnan, 
jopa valtakunnan.

Erkki Lintunen Kuva: Eira Varonen

Värtsilää voi pitää kolmannen 
sektorin yhteisönä. Ehkä ihan edel-
läkävijänä meneillään olevien ra-
kennemuutosten aikana.

Menneisyys – nykyisyys – tule-
vaisuus ovat ominaista juuri kol-
mannen sektorin toiminnoissa.

Erkki Lintunen
Kirjoittaja on toiminut 

mm. Värtsilän kirkkoherrana 
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Suomen Rahapaja alkoi lyö-
dä tänä vuonna 2014 valtio-
varainministeriön päätökses-

tä pienen määrän käyttörahoja. 
Kolikot on valmistettu pääosin nu-
mismaattiseen tarkoitukseen.

Tänä vuonna yritykset voivat ostaa 
käyttörahoja numismaattisiin tar-
koituksiin vain Suomen Rahapajan 
kautta. Liikepankit eivät enää toimi 
numismaattisten rahojen eli keräi-
lyrahojen jakelijana, sillä Rahapaja 
ottaa vastuulleen numismaattisten 
kolikoiden varastoinnin ja jakelun.
Numismaatikkojen piireissä kes-
kustelu tulee varmasti jatkumaan 
ainakin seuraavista aiheista...

Oliko välitystoiminta kilpailutettu 
ja millä argumenteilla eliminoitiin 
rahanvälityksestä ulos aikaisem-
min asiaa hyvin hoitaneet liikepan-
kit sekä annettiin monopoliasema 
yhdelle, ja miten asiaan suhtautuu 
EU:n tuomioistuin? 

Mikä on tulkinta arvonlisäveros-
ta, kun selkeästi tiedotteessa ker-
rotaan maksettavan kolikoista ni-
mellisarvo, mutta siitäkin osuudes-
ta lasketaan arvolisäveroa. Onko 
kyseessä Rahapajan oma tulkinta 
vai oikeasti verottajan päätös? 

Rahapajan omista päätöksistä on 
jo vastaavia esimerkkejä. Maakun-
tien rakennukset rahoissa, pari en-
simmäistä olivat verollisia – kaup-
pa ei käynyt. Seuraavat rahat myy-
tiin nimellishinnalla ja verottoma-
na, mikähän nämä loput kolikot te-
ki verottomiksi?

Numismaattinen keräilyraha -ni-
mikkeen lanseeraamalla saatiin 10 
euron lisä! Liikepankkien toimiessa 
välittäjänä kauppiaat myivät kolik-
kosarjoja keskimäärin 5–7 eurol-
la sen ilmestyessä – nyt ni-
men lisäyksellä hinnaksi tu-
lee 16 euroa.

Mikä on ”Numismaattinen 
käyttö raha”, jota ei lasketa liiken-
teeseen? Käytännössähän vain ku-
vasarjasta puuttuva, 4,7 miljoo-
nan kappaleen painoksen käsit-

Nythän Rahapaja tempun teki – ja 
vieläpä valtiovallan suostumuksella

Teksti: Heikki Arppi

tävä 5 sentin kolikko on normaa-
li käyttöraha, muut ovat vain käyt-
törahaa muistuttavia 200 000 kap-
paleen minipainoksineen.

Tällä tempulla ne muuttuvat nu-
mismaatikon silmissä vain rahan 
kopiomitaleiksi tai jetoneiksi.

Suomen Rahapaja Oy on yritys, 
jonka liiketoimintana on metallira-
han valmistaminen. Miksi sotkeu-
tua pankki- ja välitysliiketoimin-
taan?

Rahapajan tiedotteen mukaan ”Nu-
mismaattisia käyttörahoja”  tar-
jotaan jälleenmyyjähintaan pak-
kauk sissa, joissa on 200 kappa-
letta jokaista rahaa. Näitä pakka-
uksia tulee nyt myyntiin yhteensä 
570. Yhden pakkauksen hinta on 
1752,82 euroa (+ ALV 24 %). Li-
säksi veloitetaan 8,6 kilon lähetyk-
sestä Itellan listahinta 10,30 eu-
roa.

Mistään tiedotteesta ei saa täyttä 
varmuutta, tuleeko myöhemmin 
lisälyöntiä syksyllä, kuten vuonna 
2004 tehtiin puolen miljoonan lisä-
painos.

Liikepankkien välittäessä käyttö-
rahoja on hintaan lisätty muutama 
kymppi. Lisäksi käyttöraha oli nol-
laverokannassa ja näin kuulunut 
marginaaliverotuksen piiriin. Käy-
tännössä rahasarjan 1s – 2€ mak-
saessa 3,88 euroa eli nominaaliar-
von ja kauppias myy setin vaikka 6 

eurolla, on hän maksanut voitosta 
arvonlisäveroa marginaaliverotuk-
sen mukaan eli vain 2,12 eurosta.
Taisivat keräilijät joutua maksu-
mieheksi Rahapajan uusiin, ylimi-
toitettuihin toimitiloihin...

Eniten tämä valtion hyväksymä 
rahastus vaikuttaa juuri nuoriin, 
aloittelevien kerääjiin – varsinkin, 
kun Tasavallan presidentistä läh-
tien ollaan huolestuneita nuoris-
ta ja panostetaan jopa EU-rahaa 
nuorisotyöhön ja heidän harras-
tusmahdollisuuksiinsa. Tässä va-
lossa tuntuu oudolta valtiovarain-
ministeriön toiminta kyseisiä so-
pimuksia solmiessaan Rahapajan 
kanssa.
Toimivin protesti on aina ollut, kun 
asiakkaat äänestävät jaloillaan. 
Nyt osa kauppiaista ”unohti” osta-
jakuntansa edun euron kuvat mie-
lessään ja ajatellen vain omaa bis-
nestään. Heihin luotti Suomen Ra-
hapajakin hinnoitellessaan sanelu-
politiikallaan uutuusrahat. Loppu-
jenkin myyjien oli lähdettävä mu-
kaan.

Tällä muutamien kauppiaiden käyt-
täytymisellä on varmasti vaikutus 
myös seuraaviin 2 euron juhlara-
hoihin – keräily muuttui bisnek-
seksi jo alkuportaassa.

Kuten asiaa vastustavassa addres-
sissa todettiin, on Rahapajan toi-
minta kovin lyhytnäköistä.

”Eihän se tosin varsinaisia keräi-
lijöitä ole koskaan halunnutkaan 
tavoittaa, vaan hää- tai ylioppilas-
lahjan ostavia satunnaisostajia, tai 
sitten seniilejä vanhuksia, jotka al-
lekirjoittavat laskun kun sellainen 
eteen tuodaan.

Vai onko joku joskus tavannut Ra-
hapajan edustajan kotimaisissa  

huutokaupoissa tai liittokoko-
uksessa? Ainoastaan ulkomai-
set messut kelpaavat, kun siellä 

saa luoda kivoja pikku strategioita 
muiden kollegojen kanssa!”

Tuohon kommenttiin on helppo yh-
tyä.

Keräilyrahapussi 2014. 
Kuva: Suomen Rahapaja
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OSAKEYHTIÖ tai  
MELKEIN OSAKEYHTIÖ

Teksti: Pentti Suni

Rajan Raha lehdessä on usein 
kirjoitettu suomalaisista osa-
kekirjoista. Osakekirjakeräi-

lijöitä varten perustettu yhdistys, 
lisääntynyt monipuolinen kirjoitte-
lu ja alaa tukeva kirjallisuus ovat 
oiva esimerkki siitä, kuinka uusi-
kin keräilyalue saa kannatusta, 
kun vain sattuu ensiksi löytymään 
asialle tosissaan vihkiytyneitä mie-
hiä tai naisia, jotka laittavat pyörän 
pyörimään.

Itse olen osakekirjoihin törmän-
nyt sattumanvaraisesti ja tietoni 
niistä ovat hyvin hajanaista, Huu-
tokauppoja tekevien olisi kuitenkin 
tärkeää saada uutta tieto ainakin 
osakekirjojen harvinaisuuksista, 
mahdollisista erikoisuuksista ja 
hintaan vaikuttavista muista teki-
jöistä.

OSAKEREKISTERI
Osakekirjojen muuttami-
nen (säilytys) sähköiseen 
rekisteriin muutti fyysisen 
osakepaperin säilytyksen 
”bittien” maailmaan ja 
samalla toimenpide te-
ki keräilyyn samanlaisen 
tempun kuin euron tu-
lo markalle – loppu mi-
kä loppu. Itse sain kokea 
tämän muutoksen vuosi 
sitten, kun Pirkanmaan 
Uusi Panimo (PUP), ny-
kyisin Nokian Panimo, 
päätti liittää osakkeet 
sähköiseen rekisteriin.  
Alkuperäiset osakekirjat liit-
teineen tuli lähettää Evli-pankkiin 
ja kun pyysin nöyrästi, että palaut-
taisivat edes yhden paperin minul-

le takaisin muistoksi niin palautus-
postissa tuli valittelut ja yksi kaunis 
värillinen kopio! Ainoa pelastus oli-
si tietysti ollut jättää vaikkapa yksi 
kymmenen osakkeen paperi itsel-
leni ja antaa sen vanhentua (mi-
tätöityä).

Keräilijöille materiaalia kuitenkin 
riittää, sillä onhan osakekirjoja jää-
nyt kiertoon vielä  ainakin 150 vuo-
den ajalta, joitakin vähän, joitakin 
erittäin vähän ja joitakin hyvin run-
saasti. Lisäksi kerääjä voi tavoitel-
la myös virhepainamia, variantte-
ja ja käyttämättömiä eli blancoja.

ONKINIEMEN 
RAVINTOLA 

OSAKEYHTIÖ?
Tamperelaisena olen törmännyt 
”osakeyhtiöön”, jonka olemassa-
olosta on toistaiseksi hyvin vähän 
tietoa. Joskus mainitun ravinto-
lan koko toimintaa on epäilty ol-
leenkaan. Kun Aamulehden Moro 
-liitteessä mainittiin Onkiniemen 
ravintolan nimi, herätti se paikal-
listen lukijoiden mielenkiinnon. 
Amurin kaupunginosan elämää kä-
sittelevässä kirjassaan Arvo Ruo-
honen kertoo, että Suomen Trikoon 
voimalaitoksen naapurissa ylhäällä 
mäellä oli ravintola. Kirja ei mai-
nitse ravintolan toiminnasta muu-
ta kuin, että se toimi ainakin vielä 
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1920 luvulla. Oliko sittenkään ky-
symys otsikossa mainitusta yri-
tyksestä?

Tarina oli kuitenkin alkanut elää 
ja seuraava konkreettinen todis-
tus saatiin aikanaan Tampereella 
tunnetun harrastelijavalokuvaa-
jan E. A. Bergiuksen ottamas-
ta valokuvasta, jossa komea pui-
nen huvilarakennus seisoo mäen 
päällä ja lähellä Onkiniemen Tri-
koon rakennusta. Kuvaajan jättä-
mien tietojen perusteella kysei-
sessä rakennuksessa oli toiminut 
Onkiniemen Ravintola ja että 
hän itse oli asunut samassa ra-
kennuksessa 1930 luvulla. Ny-
kyisin rakennuksen paikka sijoit-
tuisi hyvin lähelle Särkänniemen 
huvipuiston del initalon ja koira-
mäkitalon takapihaa. Yhtä kaik-
ki, kirjoitukset rajoittuivat kuiten-
kin vain Onkiniemen ravintolan 
nimeen ja toimintaan. Osakeyh-
tiös tä ei kirjoitettu riviäkään.

Pullataikinalla on taipumus 
paisua, kun siihen lisätään hii-
vaa. Näin on käynyt osaltani 
myös tämän tarinan jäljittämi-
sessä. Kuin sattuman oikusta mi-
nulle kaupattiin Onkiniemen Ra-
vintola osakeyhtiön osakekirjoja, 
jotka kuitenkin kaikki ovat käyt-
tämättömiä eli blancoja. Osake-
kirjat ovat leimalla numeroituja 
ja lunastushinnaksi on merkit-
ty 1000mk yhdeltä osakkeelta. 
Vuosiluku alkaa 19…, joten se-
kin viittaa ravintolan arveltuun 
toiminta-aikaan. Kaikesta edellä 
kertomastani olen päätellyt, et-
tä Onkiniemen Ravintola on Tam-
pereella varmuudella toiminut, 
mutta samaan yritykseen 1910– 
1920-luvun alussa suunniteltua 
Onkiniemen Ravintola Osakeyh-
tiötä ei ole koskaan toteutettu.

Kun tiedämme suurlakkoajan, 
Nils Idmannin Suomen suurim-
man kavalluksen SYP pankissa 
ja kansalaissodan katkerimmat 
päätöstapahtumat kaikki Tampe-
reella, ymmärrämme, että ei sii-
nä hevin uutta osakeyhtiötä pe-
rusteta.

Muistathan päivittää 
yhteystietosi!
Ota yhteyttä 
Paavo Pölöseen, 
ojpalonen@gmail.com

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 

KEVÄTKOKOUSKUTSU
Pohjois-Karjalan Numismaatikot r.y:n 
kevätkokous pidetään tiistaina 1.4.2014 klo 19.00
Rauhankatu 4
80100 Joensuu 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevät-
kokousasiat, joka näin virallisesti kutsuna ilmoi-
tetaan

Esityslista
1§ Kokouksen avaus & valitaan kokoukselle puheen-

johtaja ja sihteeri.
2§ Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 

(2) ääntenlaskijaa.
3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltai-

suus ja hyväksytään työjärjestys.
4§ Esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelli-

seltä vuodelta ja päätetään siitä.
5§ Esitetään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkasta-

jien lausunto edellisen vuoden tileistä ja hallin-
nosta.

6§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vas-
tuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
muille tilivelvollisille.

7§ Käsitellään yhdistyksen sääntömuutosesitys
8§ Käsitellään yhdistyksen hallitukselle jäsenistön 

määräajassa (21 vrk) jätetyt asiat kevätkokouk-
sessa.

9§ Muut asiat (epävirallisia)
10§ Kokouksen päättäminen

TERVETULOA!
Teemu Kortelainen - Puheenjohtaja

24-25 osakeyhtiö.indd   25 11.3.2014   10.18



26

PAINOSMÄÄRIEN 
ARVIONTI

Pankkien kautta 
saatava tieto

Kun kansallisia valuuttoja korvat-
tiin eurolla 2002, Euroopan Keskus-
pankki (EKP) ilmoitti tuotettavien 
eurosetelien maakohtaiset pai-
nosmäärät. Tämä on ainoa EKP:n 
kautta saatu tieto eurosetelien 
yleisyydestä ja sekin kuvasi aino-
astaan siirtymävaiheen tilannet-
ta. Sen jälkeen EKP on ilmoittanut 
vain liikkeelle laskettujen setelien 
vuosittaiset määrät. Joitakin maa-
kohtaisia lukuja on myös annettu; 
2010 lopussa Suomi oli laskenut 
liikkeelle 235,5 miljoonaa euro-
seteliä (http://www.suomenpank-
ki. / /setelit ja kolikot/eurosete-
lit/pages/default.aspx), mutta eri 
nimellisarvojen painosmääriä saa-
ti tietoja esim. tilaajamaasta, pai-
nopaikasta tai kullakin laatalla tuo-
tetuista määristä ei ole saatavilla. 
EKP:n tilauskirjat saattavat antaa 
vihjeitä tilaajasta, mutta todelliset 
painosmäärät ovat edelleen keräi-
lijöille arvoitus. (Viitteet 1–2).

Euro Bill Tracker –
tietokanta

Euro Bill Tracker (EBT) tietokantaan 
kerätään setelien sarjanumeroi-
ta. Syöttäjät kertovat seuraavansa 
setelien liikkumista maailmalla ei-
kä siis taustalla ole suoranaisia nu-
mismaattisia pyrkimyksiä (http://
.eurobilltracker.com/). Kysymyk-

seen ”miksi minun pitäisi kirjata 
seteleitäni?” sivustolla vastataan: 
”koska se on hauskaa!” Syöttäjil-
le suuri tapahtuma on se, että hei-
dän syöttämänsä seteli löytyy jos-
takin muualta maailmasta, jolloin 
syntyy osuma. Sivustolle syöttä-
vät henkilöt näyttävät kilpailevan 

myös syötettyjen setelien määräs-
sä. Tätä kirjoittaessa johtopaikka 
pitää nimimerkki Pro Christ Sak-
sasta yli 1,8 miljoonalla syötetyllä 
setelillä! Joka päivä tietokanta kas-
vaa yli 35 000 setelillä ja yhteensä 
niitä on jo noin 128 miljoonaa kap-
paletta. Käyttäjät syöttävät setelin 
nimellisarvon, sarjanumeron sekä 
painopaikasta kertovan pikkukoo-
din. Sen lisäksi tietokantaan kir-
jautuu löytöpaikka ja syöttöaika ja 
syöttäjän maa, mutta ei esimerkik-
si allekirjoittajaa. Kertynyttä dataa 
on tilastoitu kuvaamaan mm. muu-
toksia eri maiden setelistössä. Eni-
ten on syötetty 5€ ja 10€ nimellis-
arvoja (Kuva 1).

sin kuin pienempi ja hieman eri tar-
koituksiin perustettu Euro Tracer 
Net (ETN [http://www.eurotracer.
net/]), EBT ei kontrolloi sitä, onko 
syötetty yhdistelmä olemassa vai 
ei, riittää, että syötettävä sarjanu-
mero ja pikkukoodi ovat muodol-
lisesti oikein. Koska tietokannasta 
ulos annettava tieto sisältää vain 
osan sarjanumeroa, senkään avul-
la ei setelin aitoutta voi varmentaa.

Harvinainen vai 
tavallinen?

Eurosetelien harvinaisuutta on vai-
kea arvioida, koska viralliset pai-
nosluvut puuttuvat. Asiaan paneu-
tuneiden keräilijöiden tekemistä 
oppaista saa tällä hetkellä par-
haan käsityksen harvinaisuusas-
teesta. Niissä hinnoittelu perustuu 
suurimpien euroseteleitä myyvien 
huutokauppojen ( elcampe, Ebay, 
Suomessa Oulun Numismaatti-
nen Kerho [ONK], Finmani) notee-
rauksiin ja alan kauppiaiden hin-
noitteluun. Suomalaisista oppaista 
perusteellisin on Pohjois-Karja-
lan Numismaatikkojen ja ONK:n 
yhteistyöprojekti Euroaapinen ja 
maailmanlaajuisesti Guy Sohierin 
toimittama Les Eurobillets -sar-
ja. Suomen L –setelistö on perus-
tellusti arvioitu myös Suomen Nu-
mismaatikkoliiton hinta-oppaassa. 
Monet muutkin oppaat antavat hin-
ta-arvioita, mutta niissä ei ole pe-
rehdytty edes alkeisiin ja hinnat 
ovat summittaisia. EBT:n tieto-
kanta antaa mahdollisuuden tar-
kastella setelien yleisyyttä/harvi-
naisuutta objektiivisemmin. Tässä 
artikkelissa olemme käyttäneet 
13.1.2014 päivättyä EBT ylläpitä-
jän tuottamaa dataa, joka päivit-
tyy jatkuvasti osoitteessa:
http://leopardi.miuku.net/tmp/
denomination serial detailed-
shortcode country.txt

Eurosetelien  
harvinaisuus – 5 ja 10 €

Tero Kontiokari ja Pekka Alatalo, Oulun Numismaattinen Kerho

Kuva 1. Euro Bill Trackeriin 
syötettyjen setelien määrä 
22.1.2014 

welcome/?step=5)

Nimellisarvo   Lukumäärä

 51 000 161

 30 205 933

 26 208 639

 16 011 122

 2 252 237

 291 224

 463 023

Numismaattisiin tarpeisiin EBT:n 
kertyvää tietoa voidaan käyttää 
arvioitaessa eurosetelien yleisyyt-
tä/harvinaisuutta. Koska syöttäjil-
lä ei ole keräilyllisiä motiiveja, ker-
tyvän tiedon voi ajatella olevan 
aika objektiivista, ts. tavallisia ja 
harvinaisia seteleitä syötetään sa-
massa suhteessa. EBT:n pahin on-
gelma on se, että syötetyn tiedon 
oikeellisuutta ei voi varmistaa. Toi-
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AINEISTON 
RAJAAMINEN JA 

DATAN KÄSITTELY
Tässä eurosetelien harvinaisuus 
– sarjassa esitämme EBT -datan 
mukaisen eri  nimellisarvojen, pai-
nopaikkojen ja –laattojen esiin-
tyvyyden ja pohdimme joidenkin 
setelien harvinaisuuden syitä. Tä-
mänkertainen esitys keskittyy kah-
teen pienimpään nimellisarvoon 5 
ja 10€. Kaikessa setelidatassa on-
gelmia aiheuttavat uudet yhdistel-
mät, joita tilastointiin ehtii kertyä 
vain vähän, jolloin harvinaisuutta 
ei voi luotettavasti arvioida. Viime 
vuonna vanhan 5€ sarjan korvasi 
uusi Europa –sarja ja tänä syksy-
nä myös 10€ korvautuu Europa –
setelistöllä. Siksi oli luonnollista ra-
jata tämä analyysi koskemaan vain 
vanhantyyppisiä euroseteleitä, 
joista on kertynyt tietoa jo pidem-
mältä ajalta. EBT hylkää automaat-
tisesti yhdistelmät, joita on syötet-
ty vähemmän kuin 10 kpl. Lisäksi 
EBT:n data siis voi olla osin virheel-
listä. Poistimme selkeästi virheelli-
set yhdistelmät sekä kombinaatiot, 
joiden olemassaoloa ei ole kuvalli-
sesti tai muuten varmistettu. Käy-
tännössä hyväksyimme vain Guy 
Sohierin listalleen ottamat maa-
painopaikka-laatta-allekirjoitta-
ja –yhdistelmät, joita on viitosis-
sa 120 (ilman Europa –sarjaa) ja 
kympeissä 204 (http://liste.euro-
billets.free.fr/). Lisäksi keräsimme 
tietoa mahdollisista yhdistelmis-
tä, jotka saattavat olla olemassa, 
mutta joista ei ole saatu varmistus-
ta. Saksan 10€ X P005 ja Irlannin 
T K007 painolaattoja tavataan kah-
della eri allekirjoituksella: P005 on 
olemassa Willem F. uisenbergin ja 
Jean-Claude Trichet´n ja K007 J-C 
Trichet´n ja Mario Draghin allekir-
joittamana. Koska EBT data ei si-
sällä allekirjoituksia, näiden erot-
telemiseksi apuna käytettiin myös 
ETN tietokantaa. Siellä syöttömää-
rät ovat huomattavasti EBT pie-
nemmät (P005 11 014 ja K007 
156 676 syöttöä), mutta kuitenkin 
riittävän suuret antamaan käsityk-
sen allekirjoitusten jakaumasta. 

VIITOSET - 5€

Esiintyminen maittain
Viisieurosia (uudet ja vanhat) oli 
EBT:lle 13.1.2014 syötetty 50 
851 188 kappaletta. Niistä selväs-
ti virheellisiä syöttöjä oli 104 089 
(0.2 %). Lopulliseen analyysiin jäi 
48 062 879 vanhan tyyppistä se-
teliä. Saksan ja Ranskan tilaa-
mat X ja U-setelit käsittivät tästä 
määrästä yli puolet. Harvinaisim-
mat maakirjaimet viitosissa olivat 
F (Malta 0,007 %) ja G (Kypros 
0.01 %) (Kuva 2).  

Maa-paino-laatta 
yhdistelmät

Taulukkoon 1 on kerätty kaikki 
tunnetut tilajamaan (= sarjanu-
meron 1. kirjain), painon (= pik-
kukoodin 1. kirjain) ja painolaatan 
(= pikkukoodin 2-4. merkit) yhdis-
telmät, joita on siis 120 erilaista. 
Taulukosta nähdään, että enem-
män kuin joka toinen (52 %) se-
teli on laskettu liikkeelle muual-
la kuin tilaajamaassa. Esimerkiksi 
harvinaisia F ja G seteleitä etsit-
täessä ei kannata matkata Mal-

talle tai Kyprokselle vaan suun-
nata kyselyt Italiaan ja Hollantiin. 
Suomalaisia kiinnostanevat eniten 
Suomen tilaamat L setelit. Niistä 
laattoja D001 ja E001 on löytynyt 
eniten kotimaastamme, jopa niin 
paljon, että E001 on yksittäisistä 
viitosista kaikkein yleisin noin 5 % 
osuudella. Näitä selvästi harvinai-
sempia laattoja E010 ja E011 tava-
taan Suomea enemmän Belgiassa 
ja Hollannissa. 

Harvinaisimmat laatat on kerätty 
Taulukkoon 2. Siihen on otettu mu-
kaan 20 vaikeinta laattaa, joiden 
yhteenlaskettukin osuus jää alle 
1 %:n kaikista syötöistä. Kärjes-
sä on Kyproksen toinen painolaat-
ta E010 (Kuva 3), joita EBT:lle on 
syötetty ainoastaan 877 kappalet-
ta. Jos sellaisen haluaa löytää, täy-
tyy käydä läpi noin 55 000 viitos-
ta olettaen, että kaikkien laattojen 
osalta jakautuminen olisi tasaista 
ajan ja paikan suhteen. Myös Kyp-
roksen ensimmäinen laatta E009 
yltää kärkikymmenikköön. Toisek-
si harvinaisin on Hollannille teh-
ty P G006 (1:25 000). Näitä kir-
joittajien tiedossa on kokoelmissa 
2 kpl (Kuva 3)! Maltan, Kyproksen 
ja Slovakian harvinaisuus selittyy 

Kuva 2. 5 € setelien yleisyys sarjanumeron kirjaimen 
(=tilaajamaa) mukaan
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Taulukko 1. 5€ maa-paino-laatta yhdistelmien yleisyys

Maa Laatta Syöttöjä % kaikista Eniten syöttöjä Maa Laatta Syöttöjä % kaikista Eniten syöttöjä

E E010 45778 0,095 Italia U L001 50179 0,10 Belgia

F E009 3546 0,0074 Italia U L002 46960 0,098 Ranska

G E009 5403 0,011 Italia U L003 40286 0,084 Ranska

G E010 877 0,0018 Hollanti U L004 39314 0,082 Ranska

H E010 102953 0,21 Hollanti U L005 11078 0,023 Ranska

L D001 488110 1,02 Suomi U L006 7800 0,016 Saksa

L E001 2394259 5,00 Suomi U L007 50082 0,10 Saksa

L E010 145408 0,30 Belgia U L008 170303 0,35 Saksa

L E011 18734 0,039 Belgia U L009 202985 0,42 Saksa

M U001 51886 0,11 Portugali U L010 307207 0,64 Saksa

M U002 522851 1,09 Belgia U L011 485326 1,00 Saksa

M U003 176626 0,37 Belgia U L012 409588 0,85 Saksa

M U004 136993 0,29 Portugali U L013 288761 0,60 Saksa

M U005 535904 1,12 Itävalta U L014 20676 0,043 Espanja

M U006 183555 0,38 Portugali U L015 71949 0,15 Ranska

M U007 446634 0,93 Saksa U L016 65138 0,14 Ranska

M U008 187261 0,39 Portugali U L017 135149 0,28 Portugali

N F001 453546 0,94 Suomi U L018 491821 1,02 Saksa

N F002 242155 0,50 Saksa U L019 792555 1,65 Saksa

N F003 748227 1,56 Saksa U L020 336032 0,70 Portugali

N F004 163434 0,34 Saksa U L021 349237 0,73 Portugali

N F005 1672384 3,48 Itävalta U L022 635684 1,32 Hollanti

P E002 627631 1,31 Hollanti U L023 376040 0,78 Hollanti

P E003 616270 1,28 Saksa U L024 694340 1,44 Saksa

P E004 169508 0,35 Saksa U L025 1015003 2,11 Itävalta

P E005 539309 1,12 HollantiU L026 720235 1,50 Saksa

P E006 820307 1,71 Saksa U L027 1254795 2,61 Belgia

P E007 517649 1,08 Saksa U L028 856208 1,78 Saksa

P E008 406967 0,85 Saksa U L029 845607 1,76 Belgia

P E009 145816 0,30 Italia U L030 418024 0,87 Belgia

P E010 54317 0,11 Itävalta U L031 337178 0,70 Belgia

P F003 300431 0,63 Suomi U L032 160925 0,33 Ranska

P G001 262354 0,55 Hollanti X P001 364827 0,76 Saksa

P G003 28391 0,06 Hollanti X P002 385295 0,80 Saksa

P G004 221914 0,46 Hollanti X P003 354904 0,74 Saksa

P G006 1917 0,004 Hollanti X P004 278848 0,58 Saksa

P G007 538920 1,12 Hollanti X P006 247388 0,51 Saksa

P P006 412504 0,86 Hollanti X P007 309123 0,64 Saksa

P R003 16161 0,033 Hollanti X P008 377107 0,78 Saksa

S J001 105398 0,22 Italia X P009 662682 1,38 Saksa

S J002 104056 0,22 Italia X P010 389335 0,81 Saksa

S J003 103091 0,21 Italia X P011 1318565 2,74 Saksa

S J004 4385 0,0091 Italia X P012 1284690 2,67 Saksa

S J005 87004 0,18 Italia X P013 1324626 2,76 Saksa

V M001 36786 0,077 Saksa X P014 1518428 3,26 Saksa

V M002 76491 0,16 Saksa X P015 1156590 2,41 Saksa

V M003 40315 0,083 Saksa X P016 819279 1,70 Saksa

V M004 174631 0,36 Espanja X P017 607424 1,26 Saksa

V M005 1119554 2,33 Saksa X P018 220420 0,46 Saksa

V M006 1523374 3,17 Saksa X R001 1005069 2,09 Saksa

V M007 100125 0,21 Saksa X R002 408737 0,85 Saksa

V M008 123032 0,26 Espanja X R004 1030946 2,14 Saksa

V M009 81063 0,17 Espanja X R005 1399284 2,91 Saksa

V M010 138074 0,29 Espanja X R006 661209 1,38 Suomi

V M011 71357 0,15 Espanja Y N001 20442 0,043 Kreikka

V M012 445714 0,93 Suomi Y P005 58878 0,12 Kreikka

V M013 151310 0,31 Espanja Z T001 742724 1,55 Belgia

V M014 74292 0,15 Espanja T K001 39295 0,082 Saksa

V M015 127096 0,26 Espanja T K002 104111 0,22 Italia

V M016 121827 0,25 Espanja T K003 70323 0,15 Irlanti
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maiden pienuudella ja vähäisellä 
setelitarpeella. Lisäksi pitää muis-
taa, että ko. setelisarjat – kuten 
myös L E011 – ovat olleet kierros-
sa muita lyhyemmän aikaa tullen 
jakeluun v. 2012 alkupuoliskolla - 
joten osin voi kyse olla tilastohar-
hasta. Pieni setelihuollon tilaustar-
ve selittää myös Kreikan ja Irlannin 
sijoitukset listalla. Vaikka Suomi-
kin on väestöpohjaltaan pikku-
maa, Suomen keskittyminen tiet-
tyjen nimellisarvojen, esimerkiksi 
juuri 5€, tilaamiseen näkyy näis-
sä tilastoissa kokoamme suurem-
pana osuutena. Ranskan omiin tar-
peisiin tehty alkupään setelistö (U 

Kuva 3. Kymmenen harvinaisinta viiden euron seteliä, kuva kirjoittajien 
kokoelmasta

Taulukko 2. 20 harvinaisinta 5€ yhdistelmää
Maa Allekirjoittaja Laatta Syöttöjä % kaikista Eniten syöttöjä

G Trichet E010 877 0,0018 Hollanti

P Duisenberg G006 1917 0,0040 Hollanti

F Trichet E009 3546 0,0074 Italia ja Hollanti

S Duisenberg J004 4385 0,0091 Italia

G Trichet E009 5403 0,011 Italia ja Hollanti

U Duisenberg L006 7800 0,016 Saksa ja Ranska

U Duisenberg L005 11078 0,023 Ranska

P Trichet R003 16161 0,033 Hollanti

L Trichet E011 18734 0,039 Belgia

Y Duisenberg N001 20442 0,043 Kreikka

U Duisenberg L014 20676 0,043 Espanja

P Duisenberg G003 28391 0,060 Hollanti

V Duisenberg M001 36786 0,077 Saksa

T Duisenberg K001 39295 0,082 Saksa

U Duisenberg L004 39314 0,082 Ranska

V Duisenberg M003 40315 0,083 Saksa

U Duisenberg L003 40286 0,084 Ranska

E Trichet E010 45778 0,095 Italia

U Duisenberg L002 46960 0,098 Ranska

U Duisenberg L007 50082 0,1 Saksa

L002-007) on yllättävänkin harvi-
naista, samoin pääosin Espanjassa 
kiertoon tullut laatta L014.  Monilla 
mailla jotkut yksittäiset laatat ovat 
jääneet muita harvinaisemmiksi. 
Nämä ovat valtaosin euroajan alun 
setelistöä: S J004, V M001, M003, 
P G003, G006 ovat kaikki alkupään 
Duisenbergejä. L E011 ja P R003 
ovat pikkumaiden lisäksi ainoat lis-
talle yltäneet Trichet´n allekirjoit-
tamat viitoset. Tilaajamaassa tai 
sen ulkopuolella liikkeelle lasket-
tuja setelejä on harvinaisemmissa 
laatoissa samassa suhteessa kuin 
tavallisemmissakin.

KYMPIT - 10€

Esiintyminen maittain
Kymmenen euron seteleitä EBT:n 
tietokantaan oli tarkasteluhetkel-
lä syötetty 30 088 041 kappaletta, 
joista virheellisiä oli 66 984 eli sa-
ma 0.2 % kuin viitosissakin. Analy-
soitavaksi jäi näiden vähentämisen 
jälkeen 30 021 057 seteliä. Yleisin 
tilaajamaan kirjain oli X, eli Sak-
sa, joita oli hieman alle puolet (44 
%) koko määrästä. Seuraavak-
si yleisimmät kirjaimet tässä tar-
kastelussa olivat N - Itävalta ja U 

- Ranska. Neljä harvinaisinta maa-
kirjainta V, M, S ja Z edustavat ku-
kin noin yhden prosentin siivua ko-
konaismäärästä (Kuva 4)

Maa-paino-laatta 
yhdistelmät

Taulukkoon 3 on kerätty kympeistä 
kaikki maa-painopaikka-laatta yh-
distelmät syöttömäärineen. Taulu-
kossa yhdistelmiä on 202 alussa 
mainitun 204 sijasta. Selitys tälle 
löytyy Saksan X P005 ja Irlannin 
T K007 painolaatoista, joita kum-
paakin on tehty kahdella eri allekir-
joituksella. P005 laattaa tavataan 
sekä Willem F. Duisenbergin että 
Jean-Claude Trichet´n allekirjoit-
tamana ja vastaavasti K007 laat-
taa J-C Trichet´n ja Mario Draghin 
allekirjoituksilla. EBT:n tietokan-
taan ei syötetä tietoa allekirjoit-
tajasta, joten näiden kahden laa-
tan osalta syöttömäärä sisältää 
molemmat variantit. Portugali ja 
Italia ovat ainoat tilaajamaat, jot-
ka selvästi ovat myös samalla liik-
keellelaskumaita, kun taas esimer-
kiksi lähes kaikki Kreikan tilaamat 
setelit ensimmäisten laattojen jäl-
keen on laskettu liikkeelle muissa 
Euroopan maissa. Kaikkiaan tilaa-
jamaan ulkopuolella kympeistä on 
laskettu liikkeelle 44 %, eli hieman 
viitosia vähemmän.

Harvinaisimmat kymmenen eu-
ron setelien laatat ovat Taulukos-
sa 4. Näiden kahdenkymmenen 
vaikeimman laatan yhteenlaskettu 
osuus jää alle 0.4 % kaikista syö-
töistä. Kärkipaikkaa pitää Espan-
jan (V) laatta G004, joita tästä yli 
30 miljoonan syötön tietokannas-
ta löytyy vain alle sata kappalet-
ta (1:411 000)! Todellinen huip-
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Maa Laatta Syöttöjä % kaikista Eniten syöttöjä Maa Koodi Syöttöjä % kaikista Eniten syöttöjä
L D001 1102341 3,67 Suomi U L053 75226 0,25 Ranska
M U001 36049 0,12 Portugali V G002 26822 0,089 Espanja
M U003 103430 0,34 Portugali V G003 81692 0,27 Espanja
M U004 63705 0,21 Portugali V G004 73 0,00024 Espanja, Suomi
M U005 31977 0,11 Portugali V G005 54528 0,18 Espanja
M U006 10273 0,034 Portugali V M001 36643 0,12 Saksa
M U007 16946 0,056 Portugali V M002 31022 0,10 Saksa, Espanja
M U008 12062 0,040 Portugali V M003 7086 0,024 Saksa
N F001 22617 0,075 Saksa X E002 214401 0,71 Saksa
N F002 157240 0,52 Saksa X E003 187446 0,62 Saksa
N F003 29943 0,10 Saksa X E004 142211 0,47 Itävalta
N F004 166274 0,55 Saksa X E005 188968 0,63 Saksa
N F005 277204 0,92 Itävalta X E006 60150 0,20 Ranska
N F006 291371 0,97 Itävalta X E007 131117 0,44 Itävalta
N F007 469782 1,56 Itävalta X E008 66129 0,22 Saksa
N F008 149643 0,50 Itävalta X E009 9279 0,031 Saksa
N F009 505804 1,68 Itävalta X G015 360608 1,20 Saksa
N F010 551592 1,84 Itävalta X G016 154526 0,51 Saksa
N F011 486536 1,62 Itävalta X G017 297967 0,99 Itävalta, Saksa
N F012 247146 0,82 Itävalta X P001 297483 0,99 Hollanti
N F014 300686 1,00 Hollanti X P002 440628 1,47 Hollanti
N F015 184835 0,62 Itävalta X P003 248514 0,83 Saksa
N F016 187955 0,63 Itävalta X P004 215737 0,72 Saksa
N F018 27024 0,090 Itävalta X P005 * 205962 0,69 Saksa
N F020 171318 0,57 Itävalta X P006 375178 1,25 Saksa
P G001 72488 0,24 Hollanti X P007 170190 0,57 Belgia, Ranska
P G006 732731 2,44 Hollanti X P008 351988 1,17 Saksa
P G007 130190 0,43 Hollanti X P009 352867 1,18 Saksa
P G008 6104 0,020 Hollanti X P010 354145 1,18 Saksa
P G009 146620 0,49 Hollanti X P011 430126 1,43 Saksa
P G010 107200 0,36 Espanja X P012 630563 2,10 Saksa
P G011 554074 1,85 Hollanti X P013 488894 1,63 Saksa
P G013 217231 0,72 Hollanti X P014 368804 1,23 Saksa
P G014 114374 0,38 Malta, Italia X P015 117833 0,39 Saksa
P P001 200411 0,67 Hollanti X P016 86087 0,29 Saksa
P P015 8865 0,030 Portugali X P017 143864 0,48 Saksa
S J001 37451 0,12 Italia X P018 148865 0,50 Saksa
S J002 38237 0,13 Italia X P019 96513 0,32 Saksa
S J003 34838 0,12 Italia X R001 220503 0,73 Saksa
S J004 1898 0,0063 Italia X R002 229753 0,77 Saksa
S J005 27129 0,090 Italia X R003 13918 0,046 Saksa
S J006 16154 0,054 Italia X R004 227096 0,76 Saksa
S J007 121121 0,40 Italia X R005 224116 0,75 Saksa
S J008 2904 0,010 Italia X R006 213473 0,71 Saksa
S J009 21597 0,072 Italia X R007 233142 0,78 Saksa
T K001 7537 0,025 Irlanti X R008 42007 0,14 Saksa
T K002 107409 0,36 Suomi X R009 50219 0,17 Saksa
T K003 572805 1,91 Suomi X R010 82680 0,28 Belgia
T K004 140419 0,47 Portugali X R011 2528 0,0084 Saksa
T K005 62570 0,21 Ranska X R012 84877 0,28 Belgia
T K006 129324 0,43 Ranska X R013 83796 0,28 Belgia, Saksa
T K007 * 156676 0,52 Irlanti X R015 107217 0,36 Belgia, Ranska
U L004 5984 0,020 Belgia X R016 114750 0,38 Italia
U L005 10466 0,035 Belgia X R017 548019 1,83 Saksa
U L006 18483 0,062 Belgia X R018 714708 2,38 Suomi
U L007 19034 0,063 Belgia X R019 354744 1,18 Saksa
U L008 17972 0,060 Belgia X R020 418187 1,39 Saksa
U L009 19111 0,064 Belgia X R021 512906 1,71 Saksa
U L010 15123 0,050 Belgia X R022 378548 1,26 Saksa
U L011 17832 0,059 Belgia X R023 329841 1,10 Saksa
U L012 21690 0,072 Belgia X R024 405244 1,35 Saksa
U L013 17086 0,057 Belgia X R025 198097 0,66 Saksa, Portugali
U L014 18246 0,061 Belgia X R026 30114 0,10 Espanja
U L015 692 0,0023 Belgia, Ranska Y F001 34883 0,12 Kreikka
U L016 42439 0,14 Ranska Y N001 47782 0,16 Kreikka
U L017 77745 0,26 Ranska Y N002 257996 0,86 Espanja
U L018 86904 0,29 Ranska Y N003 52092 0,17 Espanja
U L019 100438 0,33 Ranska Y N004 40832 0,14 Italia
U L020 92666 0,31 Ranska Y N005 2223 0,0074 Italia
U L021 60126 0,20 Ranska Y N006 3346 0,011 Italia
U L022 130941 0,44 Ranska Y N007 10949 0,04 Italia
U L023 145853 0,49 Ranska Y N008 12305 0,04 Italia
U L024 134404 0,45 Ranska Y N009 47452 0,16 Italia
U L025 88088 0,29 Ranska Y N010 106395 0,35 Italia
U L026 106178 0,35 Suomi, Ranska Y N011 185448 0,62 Portugali
U L027 154816 0,52 Ranska Y N012 22833 0,076 Portugali
U L028 128620 0,43 Suomi Y N013 11130 0,037 Portugali
U L029 70304 0,23 Italia Y N014 101468 0,34 Italia, Portugali
U L030 105828 0,35 Ranska Y N015 74719 0,25 Italia
U L031 91258 0,30 Italia Y N016 74721 0,25 Portugali
U L032 103996 0,35 Ranska, Belgia Y N017 27845 0,093 Portugali
U L033 99992 0,33 Ranska Y N018 94454 0,31 Portugali
U L034 116555 0,39 Belgia Y N019 789 0,0026 Italia
U L035 111190 0,37 Ranska Y N020 37009 0,12 Italia
U L036 88610 0,30 Ranska Y N021 205364 0,68 Italia
U L037 105947 0,35 Belgia Y N022 119174 0,40 Saksa
U L038 129636 0,43 Ranska Y N023 26218 0,087 Kreikka
U L039 220371 0,73 Belgia Y N024 301136 1,00 Belgia
U L040 161919 0,54 Belgia Y N025 34471 0,11 Portugali
U L041 212950 0,71 Suomi Y N026 12295 0,041 Portugali
U L042 88712 0,30 Ranska Y N027 130734 0,44 Belgia
U L043 101547 0,34 Ranska, Suomi Y N028 287239 0,96 Saksa
U L044 68401 0,23 Ranska Y N029 65002 0,22 Saksa
U L045 59991 0,20 Ranska Y N030 108024 0,36 Portugali
U L046 69426 0,23 Ranska Y N031 102475 0,34 Saksa
U L047 85513 0,28 Belgia Y N032 50959 0,17 Belgia
U L048 100062 0,33 Belgia Y N033 48029 0,16 Belgia, Espanja
U L049 68700 0,23 Ranska Y N034 90530 0,30 Belgia
U L050 62350 0,21 Ranska Y N036 8246 0,027 Ranska
U L051 9886 0,033 Belgia Y N037 895 0,0030 Ranska
U L052 92648 0,31 Ranska Z T001 384138 1,28 Hollanti
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Taulukko 3 (vas.). 10 € maa-
paino-laatta yhdistelmien ylei-
syys

* Laattaa on painettu kahdella 
eri allekirjoituksella, joita 
EBT ei erottele. Jakauma ETN 

31 %, Trichet  69 %; T007: 

Kuva 4. 10 € setelien yleisyys sarjanumeron kirjaimen 
(=tilaajamaa) mukaan

puharvinaisuus on siis kyseessä. 
Tätä harvinaisuutta oli syötetty tie-
tokantaan vain kahdesta maasta, 
suurin osa Espanjasta ja loput Suo-
mesta! Seuraavaksi harvinaisimpia 
laattoja löytyykin sitten EBT:n tie-
tokannasta jo kymmenen kertaa 
suuremmilla syöttömäärillä. Nämä 
ovat Ranskan (U) laatta L015 ja 
Kreikan (Y) laatta N019. Neljännel-
tä sijalta löytyy Kreikan N037 uu-
simmalla Draghin allekirjoituksella. 
Tässä on kyseessä tarkasteluajan-
kohtaamme nähden verrattain 
tuore seteli, joten syöttöjä ei ole 
ehtinyt vielä paljon kertyä. Tämän 
laatan sijoitus siis tulee todennä-

köisesti lähikuukausina siirtymään 
kauemmas harvinaisimpien kymp-
pien listalla, mutta kuinka kauas? 
Uusi Europa -sarjan kymppihän 
on jo esitelty ja sen liikkeelle las-
kun myötä vanhan tyypin kympit 
alkavat poistua kierrosta. Tilaaja-
maan ulkopuolella liikkeelle lasket-
tuja seteleitä on harvinaisemmissa 
laatoissa suhteessa hieman enem-
män (55 %) kuin tavallisimmissa 
(44 %). Kuten viitosissakin, alku-
pään Duisenberg setelistö on hyvin 
edustettuna: listalle on päässyt 11 
Duisenbergiä, seitsemän Trichet´ä 
ja kaksi Draghia.

MIKÄ SELITTÄÄ 
HARVINAISET JA 

PUUTTUVAT LAATAT?
Euroja painavat setelipainot ot-
tavat tilauksia monilta eri mailta, 
eikä laattanumerointia ole tehty 
maittain, vaan paino jatkaa siitä, 
mihin on edellisen maan kanssa 
lopettanut. Viitosissa E001 –laat-
ta käytettiin Suomen L sarjaan ja 

sen jälkeen tehtiin Hollannin P sar-
ja E002-E008. Laatasta E009 alka-
en E –sarjaa on käytetty Hollannin 
ja Suomen lisäksi Maltan, Kyprok-
sen, Slovakian ja Slovenian tilauk-
siin. 

P R003 tehtiin Hollannille Saksan 
X –sarjan välissä, josta siis puuttuu 
samainen laatta. Vastaavasti Krei-
kan Y P005 tehtiin kesken X P-sar-
jaa, jonka takia X P005 puuttuu. 
Osa setelipainoista on käyttänyt 
samaa laattaa useamman maan ti-
lauksiin, mm. laatalla F003 on teh-
ty viitosia yhtä aikaa Itävallalle (N) 
ja Hollannille (P). Kuitenkin laatat 
G002 ja G005 näyttäisivät puuttu-
van kokonaan: P G -sarja katke-
aa näissä kohti, mutta jatkuu har-
vinaisella P G006 laatalla G007:n 
asti. 

Kympeissä G -laattoja on käytet-
ty yhteisesti Hollannille, Espanjal-
le ja Saksalle. Kahdelle maalle yh-
teisiä laattoja ovat P001 ja P015 (P 
ja X) ja F001 (Y ja N). Kympeissä 
kokonaan puuttuvia laattoja on vii-
tosia enemmän: L001-003, U002, 
F013, F017, F019, G012, N035, 
E001 ja R014.

Selitystä puuttuviin laattoi-
hin voi hakea varmuusvarastois-
ta. EKP:lla on lakisääteinen vel-
voite pitää tietty määrä seteleitä 
varastoissa setelihuollon ongelmi-
en varalle. Voi olla, että kokonai-
nen laatta on mennyt suoraan täl-
laiseen varastoon, josta se ei ehkä 
koskaan päädy setelikiertoon vaan 
tuhotaan ja korvataan uudella se-
telityypillä. Esimerkiksi puuttu-
vien 5€ PG002 ja G005 ja 10€ Y 
N035 jälkeiset G003, G006 ja N036 
ovat harvinaisten listalla. Menivät-
kö nuo puuttuvat laatat kokonaan 
ja harvinaiset pääosin varmuusva-
rastoihin jolloin vain pieni määrä 
jäi kiertoon? 

Harvinaisuuden syy voi johtua 
myös painoteknisistä ongelmista. 
Laatta / laatat voivat rikkoontua tai 
niiden kanssa voi olla käytetty vial-
lista paperia, huonoja värejä tai jo-
ku turvatekijä huomataan puuttu-
vaksi tai virheelliseksi: on käytetty 
vaikkapa väärää turvalankaa kuten 
esimerkiksi Italian 50€ S J051:ssä. 
Tällainen virhe todennäköisimmin 
johtaa vain osan erästä hylkäämi-
seen, ei kokonaisen laatan hävit-
tämiseen. 

Teoriassa useammalle maal-
le yhteisesti käytetty laatta voi-
si johtaa pieneen painosmäärään, 
mutta tämä ei saa tukea EBT -da-
tasta, koskapa kahdeksasta yh-
teisestä laatasta vain 10€ P P015 
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Taulukko 4. 20 harvinaisinta 10€ yhdistelmää
Maa Allekirjoittaja Laatta Syöttöjä % kaikista Eniten syöttöjä

V Duisenberg G004 73 0,00024 Espanja ja Suomi

U Duisenberg L015 692 0,0023 Belgia ja Ranska

Y Trichet N019 789 0,0026 Italia

Y Draghi N037 895 0,0030 Ranska

S Duisenberg J004 1 898 0,0063 Italia

Y Duisenberg N005 2 223 0,0074 Italia

X Duisenberg R011 2 528 0,0084 Saksa

S Trichet J008 2 904 0,0097 Italia

Y Duisenberg N006 3 346 0,011 Italia

U Duisenberg L004 5 984 0,020 Belgia

P Duisenberg G008 6 104 0,020 Hollanti

V Duisenberg M003 7 086 0,024 Saksa

T Duisenberg K001 7 537 0,025 Irlanti

Y Trichet N036 8 246 0,027 Ranska

P Trichet P015 8 865 0,030 Portugali

X Draghi E009 9 279 0,031 Saksa

U Trichet L051 9 886 0,033 Belgia

M Trichet U006 10 273 0,034 Portugali

U Duisenberg L005 10 466 0,035 Belgia

Y Trichet N007 10 949 0,036 Italia

Taulukko 5. Teoriassa mahdolliset yhdistelmät, joiden olemassa-
oloa ei ole varmistettu. Syöttömäärät EBT:ssa.
Nimellisarvo Maa Laatta Syöttöjä % kaikista Eniten syöttöjä

5 € P G002 746 0,0016 Hollanti 257

P G005 258 0,00054 Hollanti 124

10 € U L001 831 0,0028 Hollanti 509

U L002 468 0,0016 Ranska 133

U L003 205 0,00070 Belgia 64

X E001 226 0,00075 Hollanti 131

X R014 748 0,0025 Saksa 326

M U002 410 0,0014 Belgia 146

N F013 332 0,0011 Hollanti 133

N F017 145 0,00048 Hollanti 52

N F019 130 0,00043 Saksa 45

P G012 258 0,00086 Hollanti 153

Y N035 75 0,00025 Belgia 28

on päässyt harvinaisten joukkoon. 
Sattumalla on myös aina sormen-
sa pelissä. Syöttödatan perusteella 
näyttää siltä, että joidenkin laatto-
jen jakelualue on ollut hyvin pieni, 
esimerkiksi jakelu on tapahtunut 
vain Portugalissa (samainen 10€ 

P P015) tai vain parissa ranskalai-
sessa pikkukaupungissa. Tällaises-
sa tilanteessa laatta ei todellisuu-
dessa ole harvinainen vaan sitä ei 
vain tilastoidu EBT:lle tai kerry ke-
räilijöille.

Kokonaan puuttuvien laattojen 

osalta on toki mahdollista, että 
niitä on toimitettu kiertoon, mutta 
kukaan keräilijä ei ole niitä (vielä..) 
löytänyt. EBT:sta nimittäin löytyy 
syöttöjä näistäkin (Taulukko 5). 
Vertailun vuoksi täytyy kuitenkin 
todeta, että tietokannassa paljon 
selvästi virheellisiä yhdistelmiä, 
joiden syöttömäärät ovat näitäkin 
suurempia. Esimerkiksi 10 € L laa-
talla E001 on syötetty 965 kertaa. 
Tässä on todennäköisesti kirjattu 
virheellisesti joko D001 E001:ksi 
tai sitten kyse on ollut 5 € setelistä. 
Toinen esimerkki virheestä on 10€ 
L D011, jossa todennäköisesti näp-
päilyvirheen seurauksena D001 on 
muuttunut D011:ksi. Näitäkin löy-
tyy 280 kpl kuten myös satoja mui-
ta vastaavia virheitä poistamiem-
me listalta. 

LOPUKSI
Tämä kirjoitus on tietojemme mu-
kaan Euroopankin mittakaavassa 
ensimmäinen yritys kuvata euro-
setelien maa-painopaikka-laatta-
allekirjoittaja -yhdistelmien ylei-
syyttä / harvinaisuutta. EBT:n 
tietokannassa on omat rajoituk-
sensa, mutta kun ne ymmärtää, 
tieto on hyödynnettävissä myös 
numismaattisessa mielessä. Tie-
tokannan massiivinen koko tekee 
tiedosta luotettavampaa, kuin mis-
tään muusta tietolähteestä tällä 
hetkellä on saatavissa. 

Lopuksi toive lukijoille: jos joku 
teistä löytää Taulukossa 5 olevia 
yhdistelmiä, otamme mielelläm-
me ylös tiedon tällaisesta harvi-
naisuudesta. Yhteystietomme saa 
toimituksen kautta. Tulevissa nu-
meroissa valotamme isompien ni-
mellisarvojen esiintymislukuja.

VIITTEET
1. Kontiokari Tero, Numismaatikko 
4/2011 ja Rajan Raha 4/2011

date/2001/html/pr011005.en.html
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Suomeen rekisteröidyillä sijoitus rahastoilla 
suotuisa vuosi 2013

Kotimaisten sijoitusrahastojen yhteenlaskettu ra-
hastopääoma oli joulukuussa 2013 suurempi kuin 
koskaan aiemmin, reilut 75 mrd. euroa. Rahasto-
pääoman kasvu oli koko vuoden vahvaa, joskin 
se tasaantui edellisvuotisesta. Sijoitusrahastojen 
pääomat kasvoivat 8,6 mrd. euroa vuonna 2013, 
kun edellisvuonna pääomakanta kasvoi 11 mrd. 
euroa. Kehitys oli vastaavanlaista myös muualla 
euroalueella, mutta rahastopääomakannan kasvu 
oli Suomessa nopeampaa kuin euroalueella keski-
määrin. Sijoitusrahastojen tuotot kehittyivät pää-
osin positiivisesti koko vuoden lukuun ottamatta 
keskikesän pientä notkahdusta. Muutaman hei-
kon tuottokuukauden taustalla oli erityisesti huo-
li Yhdysvaltain keskuspankin rahapolitiikan kiris-
tämisen mahdollisista seurauksista, mikä vaikutti 
osakekurssien laskuun ympäri maailmaa.

Suomalaisten kotitalouksien rahastosijoitukset 
olivat vuonna 2013 suurimmat neljään vuoteen. 
Kaiken kaikkiaan kotitaloudet sijoittivat sijoitus-
rahastoihin nettomääräisesti reilut miljardi eu-
roa vuoden 2013 aikana. Kotitaloudet ovat toi-
seksi merkittävin suomalainen sijoittajasektori ja 
omistavat lähes viidenneksen (15 mrd. euroa) ra-
hastopääomakannasta. Kotitalouksien rahastosi-
joituksia kasvattivat matalan korkotason mark-
kinatilanteesta aiheutunut määräaikaistalletusten 
heikko suosio ja vastaavasti paremman tuoton ta-
voitteleminen sijoittamalla suurempiriskisiin va-
rallisuuseriin.

Suomalaiset vakuutuslaitokset omistavat eniten 
Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen ra-
hasto-osuuksia. Vakuutuslaitosten omistus kattaa 
lähes neljänneksen (18 mrd. euroa) yhteenlas-
ketusta rahastopääomasta. Kotitalouksien tapaan 
myös suomalaiset vakuutuslaitokset sijoittivat va-
roja sijoitusrahastoihin reippaasti, nettomääräi-
sesti 1,3 mrd. euroa vuonna 2013. Merkittävä osa 
vakuutusyhtiöiden rahasto-omistuksista liittyy si-
joitussidonnaisiin vakuutuksiin, joiden kautta ra-
hasto-omistukset ovat epäsuorasti kotitalouksien 

ja muiden vakuutuksenottajien varoja. Myös mui-
den suurimpien sijoittajasektoreiden rahastosijoi-
tukset olivat pääosin positiiviset vuonna 2013.

Suomen sijoitusrahastomarkkinoilla tapahtui ra-
kenteellisia muutoksia vuoden aikana. Vuonna 
2013 Suomeen rekisteröityjen erikoissijoitusra-
hastojen lukumäärä väheni 26:lla. Väheneminen 
johtui erityisesti siitä, että rahastoyhtiöt muut-
tivat toiminnassa olevia erikoissijoitusrahasto-
jaan sijoitusrahastodirektiivin mukaisiksi sijoi-
tusrahastoiksi. Suuntauksen taustalla oli pitkälti 
rahastoyhtiöiden varautuminen sääntelymuutos-
ten tuomiin uusiin velvoitteisiin, jotka kohdistuvat 
vaihtoehtorahastojen hoitajiin.

Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yh-
teenlaskettu tase kasvoi nopeammin kuin eu-
roalueen rahastojen keskimäärin. Kaikkien eu-
roalueelle rekisteröityjen sijoitusrahastojen 
yhteenlaskettu tase oli joulukuun 2013 lopussa 
8 765 mrd. euroa, mikä oli noin 8 % suurem-
pi kuin vuoden 2012 lopun yhteenlaskettu tase. 
Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen tase 
kasvoi 13 % ja oli 79 mrd. euroa vuoden 2013 lo-
pussa. Kotimaisten sijoitusrahastojen taseen kas-
vun taustalla olivat sijoitusten, erityisesti osak-
keiden, arvonnousu ja sijoittajien tekemät uudet 
rahastomerkinnät. Sijoitusten arvonnousua hillit-
sivät hieman valuuttamääräisten sijoitusten va-
luuttakurssimuutokset, sillä euro vahvistui suh-
teessa useimpiin valuuttoihin.

Tiedot käyvät ilmi Suomen Pankin tänään julkai-
semasta Sijoitusrahastot 2013 -vuosikatsaukses-
ta.  

Lisätietoja:
ekonomisti Johanna Honkanen, 
johanna.honkanen(at)bof. , puh. 010 831 2992,
ekonomisti Jori Oksanen, jori.oksanen(at)bof. , 
puh. 010 831 2552.
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Uuden 10 euron setelin ulkoasu julkistettu
Toisen eurosetelisarjan 10 euron setelit otetaan 
käyttöön 23.9.2014. Näin kaikilla osapuolilla on 
aikaa valmistautua käyttöönottoon hyvin.

Uudet 10 euron setelit muistuttavat ensimmäisen 
sarjan seteleitä, joten ne on helppo tunnistaa 10 
euron seteleiksi. Uuden seteliteknologian ansios-
ta niitä on entistä vaikeampi väärentää, ja ne ovat 
aiempaa kestävämpiä käytössä.

Toisen sarjan setelit otetaan käyttöön vähitellen 
usean vuoden kuluessa.

Eurosetelit ovat käsin kosketeltava Euroopan uni-
onin symboli: euroa käyttää 334 miljoonaa ihmis-
tä yhteensä 18 maassa.

EKP:n johtokunnan jäsen Yves Mersch julkisti tä-
nään uuden 10 euron setelin ulkoasun. Uudet se-
telit tulevat käyttöön 23.9.2014. Mersch totesi 
puheessaan, että on helppo unohtaa, miten kun-
nianhimoinen ja rohkea hanke eurosetelien käyt-
töönotto kaksitoista vuotta sitten oli. Yhteinen 
raha yhdistää miljoonia eurooppalaisia eri kult-
tuureista – setelit ja kolikot kertovat määrätietoi-
sesta työstämme Euroopan unionin eteen. Euros-
ta on todella tullut eurooppalaisten yhteinen raha.

Uusi 10 euron seteli muistuttaa vuonna 2002 liik-
keeseen laskettuja seteleitä, mutta sen ulkoasua 
on uudistettu ja sen turvatekijät ovat entistä pa-
rempia. Hologrammissa ja vesileimassa on kreik-
kalaisesta mytologiasta – ja uusista 5 euron sete-
leistä – tutun Europa-neidon kasvokuva.

Julkistamistilaisuudessa Mersch muistutti, että on 
tärkeää ylläpitää luottamusta euroon. Setelisar-
jan uudistaminen on hyvä tapa varmistaa, että 
seteleitä voi jatkossakin käyttää luottavaisin mie-
lin.

Kaikkien eurosetelien aitous on helppoa tarkas-
taa tunnustele–katso–kallistele-menetelmällä. 
Hologrammin ja vesileiman kasvokuvan lisäksi 
toisessa setelisarjassa on uutena turvatekijänä 
hohtavanvihreä numero, joka vaihtaa kallistelta-
essa väriä smaragdinvihreästä tummansiniseen. 
Lisäksi uuden sarjan 5 ja 10 euron seteleissä on 
suojaava pinnoitus, joten ne kestävät käyttöä ai-
empaa paremmin. Kun setelien elinkaari on pi-
dempi, niistä aiheutuu vähemmän kustannuk-
sia ja ympäristö kuormittuu aiempaa vähemmän. 
Eurojärjestelmä uusii vähitellen kaikki eurosetelit 
suuruusjärjestyksessä.

Eurojärjestelmä pyrkii helpottamaan setelinkä-
sittelylaitteiden ja aitouden tarkastamisessa käy-
tettävien laitteiden päivittämistä ennen uusi-
en setelien syyskuista käyttöönottoa. Laitteiden 
omistajia kehotetaan olemaan yhteydessä laite-
valmistajiin tai laitteiden toimittajiin mahdolli-
simman pian laitteidensa päivittämiseksi niin, et-
tä ne tunnistavat myös uudet 10 euron setelit (ks 
http://www.uudet-eurosetelit.eu/Kohdennettua-
tietoa/Kumppanit).

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Elodie La-
tte Nowoda kij puhelinnumerossa +49 69 1344 

7390.

Euroopan keskuspankki
Viestinnän ja kielipalveluiden pääosasto, Tiedotus 
(Directorate General Communications and
Language Services, Press and Information Divi-
sion)
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Puhelin: +49 69 1344 7455, Faksi: +49 69 1344 
7404
Internet: http://www.ecb.europa.eu/
Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Euroväärennökset Suomessa vuonna 2013
Suomessa liikkeessä olevasta setelistöstä löydet-
tiin vuoden 2013 aikana 427 euroseteliväären-
nöstä. Määrä pieneni selkeästi edellisen vuoden 
väärennöksiin verrattuna. Vuonna 2012 oli 620 
väärennöstä.

Ajanjakso 2009 2010 2011 2012 2013

Väärennös-
ten määrä 

861  1 052 827 620 427

Vuonna 2013 Suomesta löydettiin eriarvoisis-
ta seteleistä eniten 50 euron väärennöksiä (169 
kpl). Seuraavaksi yleisimpiä olivat 20 euron vää-
rennökset (124 kpl).

Euroseteleissä on useita turvatekijöitä, joiden 
avulla setelin aitous voidaan tarkastaa käyttä-
mällä eurojärjestelmän julkaisuista tuttuja yk-
sinkertaisia testejä eli tunnustelemalla setelin 

painatusta, katsomalla seteliä valoa vasten ja 
kallistelemalla sitä. Jos on epävarma yksittäisen 
setelin aitoudesta, väärennökseksi epäilemäänsä 
seteliä kannattaa verrata sellaiseen, jonka tietää 
olevan aito. Ohjeita ja oppaita setelin aitouden 
tarkastamiseen löytyy Suomen Pankin sivujen 
kautta (www.suomenpankki. ).

Euroopan keskuspankki kertoo tämänpäiväisessä 
tiedotteessaan (www.ecb.europa.eu) euroseteli-
väärennösten kokonaistilanteesta.

Lisätietoja Suomen tilanteesta antavat:
järjestelmäasiantuntija Tanja Raita Suomen Pan-
kista, puh. 010 831 3448
rikoskomisario Jukka Martikainen Keskusrikospo-
liisista, puh. 071 878 6598
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I was born in Riga, the capital city 
of Latvia, in 1949. Collecting was 
a very popular hobby while I was 
growing up, so I began collect-
ing coins, stamps and banknotes. 
But banknotes were of partic-
ular interest to me because of 
their unique beauty and history. 
I always looked at them as small 
pieces of art. In 1975 I immigrat-
ed to the United States. At that 
time, it was against the Soviet 
law to take my collection with me, 
so I lost everything. Even though 
that was a dif cult thing for me 
to do I was very happy to escape 
from the Soviet Union with my 
life! In 1982, by pure accident, I 

Uusi jäsenemme latvialais-chicagolainen Lee Gordon

Our New Member Lee Gordon  
from Chicago, USA (roots in Latvia) 

stumbled on banknotes in Chica-
go and started collecting Latvian 
and Russian notes.

I was trying to involve my 
daughter to my business, but she 
is not interested. She prefers new 
American $$$. Every year I am 
participating in New York Inter-
national show in January, Chicago 
CPMX in March, Maastricht Paper 
Money show in April and Septem-
ber and Memphis show in June. 
My other hobbies are travel and 
ethnic food.

Best Regards,

LEE GORDON

LEE GORDON
P.O. Box 5665
Buffalo Grove, 
IL 60089
USA

TEL: (847) 506-1122
FAX: (847) 506-1155

e-mail: 
banknotes@leegordon.net

Please visit my Web site at:
http://www.leegordon.net
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Pohjois-Karjalan Numismaatikot ry:n setelinkerääjäaktiive-
ja lähtee perinteiseen tapaan piipahtamaan kevään avaa-
villa setelimessuilla Alankomaissa, tarkemmin ottaen 
Valkenburgissa.  Tänä vuonna paikalla on mahtavat 
lähes 200 setelimyyjää ympäri maailmaa. Messut 
järjestetään Hollannissa, pienessä kylässä aivan 
maan eteläosassa Ranskan, Belgian, Luxembur-
gin ja Saksan puristuksessa. 

Lähde mukaan!
Ehkä edullisin ja sujuvin on lento Lappeenran-

nasta Düsseldorf Weeze:n kentälle RYANAIR IL-
LA, sieltä taxilla Weeze – Valkenpurg – paluu samaa 
reittiä (lento noin 100 € ja taxi ryhmän koosta riippuen 
40–80€) Hotelit keskimäärin 50–70 € yö. 

Jos kiinnostuit, kysy lisätietoja sähköpostilla 
info pk-numismaatikot.

P aper M oney F airs – „ M aastricht“

Lähde setelinkerääjän 
”Mekkaan” 9.–13.4.2014

Perinteinen täysin seteleihin keskittynyt messutapahtuma Valkenburg:ssa

Rajan Raha piipahti Berliinissä Maailman Rahapäivillä, jotka pidettiin 7.-9.2.2014

Vartijan katsoessa toisaalle ”kultainen kosketus” 
Lantti painaa 1000 kg ja kullan puhtaus 9999.

Puoli tuntia avajaisiin ja jono satoja metrejä
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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

MAALAUSKOLMIO
Puh. 040 5842 255

MAALAUSLIIKE  
Raimo Ollikainen

Yläsatamakatu 9 B, 80100 Joensuu
www.karelcom.fi

LVI-ALAN TYÖT
www.mt-lvi.fi

Helinintie 6, 80130 Joensuu
Puh. 0400 610 270, 050 3053 531

Mt-lvi@netti.fi
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www.paroc.fi

Metalliasennus  
Timo Räsänen Oy

Viritie 21, 80160 Joensuu
Puh. 0500 374 755

VESIKATTO- JA 
VESIERISTYSTYÖT

KÄYTÄMME 
KOTIMAISIA 

KATEPAL-TUOTTEITA

40 vuoden kokemus alalta.

p. 0500 881 026

J

Sammonkatu 14-16, 33540 Tampere
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RajanRaha 2/2014
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.  

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.
Lisää kotisivuillamme www.pk-numismaatikot.  

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 3/2014 ilmestyy 29.4.
Lehteen tarkoitetun ilmoitusaineiston tulee olla 
toimituksella 7.4. mennessä.
Pohjois-Karjalan Numismaatikot ry
www.pk-numismaatikot.
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. , 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.  
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
 Kuva: Nils Ludvig Arppen muistomerkki  
 Värtsilässä (Kuva: Raimo Vänskä) 
 Setelikuvat: Mikael Widenius

Harrastustamme tukevat:
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