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Matkalle Tuurin kyläkauppaan
 Onko lähtijöitä Keskiselle Tuurin kyläkauppaan 

la – su 5.–6.9. tai 12.-13.9. ? 
Yöpyminen Onnentähti-hotellissa.

Matin Markan myymälään tutustumista Vaajakoskella menomatkalla. 
Matkan hinta noin 105 €, josta yhdistys maksaa 30–40 €.

Alustavat ilmoittautumiset Matti Virrantalolle, matti@virrantalo.fi

Nuorisopalkitseminen
Pohjois-Karjalan Numismaatikoitten yhtenä tärkeim-
mistä lähiajan tavoitteista on saada yhdistyksen toi-
mintaan mukaan uusia nuoria jäseniä alati ikäänty-
vään jäsenistöön. 

Kuvassa yhdistyksen uusin nuorisojäseneksi liitty-
nyt 13-vuotias kiteeläinen Elmeri Purmonen, jolle yh-
distyksen puheenjohtaja Martti Puustinen luovutti 7.4. 
kerhoillassa pienen vanhoja kolikoita sisältäneen pus-
sin. Sen oli yhdistykselle lahjoittanut joensuulainen 
Erkki Pesonen nuorisotoiminnan tukemiseksi.

Kuva: Teemu Kortelainen

MYYDÄÄN
Yhtenä kokonaisuutena laaja ja ainutlaatuinen kokoelma 

suomalaisia osakekirjoja aikaväliltä 1850–1990.
Yhteensä 820 erilaista historian arvokirjaa. 

Kokoelma asianmukaisissa säilytyskansioissa. 
Vastaavaa kokonaisuutta hyvin harvoin tarjolla.

 
Luettelo kohteista tilattavissa sekä lisätietoja antaa 

kokoelman hoitaja
Paavo Pölönen, Joensuu. puh. 044 976 2131

s-posti ojpalonen@gmail.com
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POHJOIS-KARJALAN NUMISMAATIKOT RY:N JULKAISU

Kevään trendejä

PÄÄKIRJOITUS

Tämän kevään trendiksi voisi mainita aktiivi-
sen juttujen tarjoamisen Rajan Raha -leh-
teen. Nousevaksi trendiksi haluaisin haastaa 

uusittujen nettisivujemme lisääntyvän käyttämi-
sen. 

Numismaatikot ovat jälleen kierrelleet niin ko-
timaassa kuin maailmallakin, mistä kevätnume-
rossamme on todistuksena lukuisia matkaker-
tomuksia värikkäine potretteineen sun muine 
valokuvineen. Minuun teki vaikutuksen sokea is-
raelilainen numismaatikko Rami Rabby, jonka Ti-
mo Ruotsalainen oli tavannut Berliinissä Maailman 
rahamessuilla. Rabbya näkökyvyn menetys lapse-
na ei ole juurikaan rajoittanut. Hienon akateemi-
sen uran jälkeen hän on syventynyt eläkepäivillään 
jälleen numismatiikkaan. Juttua lukiessa tuli mie-
leen, kuinka moniulotteinen taideteos raha, kolik-
ko tai seteli, onkaan – sitä tunnustelemalla sen voi 
tunnistaa tuhansien muiden joukosta. 

Historiaan sukellamme tällä kertaa niin Heikki 
Arpin kuin Raimo Vänskänkin opastuksella. Arp-
pi esittelee 1930-luvun Isänmaallisen Kansanliik-
keen vaiheita ja siihen liittyviä keräilykohteita, 
mitaleja, sormuksia, asiakirjoja – sukuhistorian-
sa kontekstissa. Vänskä puolestaan avaa näkökul-
maa lasten ja nuorten sota-aikaiseen toimintaan: 
Kun leikki vaihtui työksi,

vapaus vastuuksi ja markat säästöiksi – lapset ja 
nuoret kotirintamalla viime sodan aikana. Talkoo-
merkeistä mitaleihin. Vänskän artikkelin jälkim-
mäinen osa ilmestyy syysnumerossamme. 

Millainen on rahanpesukone? Kiteeläiset numis-
maatikot aamukahvitapaamisessaan ovat poh-
tineet nuorten saamista mukaan numismatiikan 
pariin. Samalla he ovat pesseet kolikoita koneella 
– todellista rahanpesua. Tästä kertoo Tuomo Flink-
manin juttu lehdessämme. 

Kevätnumeroon on todellakin tullut juttuja ai-
van kiitettävään tahtiin. Jopa niin, että päätimme 
siirtää lehden ilmestymistä runsaalla viikolla saa-
daksemme kaikki jutut viime aikojen tapahtumis-
takin mukaan lehteen. Trendikästä on mielestäni 
ollut se, ettei juttuja ole tarvinnut juurikaan pyy-
tää, vaan esimerkiksi kerhoilloissa on tullut ehdo-
tuksia, että ”jospa minä kirjoittaisin siitä ja siitä”. 

Toisaalta teemme tätä lehteä kukin sivutyönämme 
ja harrastuksenamme, joten aikataulujen jousta-
vuus on syytä ottaa mahdollistajana. 

Internetin jäsensivujemme käytöstä toivon nou-
sevaa trendiä keväälle ja koko loppuvuodelle. 

Täytyy kyllä tunnustaa, että itsekin aktivoin jä-
sensivujemme käyttäjätunnukseni vasta kevättal-
vella. Mutta koskaan ei ole liian myöhäistä. 

Ensimmäisellä kerralla piti vähän seikkailla, en-
nen kuin homma rupesi rullaamaan. Piti jopa lait-
taa Matille mailia, ettei tunnus toimi. Ja kohta pe-
rään että minä itse en toimi. Pääsin jäsenalueelle 
ja lukemaan siellä olevia juttuja. Sitten halusin 
mennä keskustelufoorumille kirjoittaakseni sinne 
Rajan Rahan aikataulusta. Sinne päästäkseen piti-
kin sitten luoda ihan itse vielä toinen tunnus sala-
sanoineen. Sen tekeminen on itse asiassa helppoa 
ja tunnuksen plus salasanan voi itse keksiä. Kun-
han vain muistaa visusti tallettaa ne! Samahan pä-
tee netissä yleensäkin – on tärkeää pitää käyttäjä-
tunnukset ja salasanat hyvässä tallessa, ja vaihtaa 
salasanaa ajoittain. 

Mitä hyötyä jäsensivuillamme seikkailemisesta 
on? Uusinta tietoa numismatiikasta, tapahtumista.  
Voi keskustella muiden jäsenten kanssa vapaasti, 
kysymyksiin saa aina vastauksen. Voi suunnitella 
yhdessä vaikka tilaisuutta tai tapahtumaa. Inter-
net on tuonut paljon hyvää; tällainen yhteyden-
pitokanava on yksi nykyajan korvaamattomista 
eduista, jota jokaisen kannattaisi käyttää. 

Lehtemme syysnumeron deadline on 22.9. Jut-
tuja ja juttuideoita otetaan vastaan. 

Leppoisaa kesää kaikille lukijoillemme

Kari Tahvanainen
vastaava toimittaja
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Puheenjohtajan palsta 

Yhdistyksellämme on ollut varsin 
vilkasta toimintaa nyt keväällä

Terveisiä Berliinistä. Berliinin rahames-
suilla oli yhdistyksellämme painava 
edustus. Kirjoittaja oli opintomatkalla 

Teemun ja Seijan kanssa ja matkalla olivat 
myös Timo ja Armi. Maalaispojalle oli kyl-
lä nähtävää ja koettavaa riittävästi. Esillä oli 
kultaa ja rahoja miljoonien ellei kymmenien 
miljoonien edestä. Muutamia kuvia Berliinis-
tä on toisaalla tässä lehdessä.

Toisessa kerhoillassa 3. helmikuuta oli 
Makkosen Petri esittelemässä öljylamppu-
ja ja näytillä oli tillikoita ym. ja Petromaxia 
useita. Petrin esitelmä oli välitön ja mielen-
kiintoinen. Näitä tillikoitahan oli valmistettu 
myös Suomessa. Lähes kaikilla läsnäolleil-
la jäsenillämme oli henkilökohtaisia muistoja 
näistä lampuista. Tuupovaaralaisella kauppi-
aalla Kauko Hämäläisellä oli ollut valopetro-
lia myynnissä jopa 3000 litran säiliössä, josta 
petroli pumpattiin asiakkaan astiaan. Nämä 
öljylamputhan olivat pääsääntöinen pimeän-
ajan valonlähde vielä 1960–70 luvulla säh-
köttömillä seuduilla. Tästäkin on kuvia ja jut-
tua tässä lehdessä.

Nyt on pidetty kolme huutokauppaa. Sih-
teerimme Matti on tehnyt töitä hartiavoi-
min ja täsmällisesti näiden huutokauppojen 
onnistumiseksi. Ja kaikki huutokaupat ovat 
menneet hienosti, mistä suurkiitokset Ma-
tille. Huutokaupoissa on ollut jopa 200–300 
huutokohdetta. Tosin kauppa olisi voinut pa-
remminkin käydä.

Huutajia vois olla aina enemmän. Ovatko 
jäsenillämme jo kaikki rahat kiinni kokoel-
missaan, väärää tavaraa myynnissä vai liian 
kalliisti hinnoiteltu?  Näistä toivomuksista pi-
täisi kertoa, ja toivoa mitä pitäisi olla tarjol-
la puheenjohtajalle tai sihteerille tai hallituk-
sen jäsenille. Voimme yrittää syksyksi saada 
toivottuja kohteita huutokauppaan. Jos vain 
vajaa 20 % menee kaupaksi, niin tehdään-
kö tyhjää työtä? 

Yhdistyksemme vuosikokous oli tiistaina 
7.4. Vuosikokouksessa puhetta johti rutiinil-
la Ahti Ilvonen ja yhdistyksen sihteeri Matti 
Virrantalo kirjasi tapahtumat ylös. Tuloksel-
lisesti vuosi oli hyvä, koska laskutus oli saa-
tu ajan tasalle ja saatavien perintä oli te-
hostunut.

Rääkkylän osuuspankilla oli 14.4. numis-
maattinen ilta, jossa esiteltiin yhdistyksem-
me toimintaa ja opastettiin rahankeräilyn 
maailmaan. Tilaisuudessa oli myös numis-
maattisten rahojen arviointia. Rääkkylän 

Osuuspankin asiakkaat olivat tuoneet aivan 
mukavasti rahojaan arvioitavaksi. Tilaisuu-
den järjestämisestä ja runsaasta tarjoilusta 
kiitokset Rääkkylän Osuuspankille ja etenkin 
johtaja Pekka Asikaiselle.

Kerhoiltoina Ruotsalaisen Timo kertoili ke-
räilynsä mielenkiintoista historiaa, josta jäi 
kerrottavaa vielä useampaankin kerhoiltaan. 
Timollahan on näytettävää vaikka joka ker-
hoiltaan.

Keskikarjalan messuilla oli Kitee Seuran 
osasto, jossa Pohjois-Karjalan Numismaati-
koilla oli nurkkaus. Järjestelystä kiitos ak-
tiivisille kiteeläisille jäsenillemme ja etenkin 
Tuomo Flinkmanille. Messuvieraat toivat run-
saasti arvioitavia rahoja ja muutamia uusia 
jäseniäkin liittyi.

Kiteellä oli 5.5. kevään viimeinen kerhoil-
ta ja huutokauppa. Sitä ennen tutustuimme 
Maakauppa-museoon. Kiteen kerhoillan jäl-
keen jäimme kesätauolle ja palaamme ker-
hoillan merkeissä tiistaina 1.9.

Yhdistyksemme nettisivuja (www.pk-nu-

uusia osioita on tullut lisää. Kirjoittajia ja 
päivittäjiä kaivataan lisää. Pyytäkää sihteeri 
Matilta salasana niin pääsette kirjoittamaan 
juttuja ja viestejä sivuille. Kesälläkin netti-
sivuiltamme löydät tiedotteita jäsenillemme, 
kannattaa piipahtaa sivuilla viikoittain.

Tämä on yhdistyksemme 45. toiminta-
vuosi. Antakaa vinkkejä ja toivomuksia, mi-
ten tämä huomioidaan toiminnassa. Syksyl-
lä olisi tarkoitus tehdä kaksipäiväinen retki 
Keskisen Kyläkauppaan Tuuriin ja numis-
maattiseen rahakokoelmaosastoon siellä ja 
mennessä tutustua Matin Markan liikkee-
seen Vaajakoskella.  Sihteerimme Matti ot-
taa alustavia ilmoittautumisia vastaan.

Hyvää kesää jäsenillemme ja Rajan Raha 
-lehden lukijoille

Puheenjohtaja Martti Puustinen 
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Kahvin kera ideoita nuorten 
numismatiikkaan

Tuomo Flinkman, teksti ja kuvat 

Tammikuun viimeisenä 
perjantaina istahdimme 
me Pohjois-Karjalan 
Numismaatikkojen 
kiteeläiset jäsenet 
Jouko Lappalainen 
ja allekirjoittanut 
kahvipöytään, jonka 
kattauksen teki kolmas 
kerhomme jäsen Kalervo 
Jaatinen. Aamukahvin 
teemaksi olimme 
valinneet luonnollisesti 
numismatiikan.

Monien asioiden keskeltä 
tarina kääntyi nuorten in-
nostamiseen harrastuk-

sen pariin. Pohdimme esimerkik-
si ylimääräisten kerhotapahtumi-
en järjestämistä erilaisten ohjel-
mien muodossa. Muun muassa Ki-
teellä on tällä hetkellä puolenkym-
mentä numismatiikasta kiinnostu-
nutta nuorta. Sinettiä paikallisesta 
kerhokokoontumisesta ei kuiten-
kaan vielä sulatettu ”pöytäkirjaan”.

Kahvia nauttiessamme päätim-
me pistää Joukon tuoman rahan-
pesukoneen päälle. Olimme varan-
neet muutamia erilaisia ja eri ta-
valla likaantuneita kolikoita koe-
kappaleiksi. Kuinka ollakaan, ko-

Jouko Lappalainen, vasemmalla, ja Kalervo Jaatinen uskovat, että uusia numismaatikkoja saadaan mukaan 
kerhon toimintaan mm. pienempien kerhotapahtumien kautta.

likot kirkastuivat, tosin lyöntikiilto 
jäi vielä saavuttamatta.

- Tässähän olisi yksi kerhoillan 
aihe, tuumimme.

Muutamia muitakin keräyskap-
paleita olimme ottaneet sovitus-
ti mukaamme. Joukolla oli Suo-
men tasavallan presidenttien al-
lekirjoittamia seteleitä, joita hän 
on kerännyt. Yksi 50 markan sete-
li vielä puuttui kokoelmasta, mut-
ta uskoimme sen löytyvän vaikka-
pa kerhomme huutokaupasta tai 
muuten kerhomme jäsenten kes-
kuudesta. Nimi on Kyösti Kallio.

  Kalervolla oli matkassa Euro–
kolikoita sekä yksi itänaapurimme 
Venäjän perestroikan ajalta ole-
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va 500 000 ruplan seteli. Itse olin 
varannut mukaan markkakauden 
tähtiseteleitä sekä pari harrastuk-
seen liittyvää kirjaa.

Näitä katsellessa, tarkennettuja 
tietoja netistä- ja kirjoista etsien, 
alkoi kahvi- ja teepannu vajua lop-
puun. Parituntinen oli vierähtänyt 
huomaamatta. Päätimme kehittää 
aamukahvin ideoita ja tuoda niitä 
kerhossamme muutenkin keskus-
teluun.

Näkemyksemme oli, että nuo-
ria harrastajia varmasti löytyy 
Pohjois-Karjalan kokoiselta alu-
eelta. Junioritoiminnan elvyttämi-
nen edellyttää seuramme olemas-
sa olevien voimavarojen hyödyntä-
mistä sekä näiden rinnalle hieman 
ylimääräisiä bonuksia. ”Bonuksia” 
löytyy varmasti yhdistyksemme ul-
kopuolelta, mm. talkootoiminnalla.

 Rahanpesu oli yksi 
aamukahvihetken 
kokeilun aihe.

Kalervo Jaatinen 
tarkastelee pestyjä 
koekolikoita.

Joteco Oy

Metsätähdentie 6
80710 Lehmo
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Tohmajärveläinen Kari Karhu kiinnos-
tui keräilystä jo pienenä poikana. Tuol-
loin aihevalikoima oli pieni. Nyt hän on 

keskittynyt antiikkiesineisiin. Historic-autot 
ovat seuraava haaste.

Purtovaara-tilan omistajana hänen keräi-
lyharrastustaan ovat innostaneet edellisten 
sukupolvien säästämät esineet.

– Vanhempani ja heitä edeltäneet suku-
polvet ovat asuneet Purtovaarassa pitkään. 
Vanhoja esineitä on säilytetty milloin missä-
kin paikoissa. Itse halusin säilyttää lapsena 
ja nuorena saamiani lahjoja, jotka olivat lä-
hinnä leluja.

– Myöhemmässä vaiheessa lelujen rinnal-
le ilmaantuivat antiikkiesineet. Niiden arvos-
tus niin omassa ymmärryksessäni kuin mui-
denkin silmissä on kasvanut päivä päivältä.

– Kun rakensin taloa, halusin kalustaa sen 
antiikkiesineillä. Sitten tuli se vaihe, että esi-
neitä tuli kerättyä niin paljon, että taloa pi-
ti suurentaa. Kolmatta lisälaajennusta ta-
loon ei ole tulossa, mutta varastotiloja olen 
rakentanut lisää, kun museoautot ovat yk-
si kiinnostuksen kohde. Niitä on tällä het-
kellä yksi. 

– Varastotilat eivät ole pelkästään säilytys-
tiloja. Ne ovat samalla työtiloja, joissa teen 
korjaustöitä antiikkiesineisiin. Kokonaisuu-
tena korjaustyöt ovat pieni osa harrastusta.

Leikkikaluista  
antiikin keräilijäksi

Teksti ja kuvat: Tuomo Flinkman
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Yhteistyö toimii harrastajien kanssa
Kari Karhu on laskelmoinut, ettei antiikin kerääminen pelk-
känä harrastuksena onnistu yksin.

– Minulla on suhteita niin Suomessa kuin maailmallakin 
antiikkiharrastajien kanssa. Pääasiassa ne liittyvät pelkäs-
tään harrastamiseen, mutta siihen liittyy myös tavaroiden 
osto ja myynti harrastajien kesken.

– Yksi hauska tapaus sattui, kun joensuulainen antiikki-
kauppias tarjosi minulle esinettä, josta puuttui signeeraus, 
tekijän nimimerkki. Ostin siitä huolimatta. Esine oli kau-
nis ja se miellytti minua. Puhdistin sen ja sieltä paljastui-
vatkin tekijän tiedot.

– Soitin myyjälle, että olet pettänyt minua. Minä löy-
sin alkuperätiedot. No, se asia kuittaantui naurahduksella, 
olimmehan vanhoja tuttuja ja tehneet kauppaa useita ker-
toja. Kauppias ei peräänkuuluttanut asiaa.

Vanhimmat esineet 1800-luvulta
Karin kodissa olevat esineet ovat pääasiassa viime vuosi-
sadan alkupuolelta aina sotavuosiin saakka.

– Kaikista vanhimmat yksittäiset esineet ovat 1700- ja 
1800-luvuilta. Esineet ovat paitsi ajan henkeen liittyviä 
huonekaluja myös muita keräilykohteita.

– Harrastan myös musiikkia, joten esineiden joukosta 
-
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nevät uusimpia kohteita, jos mukaan ei lueta antiik-
kikirjoituspöydällä olevaa tietokonetta, jonka kautta 
seuraan alan markkinoita.

– Tietokoneen käytössä on pieniä ongelmia, lasku-
toimituksissa pääasiassa kynää käyttävä Kari naurah-
taa, mutta kertoo samalla antiikki- ja autokohteiden 
löytyvän nappia painamalla.

Uuno hoitaa talon vartioinnin
Kari ei ole kertaakaan laskenut, montako esinettä hä-
nen talossaan on.

– Tämä ei ole sijoitusasia. Tykkään juuri tällaisista 
esineistä, enkä ole edes laskenut niiden arvoa. Kai niil-
lä jokin arvo on, kun jokainen esine on pitänyt ostaa.

– ”Taloudenhoitajana ja vartijana” toimii Uuno-koi-
rani, joka on vuosien aikana oppinut tuntemaan tut-
tavat ja tuntemattomat. Yksi Uunon tuntemattomi-
en laji on puissa hyppelehtivät oravat, keräilijä tuu-
mii ja siirtyy kertomaan seuraavasta kiinnostukses-
taan, museoautosta.

– Niitä on varastossa yksi, mutta kiinnostavia koh-
teita on muitakin. Nyt pitää pohtia, mitä ne tulevat 
olemaan. Ilmeisesti kaksipaikkaisia, minulle ja Uunol-
le, jos Uuno lupaa olla kiltti, kuten tähän saakka, veis-
telee Kari.

Talon vartiana toimii Uuno-koira.
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Kun leikki vaihtui työksi,  
vapaus vastuuksi ja markat säästöiksi

– lapset ja nuoret kotirintamalla  
viime sodan aikana

Teksti Raimo Vänskä | Kuvat SA-kuva ja Raimo Vänskä

Yhdistyksemme täyttää tänä 
vuonna 45 vuotta. Numis-
maattinen yhdistystoiminta 

ilman rekisteröitymistä oli virinnyt 
täällä jo varhain 1960-luvulla. Pe-
rustajajäsenistä monet olivat sota-
kauden kokeneita joko rintamalla 
tai kotirintamalla. Heidän ”joukku-
eensa” on viimeisten vuosikymme-
nien aikana harventunut pieneksi 
ryhmäksi.  Mutta mitä sodan aika-
na tapahtui tämän veteraanisuku-
polven lasten ja nuorten elämän-
piirissä.

Sodan ajan lapset ja nuoret pää-
sivät pikkurahan omistajiksi usein 
pienten velvoitteiden kautta. Niihin 
kuului myös säästämiseen kannus-
taminen. Lasten ja nuorten toimis-
ta ja vaiheista sodan aikana on kir-
joitettu varsin vähän. Aihetta olisi 
enempään huomioon. 

Jatkosodan alkamisen 
jälkeen 1941 odotettiin 
turhaan sodan nopeaa 

päättymistä 
Talvisodan menetysten jälkeen 
monet odottivat kesäkuussa 1941 
alkaneen Saksan hyökkäyksen 
johtavan nopeaan sodan päätty-
miseen myös Suomen osalta. Täs-
sä erehdyttiin. Käänne tapahtui 
Stalingradissa tammikuussa 1943. 
Sotamarsalkka Paulus armeijoi-
neen antautui. Heti tämän jäl-
keen 3.2.1943 tiedustelupäällikkö 
eversti Aladàr Paasonen kertoi so-
dan muuttuneesta yleistilanteesta 
päämajassa: ”Saksa ja sen liitto-
laiset ovat menettäneet 60 divisi-
oonaa, joita ei voi korvata.” Paa-
sonen jatkoi: ”Saksan häviö on 
varma. Sen mukana Suomi jou-
tuu tappioon.”  Mannerheim ke-
hotti Paasosta valaisemaan tilan-
netta myös eduskunnalle suljetus-
sa istunnossa realistisesti ”säästä-
mättä ruutia”. Paasonen kertoi asi-

an eduskunnalle, joka ei ollutkaan 
Paasosen mukaan ”kypsä” kuule-
maan todenmukaista informaatio-
ta. Mannerheim vaati Suomen joh-
toa ponnistelemaan rauhaan ja so-
tatoimien lopettamiseen.

Neuvostoliitto, USA ja Englan-
ti sopivat Teheranissa marras-jou-
lukuun vaihteessa 1943 yhteisis-
tä tavoitteista. Kokouksessa kä-
siteltiin myös Suomen asiaa. Liit-
toutuneiden Normandian maihin-
nousu alkoi 6.6.1944. Maamme oli 
todellisessa hätätilassa Neuvosto-
liiton hyökättyä Karjalan Kannak-
selle 9.6.1944 ja vallattua Viipu-
rin 20.6.1944. Aselepo astui voi-
maan 4.9.1944. Mitä suursodas-
sa tapahtui, välittyi myös kotirin-
tamalle, koteihin, perheisiin ja sen 
jokaiseen jäseneen – myös lap-
seen, joka oli inhimillisen ketjun 
haurain osa. 

Nuoret mukaan
Sotiemme aikana haettiin kaik-
ki ”kynnelle kykenevät” kansalli-
sen olemassaolon turvaamiseen. 
Sotilaspojissa oli enimmillään yli 
72.000 jäsentä. Nämä 10–17-vuo-
tiaat pojat osallistuivat aktiivises-
ti monipuoliseen työpalveluun ja 
heille soveltuviin sotilasluonteisiin 
tehtäviin. Mainittakoon, että Sum-
man taistelussa 11.2.1940 puolus-
tuslinjan läpimurtokohdan edes-
sä kaatui saman komppanian tois-
ta kymmentä sotilaspoikaa. Puo-
lustusvoimain komentajana toimi-
neen kenraali Jaakko Valtasen mu-
kaan hänen maanpuolustustehtä-
vänsä alkoivat talvisodan alussa 
15-vuotiaana sotilaspoikana radio-
miehenä. 

Lottajärjestön pikkulotissa toi-
mi yli 40.000 iältään 8–16-vuoti-
aita tyttöjä. He auttoivat lääkintä-, 
muonitus-, varustus, viesti-, sekä 
keräys- ja huoltojaoston tehtävis-
sä. Pikkulotista siirryttiin 17-vuo-

Osa 1 / 2

Sotilaspoikaristi. Yksi luokka, 
jossa voi olla kultainen solki 
”JOHTAJA” tai hopeinen solki 
”POIKAJOHTAJA”. RV.

Pikkulottamerkki. RV.
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tiaina lottiin. Taloustoimet, las-
tenhoito ja pienkarjasta huolehti-
minen olivat pikkulottien tärkeitä 
tehtäviä. Varsinkin äitien käydes-
sä töissä kodin ulkopuolella lasten 
ja nuorten vastuu korostui.

Talkoomerkit kertovat kansan 
tahdosta toimia yhteiseksi hyväksi. 
Talkoomerkkien jako aloitettiin en-
nen talvisotaa.  Kannaksella 1939 
linnoitustöihin osallistuneiden tal-
koomerkkejä olivat kuparinen ja 
kullattu linnoittajamerkki. Lisäksi 
Lotta Svärd myi paperista, kuparis-
ta ja hopeista linnoittajamerkkiä. 
Jatkosodan aikana annettiin osa 

gisesti tärkeisiin keskuksiin. Koti-
rintamaa järisyttivät pelot ja tuhot. 
Lapset olivat hauraimmat sodan 
uhrit. Erityisesti rajaseudulla pelät-
tiin partisaanien tuhoja.  Sodan vä-
littömistä syistä menehtyi 337 al-
le 15-vuotiasta lasta 1939 –1945. 
Tuhoisin oli 55 pommikoneen suo-
rittama Elisenvaaran aseman kah-
den evakkojunan ja yhden sotilas-
junan pommitus 20.6.1944, jolloin 
kuoli arviolta 130 henkilöä, joiden 
joukossa oli 40 lasta. 

Maaseudulta haettiin suojaa. 
Elintarvikepula ja lasten suojaa-
minen olivat keskeisiä syitä las-
ten siirtopäätöksiin. Yli 70.000 las-
ta siirrettiin sotaa pakoon Ruot-
siin ja Tanskaan. Siirtokuljetuksis-
sa sattui myös onnettomuuksia. 
Junien yhteentörmäyksessä Iitta-
lan pohjoispuolella 4.3.1940 kuo-
li 15 lasta ja seitsemän aikuista. 
Vuosina 1941– 42 siirrettiin aluk-
si kotikonnuilleen Karjalaan palan-
neiden lapsia, sitten kotinsa me-
nettäneiden ja invalidien lapsia se-
kä ilman kummiavustusta jääneitä 
kaatuneiden lapsia. Siirtokynnystä 
madallettiin. Lopulta siirron saivat 
ne lapset, joiden vanhemmat näki-
vät paremmaksi vaihtoehdoksi lap-
sen siirtymisen pois sodan jalois-
ta ja vaikeuksista. Siirtolaislapsis-
ta noin puolet jäi kasvattivanhem-
piensa luo Ruotsiin.

Sotilaspoikien Lumpunkeräyksen iskuviikon kulkue Helsingissä 
12.4.1942. SA-kuva

Sotilaspoikien romunkeräyksen mainososasto kierroksella Helsingissä 
22.2.1942. SA-kuva.

omasta työpalkasta Aseveliliitol-
le. Tämä voitiin korvata talkootyö-
nä, josta annettiin erilaisia talkoo-
suoritusmerkkejä. Vuonna 1941 
Suomi – Ruotsi-maaottelumarssiin 
osallistuneet saivat rintamerkin, 
Vihannestalkoisiin osallistuneet Vi-
hannestalkoomerkin ja Nuorten 
Talkoot ry:n toimintaan osallistu-
neilla oli oikeus saada bakeliitista 
valmistettu nauhallinen keräystal-
koomitali. Mottitalkoot muodostui-
vat kansallisiksi suurtalkoiksi.  

Neuvostoliiton massiiviset ilma-
voimat iskivät aika ajoin Suomen 
kaupunkeihin, taajamiin ja strate-

Nauhallinen keräystalkoomitali 
1941. RV.
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Työvelvollisuuslaki 
1942 velvoitti 

kaikki yli 15-vuotiat 
työpalveluun

Työvoimapula ja puute lähes kai-
kesta tarvittavasta johtivat koti-
rintaman ponnistelut pakon edes-
sä äärimmilleen. Vuoden 1942 työ-
velvollisuuslaki velvoitti yli 15-vuo-
tiaat nuoret töihin maatiloilla, met-
sätöissä, uitoissa ja lukuisissa 
muissa tehtävissä. Näiden sijoit-
tamisesta Nuorten Työkeskus teki 
yksityiskohtaiset suunnitelmansa. 
Helsingissä, Turussa, Tampereel-
la, Jyväskylässä, Kotkassa ja Vii-

Pikkulotta ”Kipo” Kirsti Saloheimo ja pikku 
komendantti Jaakko Kettunen ”siellä jossakin”. VII 
AKE. Tohmajärvi 15.7.1941. SA-kuva.

Partisaanien siviiliuhrien muistolaatta Lieksan 
kirkkomaalla. RV.

Koditon lapsi etsii äitiään Kaivokadulla Porvoossa 
27.8.1941. SA-kuva.

< Pikkulotat 
työskentelivät 
aamusta iltaan 
K.P.K:ssa 
19.9.1941.  
SA-kuva.

purissa viranomaiset hoitivat lap-
sityövoiman sijoittamisen yhteis-
työssä maatalousnaisten kanssa. 
Muualla lapsityövoiman sijoittami-
sesta vastasivat lastensuojelulau-
takunnat.

Suurin osa lapsien työpaikois-
ta hankittiin kuitenkin sukulaisten 
ja tuttavien toimesta. Myös koulut 
tukivat toimintaa. Viranomaiset al-
koivat järjestellä myös alle 15-vuo-
tiaita maaseudulle töihin. Maataloi-
hin haluttiin erityisesti tyttöjä. In-
nokkaimpia maaseudun töihin ha-
lukkaita olivat kuitenkin nuoret po-
jat. Erityisiä yli 15-vuotiaitten työ-
leirejä järjestettiin muun muassa 
uittotöihin ja juurikasviviljelmille.  

Nuorten Talkoot 1944
Sodan pitkittyessä kansan vaikeu-
det kasvoivat. Muun muassa polt-
toaineista ja elintarvikkeista oli 
kasvava pula. Kotirintama tehos-
ti toimiaan edelleen. Perustettiin 
Nuorten Talkoot ry., Suurtalkoot 
ry. ja Suomen Talkoot ry. Nuor-
ten Talkoot järjesti lasten ja nuor-
ten yksityiskohtaisen palvelumal-
lin ja kannustavan palkitsemista-
van. Vihkomuotoiset talkookirjat 
otettiin käyttöön 1942. Tasavallan 
johto tuki näkyvästi kansallista tal-
kootyötä.    

Talkookirjan 1944 johdannos-
sa painotettiin talkoiden merkitys-
tä: ”Nuorten mitättömältä näyttä-
vä työ on antanut arvaamattoman 
paljon maamme taloudelle sodan 
luomissa vaikeissa oloissa. Yhden 
ja kahden lapsen työ ei tosin suu-
ria merkitse, mutta Suomen las-
ten puolimiljoonainen joukko on 
tällä vähältä näyttävällä työllään 
pitänyt useat teollisuuden haarat 
käynnissä.” Lähimmiksi tehtävik-
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si määritettiin autopilkkeiden han-
kinta ja teollisuuden raaka-ainei-
den kevätkeräys. Koulut toimivat 
kevättalkoiden tukikohtina. Van-
hempia kehotettiin kannustamaan 
näitä 1929–1936 syntyneitä lapsia 
ja nuoria kesän ajan töissä ja teh-
tävissä.

Talkoomerkit 
kannustivat

Vuoden 1941 talkoolaisia muistet-
tiin keräystalkoomitalilla ja 1942 
talkooleijonamerkillä. Maatalouden 
talkoolyhdemerkkejä jaettiin 1943 
ja 1944. Vuonna 1943 työmerkki 
oli Talkoolapio, 1944 Talkooaura, 
1945 Muurahainen ja 1946 Raken-
taja. Rautaisen, hopeoidun ja kul-
latun talkoomerkin sai määritelty-
jen suoritusten perusteella. 

Rautaisen auran 1944 suoritta-
miseen tarvittiin hyödyllistä koti-, 
ansio-, keräys- tai muuta työtä 12 
pisteen arvosta. Rahalaitokseen 
piti tallettaa 10 markkaa omalla 
työllä hankittua rahaa. 

Hopeoidun auran 1944 saami-
seksi tarvittiin edellisen tason 12 
pisteen lisäksi 25 pisteen arvosta 
hyödyllistä työtä. Säästövelvoite 
oli 30 markkaa.

Kullattun auran 1944 vaatimuk-
set olivat korkeat. Rautaisen ja ho-
peoidun talkooauran jälkeen tuli 
suorittaa 50 pisteen arvosta hyö-
dyllistä koti-, ansio-, keräys tai 
muuta työtä. Rahalaitokseen tuli 
tallettaa 60 markkaa omalla työl-
lä hankittua rahaa. 

Setelistöä uusitaan  
Valtioneuvosto vahvisti 2.11.1922 
arkkitehti Eliel Saarisen suunnitte-
lemat uudet setelit 5, 10, 50, 100, 
500 ja 1000 markkaa 1922 ja oi-
keutti Suomen Pankin laskemaan 
niitä liikkeelle tarpeellisen mää-
rän. Vuonna 1926 sarjaan lisättiin 
20 markan seteli. 

Uusia 10, 20 ja 50 markan 1939 
seteleitä alettiin laskea liikkeel-
le lokakuusta 1939 alkaen ja 100 
markan 1939 seteleitä tammikuus-
ta 1940 lähtien. 5 markkaa 1939 
tuli käyttöön vasta 1942. Setelien 
kuva-aiheet olivat samat kuin 1922 
setelisarjoissa.

Pankkivaltuusmiehet hyväksyi-
vät 11.10.1939 pankin johtokun-
nan ehdotuksen väliaikaisten 5000 
markan setelien käyttöön otos-
ta. Varastossa olleiden 500 mar-
kan setelien päälle painettiin uusi 
nimellisarvo 5000 markkaa. Väli-
aikaiset setelit vedettiin kierrosta 
uusien 5000 markan setelien tul-
tua käyttöön toukokuussa 1940. 

> Neuvostoliiton 
sodan ajan 
setelisarjassa oli 
mukana myös 
ilmavoimat. 
Seteli 5 ruplaa 
1938 oli yleinen 
venäläisten 
sotilaiden 
käyttöraha. RV.

Suomen tasavallan presidentti Risto Rytin tervehdys. 
Talkookirjan kuva 1944.

Talkoomerkkejä: Talkoolapiot 1943, Talkooaurat 
1944 ja Talkoomuurahaiset 1945 sekä 
oikeanpuoleisessa kentässä Maatalousapumerkki 
1943, Ruotsi-Suomi maaottelumarssimerkki 1941, 
Aseveliliitolle tehdystä työstä annetut A-tähdet, 
kultainen Linnoittajamerkki 1939 sekä alimpana 
Rakentajamerkki 1946. RV.
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Uuden setelin vuosiluku on 1939 
ja kuva-aiheena J. V. Snellman.

Talvi- ja jatkosodan aikana käy-
tetty 1922 setelisarja ja sen malli-
nen 1939 setelistö poistettiin käy-
töstä 28.2.1946. 

Lähteitä:
Kotirintaman lapset ja nuoret. Suomi 
1939–1945, Vähäheikkilän Kustannus 
Oy. Raisio 2006.
Nuorten työ- ja talkookirja 1944, jul-
kaisija Nuorten Talkoot ry. 
Silloin kerran. Kultainen nuoruus. Elä-
mää Suomessa vuosina 1944–1956, 

Sodan ajan 5, 10 ja 20 
markkaa sekä 50 ja 100 
markkaa 1939. RV.

500 markkaa Specimen 1922 ja 1000 markkaa 1922 sekä 
5000 markkaa 1939. RV.

toimittaneet Kari Lintilä ja Meri Utrio. 
Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsin-
ki. Tampere 1997.
Mannerheimin ja Rytin vaikeat valin-
nat. Suomen johdon ratkaisut jatko-
sodan käännekohdissa, Pekka Visuri.  
Docendo Oy Jyväskylä. Saarijärven 
Offset Oy 2013.  
Suomi 1944. Sota, arki, maailma, toi-
mittanut Pekka Tuomikoski. Gumme-
rus  kustannus  2013. 
Sotien synnyttämistä talkoomerkeis-
tä ja -toiminnasta, Tuomo Koskiaho.  
Suomessa käytetyt rahat, Toinen uu-
sittu painos, Erkki Borg. Kirjapaino Oy 
Nova 1976. 

Artikkelin jälkimmäinen osa 
julkaistaan Rajan Rahan 

 syysnumerossa.

Numismaatikko 5/2014.
Kansa haki yhteisöllisyydestä voimaa 
elämän turvaamiseksi viime sotien ai-
kana, Raimo Vänskä.  Numismaatik-
ko 3/2013. 
Raimo Vänskän arkisto.
Artikkeli on julkaistu lyhyemmässä 
muodossa Karjalan Pojat 1/2015 leh-
dessä.

Kahtena lyhyenä ajanjaksona 1944–45 
painettiin 1000 markkaa 1941 Litt. E, 
jota ei otettu käyttöön.
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World Money Fair Berlin
Rami Rabby, avrabby@gmail.com

Teksti ja kuvat: Numismaatikko Timo Ruotsalainen 

Tutustuin Berliinin rahames-
suilla tammikuussa Israelilai-
seen numismaatikkoon Ra-

mi Rabbyyn. Rami on sokeutunut 
8-vuotiaana, ja nyt hänellä on ikää 
72 vuotta.

Rami on luonut mittavan uran 
sokeutumisestaan huolimatta. 
10-vuotiaana hän aloitti sokeain-
koulussa Lontoossa, ja sen pää-
tyttyä jatkoi Oxfordin yliopistossa 
pääaineinaan Ranska ja Espanja. 
Valmistuttuaan hän toimi vuoden 
Lontoossa teollisuuden alalla hen-
kilöstöjohtajana, mm. Fordin auto-
tehtaalla. 

Tämän jälkeen hän muutti siir-
tolaisena Yhdysvaltoihin ja jatkoi 
opiskeluaan Chicagon yliopistos-
sa kaupallisella alalla. Toimittuaan 
noin 10 vuoden ajan henkilöstö-
johtamisen tehtävissä Chicagossa 
ja New Yorkissa (mm. Citybankin 
palveluksessa) hän vaihtoi koko-

naan alaa ja siirtyi hallituksen pal-
velukseen toimien diplomaattina 
Lontoossa, Etelä-Afrikassa, Perus-
sa, New Yorkissa, Intiassa ja Trini-
dad & Tobacossa.

Numismatiikkaan Ramin tutus-
tutti hänen isänsä, jolta hän sai 
lapsena pienen kokoelman. Jääty-
ään eläkkeelle 65-vuotiaana hän 
aloitti uudestaan koko työelämän 
ajan jäissä olleen harrastuksen. 
Hän kerää koko maailman kolikoi-
ta keskittyen 1900-luvun jälkeisiin 
rahoihin. Tällä hetkellä hänellä on 
kokoelmissaan rahoja 306:sta eri 
maasta. Hyvin laajat kokoelmat 
hänellä on Yhdysvaltojen, Israelin 
ja Englannin rahoja. Hän on pereh-
tynyt rahojen suunnittelijoihin ja 
taitelijoihin, ja rahojen design on 
hänelle hyvin tärkeää. 

Sokeutumisestaan huolimatta 
hän pystyy tunnustellen tietämään 
rahasta jo paljon, toki avustajaa-

kin hän käyttää tarvittaessa. Esi-
merkiksi näillä messuilla hänellä 
oli apunaan Berliinissä asuva ys-
tävänsä Eberhard Schoclow, johon 
Rami oli tutustunut edellisvuonna 
olleiden messujen aikaan. Berlii-
nin messuilla Rami onkin käynyt jo 
vuosikaudet. 

Messuostoksensa Rami kirjoit-
ti sokeainkirjoituskoneella heti 
omaan luetteloonsa.

Perhettä Ramilla ei ole, hän ker-
toikin hiukan pilke silmäkulmas-
sa, että suomalaisiin naisiinkin oli-
si varmasti mukava tutustua! 

Olimme hyvin vaikuttuneita 
kuunnellessamme Ramin kerto-
musta elämästään, hän ei todella-
kaan ole joutunut sokeuden vuok-
si luopumaan urahaaveistaan ei-
kä harrastuksistaan. Päinvastoin, 
huomasimme että hän on pääs-
syt elämässään paljon pidemmäl-
le kuin hyvin monet muut. 
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Maailman rahamessuilla 2015 
- Terveisiä Berliinistä

Teksti ja kuvat: Martti Puustinen

Berliinin tv-torni.

Näkymää 
tornista laajaa 
Berliiniä.

Saksan osastolla 
möivät vuoden 2015 
erikoiskaksieurosia 
nimellishintaan 
1 paketin eli 10 
kappaletta per 
ostaja.

Maailman rahamessut jär-
jestään Berliinissä vuosit-
tain, niin tänäkin vuonna. 

Berliini on historiansa ja kahtiajaon 
takia erittäin mielenkiintoinen kau-
punki ja nähtävyyksiä täynnä oleva 
Saksan pääkaupunki. Näin muuta-
man päivän matkalla ja ensimmäi-
sellä käynnillä siitä ei saa edes pin-
taa raapaistua. 

Kävimme sentään DDR:n  ylpey-
dessä Berliinin TV-(vakoilu)tornis-
sa. Torni on 368 metriä korkea ja 
näköalaravintolatasokin on peräti 
204 metrissä. Torni on rakennet-
tu vuosina 1965 - 1969. Näkyvyys 
tornista on jopa 40 kilometrin pää-
hän.  Sisään päästiin vain metallin-
paljastamien läpi, ja hissillä 6 m/
sek, joten aika vauhdikkaasti. Ti-
mon riisuttivat melkein alasti. Ber-
liini on todella suurkaupunki ja tor-
nista on mahtavat näkymät.

Rahamessut järjestetään Estrel-
le-hotellissa, jossa pidetään jat-
kuvasti kansainvälisiä messuja ja 
näyttelyitä. Näyttelytiloja on tu-
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Itävallan rahapajaosastoa.

Australian osastoa.

Kultaa myynnissä.

hansia neliöitä. Nyt rahamessuilla näytteil-
leasettajilla oli yli 330 osastoa.  Esillä oli kul-
taharkkoja, -koruja, -esineitä ja tietysti sitten 
rahoja, vanhoja, eurokolikoita -seteleitä, eri-
koisrahoja ja kaikenmaailman rahoja kymme-
nien miljoonien eurojen arvosta. Australia ja 
Australian rahapaja olivat tämän vuoden mes-
suilla kunniavieraina (sponsoreina).

Maailman merkittävimmät rahapajat ja ra-
hapainot esittelivät omilla premium-osastoil-
laan merkittäville asiakkailleen toimintojaan 
ja sitten meille tavan tallaajille he möivät eri-
koisrahojaan pikkuosastoillaan. 

Meidän yhdistyksestämme messuilla oli pai-
nava edustus ainakin numismaattisen tiedon 
suhteen: Teemu, Seija, Timo, Armi ja kirjoit-
taja. Taisimme olla enemmänkin ostamassa 
kuin myymässä. 

Meille matkailijoille tuli lähes yhden vuoro-
kauden lisäpäivä, kun Finnairin kone ei hyd-
rauliikkaöljyvuodon takia päässyt lähtemään. 
Tosin lyhyeksi jäivät yöunet, kun keskiyöllä 
oltiin hotellissa ja kello seitsemän piti olla jo 
kentällä taas lentoa odottamassa. Finnairin 
piikkiin tietysti menivät asumiset ja ruokailut.

Mielenkiintoiset messut ja antoisa matka, 
lähden varmaan joskus uudelleen. 

Seija ja Teemu ja Ratskeller saksalaisia 
herkkuja syömässä.

Saksalaista porsaapotkaa 
Ratskellarissa

Santeri Saukkonen ss Libricon, 
Teemu ja Seija, Martti, Esko 
Larkka ja Janne Häkkinen 
Monetalta.
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Kuvassa vasemmalta Santeri Saukkonen, Ilkka Mäkitie, Erkki Lähderanta, Timo Mäkinen, Yrjö Klivge, Maila 
Kunnas, Jos Eijsermans,  Esko Larkka, Teemu Kortelainen, Jani Nuorala, Pekka Alatalo, Timo Ruotsalainen, 
Mari Kortelainen, Armi Hakkarainen, Sami Kortelainen, Seija Kortelainen ja Tamar Hamo

Suomalaisia ennätysmäärä 
Valkenburgissa Kuva: Jimmy Hämäläinen

JotSet Oy
Teollisuuskatu 13, 80100 JOENSUU

Kesän parhaat grilliherkut,
makkarat ja grillipihvit

Tehtaanmyymälä 
Ylämyllyllä

Karelian 
Lihajaloste 

www.klj.fi  0440 851 851
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1930-luvun IKL  
keräilyn kohteena

Teksti: Heikki Arppi. Kuvat: Heikki Arpin kokoelma

Militaria on kasvava keräilyn 
ala. Siinäkin on monia ala-
lajeja ja ajanjaksoja, kos-

ka käsitteenä se olisi liian laaja ke-
rättäväksi. Joku etsii postikortteja, 
osa sota-aikaista esineistöä. Yh-
delle riittävät suomalaiset sodan-
aikaiset asevelimerkit, toinen kes-
kittyy talvisotaa edeltävään äärioi-
keistolaisuuden nousuun Suomes-
sa. Tämäkin on löyhästi ajatellen 
miltariaa, vaikkakin enemmän yh-
teiskuntapolitiikkaa.

Tämä artikkeli keskittyy Isän-
maallisen kansanliikkeen sävyttä-
mään 1930-luvun Suomeen.

IKL:n historia vuosina 1932–44 
on samalla suomalaisen oikeisto-

radikalismin historiaa. Kun kom-
munisminvastainen Lapuan lii-
ke (1929–1932) oli lakkautettu ja 
osittain sen tukemiseen erehty-
nyt presidentti Lauri Kristian Re-
lander vaihtunut nuorsuomalai-
seen Pehr Evind Svinhufvudiin, oli 
1930-luvun Suomessa tilausta uu-
delle yleisporvarilliselle kansalais-
järjestölle.

IKL perustettiin 5. kesäkuuta 
1932 Hämeenlinnassa. Sen nuo-
risojärjestö oli vuoteen 1936 asti 
Sinimustat ja sen jälkeen Musta-
paidat.

Kun IKL sai kiellettyä kommunis-
tisen toiminnan, liike radikalisoitui 
menettäen samalla Maalaisliiton 

ja Svinhufvudin johtaman maltilli-
sen oikeiston tuen. Kokoomuksen 
johtoon vuonna 1933 valittu Juho 
Kusti Paasikivi poisti IKL:n kannat-
tajat puolueesta. Osasyynä tähän 
oli vuoden 1933 eduskuntavaalien 
vaaliliitto, joka hyödytti IKL:ää (14 
kansanedustajaa), mutta tuotti ko-
koomukselle 24 paikan vähenyk-
sen ja näin murskatappion.

IKL:n kannattajat koostuivat 
tuohon aikaan lähinnä varakkais-
ta maanviljelijöistä, opiskelijois-
ta, akateemisesti kouluttautuneis-
ta keskiluokan kansalaisista ja pa-
peista.

IKL:n seinävaate on tuulahdus 1930-luvun vastakohtien Suomesta.
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Yksikielinen  
Suur-Suomi

Puolueena IKL:lla oli yhden mer-
kittävimmän aitosuomalaisuuden 
taustavaikuttajan, Akateemisen 
Karjala-seuran (AKS) tavoin unel-
ma yksikielisestä Suur-Suomesta. 
Tätä tavoitetta tukivat myös fen-
nomaanit ja Suomalaisuuden liitto.

Ensimmäinen suuri sukunimi-
en suomalaistaminen oli toteutet-
tu jo vuosina 1906–07, jolloin arvi-
olta 70 000 suomalaista vaihtoi su-
kunimensä. Toinen rysäys tehtiin 
Kalevalan riemuvuonna 1935, jol-
loin minunkin sukuni vaihtoi Fred-
riksson-nimen supisuomalaiseksi 
– oma isäni sisaruksineen siis Ar-
piksi.

Suomalaisuuden liitolla oli tuol-
loin sukunimiluettelot, joista saat-
toi valita uuden nimensä. Olin itse 
viimeinen seuraavan sukupolven 
miespuolinen nimenjatkaja. Nyt 
samat paineet ovat ainoalla pojal-
lani (elleivät sitten tyttäreni säily-
tä sukunimeään ja siirrä sitä myös 
omille lapsilleen). 

IKL:n yhteistyö muiden edus-
kunnan puolueiden kanssa oli yh-
tä ongelmallista kuin perussuoma-
laisilla nykyään – tosin eri syistä. 
IKL:llä oli läheiset ideologiset suh-
teet Italian ja myöhemmin Sak-
san autoritäärisiin kansanliikkei-

siin. Tuolloin eduskunnan budjet-
tikeskusteluissa ja täysistunnois-
sa nähtiin niin kiivasta sananvaih-
toa, ettei vastaavaan ole kyennyt 
kuin SMP:n Veikko Vennamo ärsy-
tetyimpinä hetkinään 1970-luvun 
alussa.

IKL:n univormuna olivat mus-
ta kauluspaita ja sininen solmio. 
Järjestön muita jäseniä tervehdit-
tiin roomalaisella eli natsiterveh-
dyksellä. Mustan paidan tausta tu-
li kuitenkin järjestön vahvalta us-
konnolliselta tukijalta, körttien he-
rätysliikkeeltä. Vuoden 1934 puse-
rolaki hillitsi kuitenkin IKL:läisten 
julkisia esiintymisiä.

Sinimustat kukoisti jo 
Lapuan liikkeessä 

Sinimustat oli perustettu jo talvel-
la 1930–31 Lapuan yhteiskoulun 
kerhoksi ja Lapuan liikkeen nuo-
risojärjestöksi. Emojärjestön lak-
kauttamisen jälkeen IKL huomasi 
valmiin organisaation olevan ole-
massa ja tammikuussa 1933 Sini-
mustat siirtyi IKL:n alaisuuteen.

Sinimustiin saattoi liittyä jokai-
nen 10 vuotta täyttänyt tyttö tai 
poika. Tavoitteena oli ”Suur-Suo-
mi, jonka raja on kaukana ja kan-
sa väkevä.”

Kristillissiveellisen kurin ohella 
kaikilta sinimustilta vaadittiin suo-
jeluskunnan jäsenyyttä ja marssi-
musiikkiin perehtymistä. ”Luo lip-
pujen” (Horst Wessel) oli yksi tär-
keimmistä opittavista lauluista. 
Kulttuurisuhteet Hitler-Jugendiin 
tuntuvat näin jälkikäteen arvelut-
tavan natsihenkisiltä.

Koulunuoriso ihastui järjestöön, 
mutta kouluhallitus kielsi järjestö-
merkit jo loppukesästä 1933.

Vuonna 1935 Suomessa toimi 70 
paikallisosastoa. Valan tehneitä jä-
seniä oli noin 5 500, mutta aatet-
ta kannattivat kymmenet tuhan-
net nuoret.

Kuten nuorisolla usein, ylilyön-
tejä tapahtui. Vuonna 1935 Valli-
lan työväentalossa räjähtänyt kyy-
nelkaasupommi ja rauhankokous-
ta häirinnyt hajupommi olivat kui-
tenkin poikamaisia kolttosia enem-
män kuin Lapuan liikkeen aikoi-
naan väkivaltaisetkin muiltukset 
ja miestapot.

Ruotsalaisuuden päivän katu-
tappelut ”hurreja” vastaan olivat 
nekin kuin jääkärihenkisen helsin-
kiläisnuorison 1910-luvulla venä-

IKL:n vaakunalla 
varustettu 

rengas soveltui 
käsivarsinauhan 
säilyttämiseen.

IKL:n rintamerkkejä.

IKL:n sormus.

Sinimustien järjestöpassi.
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läisnuorten kanssa käydyt kaha-
kat.

Vakavampaa oli kuitenkin tulos-
sa. Sinimusta-lehti sai painokan-
teen herjattuaan Neuvostoliiton ul-
koministeri Litvinovia. IKL:n kan-
sanedustaja ja AKS:n perustajajä-
sen Elias Simojoki uhkasi kirjees-
sään Jaakko Virkkuselle jopa oi-
keusminsteri Urho Kaleva Kekkos-
ta, pakinoitsija ”Sasu Punasta” ja 
monia muitakin tylyllä kohtalolla. 

Kirjeessä sanottiin: ”Oikeus-
ministerin ruotsalaispiiska on si-
valtanut vasten kasvojani, mutta 
hänen paikkansa on oleva Petsa-
mon keskitysleirillä, jossa hän ker-
ran Sasun, Eeron ja muiden mate-
lijoiden kanssa viettää loppuikän-
sä linnunsontaa keräten ja vapis-
ten kuunnellen Sinimustien tahdik-
kaita askelia vartiotulien ääreltä.”

Kansallismielinen pappi Simojo-
ki ilmoittautui talvisodassa vapaa-

ehtoisena rintamalle ja kaatui Im-
pilahdessa ollessaan lopettamassa 
rintamalinjojen välissä maannutta 
haavoittunutta hevosta. Suomalai-
set ja venäläiset joukot olivat yrit-
täneet ampua hevosen, mutta lo-
pulta Simojoki hiihti sen viereen ja 
lopetti sen pistoolilla. Samalla hän 
joutui raukkamaisesti venäläisten 
konekiväärin ampumaksi.

Demareiden ja porvareiden kam-
moksuma IKL sekaantui juuri Sini-
mustien järjestämillä asetoimituk-
silla äärioikeistolaisen Viron vapa-
ussoturien liiton suunnittelemaan 
vallankaappaukseen. Tämä oli vir-
he, sillä Suomen oikeuslaitos lak-
kautti nuorisojärjestön. Tilalle pe-
rustettiin välittömästi Mustapaidat.

Mustapaitojen toiminta jatkui 
vuoteen 1939 asti. Tuolloin kaik-
ki aikuisiksi kasvaneet jäsenet oli-
vat jo AKS:n järjestämissä linnoi-
tustöissä Kannaksella.

IKL ja Sinimustat olivat 
aikansa kuva

Kun äärioikeiston historiaa vuon-
na 2015 tarkastellaan 1930-luvun 
toiminnan suhteen, on vaikea ym-
märtää senaikaista Suomea.

On kuitenkin muistettava, että 
kansakunnan jakaneesta kansa-
laissodasta oli kulunut vasta toista-
kymmentä vuotta, Suomi oli nuo-
ri valtio, järjestäytynyt yhteiskun-
ta ja luokkajaot paljon suurempia 
kuin nykyaikana – eikä sotia edel-
tänyttä retoriikkaa voisi enää kun-
nianloukkausten pelossa esiintyä 
muuta kuin internetin keskustelu-
palstoilla.

Molemmat vanhempani kuului-
vat IKL:ään, Sinimustien Hämeen-
linnan paikallisosastoon ja äiti-
ni myös Lotta-Svärdiin. Isäni toi-
mi myös Sinimustien propaganda-
päällikkönä.

Kurssitodistus vuodelta 1934, jolloin Reino Arppi 
oli vielä Reino Fredriksson. Kurssin jälkeen oli 
oikeutettu käyttämään IKLn Etelä-Hämeen piirin 
tunnuksia ja kurssimerkkiä.

Akateeminen Karjala-seura oli IKL:n tavoin Suur-
Suomea ajava järjestö.

Jäsenmaksut oli maksettava kuukausittain.Järjestöpassin tehtäväkuva kertoo, että isäni Reino 
Arppi oli myös järjestön propagandapäällikkönä. Hän 
toimi myös alueosasto 4:n johtajana.

20-24_IKL.indd   22 12.5.2015   10.21



23

Fennomania-liike alkoi Suomessa 1840-luvulla. Vuonna 1848 alettiin 
julkaista ensimmäistä varsinaista suomalaista sanomalehteä, 
Suometarta, jonka seuraaja Uusi Suomi ilmestyy yhä Niklas Herlinin 
omistuksessa internetissä. Tässä Suomettaren ensimmäinen numero 
tammikuulta 1848.

Heiltä kuulin, että 1930-luvun 
puolivälissä Hitleriä ihannoitiin 
suurena kommunismin kukistaja-
na, mutta kun vuosikymmenen lo-
pulla Suomeenkin alkoi tihkua tie-
toja juutalaisvainoista, suhtautu-
minen natseihin muuttui radikaa-
listi.

Siksi on vaikea syyllistää omien 
vanhempiensa valintoja. Sinimus-
tat ja juuri Hämeenlinnassa perus-
tettu IKL olivat aikansa kuva yhtä 
lailla kuin kaikki Hitlerinkään kan-
nattajat eivät Saksassa olleet nat-
seja.

Nuoressa kansakunnassa oli 
suuri venäläisten ja kommunismin 
pelko. Puolueiden ideologiat olivat 
myös paljon värittyneempiä ja su-
vaitsemattomampia kuin nykyisin.

Isäni oli Hämeenlinnan kunnal-
liselämässä näkyvä persoona, so-
tien jälkeen muun muassa kau-
punginvaltuustossa ja seurakun-
nan luottamustoimissa sekä hoi-
va- ja asumispalveluita tuottavan 
Hämeenlinnan Sisälähetyksen (pe-
rustettu vuonna 1907) johtajana. 
Varsinaisen elämäntyönsä hän teki 
K-ryhmään löyhästi kuuluvan se-
katavarakaupan kauppiaana jo toi-
sessa polvessa.

Muistan lapsuudestani, kun löy-
sin kauppamme lopettamisen yh-
teydessä 1970-luvun alussa hylly-
jen takaa aseiden kätkemiseen tar-
koitettuja piiloja. Onneksi niitä ei 
koskaan tarvittu koska Suomea ei 
miehitetty.

”Kekkosen konstit” 
eivät tepsineet

IKL säilytti 14 kansanedustaja-
paikkaansa vuoden 1936 edus-
kuntavaaleissa. Tuolloin järjestön 
pahimmaksi vastustajaksi nou-
si oikeusministeri Urho Kekkonen, 
vaikkakin UKK sai vasta vuoden 
1938 sisäministeriydellään enem-
män mahdollisuuksia järjestön ku-
kistamiseen.

Kekkonen piti äärioikeiston eris-
tämistä yhtä välttämättömänä 
kuin Suomen kommunistisen puo-
lueen kieltäminen oli aikonaan ol-
lut. Kekkonen yritti osoittaa IKL:n 
olevan Lapuan liikkeen suora jat-
kumo ja näin sen lakkauttamista 
voivan soveltaa myös tähän seu-
raajaan.

Toki yhtäläisyyksiä oli, valittiin-
han Lapuan liikkeen vahva hahmo 
Vihtori Kosola myös IKL:n ensim-
mäiseksi puheenjohtajaksi 1932–
36.

IKL:n kannatus kasvoi vuoteen 

1938 asti. Parhaimmillaan jäsen-
määrillä mitattuna IKL:n kanna-
tus oli yli kaksinkertainen sosiaa-
lidemokraatteihin tai maalaisliit-
toon verrattuna. Maltillisempaan 
oikeistopuolueeseen, Kokoomuk-
seen verrattuna jäsenmää oli jopa 
yli viisinkertainen.

Helsingin raastuvanoikeus ja lo-
pullisesti korkein oikeus hylkäsi-
vät Kekkosen aikeet hieman en-
nen vuoden 1939 eduskuntavaa-
leja. Kekkonen kuitenkin ymmärsi 
tappionsa vasta talvisodan alettua. 
Tapahtumasarjaa kuvattiin kansan 
suussa ”Kekkosen konsteiksi”.

Kekkosen poliittiset ulostulot oli-
vat tuohon aikaan muutenkin hie-
man poukkoilevia, kun ottaa huo-
mioon hänen myöhemmän lähes 
30-vuotisen suurmiehen uransa 
tasavallan presidenttinä.

IKL:n kannatus oli jo muuten-
kin alamäessä eikä puolue saanut 
vuonna 1939 kahdeksaa paikkaa 
enempää eduskuntaan. Kekkosen 
toimet näyttävätkin pisteiden ka-
lastelulta.

Tosin IKL:n huono vaalitulos 
johtui myös jatkuvasta lakkautus-
uhasta. Monet kannattajatkin jät-
tivät äänestämättä puoluetta pelä-

tessään vasemmistonvastaisen ää-
nensä menevän hukkaan, jos IKL 
lakkautetaan.

Kekkosen toimintaa sotavuosi-
na kuvataan jopa edesvastuutto-
maksi. Talvisodan loppuvaihees-
sakin hän vastusti rauhaa, vaikka 
rintamatilanne alkoi näyttää todel-
la uhatulta. 

Jatkosodassa puolestaan Kekko-
sen kielenkäyttö ”ryssittelyineen” 
oli jopa kovempisävyistä kuin 
AKS:llä ja IKL:llä kymmenkunta 
vuotta aiemmin. Sitten hän holtit-
tomasti teki täyskäännöksen, kun 
sodan luonne alkoi muuttua Suo-
melle toivottomaksi. 

Kesäkuussa 1944 hän esitti par-
haana vaihtoehtona suostumista 
Neuvostoliiton rauhanehtoihin, joi-
hin kuului ehdoton antautuminen. 
Maamme onneksi IKL:nkin useissa 
vaaleissa tukema presidentti Risto 
Ryti, Mannerheim ja muut vastuul-
liset torpedoivat tällaisen Neuvos-
to-Suomen synnyn ja puna-armei-
jan esteettömän pääsyn Pohjois-
Suomeen.

On mielenkiintoista, miten Kek-
kosesta kasvoi suuri valtiomies 
vasta presidentillisinä ”vaaran vuo-
sina”.
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IKL:stä tuli 
hallituskelpoinen

Talvisodan taisteluiden tauottua 
Suomen ulkopolitiikka alkoi lähen-
tyä Saksaa ja samalla IKL otet-
tiin mukaan hallitukseen. Puolu-
een puheenjohtajasta Vilho Anna-
lasta tuli vuoden 1941 alussa muo-
dostetun Rangellin hallituksen toi-
nen kulkulaitosten ja yleisten töi-
den ministeri.

IKL tuki hyvin voimakkaasti Suo-
men ja Saksan liittoa. Se keräsi 
syksyllä 1943 yhdessä Rintama-
miesliiton kanssa presidentti Rytil-
le osoitetun tuhansia nimiä käsittä-
neen kansalaisadressin, jossa vas-
tustettiin Suomen erillisrauhaa ja 
vaadittiin taistelun jatkamista Sak-
san rinnalla. 

Suomi katkaisi suhteensa Sak-
saan syyskuussa 1944 ja samalla 
puheenjohtaja Annala ilmoitti jär-
jestön hyväksyvän tämän pysyen 
lojaalina hallitukselle. Vastineek-
si sisäministeriö ja Valtiollinen po-
liisi hävittivät IKL:n jäsenluettelot, 
eivätkä ne joutuneet koskaan ve-
näläisen valvontakomission käsiin.

Jatkosodan päättäneessä väli-
rauhansopimuksessa edellytettiin 
Suomelta fasististen sekä Neuvos-
toliitolle vihamielistä propagandaa 
levittävien järjestöjen lakkautta-
mista. IKL kuului niihin järjestöi-
hin, jotka lakkautettiin välittömäs-
ti rauhansopimuksen astuttua voi-
maan 23. syyskuuta 1944.

Muodollisesti tosin lakkautet-
tiin vain IKL:n kannatusyhdistys 
ja sen paikallisjärjestöt. Varsinai-
nen IKL jäi rekisteröimättömänä 
yhdistyksenä viranomaisten huo-
limattomuuden vuoksi lakkautta-
matta. Puolueen kansanedustajat 
saivat kuitenkin jatkaa valtiopäivi-

Hämeenlinnan Mustassa Karhussa pidettiin Espanja-iltoja, 
falangistijuhlia, taistelu- ja veljesiltoja, jopa perheiltamia. ”Vannomme 
sen: Pois petturien punapaidat ja ryssien saasta” oli tuon ajan 
retoriikkaa.

en loppuun luopumalla eduskunta-
ryhmän nimestä.

Useat IKL:n omistamat Musta 
karhu -ravintolat välttivät kuiten-
kin valvontakomission tarkan kat-
seen ja esimerkiksi Helsingin Mus-
ta Karhu Oy poistettiin kauppare-
kisteristä vasta vuonna 1955.

Järjestön lakkauttamisen jäl-
keen moni aktiiveista siirtyi ko-
komukseen, osa myös SDP:hen. 
Puolueen akateemisuutta kuvas-
taa se, että monet jäsenistä nimi-
tettiin myöhemmin professoreiksi 
ja piispoiksi.

IKL perustettiin uudelleen vuon-
na 1993 rekisteröitynä yhdistykse-
nä, mutta se ei voinut viranomais-
päätöksellä käyttää alkuperäistä 

nimeä eikä rekisteröityä puolueek-
si. Vasta vuonna 2006 IKL:stä tuli 
rekisteröity puolue omalla alkupe-
räisellä nimellään.

Sen huonosti nykyaikaan sovel-
tuvassa manifestissa muistute-
taan, että ”kommunismin rutto on 
tuhoutunut omaan mahdottomuu-
teensa, mutta sen suorat ideologi-
set ja pakkovaltaiset perilliset mo-
nikulttuurisuus ja globalismi re-
hoittavat jokaisessa länsimaassa. 
Vuonna 1944 alkanut laittomuu-
den tila on monilta osin edelleen 
voimassa”. 

Lähde: Reino Arpin muistiinpanot, 
Wikipedia
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Aitoja vai 
väärenteitä?

Eräs kerhomme jäsen on hankki-
nut kokoelmiinsa oheiset kaksi ve-
näläistä plootua, joiden aitoudes-
ta hän  haluaisi saada lisäselvitys-
tä. Plootut ovat hankittu Neuvos-
toliiton aikakaudella, mutta ovat-
ko ne aitoja vai väärenteitä. Tä-
män selvittämiseen haluaisimme 
apua.

Jos osaat auttaa niin voisitko 
ystävällisesti ottaa yhteyttä mat-

Matti Virrantalo 

Kuva joutsenten ’maaliintulosta’, jossa kurotus ratkaisi ja 
maalikameran kuva ratkaisi voittajan!

Huvikseni noita kuvailin mökin rannassa ja jokusen 
mukavankin otoksen aikaiseksi sain. Keksin hyvän keinon 
päästä lähelle: linkosin yhtenä päivänä lumia ja kun ajoin 

traktorilla rantaan, niin eivät juuri siitä välittäneet juurikaan 
- ja varovasti vaan ohjaamon ovea raolleen ja ’naps’.

Matti Virrantalo
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Lauluja rahoista ja rahoja lauluista
Juha Marienberg

������ � �  � ������ � �  �Uuden artikkelisarja on alkanut  
Rajan Rahan numerossa 6/2014.
Tämä on sarjan kolmas artikkeli.

Suuret setelit

"Annan toisten mä talletella suuret setelit,
ne multa pitkät vain saa!
Elän, pelaan, kuljen ja laulu soi,
kas osaansa ei muutella voi,
jajaa, määräänsä ei muutella voi."

ten esim. urheiluun ja musiikkiin. 
Toisaalta hän ymmärtää myös nii-
tä, jotka rahoja keräilevät, ja on 
selvästi huolestunut mm. siitä, mi-
tä rahakokoelmille tapahtuu keräi-
lijöiden siirtyessä ajasta ikuisuu-
teen. 

Jos satunnainen ohikulkija py-
säytetään kadulla ja hänelle esi-
tetään kysymys, mikä hänen mie-
lestään on suuri seteli, keskustelu 
saattaisi edetä seuraavasti:

"Suuret setelit" on suomalaisen 
Four Cats -yhtyeen vuonna 1963 
levyttämä käännösiskelmä, joka ei 
sanoituksensa osalta sovi oikeas-
taan lainkaan numismaatikon lau-
lettavaksi. Sen kertosäkeessä kun 
toistamiseen painotetaan, ettei se-
telirahojen talteen laittaminen lau-
lajaa lainkaan kiinnosta. Alkupe-
räinen kappale on Kingston Trion 
hittibiisi "Greenback Dollar", jo-
hon Saukki runoili englanninkie-
listä kertomusta mukailevat suo-
menkieliset sanat. Four Catsin 
lisäksi sen ovat suomeksi levyttä-
neet mm. Tapani Kansa, Popeda ja 
Matti & Teppo. Myös Cheekin levyt-
tämässä rap-kappaleessa "Tuhlaa-
japoika" on mukana otteita tästä 
laulusta.

Tarinan päähenkilön äiti on kan-
nustanut lastaan laulamisen pariin, 
niinpä laulamisesta onkin pikku-
hiljaa kehkeytynyt hänelle tärkeä 
ajanviete. Tarinan edetessä pal-
jastuu, että sankarimme on jossa-
kin tavannut myös numismaatikoi-
ta, sillä näiden keräilemät suuret 
setelit ovat erityisesti jääneet hä-
nen mieltään askarruttamaan. Se-
teleitä vastaan hänellä ei sinänsä 
mitään ole, mutta niiden keräile-
minen ei selvästikään ole hänen 
juttunsa. Koska sankarimme mie-
lestä hänen oma aikansa ei riitä sii-
hen, että hän ryhtyisi rahoja keräi-
lemään, hän päättää mieluummin 
keskittyä muihin harrastuksiin, ku-

- Mikä on
mielestäsi  
suuri seteli?

- Tonni.
- Ai mikä tonni?
- No tuhannen euron seteli.
- Jaa, no miksi juuri se?
- Koska sitä ei omassa lompakossa ole koskaan näkynyt.

Eipä niin, ei tuhannen euron se-
teliä muidenkaan lompakoissa ole 
näkynyt, sillä eihän sellaista ole 
vielä edes olemassa. Toisaalta vas-
taus on oikea, sillä monen mieles-
tä suuri seteli on nimenomaan sel-
lainen, jota tuskin koskaan näkee 
omissa käsissään. Jokin suuri sete-
li saattaa toisinaan vilahtaa omas-
sakin lompakossa, mutta yleen-
sä se vaihtuu nopeasti lajitelmaksi 
pienempiä seteleitä. Pääsääntöi-

sesti suuri seteli on sellainen, jolla 
on suuri nimellisarvo päivittäises-
sä käytössä oleviin seteleihin ver-
rattuna. Setelin päälle painettu nu-
mero on kuitenkin vain yksi tapa 
arvioida seteleitä, sillä seteli voi ol-
la suuri monin eri tavoin. Laulus-
sa "Suuret setelit" puhutaan mar-
koista, joita on historian saatossa 
esiintynyt suurina seteleinä paitsi 
nimellisarvon, ainakin myös koon 
ja ostovoiman mukaan arvioituna.
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Nimellisarvoltaan suurin sete-
leistämme on ollut 10 000 mar-
kan seteli vuodelta 1955. Tämä 
Tapio Wirkkalan suunnittelemaan 
uuteen setelisarjaan kuulunut se-
teli oli käytössä suhteellisen lyhy-
en ajan, vain noin 8 vuotta, sillä 
rahanuudistuksen vuoksi se kor-
vattiin vuonna 1963 ulkoasultaan 
samankaltaisella 100 markan se-
telillä. Juuri näiden 10 000 markan 
setelien voi ajatella olleen esikuva-
na myös "Suuret setelit"-laululle, 
sillä olivathan ne käytössä laulun 
sanoittamisena aikoihin. 

Nimellisarvoltaan seuraavaksi 
suurimmat setelimme ovat olleet 
5000 markan setelit, joita on pai-
nettu neljää eri päätyyppiä. Ensim-
mäinen näistä oli 500 markan se-
telin päälle vuonna 1939 painettu 
5000 markan lisäpainama. Seu-
raavat kaksi olivat vuosien 1939 
ja 1945 setelit, joissa ensimmäis-
tä kertaa oli kuvattuna todellinen 
historiallinen henkilö, J. V. Snell-
man. Neljäs oli vuoden 1955 uu-
teen setelisarjaan kuulunut 5000 
markkaa, joka 10 000 markan se-
telin tavoin korvattiin uudella se-
telillä rahanuudistuksen myö-
tä. Nimellisarvoltaan kolmanneksi 
suurimpia ovat olleet 1000 mar-
kan setelit, jonka päätyyppejä on 
jo huomattavasti enemmän.

"Äiti näin matkaan  
mun laittoi:
Laula laulujas vain!
Rahan jäljessä muiden 
juoksevan näin,
minä vain laulamaan jäin,
jajaa, minä vain 
laulamaan jäin."

FOUR CATS
Four Cats on Helsingissä 
vuonna 1958 nimellä Esa 
Laukan kvartetti perustet-
tu lauluyhtye. Pentti Lasa-
sen ja Esa Laukan perusta-
maan yhtyeeseen liittyivät 
myöhemmin Kai Ruohonen 
ja Kai Lind. Vuodet 1961 – 
1965 olivat yhtyeen kulta-
aikaa sen levytettyä hitte-
jä kuten "Saku Sammakko", 
"Suuret setelit", "Painu pois 
Jack" ja "Lennä mun lem-
peni laulu". Four Cats keik-
kailee edelleen ja nykyiseen 
kokoonpanoon kuuluvat La-
sasen ja Lindin lisäksi Mart-
ti Metsäketo sekä Esa Nie-
minen.

Kun puhutaan kooltaan suurim-
mista markkaseteleistä, tulee en-
simmäisenä mieleen 1920-luvul-
la käyttöön tulleet suurikokoiset 
500 ja 1000 markan setelit sekä 
samaan sarjaan myöhemmin lisät-
ty 5000 markan seteli. 204 mm 
leveytensä puolesta ne ovat kyllä 
leveimmät käytössä olleet mark-
kasetelit, mutta setelin pinta-alan 
osalta ne eivät ykkössijalle kuiten-
kaan yllä. Pinta-alaltaan suurin se-
teleistämme on 500 markkaa vuo-
delta 1878 (201 mm x 130 mm 
= 26 130 mm2), joka on samalla 
myös seteleistämme korkein. Tä-
mä seteli otettiin käyttöön sen jäl-
keen, kun Suomi oli siirtynyt ho-
peakannasta kultakantaan ja koko 
setelimallisto vähitellen uudistet-
tiin.

1920-luvulta 1950-luvun puoli-
väliin saakka käytössä olleet 500, 
1000 ja 5000 markkaa ovat pin-
ta-alansa (204 mm x 120 mm = 
24 480 mm2) puolesta vasta toi-
sella sijalla. Monissa markkako-
koelmissa nämä setelit tulevat joka 
tapauksessa säilyttämään paik-
kansa suurimpina seteleinä, sillä 
löytyyhän niiden joukosta edulli-
sia kohteita myös aloittelevan nu-
mismaatikon budjettia ajatellen. 
Pinta-alaltaan seuraavaksi suu-
rin on 1000 markan seteli vuosilta 
1909 ja 1918 (200 mm x 120 mm 
= 24 000 mm2).

Tilastokeskuksen rahanarvoker-
rointaulukon tilastojen perusteel-
la Suomen rahahistorian ostovoi-
maisin seteli on ollut Eliel Saarisen 
suunnittelema 1000 markkaa vuo-
delta 1909. Tuo seteli tuli käyttöön 
vuonna 1911, jolloin sen arvo hipoi 
4000 euron rajaa vuoden 2014 hin-
tatasoon verrattuna. Toisella sijal-
la on 500 markkaa vuodelta 1878, 
jonka ostovoima oli suurimmillaan 
vuonna 1887 ylittäen juuri ja juu-
ri 2900 euron rajan. Kolmannen 
sijan ottaa 500 markkaa vuodel-
ta 1898. Tämä seteli laskettiin liik-
keelle vuonna 1901, minkä jälkeen 
sen ostovoima pysyi 2300 euron 
tuntumassa peräti 5 vuoden ajan. 

Vertailun vuoksi mainittakoon, että 
5000 markkaa vuodelta 1939 vas-
tasi liikkeellelaskunsa aikaan noin 
1500 euroa, 10 000 markkaa vuo-
delta 1955 noin 300 euroa ja vuo-
den 1975 Kekkonen noin 400 eu-
roa.

"Kun täältä erkanet 
kerran,
veli, missä markkasi on?
Pitkät päivät raadoit 
unohtaen,
lyhyt on ikä ihmisen!
Jajaa, lyhyt on ikä 
ihmisen!"

Lähteet:
Heikki Uusitalo: Suuri toivelaulukirja 10
Onni Viitala: Suuri setelikirja
Tilastokeskus, Rahanarvonkerroin 
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Kolikolla on kaksi puolta 
- ja monta tekovaihetta

Teksti: Heikki Arppi | Kuvat: Suomen Rahapaja, Tuomo Flinkman

Pohjois-Karjalan Numismaa-
tikkojen 11-henkinen ryhmä 
vieraili huhtikuun puolivälis-

sä Helsingissä Suomen Rahapajan 
tiloissa.

Pohjoismaiden ja Baltian alueel-
la toimiva käyttö- ja juhlarahoja 
tuottava yritys on toki monelle nu-
mismaatikolle toiminnaltaan tut-
tu, mutta harva on käynyt tutus-

tumassa itse tuotantotiloihin.
Jo turvatoimet ovat metallinpal-

jastimineen ja valokuvauskieltoi-
neen erittäin tarkat. Vahingossa-
kaan ei pääse talosta livahtamaan 

28-30_rahapaja.indd   28 12.5.2015   10.24



29

ylimääräisiä aihioita taskussaan.
Valitettavasti pohjoiskarjalaisil-

lekin varattu aika oli turhan sup-
pea ja muun muassa käyttöraho-
jen teko jäi vain kerronnan asteel-
le. Sen sijaan juhlarahojen leima-
ukseen ja pakkaamoon päästiin tu-
tustumaan.

Rahapajan internet-sivuilla ker-
rotaan tarkasti kolikonvalmistuk-
sen eri vaiheet:

"Rahan suunnitteleva taiteilija 
tekee ensin kipsimallin. Se luetaan 
3D-skannerilla joko laserin tai ru-
biiniterän avulla. Sen jälkeen mal-
lia voi vielä muokata tietokoneel-

la ja viimeistellä vielä käsin kaiver-
tamalla. Valmiista mallista syntyy 
monen eri työvaiheen jälkeen lei-
ma, jolla hopea-aihiosta tulee ra-
ha. 

Leimatyökaluun valmistetaan 
ensin matriisi, matriisista punssi ja 
vasta punssilla puristetaan leima, 
jolla raha lyödään. Leimoja puris-
tetaan yleensä useampiakin, koska 
ne kuluvat lyömisessä.

Aihionvalmistus on kolikkoalan 
kehityksen moottori, sillä alan 
merkittävimmät innovaatiot teh-
dään aihion pinnalla tai sen sisällä.

Keräilyrahojen aihiot tehdään 
käsityönä. Hopealevy kylmävals-
sataan oikeaan vahvuuteen, jonka 
jälkeen siitä leikataan koneellises-
ti aihioita. Aihiot käyvät reunustus-
koneessa, joka nostaa niiden reu-
naa hiukan koholle, jotta aihiot ei-
vät tarraudu toisiinsa.

Leikkauksesta ylijäänyt metalli, 
hopea tai kulta, kierrätetään aina 
ja palautetaan takaisin käyttöön.

Hopeinen aihio käy reunustuk-
sen jälkeen kuulakylvyssä, joka 
kiillottaa sen pinnan. Kylvyn jäl-
keen aihio joutuu ensin hehku-
tusuuniin ja sen jälkeen vielä hap-
pokylpyyn. Happokylvyn jälkeen 
aihio on mattapintainen ja valkoi-
nen. Aihiot matkaavat liukuhihnal-
la hehkutusuuniin.

Juhlarahoihin tehdään työkalut 
samalla tavalla kuin käyttörahoille-
kin. Prosessin aikana raha on mo-
neen kertaan positiivi- ja negatiivi-
kuvana. Matriisivaiheessa kuva on 
negatiivina. Välityökalu eli punssi 
tehdään puristamalla matriisi te-
rässylinterin päähän.

Punssilla puristetaan leima, jos-
sa kuva on taas käänteisenä. Kun 
leimalla lyödään juhlaraha, kuvio 
on rahassa oikeinpäin.

Karkaisussa teräksen rakenne 
muutetaan kuumentamalla se pu-
nahehkuiseksi ja jäähdyttämällä se 
nopeasti öljykylvyssä. Leimat kar-
kaistaan, koska niiden pitää lyötä-
essä kestää kovaa pintapainetta. 
Käynnissä oleva karkaisu-uuni on 
kuin tulivuori, punahehkuista hiek-
kaa ja kaasua."

Proof syntyy käsityönä
Keräilytuotepuolen leimaamossa 
tutustuttiin siihen, kuinka tarkkaa 
käsityötä proof-kolikoiden leima-
us on. Vuorokaudessa syntyy kor-
keintaan 600 - 700 kolikkoa, kun 
vertailuna käyttörahoja leimataan 
sama määrä minuutissa.

Rahapajan pääsuunnittelija Erk-

ki Vainio on koulutukseltaan Ate-
neumin käynyt teollinen muotoili-
ja. Hän on toiminut 15 vuotta Ra-
hapajan palveluksessa. Hän selvit-
ti juhlarahan tietä aihiosta valmiik-
si proof-tuotteeksi.

Numismaattiset keräilyrahat jae-
taan kahteen eri luokkaan: BU ja 
proof. Peruslaatuisen eli BU-rahan 
pinta on tasaisen himmeä. Peilikiil-
toisessa proof-rahassa kuvio erot-
tuu kauniin mattana. Proof-rahoja 
käsitellään valmistusvaiheessa ai-
na hansikkaat käsissä.

BU- (brilliant uncirculated) ja 
UNC-rahojen (uncirculated) erona 
on se, että molemmat valmiste-
taan sarjatyönä käyttörahatuotan-
non leimakoneilla, mutta BU-tuo-
tanto on aina uuden työkalun al-
kuvaihetta.

Pinnoitettu leima kiilloitetaan ti-
manttitahnalla, mikä sitten kroma-
taan. Kromattu pinta käsitellään 
vielä alumiinioksidilla.

Juhlarahat lyödään monella is-
kulla, jotta kaikki kuvan muodot 
nousevat rahaan viimeistä piirtoa 
myöten. Ennen lyöntiä koneen-
käyttäjä tarkastaa aihion ja puhal-
taa sen puhtaaksi typpipuhaltimel-
la. Aihio lyödään juhlarahaksi use-
alla perättäisellä iskulla. Käyttö-
rahan lyömiseen riittää yksi isku, 
mutta juhlaraha lyödään moni-is-
kulla.

Ylipaineistettu 
puhdastila

Keräilytuotepakkaamokin on yli-
paineistettu puhdastila, jotta juh-
larahat välttyvät hapettumilta.

Varsinkin rahasarjojen pakkaa-
minen on lähes täysin käsityötä. 
Tarkastettu juhlaraha suljetaan 
kirkkaaseen muovikapseliin. Ko-
teloon tulee mukaan aitoustodis-
tus, jossa on juokseva numerointi. 
Lopuksi juhlarahapaketti saa vielä 
vyötteen ympärilleen.

– Kapselit tulevat meille lähinnä 
Saksasta ja Italiasta, kertoo ke-
räilypuolen myyntipäällikkö Emilia 
Lahtinen.

Yksi rahapajojen 
viidestä suuresta

Rahapaja päätettiin perustaa kei-
sari Aleksanteri II:n päätöksellä 
vuonna 1860 ja toiminta käynnis-
tyi 1864 Helsingin Katajanokalla. 
Ensimmäisenä tuotantoeränä oli 
30 000 kappaleen erä yhden pen-
nin rahoja Suomen Pankille.

Vuonna 1993 tämä siihen as-
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ti valtiovarainministeriön virastona 
toiminut laitos muuttui osakeyhti-
öksi. Sittemmin Rahapaja on os-
tanut Tillanderin mitalivalmistuk-
sen ja Kultateollisuus Oy:n, ja te-
kee nykyään rahojen lisäksi erilai-
sia jalometallituotteita.

Vuonna 2001 Rahapaja osti AB 
Myntverketin (Ruotsin Rahapaja) 
ja 2003 puolet Det Norske Mynt-
verketin (Norjan Rahapaja) osak-
keista. Rahapaja on yksi eurokoli-
koita lyövistä rahapajoista Euroo-
passa.

Rahapaja omistaa lisäksi aihio-
tehtaan Saksassa ja osaomistuk-
sessa olevan espanjalaisen aihio-
tehtaan.

– Olemme yksi maailman viides-
tä ns. ensimmäisen tason toimi-
jasta ja samalla ainoa, jolla ei ole 
isoa kotimarkkinaa, kertoo Raha-
pajan viestintäjohtaja Henna Kar-
jalainen.

Muut neljä ovat englantilainen, 
itävaltalainen, ranskalainen ja ka-
nadalainen yritys.

Kun Rahapajan tuloksesta yli 90 
prosenttia tulee viennistä, voidaan 
epäilemättä myöntää sen olevan 
vientiosaamiseltaan maailman pa-
ras.

– Asemamme on erittäin vahva. 
Vaikka kolikot ovat keskuspankeil-
le toissijaisia maksuvälineitä, tar-
vitaan niitä maailman vaurastues-
sa yhä enemmän.

Henna Karjalainen muistuttaa 
myös keskuspankkien valitsevan 
yhteistyökumppaninsa yritysvas-
tuullisuuden mukaan. Siksi vas-
tuullisuusohjelmista on tullut ra-
hapajojen kesken vahva kilpailu-
tekijä.

– Juhlarahapuolella olemme tut-
kineet myös tarkkaan asiakasp-

-
siä asiakkaitamme on noin 22 pro-
senttia, passivoituneita asiakkaita 
38 prosenttia, mutta lahjanosta-
jia peräti 40 prosenttia. Siksi juu-
ri lahjoiksi soppivia tuotteita ideoi-
daan ja toteutetaan yhä enemmän.

– Tähän suuntaukseen liittyy se-
kin, että meillä on juhlarahavitriinit 
ja vaihtuvan valikoiman lahjatuot-
teita myynnissä niin Kuopion kuin 
Joensuun Carlsoneilla, kertoo Kar-
jalainen.

Vuonna 2010 yhtiön nimi vaih-
dettiin Rahapaja Oy:stä takaisin 
Suomen Rahapaja Oy:ksi. Samal-
la yhtiön logo vaihdettiin runsau-
densarvi-logosta Suomen leijona-
vaakunasta vaikutteita saanee-
seen logoon.

Tiesitkö muuten, että aina vuo-
teen 2006 asti yli 140 vuoden ajan 
Rahapajan kulloisenkin johtajan 
sukunimen ensimmäinen kirjain 
lyötiin kolikkoihin. Sen jälkeen ni-
mikirjain on korvattu Rahapajan 
logolla.

Ensi vuodelle 
suunnittelukilpailu

Valtiovarainministeriö päättää, mi-
tä ja millä nimellisarvolla suoma-
laisia juhlarahoja kunakin vuonna 
tehdään. Sen valtuuttama juhla-
rahalautakunta (johon Henna Kar-
jalainenkin kuuluu) järjestää esi-
merkiksi parhaillaan kaksi kaikille 
avointa kilpailua vuoden 2016 juh-
larahojen suunnittelusta. Suun-
nittelukilpailuissa etsitään ilmet-
tä Uno Cygnaeus ja kansanopetus 
-juhlarahalle sekä Eino Leino -juh-
larahalle.

Uno Cygnaeuksen ja kansanope-
tuksen kunniaksi lyödään nimellis-
arvoiltaan 10 euron ja 20 euron 
hopeiset rahat. Eino Leino -juhla-
rahasta lyödään nimellisarvoltaan 
100 euron kultaraha.

Kuvassa katsojasta nähden 
vasemmalla oikealle: Juha 
Pöllänen, Matti Virrantalo, Jouko 
Lappalainen, Timo ruotsalainen, 
Martti Puustinen, Heikki Arppi, 
Armi Hakkarainen, Seija 
Kortelainen, Mauno Saarelainen, 
Teemu Kortelainen, Emilia 
Lahtinen ja Tuomo Flinkman.
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Haastehakemuksia

Etsintäkuulutus on viran puo-
lesta tehty ilmoitus, kun 
asian omainen ei ole saapu-

nut viralliseen palvelustehtävään, 
oikeuteen tai on kadonnut rikos-
paikalta. Kuulutus kiinnitettiin ta-
lojen seiniin, sähköpylväisiin. Vi-
ranomaiset ympäri Suomen saivat 
myös tiedon etsintäkuulutetuis-
ta henkilöistä. Etsintä tuotti varsin 
hyvin tulosta.  

Asevelvolliset Juho Kettunen ja 
Antti Reijonen Polvijärveltä eivät 
olleet saapuneet vuoden 1893 ker-
tausharjoituksiin. Juho Pekka Tirk-
konen jäi pois vuoden 1898 reser-
viläisharjoituksista. Juho Kettunen 
ja Antti Reijonen manattiin saapu-
vaksi Polvijärven Käräjille Sotku-
man kylään ja Juho Tirkkonen Kaa-
vin käräjille.

Tämä etsintäkuulutus tuotti lai-
han tuloksen, sillä vain Antti Rei-
jonen saatiin käräjille. Reijonen il-
moitti syyksi, ettei ollut saapunut 
reserviharjoituksiin seuraavasti: 
”hän siihen aikaan kun hänen oli-
si pitänyt saapua reserviharjoituk-
seen Juuan reservikomppaniassa, 
oli matkoilla Viipurissa ynnä muu-
alla ja että hänellä ei ollut varo-
ja saapua harjoituksiin." Käräjä-
oikeus päätti lähettää Reijosen 5. 
tarkk’ampujapataljoonaan suorit-
tamaan kertausharjoitusta.

Juho Kettusta ja Juho Tirkkosta 
ei saatu oikeuteen ja käräjäoi keus 
päätti, että tämä asia jätetään sil-
leensä, koska Juhana Kettusta ei 
ele saatu asiaan manatuksi, jätet-
tiin viralliselle syyttäjälle avonai-

nen valta ilmoittaa tämä asia uu-
destaan tutkittavaksi sitten kun 
Juhana Kettunen on saatu asiaan 
manatuksi.

Sitä saatiinko Kettunen ja Tirk-
konen vastaamaan syytöksiin mil-
loinkaan, ei ole tietoa. Raastuvan-
oikeuden pöytäkirjoja tutkittaessa 
näyttää ilmeiseltä, että miehet oli-

vat muuttaneet niin kauas, etteivät 
viranomaiset heitä tavoittaneet.

Etsintäkuulutuksen lopussa oli 
vielä maininta talollisenpoika Kal-
le Airaksisen ja loismies August 
Tolosen etsinnän peruuttamisesta, 
koska he olivat maksaneet heille 
määrätyt sakot. 

Oikaisu

Rajan Rahan talvinumerossa oli virhe 
Pentti Sunin jutussa Paperinkeräyskel-
lot. 

Sivu 16 viimeinen kappale: Tekstin alus-
ta lukien 9. rivin lopussa lukee: ... tal-
koiden tarkoituksena oli ohjata erilaisia 
merkkejä....  Oikea teksti kuuluu olla: 
talkoiden tarkoituksena oli ohjata yleis-
tä mielialaa rakentamaan, tuottamaan 
ja säästämään. Usein talkoista annettiin 
erilaisia merkkejä ja järjestettiin … jne.

Terveisin Pentti Suni

16

PAPERINKERÄYSKELLOT– osa maamme kellohistoriaaTeksti Pentti Suni | Kuvat Petri Virolainen ja  
Kyösti Kakkosen kokoelmat – ajankuvaa paperikellojen ajoilta 

P aperin ja lumpunkeräys käynnistyi maassamme jo 1920–1930-luvulla. Karjalan-kannaksella lumppujen keräilys-tä annettiin vastikkeeksi Kyyrölän tehtaan valmistamia saviastioi-ta. Vaatepistejärjestelmä kehittyi 1940-luvulla niin tehokkaaksi, että siitä otettiin mallia muillekin kier-

rätysmateriaaleille. Lumppu on numismaatikoillekin tuttu ”jäte” Tervakosken setelipaperista. Pape-rinkeräys oli käynnistynyt maas-samme jo 1920-luvulla erilaisten aatteellisten yhdistysten pyörittä-mänä, mutta suuresti kangerrel-len.
Sotavuosien aikana käynnis-

tettiin maassamme Suomen Tal-koot ry:n ja sen jälkeen Suurtal-koot ry:n ja Nuorten Talkoot ry:n organisoimina erilaisia talkoota-pahtumia korvaamaan rintamalle menetettyä työvoimaa. Vapaaeh-toisten lähes palkattomien talkoi-den tarkoituksena oli ohjata eri-laisia merkkejä ja järjestettiin 
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EUROKUULUMISIA 
VUODELTA 2015 

Juha Pöllänen

Eurokeräilyvuosi 2015 on jo 
hyvin vauhdissa tai ”hyvin 
ja hyvin”, sillä jo muutaman 

vuoden valinnut trendi näyttää jat-
kuvan tänäkin vuonna ja eikun vain 
yleistyvän, valitettavasti. Kyseessä 
on julkaisuaikataulujen paikkansa-
pitämättömyys. Samalla monien 
maiden julkaisuajankohdat ovat 
painottumassa loppuvuoteen. 

Tästä on hyvänä esimerkkinä 
poiminta omasta eurokeräilystä-
ni. Itse ostan aina jokaisen euro-
maan UNC-irtosarjan tai mikäli joi-
tain kolikoita ei tehdä kiertoon, sii-
nä tapauksessa BU-sarjan. Vuon-
na 2010 olin keräilyssäni siinä vai-
heessa, että hankin kolikkoni heti 
niiden ilmestymisen jälkeen. Alku-
vuodesta (tammi- kesäkuu) 2010 
olin voinut hankkia jo 14 irtosar-
jaa tai BU-settiä, joista 9 kpl jo en-
simmäisten kolmen kuukauden ai-
kana! Loppuvuodesta ilmestyivät 
vain Itävallan ja Kreikan irtosar-
jat sekä Kypros sai vuoden 2010 
ja 2011 irtokolikkonsa vasta vuo-
denvaihteen 2011–2012 tienoil-
la. Näin ollen alkuvuodesta pystyi 
hankkimaan 82,4 % (14/17:stä) 
koko vuoden eurosarjoista.

Tänä vuonna olen pystynyt 
hankkimaan tammi-huhtikuun ai-
kana 3 irtosarjaa (Suomi, Liettua, 
Espanja) sekä 6 BU-sarjaa (Saksa, 
Ranska, Itävalta, Latvia, Slovakia 
ja Vatikaani). Lisäksi näyttää Hol-
lanti saaneen juuri tämän vuoden 
blister-sarjansa valmiiksi ja alus-
tavan tiedon mukaan muntroll-pa-
ketit ilmestyvät kesällä eli rullasar-
jat. Kaiken kaikkiaan siis 10 maata 
23:sta on siis jo julkaissut irtosar-
jan tai BU:n (43,5 %) mutta viisi 
vuotta sitten todella moni valtio sai 
kolikkonsa liikkeelle heti tammi- 
Helmikuussa kun nyt siihen ei pys-
tynyt kuin muutama noista mais-
ta. Lisäksi löytyy kaksi maata, jot-
ka eivät lyö omaa erikoiskakkos-
taan, mutta BU-sarjat on jo myyn-
nissä. Nämä maat ovat Itävalta ja 
Irlanti, joista jälkimmäiseltä piti jo 
maaliskuussa ilmestyä myös irto-
sarjat. Niitä odotellessa. 

Tässä sitten hieman tietoa tulevasta vuodesta maittain:
Andorra: Ei vielä tiedossa tätä vuotta, juuri saatiin kauan odotetut 
2014 kolikot.
Belgia: Alun perin erikoiskakkosen Waterloon taistelu piti ilmestyä tou-
kokuussa, mutta se peruttiin ja siitä tehtiinkin 2 ½ €:n juhlaraha, joka 
löytyy nyt ilmestyvässä BU-sarjassa (lm.30.000). Toinen BU, jossa Phi-
lippen (tai Filipin) kuvat. Syyskuussa pitäisi ilmestyä korvaava erikois-
kakkonen ”Euroopan kehityksen vuosi”.
Espanja: 1. irtosarja Felipen kuvalla (1+2 €), erikoiskakkonen ja BU 
tehty jo.
Hollanti: Willem I:n valtaannousu-erikoiskakkosen piti alun perin il-
mestyä Joulukuussa 2014, mutta ajankohta nyt loppuvuosi. Toinen vuo-
si kun käyttökolikoissa Willemin kuva.
Irlanti: Ensi vuonna Irlanti lyönee ensimmäisen oman erikoiskakko-
sensa ”Century of Eastern Rising”.
Italia: Irtosarjoista ei mitään tietoa, mutta heinäkuussa 1. erikoiskak-
konen Expo Milan ja 2. Dante Alghieri.
Itävalta: Irtosarja tullut viimeksi vuonna 2011, joten tuskin nytkään. 
BU-sarjoja julkaistu jo viime joulukuussa.
Kreikka: Only heaven knows, but don’t tell. Erikoislyönti jo enteilee 
Ohi Day.
Kypros: Ei tietoa tällä hetkellä.
Latvia: Luultavasti irtosarjaa ei tule, BU tehty, EU-puheenjohtajuus 2 € 
tehty ja toinen lyönti tulossa luultavasti (Black Stork). 
Liettua: Irtokolikot odottavat seurakseen erikoiskakkosta Liettuan kie-
lestä.
Luxemburg: Siirtänyt julkaisujaan. Irtosarjat toukokuusta kesäkuu-
hun ja Henrin valtaanastumisesta 15 vuotta -2 € huhtikuusta kesäkuu-
hun. Myöhemmin toinen erikoiskakkonen Nassau-Wellburg Dynastias-
ta.
Malta: Siirtänyt Ensimmäinen Lento Maltalta-2 € kolikon ja Y-varian-
tilla olevan coin cardin julkaisua huhtikuusta toukokuun lopulle, jolloin 
BU-sarjojen piti ilmestyä, mutta saa nähdä milloin ne valmistuvat (vrt. 
vuosi 2009 ja Maltan käyttökolikot).
Monaco: Ei tietoa tällä hetkellä.
Portugali: Käyttökolikoita ei viime vuosina ole paljoa valmistettu, eikä 
BU- tai FDC-sarjoista ole vielä tietoa. Erikoiskakkosista Punainen Risti 
ilmestyi juuri ja myöhemmin ilmestyy vielä ”Timor”.
Ranska: BU-sarja ilmestyi jo joulukuussa 2014, sitä seurasi ”Rauha 
Euroopassa 70 vuotta” -2 €. Luultavasti toinenkin erikoislyönti tulossa?
Saksa: Uudenlaiset (mielestäni tyylikkäämmät) BU-sarjat sekä molem-
mat erikoiskakkoset valmistettu heti alkuvuodesta.
San Marino: Sarjasta ei vielä tietoa, mutta erikoiskakkosista Dante 
 Alghieri jo julkaistu ja Yhdistynyt Saksa 25 vuotta vielä tulossa.
Slovakia: BU-sarjoja tehty jo useita erilaisia ja lokakuussa 2 € Ludo-
vit Stúr.
Slovenia: ”Emona Lljubljana”- 2 € julkaisu siirtyi puoli vuotta (syyskuu) 
ja BU-sarjasta tai siitä löytyvästä 3 €-juhlarahasta ei ole vielä tietoa.
Suomi: Irtokolikot, anteeksi numismaattiset keräilykohteet, jo saata-
villa. Nyt odotellaan Sibelius 2 €:lle kaveria, elokuussako?
Vatikaani: BU-setti tuli juuri markkinoille ja ”Perheiden Tapaaminen 
Philadelphiassa”- 2 € julkaisuajankohta vielä auki.
Viro: Ei tietoa tällä hetkellä.
+ Kaikki EU-maat: 2 €- ”Euroopan Lippu” yhteislyönti syksyllä?
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Huumorinurkka

Kaksi enkeliä istui pilven reu-
nalla. Vanha enkeli kysyi kave-
riltaan: 
 – Miten sinä jouduit tänne 
noin nuorella iällä? 
 – No, kun lähdin vaimoni 
kanssa sunnuntaina ajelulle, 
sanoi vaimoni, että jos annan 
hänen ajaa, olen oikea enkeli.

* * *

Pikku-Liisa oli päässyt äidin 
mukana ajelulle äidin saatua 
ajokortin. Heidän palattuaan 
isä kyseli, miten ajelu oli su-
junut. 
 – Oikein hyvin. Äiti johti jo-
noa koko ajan.

* * *

Kirkkoherra oli tervehdyskäyn-
nillä vankilassa. 
 – On hauska nähdä teitä tääl-
lä näin runsaasti... 
 – Ugh,

* * * 

Holvastin Hemmo oli reissu-
hommissa Varsinais-Suomes-
sa ja saapui keskellä talousla-
maa hotelliin. Hän asettaa 100 
euroa vastaanoton tiskille ja 
lähtee katsomaan huoneita.
 Hotellijohtaja lähtee sa-
man tien satalappusen kanssa 
kauppiaalle lyhentämään vel-
kaansa.
 Kauppias menee karjankas-
vattajalle ja maksaa samalla 
setelillä velkansa tälle.
 Karjankasvattaja menee pai-
kalliselle huoltamolle ja mak-
saa velkansa sinne.
 Huoltamoyrittäjä menee tu-
tun ilotytön luo ja maksaa täl-
le 100 euron velkansa.
 Ilotyttö menee hotelliin ja 
maksaa velkansa sinne sata-
lappusella.
 Hotellijohtaja laittaa setelin 
takaisin tiskille.

 Holvastin Hemmo palaa ta-
kaisin vastaanottoon. Hän ei 
pitänyt huoneista ja sanoo me-
nevänsä muualle ottaen sata-
sen tiskiltä taskuunsa.
 Kukaan ei siis ansainnut mi-
tään, mutta koko korttelista 
tuli  velaton.

* * * 

Kaksi tamperelaista poikaa oli-
vat ulkojäillä pelailemassa, 
kun paikalle ilmestyi terävä-
hampainen dobermanni, joka 
hyökkäsi toisen pojan kimp-
puun. Toinen poika, joka läh-
ti pakoon, palasikin auttamaan 
ystäväänsä ja huitoi koiran jää-
kiekkomailallansa kuoliaaksi. 
 Aamulehti kiinnostui pojan 
uroteosta ja lähetti toimittajan 
haastattelemaan poikaa. Kun 
haastattelu oli saatu valmiiksi, 
toimittaja kysyi vielä, "Laitan-
ko otsikoksi, että urhea tappa-
rafani pelasti ystävänsä hädäs-
tä?",
 Poika vastasi, "No ihan sama, 
mutta en mä Tapparaa kanna-
ta."
 "Entäs, peloton ilvesfani pe-
lasti ystävänsä hengen?". 
 "No ihan sama, mutta en mä 
kannata Ilvestäkään", poika 
sanoi.
 "No mitä sä sitten kannatat?" 
toimittaja tivasi. "Tepsiä", sa-
noi poika.
 Seuraavan päivän Aamuleh-
dessä luki: "Turkulainen nuo-
risorikollinen tappoi suloisen 
perhekoiran julmasti jääkiek-
komailalla”.

* * *

Suomalainen ja japanilainen 
yritys päättivät järjestää vuo-
sittain soutukilpailun 8-miehi-
sin joukkuein. Molemmat jouk-
kueet harjoittelivat pitkään ja 
kovaa. Kun kilpailupäivä tu-
li, molemmat joukkueet olivat 

mielestään huippukunnossa, 
mutta japanilaiset voittivat yli-
voimaisesti kilometrillä.
 Tappion jälkeen suomalais-
ten joukossa vallitsi tappio-
mieliala. Yrityksen korkein joh-
to päätti kuitenkin, että imago-
syistä heidän olisi pakko voit-
taa seuraavan vuoden kisa. 
He asettivat projektiryhmän 
ratkaisemaan ongelmaa. Pit-
kien analyysien jälkeen ryh-
mä havaitsi, että japanilaisilla 
oli seitsemän soutajaa ja yk-
si mies peräsimessä kun taas 
suomalaisilla oli yksi soutaja ja 
seitsemän perämiestä.
 Tässä kriisitilanteessa johto 
osoitti huomattavaa toiminta-
kykyä. Päätettiin palkata kon-
sultit tutkimaan oman joukku-
een koostumusta. Muutaman 
kuukauden työn jälkeen asi-
antuntijat tulivat siihen johto-
päätökseen, että joukkueessa 
oli liian monta ohjaajaa ja lii-
an vähän soutajia. Asiantunti-
joiden raportin perusteella yri-
tyksen johto teki välittömäs-
ti muutoksia joukkueeseen. 
Nyt joukkueessa oli neljä pe-
rämiestä, kaksi yliperämiestä, 
joukkueenjohtaja ja soutaja. 
Lisäksi soutajan motivoimisek-
si kehitettiin bonuspistejärjes-
telmä.
 "Meidän on laajennettava 
hänen työnkuvaansa ja annet-
tava hänelle enemmän vastuu-
ta."
 Seuraavana vuonna japani-
laiset voittivat kahdella kilo-
metrillä. Suomalainen joukkue 
erotti soutajan huonoon työ-
suoritukseen vedoten, mut-
ta maksoi kuitenkin bonuksen 
johdolle sen osoittamista pon-
nisteluista.
 Ensi vuotta varten suomalai-
set ovat nyt kehittämässä uut-
ta venettä
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Keräilyn kirjoa
Teksti ja kuvat: Matti Virrantalo

Helmikuun 3. päivän kerhoil-
taamme oli saatu jälleen esi-
telmöitsijä kertomaan mie-

lenkiintoisesta omasta keräilyalu-
eestaan. Nimittäin paikalle saapui 
joensuulainen monien eri keräilyalo-
jen harrastaja Petri Makkonen, joka 
esitteli kerhoillassa yhtä varsin mie-
lenkiintoista keräilyharrastustaan eli 
kaasuvalolamppuja. Näitä Petrillä oli 
mukanaan ison pöydällisen verran. 
Siinä oli useimmille tuttuja merk-
kejä kuten Tilley ja Petromax, mut-
ta olipa joukossa monia sellaisiakin 
merkkejä, joista ei moni ollut kuullut 
puhuttavankaan saati sellaisia näh-
nyt. Esillä oli paljon myös lamppu-
jen käyttöön tarvittavia tarvikkei-
ta, vaihtosukkia, öljyastioita, ja mi-
kä parasta, Petrillä oli monia hyviä 
tarinoita noihin lamppuihin ja niiden 
käyttöön liittyen. Yksikin Tilley oli 
vielä avaamattomana tehtaan pak-
kauksessaan! Varsin mielenkiintoi-
nen oli kaasulamppu, jota oli käy-
tetty viime sotien aikana kenttäsai-
raalan ’leikkaussalin’ valaisimena.

Petrin keräilyala tuntui kovasti 
kiinnostavan kaikkia paikalla ollei-
ta. Olihan useimmilla omakohtaisi-
akin kokemuksia noista nuoruuden 
ajan ’ihmelampuista’ joiden sytyttä-
misoperaatiot tuntuivat olleen mo-
nella vielä hyvin mielessä. Erityises-
ti se, miten huolellinen täytyi olla, 
ettei vahingoittanut lampun herkkää 
sukkaa. Monella tuntui olevan edel-
leenkin vastaavanlaisia kaasulamp-
puja kotonaan tai mökeillään. Petri 
kertoikin, että edelleenkin näitä on 
uusina saatavissa alan erikoisliik-
keistä. Tosin harmitteli, ettei näiden 
uustuotteiden laatu ole likimainkaan 
sitä mitä se oli siihen aikaan kun iso-
isä sen lampun osti.

Petri Makkonen esittelee tekstissäkin mainittua kenttäsairaalan 
leikkaussalin valaisinta.
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Kitee kokosi 6 000 kävijää  
Keski-Karjalan messuille

Pohjois-Karjalan Numismaatikot mukana
Teksti ja kuva: Tuomo Flinkman

Pohjois-Karjalan Numis-
maatikot kunnostautuivat 
huhti kuussa toisen kerran 
tule malla julki. Rääkkylän  
 tilaisuuden jälkeen esillä 
 oltiin Keski-Karjalan Messuil-
la Kiteellä, jossa vierailijoita 
oli noin 6000.

Messut olivat kokonaisuu-
tena antoisa tapahtuma. 
Seuramme sai julkisuutta 

paitsi omien rahataulujen muodos-
sa myös Kiteen Seudun Osuuspan-
kilta lainatun kolikkotaulun välityk-
sellä. Kysymyksiä tuli niin kolikoi-

den kuin vanhojen setelienkin osal-
ta runsaasti. 

Näihin kysymyksiin antoivat täl-
lä kertaa vastauksia seuramme pu-
heenjohtaja Martti Puustinen, sih-
teeri Matti Virrantalo, molemmat 
joensuulaisia talkoomiehiä, sekä 
paikkakuntalaiset Jouko Lappalai-
nen ja allekirjoittanut.

Kahden päivän tapahtuma kiin-
nosti myös jäsenhankinnan puo-
lesta.  Saimme muutamia uusia 
jäseniä ja suurin osa kiinnostunei-
ta ilmoitti tulevansa kevään vii-
meiseen huutokauppaan 5. touko-
kuuta OP-Kiteen kokoushuoneel-
le. Yksi kiinnostuneimmista oli it-
se KSOP:n (pankin) toimitusjohta-
ja Olli Koivula pullakahveineen.

Mitä sitten itse messujen an-
nista: Numismaatikot saivat var-
sin paljon erilaisia kohteita arvi-
oitavaksi. Monet tiesivät käytöstä 
poistuneiden rahojen arvon jo tul-
lessaan. Joukossa oli myös kohtei-
ta, joiden todellisen arvon suuruut-
ta oli vaikea sanoa. Yhteiseksi pää-
tökseksi tuli se, että ”pidä kohde/
kohteet itselläsi tai muistona niin 
menneestä ajasta kuin saamastasi 
perinnöstäkin”.

Ja lopuksi messuilusta! Yhteen 
messuosastoon sopi kolme yhdis-
tystä, Kitee-Seura, Keski-Karjalan 
Perinnekoneyhdistys sekä Pohjois-
Karjalan Numismaatikot. Eli sopu 
antoi tilaa jokaiselle saman alan 
harrastajayhdistyksille. 

Kalervo Rinne Kitee-Seurasta, Martti Puurtinen Numismaatikoista ja Heikki Arpinen Keski-Karjalan 
Perinnekoneyhdistyksestä kertoivat, mitä on näiden yhdistysten kokoama historiatieto.     
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Numismaattinen ilta Rääkkylässä 
Teksti ja kuvat: Matti Virrantalo

Pohjois-Karjalan Numismaatikot yhdessä Rääkky-
län Osuuspankin kanssa järjesti pankin kokousti-
loissa 14.4. illalla numismaattisen illan Rääkky-

län OP:n vt. toimitusjohtaja Pekka Asikaisen aloittees-
ta. Tieto tapahtumasta oli tavoittanut mukavasti paik-
kakuntalaisia ja paikalla olikin reilut kolmekymmentä 
numismatiikasta kiinnostunutta. 

Tapahtumasta oli paikallislehti Koti-Karjalassa ollut 
ilmoitus jossa oli pyydetty ihmisiä tuomaan omia van-
hoja rahojaan arvioitavaksi. Arvioitavaa riittikin kun 
paikalle tuotiin noin kymmenen henkilön mukanaan 
tuomia rahakokoelmia ja löytyipä niistä jokusia parem-
piakin kohteita.

Illan aluksi toimitusjohtaja Pekka Asikainen esitteli 
lyhyesti pankkinsa toimintaa ja numismaatikoitten pu-
heenjohtaja Martti Puustinen kertoili numismaatikoit-
ten toiminnasta. Lisäksi Teemu Kortelainen piti kuuli-
jakuntaa kiinnostaneen esitelmän suomalaisista mark-
kaseteleistä.

Illan aikana käytiin vilkasta keskustelua rahojen ke-
räilystä ja muun muassa siitä, miten kannattaa kohtei-
taan säilyttää pilaamatta niitä virheellisillä säilytysta-
voilla. Ja olipa näytille tuotu hieman numismatiikasta 
sivuaviakin kohteita. Näistä kirjoittajaa eniten kiinnosti 
vanha kolikkorahojen säästölipas, jossa kuvituksena oli 
varsin mielenkiintoisia säästäväisen elämäntavan oh-
jeita. Tästä lippaasta pari kuvaa. Ilpo Jorasmaa taasen 
oli tuonut Timo Ruotsalaisen arvioitavaksi isänsä aika-
naan keräämiä rahoja, joista Ilpolla oli mukanaan niistä 
edellisen kerran tehty arviokirja vuodelta 1949!

Varsin mielenkiintoinen ilta ja siitä kiitos pankille 
ja erityiskiitos Asikaisen Pekalle.
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Vas. kuvassa Teemu 
Kortelainen arvioi 
Laura Vänskän tuomaa 
kokoelmaa ja sivussa 
illan isäntä Rääkkylän 
OP:n vt. toimitusjohtaja 
Pekka Asikainen.
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Kevätkokouksen kuulumisia 
Teksti: Matti Virrantalo | Kuvat: Kari Tahvanainen

Pohjois-Karjalan Numismaati-
koiden sääntömääräinen ke-
vätkokous pidettiin yhdistyk-

sen kerhotiloissa huhtikuun 7. päi-
vänä. Paikalla oli 23 yhdistyksen 
toiminnasta kiinnostunutta jäsen-
tä. Tosin kokouksen asialistalla ei 
ollut mitään erityisempiä saati vai-
keita asioita ja niinpä se saatiinkin 
päätökseen melko ripeästi kokous-
rutiinit hyvin hallitsevan Ahti Ilvo-
sen toimiessa puheenjohtajan nui-
jan heiluttajana. 

Pääpaino oli luonnollisesti edelli-
sen vuoden toiminnan ja talouden 
tarkastelussa. Vuoden 2014 toi-
mintakertomus hyväksyttiin sellai-
senaan ja tilinpäätöskään ei aihe-
uttanut mainittavampia puheen-
vuoroja. Myös toiminnantarkasta-
jilta saatiin puhtaat paperit. 

Huomiota edellisen vuoden tu-
loksessa kiinnitettiin lähes 7000 
euron ylijäämään. Tämän todettiin 
pitkälle syntyneen vuoden 2014 ai-
kana tehdyistä taloudenpidon par-
sinnoista, joita oli jouduttu teke-
mään vuoden 2013 aikana hoita-
matta jääneistä yhdistyksen saa-
tavien laskuttamatta jättämisistä. 
Tulokseen vaikutti myös kerholeh-
teen onnistuneesti tehty ilmoitus-
myynti.

Yhdistyksen taloudellisen tilan-
teen todettiin olevaan vakaalla ta-
solla ja siitä kokousväeltä tulikin 
hallitukselle kiitosta ja kannustus-
ta jatkaa edelleen samalla linjalla. 

Kokouksen epävirallisten asioi-
den yhteydessä keskustelua käy-
tiin muun muassa vuoden 2014 

lopulla uudistetuista yhdistyksen 
kotisivuista. Jäsenistöä kehotet-
tiin ottamaan ne paremmin omik-
seen ja käyttämään aktiivisemmin 

sivuille rakennettua vain jäsenis-
tölle tarkoitettua osiota esimerkik-
si omien ajatusten ja näkökantojen 
esille tuomiseen. 
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6. vuosikerta
Pohjois-Karjalan Numismaatikot ry:n julkaisu
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ISSN 1798-761X
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Vastaava toimittaja
Kari Tahvanainen

Toimitus
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Toimitus, ilmoitusmyynti ja sähköposti 
Osoitteenmuutokset kirjallisina: 
Pohjois-Karjalan Numismaatikot ry.
Somerotie 11
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Lehti ilmestyy vuonna 2015 neljästi
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Tilaushinta koko vuodeksi 2015
Koko vuosikerta 50 €
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Lisävärit, ilmoitusliitteet ym. sopimuksen mukaan.
Julkaisemme sitoumuksetta kirjoituksia eri 
harrastusaloil ta. Kirjoittajien teksteissään ilmaisemat 
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Lehteen tarkoitetun ilmoitusaineiston tulee olla 
toimituksella 22.9. mennessä.
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kartsa.tahvanainen@gmail.com 
Toimituskuntana toimii yhdistyksen hallitus
Hallitus
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Hallituksen jäsenet 
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