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Olen äskettäin esittänyt 
Karjalaisen kolumnissani 
virallista merkkipäivää 
postikortille. Sen postikortti 
kyllä ansaitsisi. 

P Ä Ä K I R J O I T U S

R
ajan Raha näyttää nyt hiukan erilaiselta kuin 
ennen. Vaikka kansi on entisellään, sisältöön on 
tullut uutta ilmettä. Vaihdoimme nimittäin lehden 
painopaikkaa Tampereelta Joensuuhun, PunaMus-
taan. Samalla sivunvalmistus siirtyi Pohjois-Karja-

lan ilmoitusvalmistus Oy:lle, joka on osa PunaMusta-painotaloa. 
Tässä vaiheessa haluan esittää lämpimät kiitokset Tarja Ranta-
lalle Tampereelle; hän loi lehtemme ilmettä vuosikausien ajan. Ja 
samalla toivotan tervetulleeksi lehdenvalmistukseen uuden tait-
tajan Emilia Kolehmaisen. Hänen käsialanäytteenään on tämän 
lehden sisältö. 

Kevätnumerossamme on uutuutena numismaattinen visa, 
jonka on laatinut Heikki Arppi. Visassa on kaksi vaihtoehtoa, 
helpompi ja visaisempi. Tästä lähtien pyrimme julkaisemaan 
visan lehtemme jokaisessa numerossa. 

Numismaattisista jutuista erikoisin lienee Tuomo Flinkma-
nin kohtaaminen kymmenen miljoonan dollarin arvoisen koli-
kon kanssa. Kuuluisa yhdysvaltalainen Flowing Hair eli Vapau-
den jumalatar, supervaluutan kantaäitikolikkohan oli talvella 
näytillä parin päivän ajan Helsingissä. Oulun Numismaattisen 
kerhon huutokauppauutisiakin kuulemme. Samoin tutustumme 
rahaväärennöksiin. Rahaa ne ovat rahakorutkin! Sen todistaa 
Anssi Kukkosen juttu rahakoruista. 

Keräilyn eri osa-alueita valaisemme ensiksikin laajassa Myl-
lyn Vanhat Autot -automuseon omistajan ja puuhamiehen Keijo 
Hirvosen haastattelussa. Autojen entisöinti on hänen kunnioitet-
tava elämäntyönsä. Mikko Makkonen puolestaan aloittaa kak-
siosaisen artikkelinsa kotikirjastonsa aarteista. Puhelukorttien 
keräilykin tulee taas tutuksi Anssi Kukkosen jutussa. 

Historioitsija Heikki Tarma on ottanut esille yhden posti-
kortin Matti Virrantalon laajasta korttikokoelmasta ja avaa siitä 
kokonaisen tarinan historiallisessa kontekstissa. Tarma kirjoit-
taa: ”Monta kertaa ei tule ajatelleeksi, että kortin kirjoituspuoli-
kin kertoo omaa tarinaansa. Niistä voi lukea iloa ja surua, haus-
koja kommelluksia tai epäonnistumisia. Harvemmin postikortin 
tekstiosassa ehdotetaan treffejä, kuten oheisessa kortissa.” 

Olen äskettäin esittänyt Karjalaisen kolumnissani viral-
lista merkkipäivää postikortille. Sen postikortti kyllä ansaitsisi. 
Onhan sillä pitkä ja värikäs historia. Ja siihen liittyvä suomalai-
sen postimerkin 160-vuotisjuhlavuosi on juuri menossa. Ehdotin 
että postikortin päiväksi tulisi 31.5. 

Postikortin päivä tarjoaisi hyvän mahdollisuuden tuoda esille 
elävää historiaa näyttelyillä, ohjelmilla, tilaisuuksilla, tempauk-
silla. Innostaa mukaan korttien lähettelyn perinteeseen. Fila-
telistit ja postikorttiharrastajat voisivat tuoda päivään oman 
panoksensa ja samalla houkutella harrastusten pariin nuoria 
keräilijöitä.

Toivotan lukijoillemme mukavaa kesää

Kari Tahvanainen
Rajan Rahan vastaava toimittaja 
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Joensuun Kiinteistönvälitys Oy LKV
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Raatekankaantie
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Ykkösteräs Oy

Paljetie

Harkkotie

Alasintie

Lekatie

K
evät on jo pitkällä ja vuosi 2015 on tapu-
teltu ja uutuuseurot kerätty, kuka on siihen 
innostunut.

Valitettavasti numismaattisen harras-
tuksemme päälle on verottaja ja Rahapaja 

luonut synkkiä varjoja ja vaikeuttanut = kallistanut toi-
mintaa lisäämällä jopa 1 c – 2 €:n rulla käyttökolikoille 
kalliin (viisinkertaisen) hinnan ja vielä arvonlisäveron 
päälle. Samoin erikois 2 euron kolikoille ja 5 euron eri-
koisrahoille arvonlisäveron. Voiko kukaan käsittää, että 
rahalla on arvonlisävero? Aika ainutlaatuista toimintaa 
suomalaisella verottajalla! Rahapaja on valjastettu voit-
toa tuottavaksi yritykseksi ja verojen kerääjäksi valtion 
kassaan.

Ensimmäisessä kerhoillassa oli esittelyssä Joensuun 
Kivikerho runsaine näytteineen. Tästä oli juttua vuoden 
ensimmäisessä Rajan Rahassa.

Helmikuussa oli ensimmäinen huutokauppa, jossa 
oli tarjolla markka-ajan rahoja. Huutajia saisi olla aina 
enemmän, että huutokauppatunnelmaa ja kilpailua koh-
teista tulisi enemmän.

Maaliskuussa Ruotsalaisen Timo piti esitelmää maail-
man rahaväärennöksistä. Tästä on juttua lehtemme tässä 
numerossa. Aina kun on ollut rahaa, on myöskin väären-
täjiä löytynyt. Olisikohan vähän sama asia kun nyt tieto-
koneaikaan tietokonemurtautujia eli hakkereita löytyy. 
Hakkerithan yrittävät murtautua hallituksien ja esim. 
Pentagonin tietoverkkoihin.

Yhdistyksemme varsinainen kevätkokous pidet-
tiin 5.4. kerhoillan merkeissä. Puhetta johti Ahti Ilvonen 

rutiinilla ja sihteerinä toimi myöskin rutiinilla Matti 
Virrantalo. Valitettavasti osanottajamäärä oli todella 
vähäinen, eikö jäsenistöämme kiinnosta, mihin on edel-
lisenä vuonna rahat tuhlattu?

Tätä lehteä luettaessa on kevään viimeinen kerhoilta 
ja huutokauppa Kiteellä Osuuspankin tiloissa varmaan-
kin jo pidetty. Ennen kerhoiltaa tutustuimme Kiteen 
museoon, jossa on kiteeläisten oman yhtyeen Night-
wish-osasto. Kiitokset pankille ja sen johtaja Olli Koivu-
lalle runsaasta tarjoilusta.

Yhdistyksemme osallistuu 14. – 15. toukokuuta Kesälah-
den messuille, jossa on yhdistyksemme esittely ja esillä 
keräilyrahoja, mm. runsaasti ainutlaatuisia kultarahoja. 
Messuilla järjestetään myös rahojen arviointitilaisuus. 
Tästä löytyy myös ilmoitus toisaalla tässä lehdessä.

Jäseniemme toivomuksena on ollut yhteisen kesäret-
ken järjestäminen. Nyt järjestämme tiistaina kesäkuun 
7. päivän illalla retken Myllyn vanhat autot -automu-
seoon Ylämyllyllä. Toivomme tietysti runsasta osanot-
toa retkelle. Tämä automuseohan on Keijo Hirvosen ja 
perheen suurponnistus, arvokas ja ainutlaatuinen vie-
railukohde täällä Itä-Suomessa. Lisätietoa automuse-
osta sisäsivuilla.

Hyvät jäsenemme ja ystävämme, seuratkaa nettisi-
vujamme www.pk-numismaatikot.fi. Siellä on jatkuvasti 
uutta tietoa yhdistyksemme toiminnasta.

Hyvää kesää jäsenillemme ja Rajan Raha -lehden 
lukijoille!

Puheenjohtaja Martti 

P U H E E N J O H T A J A L T A
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Edellä mainittua selkeämmin rahoihin liittyy säkeistö, 
jossa rekkakuski joutuu repimään pennejä irti tiestä. Jos 
lyriikkaa tulkitsee sananmukaisesti, rekkamiehen voi ku-
vitella konttaavan valtatien varrella noukkimassa lastista 
pudonneita ja asfalttiin tarttuneita kolikoita taskuihinsa. 
Vaan eipä taida kovin monella rekkamiehellä tuollaisia-
kaan lasteja olla kyydissä, vaikka romumetallia toisinaan 
kuljettavatkin. Todellisuudessa viittaus pennien keräämi-
seen on sama kuin eräällä yölinjaakin ajelleella artistilla, 
joka laulussaan ihmettelee, kuinka pieninä palasina on-
kaan hänen leipänsä maailmalla. Palanen siellä ja palanen 
täällä, ja niitä kokoamalla se elantokin lopulta koostuu.

Laulun ilmestyessä pennit oli jo kerätty pois maksulii-
kenteestä ja toimitettu rahapajalle sulatettaviksi. Vuonna 
1986 pennimääräisistä kolikoista olivat edelleen käytössä 
alumiiniset 5 ja 10 pennin kolikot sekä alumiinipronssiset 
20 ja 50 pennin kolikot. Kaikkia näitä rahoja valmistettiin 
vuoteen 1990 saakka, minkä jälkeen ne kolikkouudistuk-
sen myötä korvattiin uudella kolikkosarjalla. Uudistuksen 
myötä 5 ja 20 pennin kolikot jäivät tarpeettomina histo-
riaan ja vanhojen 10 ja 50 pennin kolikoiden tilalle tulivat 
kokonaan uudenlaiset kuparinikkelistä valmistetut kolikot.

Tuhansia töitä, valvottuja öitä

Viikkoja tiellä, saan asfalttia niellä

Silmiä painaa, ei uni anna lainaa

Hei rekkamies, mikä pitää miehen tiellä

KAURAPUURO

Ainekset:
1 l vettä 
4 dl kaurahiutaleita
Suolaa maun mukaan

Kuumenna vesi kiehuvaksi ja sekoita 
joukkoon hiutaleet. Keitä hiljalleen 
kannen alla 10 minuuttia välillä 
sekoittaen. Mausta valmis puuro 
suolalla.

Entä mikä loppujen lopuksi pitää miehen tiellä? Ensim-
mäisenä tulee mieleen raha, sillä tuskinpa monikaan 
rahtari ratin takani istuisi, mikäli ei hommasta mak-
settaisi sentin senttiä. Tuo ei kuitenkaan ole se vastaus, 
mihin alkuperäisessä laulussa viitattiin. Oikea vastaus 
selviää kappaleen historiaa selvittämällä. Rekka-
mies-kappale kuului osana StoryFilmi Oy:n tuottamaan 
mainoselokuvaan, joka oli tehty Vaasan Myllyn tilauk-
sesta Elovena-kaurahiutaleita mainostavassa televisio-
mainoksessa käytettäväksi. Mainoskampanjan tavoit-
teena oli parantaa kaurapuuron mielikuvaa etenkin 
poikien keskuudessa, niinpä rekka-auton kuljettajasta 
luotiin tarkoitukseen sopiva kaurapuuroa aamupalak-
seen syövä sankarihahmo. Kampanja onnistui hyvin, 
minkä lisäksi myös Rekkamies-kappale vakiinnutti 
paikkansa kansan suosikkina. Vuonna 1986 lähes jokai-
nen pikkupoika tiesi, että kaurapuuro se miehen tiellä 
pitää. •

LÄHTEET: 
Heikki Uusitalo ja Virpi Kari: Suuri Toivelaulukirja 15 
Wikipedia (fi.wikipedia.org) 
www.elovena.fi 
Elovena-kaurahiutalepakkaus

A
lun perin mainoslauluksi laadittu Rekka-
mies oli Matti Eskon Rekkamies-albumin 
nimikkoraita. Levyä myytiin aikoinaan yli 
50 000 kappaletta eli yli timanttilevyyn 
oikeuttavan myyntirajan. Vaikka kappa-

letta on kuunneltu jo kolme vuosikymmentä, laulu on 
säilyttänyt suosionsa ja kuuluu edelleen pakollisena 
osana Matti Eskon keikkaohjelmistoon.

Mä oon rekkamies keikalla alas

Tonneja takana, rautaa alla

Jo poikana päätin; mä oon rekkamies

Vaikka moni saa puuronsa helpommalla

Kappale kertoo raskaan yhdistelmäajoneuvon kuljetta-
jasta, jolla oli jo pikkupoikana ollut hyvin selkeät näke-
mykset tulevasta ammatistaan. Sen sijaan, että hän olisi 
edes miettinyt muita uravaihtoehtoja, hän oli päättänyt 
hankkia tosimiehen työn ja ryhtyä rekkamieheksi. Lau-
lun rekkamies vaikuttaa edelleen hyvin tyytyväiseltä 
uravalintaansa, vaikka työpäivät toisinaan venyvätkin 
pitkiksi ja reissuilta pääsee hädin tuskin viikonlopuiksi 
kotiin. Noiden seikkojen myötä kappaleen keskeiseksi 
teemaksi nousee kertosäkeessä toistuva kysymys, mikä 
pitää rekkamiehen tiellä. Oikea vastaus kysymykseen 
löytyy kyllä sanoituksen joukosta, mutta kuulija ei sitä 
välttämättä huomaa.

Rekkakuskien lisäksi kappaleessa mainitaan useampaan 
otteeseen poliisit ja tullivirkailijat - eli ne ammattiryhmät, 
joihin rekkamies työssään tuon tuostakin törmää. Ensikuu-
lemalta voisi ajatella noiden ammattien olleen vaihtoehtoisia 
toiveammatteja pienen pojan mielessä, mutta kappaletta 
tarkemmin kuunneltaessa ajatus kääntyykin aivan päin-
vastaiseksi. Viittaus juuri poliiseihin ja tullivirkailijoihin 
on enemmänkin sarkastinen, sillä ovathan liikennepoliisit 
ja virkaintoiset pikkuvirkamiehet juuri niitä, jotka eniten 
heittelevät kapuloita rekkakuskien rattaisiin. Toisaalta jokai-
nen rekkamies hyvin ymmärtää, että omaa työtään yhteisen 
hyvän puolesta kyseiset virkamiehetkin vain tekevät.

Numismaattiselta kannalta ajatellen laulun mielenkiin-
toisin kohta voisi olla heti ensimmäisessä säkeistössä oleva 
maininta takana olevista tonneista. Ajatus kokonaisesta rek-
kakuormallisesta tonnin seteleitä on kyllä kiehtova, mutta 
ainakin Suomen mittakaavassa suorastaan mahdoton. Jos 
ajatellaan vaikkapa laulun julkaisuvuonna 1986 ilmesty-
nyttä tuhannen markan seteliä (Anders Chydenius, ilman 
Litt-merkintää), kyseisen setelin koko tuotantoerä olisi mah-
tunut helposti vaikkapa tavalliseen keittiöön. Sellaisen rah-
din kuljettamiseen rekka olisi ollut aivan liian suuri, sillä 
hyvin niputettuina kaikki nuo setelit olisivat kulkeneet jo 
tavallisella muuttoautollakin.

Mä oon rekkamies, oon hitto soikoon

Ei tullu poliisii, ei virkamiestä

Kulkeva konttori on rekkamiehen hotelli

Ja pennit revittävä irti tiestä

REKKAMIES

ARTIKKELISARJA ON ALKANUT RAJAN RAHAN NUMEROSSA 6/2014. 
TÄMÄ ON SARJAN SEITSEMÄS ARTIKKELI.

TEKSTI JUHA MARIENBERG

Rekkamies on Matti Eskon (Matti Esko- 
niemi) vuonna 1986 levyttämä iskelmä, 
josta on aikojen saatossa muodostunut 
hänen tunnetuin hittinsä. Täysin 
kotimaista tuotantoa olevan kappaleen 
on säveltänyt muusikko Esa Nieminen 
ja sanoittanut ohjaaja Juha Tapaninen.

L A U L U J A  R A H O I S T A  J A  R A H O J A  L A U L U I S T A
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Mäntykankaalla on joukko luontoon sulautuvia 
matalia rakennuksia. Kun vierailija astuu sisään 
automuseon ovesta, avautuu silmien eteen 
aivan uusi maailma. Satoja autoja, mopoja, 
traktoreita, radioita, televisioita, pienoismalleja, 
pokaaleja. Historia elää Ylämyllyn Vanhat 
Autot –automuseossa Liperin Ylämyllyllä, 
kymmenkunta kilometriä Joensuusta. 

L
iperin Härkinvaarasta kotoisin oleva Keijo Hirvonen on 
harrastanut keräilyä koko pitkän ikänsä. Numismatiik-
kapuolella rahojen keräily alkoi jo lapsena. 

– Se alkoi kun olin 6–7-vuotias. Isän kuoleman jäl-
keen jäi niitä rahoja. Minä olin pojista vanhin ja niinpä 

niitä jäi minulle. Samoin enoltani sain rahoja. Numismaatikko Olli 
Kurki sai minut innostumaan rahojen keräilystä. Eli noin 65 vuotta 
olen kerännyt nyt rahoja, välillä innokkaammin ja välillä vähemmän 
innokkaasti, Hirvonen muistelee.

Hirvonen kuvaa numismaattista harrastustaan peruslaatuiseksi. 
– Kerään kahta sarjaa, kun minulla on kaksi lasta. Kolikoita, 

paperirahoja, uusia erikoisrahoja, juhlarahoja, hän luettelee. 
– Kaikki vuotuiset rahasarjat minulla on kokoelmissa monelta vuosi-
kymmeneltä. Myös venäläisiä rahoja on jonkin verran. Myös lapsen-
lapsille olen antanut keräilyrahoja, kuten olympiarahoja. 

– Tullut sillä tavalla sivussa keräiltyä, Keijo Hirvonen toteaa vaa-
timattomasti. Ja kun tutustumme museon kokoelmiin, on helppo 
uskoa että sitä muuta keräilemistä onkin sitten riittänyt aivan elä-
mäntehtäväksi asti. 

HÄRKINVAARASTA YLÄMYLLYLLE
Kotipaikalla Härkinvaarassa tuli tutuksi kulkupelien kunnostus ja 
syttyi myös kipinä autoharrastukseen. 

– Isäukko joka oli pienviljelijä, entisöi kyläläisille ja meille polku-
pyöriä. Meillä oli aina vanhoja pyöriä, mutta ne olivat hyväkuntoi-
sia, kun isäukko laitteli ja maalaili niitä. Sitten 70-luvun vaihteessa 
kiinnostuin autojen rakentelusta, ihan sattumalta. 

– Oikeastaan se sai alkunsa kun Yhteishyvässä oli juttu Benjamin 
Ruuskasesta, tunnetusta kolilaisesta taksikuskista. Hän oli entisöi-
nyt Buickin. Meninpä sitten Kolille katselemaan sitä. Ja mieleen tuli, 
että kylläpäs näyttää mukavalta tämä homma! Siitä se sitten lähti. 
Ensimmäiset entisöintityöt tehtiin sitten Härkinvaaralla jo 1967. 

Autokauppaa tehdessä vanhasta autosta ei noihin aikoihin mei-
nannut päästä eroon vaan niitä jätettiin latojen taakse ruostumaan.

– Vaihtoautojahan ei otettu liikkeisiin, joten niitä jäi vähän joka 
paikkaan. Kun poikani Mika oli parivuotias, saatettiin ajaa kesässä 
maakuntaa ympäriinsä pari kolme tuhatta kilometriä autoja katse-
lemassa. Otettiin kuva ja kirjoitettiin tiedot muistiin, karttaan vielä 
merkintä. 

– Nyt on kierretty uudelleen 35 vuoden jälkeen samoja reittejä. 
Mitään ei ole jäljellä, kaikki on kerätty pois. Tai jos muutama on, se 
on täysin ruosteessa, Hirvonen kuvailee. – Mutta nekin tänä päivänä 
kiinnostaa keräilijöitä. Joku tekee niistä vaikka hotrodeja. 

Ylämyllyn taajaman läheisyyteen Hirvosten tie johti 1969, jol-
loin he perustivat sinne alueen toisena yrityksenä automaalaamon. 

TEKSTI JA KUVAT KARI TAHVANAINEN

MUSEOAIKAMATKALLA

autoilun
historia  ssa
— KEIJO HIRVONEN KERÄILEE JA KUNNOSTAA

Mika Hirvosen pari vuotta 
rakentelema Jaguar E-Type 
1962. entisöity parikymmentä 
vuotta sitten.  Se on pari 
kertaa vuodessa ajossa. 
Automuseon autoista 4 – 5 
on vuosittain myös vanhojen 
autojen vappukulkueessa. 
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sujen aikaan ympäri maata. Meillä oli silloin ilmainen 
sisäänpääsy yhtenä päivänä. Täällä oli väkeä niin paljon, 
ettei meinannut mahtua sisälle. Illalla oli jo vähän väsyk-
sissä kun oli esitellyt museota koko päivän. Ensi kesänä 
museolla on edessä jo 17. museokesä.

Yhteistyötä Liperin kotiseutuyhdistyksen kanssa teh-
dään tiiviisti. Apua tarjotaan puolin ja toisin. Yhdistys 
pitää kokouksia museolla. 

– Kotiseutuhenkihän meillä harrastajilla on voi-
missaan. Kaikin keinoin koetetaan edistää tätä, kaiken-
laista historiaa tallentaa. Se on tullut vuosien varrella 
ihan itsestään. Aikansa kun pyörii näiden parissa, se vain 
tulee. Tallennetaan paikallistakin historiaa, Hirvonen 
kuvailee kotiseuturakkauttaan.

– Ja kun sota-aikana on syntynyt, kaikki on tullut 
säästettyä. Nyt kaikenlaista vuosien varrella kertynyttä 
onkin näissä museon kokoelmissa.

Itä-Suomessa automuseoita on vain Mobiilikerhon 
museo ja Kuopion automuseo. 

– Erikoisuutena muihin verrattuna meillä on se, että 
olemme monipuolisia. Naisväki ainakin tykkää siitä, että 
on kaikenlaista muutakin katseltavaa kuin autoja. Koko 
perheelle on mm. pienoismallinäyttely. Pienoismalleja 
alkaa olla niin paljon, että puolet niistä on varastossa, 
Hirvonen kertoo. 

PERHEHARRASTUS JA PERHEYRITYS
Myllyn Vanhat Autot -automuseota pyörittää Keijo Hir-
vosen lisäksi hänen Mika-poikansa ja mukana ovat myös 
Mia-tytär ja myöskin vaimo on hengessä mukana. Kesällä 

museossa on yksi palkattu työntekijä, yleensä kielitaitoi-
nen opiskelija. Yhteistyötä tehdään tiiviisti perheyritys 
Autoväri Hirvosen kanssa.

Keijo Hirvosen veli Kalevi Hirvonen on harrastuksessa 
myös aktiivisesti mukana. Hän rakentelee nykyisin Här-
kinvaarassa mopoja, joita on entisöinyt museon kokoel-
miin jo yli 60 kappaletta. 

Työ ja harrastus kulkevat Hirvosen perheessä käsi 
kädessä. Tästä yhtälöstä onkin paljon hyötyä. 

– Kun tulee rakenneltua autoja ja jossainhan niiden 
pitää sitten olla, niin tämä on tavallaan harrastus. Eikä 
niin kalliskaan, kun itse tehdään periaatteessa kaikki itse, 
Hirvonen selvittää. 

– Itse olen maalannut omassa autotallissani viitisen-
kymmentä autoa. Värikaupan kautta saamme näytetuot-
teita valmistajilta. Testaamme niitä samalla. Se on ollut 
meille hyvä etuoikeus. 

– Juuri nyt on työn alla Corolla Coupe. Kohta se alkaa 
olla valmis, entisöity läpikotaisin. 

Entisöidyissä ajoneuvoissa on oman aikakautensa kau-
neutta, historia on saatu elämään. Voiko johonkin enti-
söintityöhön rakastua? 

– Ei oikein voi. Se on aina se työ, jonka on saanut juuri 
valmiiksi. Se saattaa olla vuoden tai kaksi se rakkain, kun 
on niin sanotusti hikeä ja verta tiputtanut sitä rakentaes-
saan. Tehnyt paljon töitä, pitkiä iltoja tallissa. Silloin tun-
tuu, että se on hyvä, mutta ennen pitkää se taas unohtuu, 
Hirvonen kuvailee innostuneesti. 

– Kahteenkymmeneen vuoteen minulla ei ole ollut 
niin, että olisin ajatellut näiden rahallista arvoa. Mitä minä 
rahalla teen? Eläkettä saan ja värifirmastakin hiukan palk-

Renault Dauphine 
oli Keijo Hirvosen 
ensimmäinen 
auto. – Tämmö-
sellä autolla alkoi 
autoilu, Keijo 
hymyilee.

Autoväri Hirvonen toimii edelleen Mika Hirvosen johdolla 
Maalarinpolulla. 

– Tämä yritys tuli ihan kuin luonnostaan. Ruvettiin 
nuoriksi yrittäjiksi. Kun siihen aikaan ei ollut rahaa, autoja 
tuli ostettua ja kunnostettua. Ajettiin niillä niin kauan kuin 
ne kulkivat. Sitten ne pistettiin sivuun, kun niitä ei minne-
kään saanut myytyä. Maalla useamman kaverin ladossa-
han niitä oli. Alkoi harrastus. 

KERHOTOIMINTAA MONELLA ALALLA
Keijo Hirvonen on ollut mukana yhdistystoiminnassa 
erityisesti autopuolella vuosikymmenien ajan. 

– Perustettiin Pohjois-Karjalan automobiilikerho 1970-
luvun lopulla. Polvijärventien varteen Välikankaan teolli-
suusalueelle rakennettiin Ylämyllyn Wanha Automuseo. 
Siellä oli näitä autoja parhaimmillaan jotain 15 kappaletta. 

– Kun autojen määrä kasvoi, ne eivät enää mahtu-
neet minnekään. Yritettiin tehdä kerhon museolle laajen-
nusta. Talkootyövoimaa kuitenkin oli tuolloinkin vaikeaa 
saada, joten aloin katsella autoille uutta paikkaa. Ostimme 
vuonna 1998 Ylämyllyntieltä vanhan veneveistämön tilat 
uudelle museolle, Hirvonen muistelee.

Paitsi että Keijo Hirvonen on Pohjois-Karjalan Auto-
mobiilikerhon perustajajäsen, oli hän jo Kuopion kerhossa 
mukana 1970-luvun puolivälistä lähtien. – Sieltä Savosta 
sitten poikia tuli käymään täällä ja perustettiin oma kerho 
Karjalantalon Rajakapteenin kabinetissa, Hirvonen muis-
taa. 

Pohjois-Karjalan Numismaatikoissakin Hirvonen on 
ollut jäsenenä kolmisenkymmentä vuotta. Numismaatik-
kopuolella onkin luvassa kesäkuussa mukava tuokio, kun 

numismaatikot tulevat pitämään kokousta ja tutustumaan 
museoon. 

– Numismaatikkojen kokouksissa en ole käynyt ker-
taakaan näiden vuosikymmenten varrella. Joten nyt vih-
doin saan olla mukana ihan ensimmäistä kertaa ker-
homme kokouksessa, Hirvonen naurahtaa. 

OMA AUTOMUSEO AVAUTUU 
Ylämyllylle syntyi nopeassa tahdissa uusi automuseo. 

– Tein vuoden verran remonttia veneveistämön 
vanhoissa tiloissa ja siitä se alkoi. Näissä tiloissa mm. 
mikroautokerho oli rakennellut autojaan ja lattiat olivat 
täynnä hiekkaa. 

Ja pian olikin jo aika avata museo suurelle yleisölle. 
– Ylämyllyn Vanhat Autot -automuseon ensimmäinen 

näyttelyvuosi oli 1999. Täällä kävi silloin 600–700 hen-
keä. Autoja oli kuutisenkymmentä. Näyttelyalaa oli 1370 
neliötä, Hirvonen kuvailee.

– Sittemmin on rakennettu joka toinen vuosi yleensä 
uusi halli. Nyt täällä on näyttelytiloja 4700 neliötä ja 
lisäksi varastotiloja. Halleja on rakennettu alkuperäisen 
lisäksi kahdeksan kappaletta. 

Museo tunnetaan nykyisin ympäri maata ja kävijä-
määrä kasvaa. 

– Kävijämäärä on kasvanut jatkuvasti, vaikka emme 
ole paljoa mainostaneet. Tieto on kulkenut suusta suuhun. 
Paikallislehti Kotiseutu-Uutiset on ollut tärkeänä tiedo-
tuskanavana. 

– Viime vuonna maksaneita kävijöitä oli jo yli 2500. 
Liperin 140-vuotisjuhlavuosi ja Farmari-maatalousnäyt-
tely lisäsivät museon tunnettavuutta. Kävijöitä riitti mes-

UOli kesä, oli mopo… 
Kalevi Hirvosen entisöi-
miä mopoja on rivissä ja 
myös katonrajassa.

yJoensuun Ilmailuker-
hon Harakka riippuu 
katosta. Tämä ja toinen 
vanha puinen kone ovat 
olleet museossa melkein 
alusta lähtien. 

RMuistojen huoneessa 
on myös kokoelma 
radioita, kirjoitus- ja 
laskukoneita sekä 
puhelimia.

RRStudebaker FC 
Dictator Eight. 1929 USA.
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xLienee tuttu Prin-
sessa-elokuvastakin. 
Vanha ambulanssi. 

UKokoelmiin kuuluu 
myös traktoreita kuten 
tämä David Brown. 

DKeijo Hirvosen pojan 
Mikan ensimmäinen 
entisöinti. Morris Mini 
850, vuosimallia 1961.  
– Mika aloitti tämän 
entisöimisen alle 
8-vuotiaana. Meillä oli 
silloin maalattavana 
Ari Vatasen joku 
ralliauto ja sen traileri 
oli maalaamon pihassa. 
Saimme lainata sitä 
hakeaksemme tämän 
auton Lieksasta. Maa-
laaja teki maalaustyöt, 
mutta muuten Mika 
itse hoiti pohjatyöt, 
paklaili ja muuta, Keijo 
Hirvonen muistelee. 

lentokoneet, televisiot, ensimmäiset kännykät, 
kuorma-autot, traktorit ja somisteena myös 
muun muassa liikennemerkit. 

RAKENTELUHARRASTUS JATKUU 
Keijo Hirvosen työ ja harrastus vanhojen kul-
kupelien parissa jatkuu päivästä päivään. 

– Tänäkin päivänä joka päivä käyn tallissa 
rakentelemassa näitä autoja. Joka vuosi tulee 
edelleen tehtyä yksi tai kaksi autoa, ja jos ne 
ovat helppoja, kolmekin. Viime aikoina olen 
tehnyt helpompia entisöintejä. Kunnostami-
seen menee yleensä aikaa ennalta arvaamatto-
masti – pari talvea menee. 

Samaan aikaan on menossa useita entisöin-
tejä työn alla ja vaihdellaan sen mukaan mikä 
luistaa ja kiinnostaa. 

Hirvosille tämä on koko perheen harrastus 
joka on siirtynyt isältä pojalle jo useammassa 
polvessa, kuten edeltäkin on käynyt ilmi. 

– Poikani Mika rakentaa myös autoja. Hän 
rakentaa tänä päivänä enemmän kuin minä. 
Rakentelu on tarttunut häneenkin. Tyttäreni 
Miia puolestaan harrastaa jenkkiautoja, raken-
teleekin niitä. 

Oheiset valokuvat tarjoavat pienen väläyk-
sen siihen, millaisesta elämäntyöstä Keijo 
Hirvosen ja hänen perheensä museoharras-
tuksessa on kyse. Ja toimittajalle käy museo-
kierroksella selväksi että kokoelmia on raken-
nettu sydämellä ja innolla, vuosikymmenten 
ajan. 

Lisätietoja Myllyn Vanhat Autot -automu-
seosta on osoitteessa www.automuseo.info

Museo on avoinna 13.6.–16.8. välisenä 
aikana kello 11–17, mutta juhannusaattona 
ja -päivänä museo on suljettuna. Tilauksista 
museo on yleisölle avoinna maaliskuusta loka-
kuuhun. •

kaa. Tällä iällä se riittää hyvin. Automuseo on yleishyö-
dyllinen yhteisö. Tilinpäätöksemme on yleensä nollata-
solla. 

KOHTI MUSEOKIERROSTA
Lukuina automuseo merkitsee 225 autoa ja 120 mootto-
ripyörää ja mopoa. Siinä ovat tärkeimmät luvut. 

Suurin osa museon autoista on pohjoiskarjalaisia. 
Keijo Hirvonen osaa kertoa ulkomuistista useimpien 
kulkupelien historiasta. Hän 
on oman automaailmansa 
kävelevä tietopankki. Hän 
muistaa lukemattomia tari-
noita entisöidyistä autoista, 
niiden historiasta ja omista-
jista. Kun kysyn, ovatko tiedot 
tallennettuna myös paperille, 
hän viittaa autoista olevaan 
kortistoon johon tietoja on 
koottu. Näistähän saisi koko-
naisen kirjan, pohjoiskarja-
laista autohistoriaa. 

Museon autoissa on elävää historiaa. Hirvonen 
toteaa vähän väliä, että tämäkin on jostain 35 vuoden 
takaa, tänne hankittu. 

– Paljon sellaisia autoja jotka ovat olleet 30–40 
vuotta. Autoharrastuksemme ikä näkyy. Ja onhan täällä 
vielä vanhempia omiakin autoja kuten Renault Daup-
fine, ensimmäinen autoni. 

Autoja on huollettava vuosittain, tarkastettava nii-
den kuntoa. Tänä keväänä autoja puunaamassa on ollut 
myös pari tet-harjoittelijapoikaa. Urakan suuruutta 
kuvastaa sekin, että renkaita ajoneuvoissa on tuhat-
kunta kappaletta; kaikkien ilmanpaineet on tarkistet-
tava keväisin.

– Pari kertaa vuodessa näitä käynnistetään, ettei 
moottori jumahda. Kun näillä ajetaan, aina tahtoo 
jotain vikaa tulla. On sitten korjattava ja vaihdettava 

osia. Yhdestä autosta hävisi kol-
mosvaihde Helsingin ajoissa, 
jyryytettiin sitten kakkosella 
Helsingin liikenteessä, Hirvonen 
muistelee kokemuksiaan. 

Kierroksella vilahtelee 
monia tuttuja nimiä alkaen 
lomamatkojen konkarista Kalevi 
Keihäsestä aina rallikuski Ari 
Vataseen. Autojen entiset omis-
tajat käyvät kesäisin katsomassa 
ajopelejään. 

– Hannu Karpon Volvo L-340 on kokoelmissamme 
ja hän on pari kertaa soitellut ja kysellyt onko auto tal-
lessa. Olen sanonut että on, ja jos haluat tulehan katso-
maan, Hirvonen muistaa. 

Myös elokuvamaailmaan museolla on yhteyksiä. 
Prinsessa-elokuvassa (2010) on käytetty neljää museon 
autoa. 

– Lankomiehen kanssa oltiin stuntteina eli ajamassa 
autojamme kun elokuvaa kuvattiin. 

KOKOELMIA KAHDEKSASSA HALLISSA 
Museokierroksen voi aloittaa yllättäen muutenkin kuin 
autojen maailmaan sukeltamalla. Sisääntuloaulan 
vieressä on Tyyne Karttusen jäämistöhuone, joka vie 
ajatukset vuosikymmenten taa. Huone on kalustettu 
vanhaan malliin ja esillä on jopa ennen sotia käytössä 
olleita laitteita ja käyttöesineitä. Siellä on myös radio-, 
puhelin– ja laskukonekokoelma. 

– Tyyne Karttunen toimi Joensuun kaupunginkä-
tilönä. Hän oli käynyt kätilöopiston Viipurissa ennen 
sotia ja aloittanut työuransa Sakkolan kunnassa. Hänen 
jäämistönsä lisäksi tässä huoneessa on myös vaimoni 
tavaroita, muun muassa hänen kouluaikainen kasvis-
tonsa, Hirvonen selostaa. 

Kahdeksan hallin kierroksella museovieras pääsee 
aivan erikoiseen maailmaan. Esillä eivät ole pelkästään 
autot, vaan myös moottoripyörät, mopot, alkeelliset 

Renkaita ajoneuvoissa on 
tuhatkunta kappaletta; 
kaikkien ilmanpaineet on 
tarkistettava keväisin.

Pamilon voimalaitostyömaalle aikoinaan USA:n ylijäämävarastoista tullut 
Dodge Power WagonAuto alkuperäisasussaan. Miia Hirvosen kokoelmaa.

Myllyn Vanhat Autot –auto-
museo on heräämässä kesään. 
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M
onille numismaatikoille tuttu Taisto 
Repo menehtyi pitkäaikaisen sai-
rauden uuvuttavamana 29.10.2015 
Lappeenrannassa. Hän oli syntynyt 
2.7.1941. Taisto Repo oli mukana perus-

tamassa Lappeen Seudun Numismaatikot r.y:tä Poh-
joismaiden Yhdyspankin, sittemmin ravintola Tas-
soksen, yläkerrassa, vuonna 1982. Lappeen Seudun 
Numismaatikkojen puheenjohtaja hän toimi vuodesta 
1999 alkaen aina kuolemaansa saakka. 

Puheenjohtajana Taisto Repo järjesti Keräilijöiden 
vaihtopäiviä Lappeenrannassa neljä kertaa vuodessa. 
Tämä tapahtuma on ollut ylivoimaisesti tärkein numis-
maatikkoja keräävä tapahtuma Lappeenrannan seu-
dulla. Myös numismaattisten huutokauppojen järjestä-
jänä Taisto Repo oli henkilö, joka hoiti suurimman osan 
järjestelyistä. Viimeisimmän Numismaatikkoliiton 
liittokokouksen ja siihen liittyvän huutokaupan Taisto 
Repo järjesti syksyllä 2011.

Valtakunnallisella tasolla Taisto Repo osallistui 
Numismaatikkoliiton hallituksen toimintaan 2010–
2012. Kuitenkin huomattavan näkyvämmin Taisto 

Repo oli esillä antiikkimessuilla. Hän perusti toimini-
men Tmi Taisto Repo. Messuilla hänellä oli laaja vali-
koima postikortteja ja numismatiikkaa. Hänen seteli- ja 
kolikkomapit olivat aina kunnioitettavan hyvässä jär-
jestyksessä. Taisto Revon hintataso oli erittäin kohtuul-
linen ja moni muu kauppias osti Taistolta seteleitä ja 
kolikoita.

Työelämässä Taisto Repo toimi suunnittelupuolella 
Lappeenrannan konepajalla, myöhemmin nimeltään 
Larox, nykyään Outotec. Taisto mm. piirsi tuotteiden 
mainoksia.

Numismaatikoille tuntemattomampi puoli Taisto 
Revon aktiviteetista oli musiikki. Hän kiersi 60- ja 
70-luvulla tanssiorkesteri Taisto Tuomi -nimisen yhty-
een kanssa tanssilavoilla, jopa Oulua myöten. Taiston 
instrumentti oli rummut.

Numismatiikan lisäksi Taisto Repo oli aktiivinen 
postimerkkeilyssä. Hän oli Lappeenrannan postimerk-
kikerhossa puheenjohtajana vuodesta 1999 alkaen aina 
kuolemaansa saakka. 

Taisto Revon poistuminen on Lappeen Seudun 
Numismaatikot r.y:lle suunnattoman suuri menetys. •

Erkki Lähderanta
Numismaatikkoliiton puheenjohtaja

Pentti Kivistö
Lappeen Seudun Numismaatikot r.y:n sihteeri

Taisto Repo, 
Lappeenrannan numismatiikan kantava voima on poissa

Postikorttirakkautta

P
ostikortit kertovat monta mielenkiin-
toista asiaa. Kortit kuvaavat tapahtu-
mia, asioita tai esineitä. Korteilla on 
erityisen suuri merkitys ajan kuvaa-
jana. Kortit voivat herättää katseli-

jan vanhoja muistoja lapsuudesta tai nuoruudesta. 
Taajamakortit ovat myös vankka todiste asioiden 
oikeellisuudesta. Monta kertaa kuulee keräilijöi-
den kertovan, kuinka ihmiset eivät ole uskoa sil-
miään nähdessään esimerkiksi jonkun tutun talon 
olleen aivan erilainen kortissa kuin omissa muis-
toissa. Kortit tallentavat paikallishistoriaa.

Monta kertaa ei tule ajatelleeksi, että kortin 
kirjoituspuolikin kertoo omaa tarinaansa. Niistä 
voi lukea iloa ja surua, hauskoja kommelluksia tai 
epäonnistumisia. Harvemmin postikortin teksti-
osassa ehdotetaan treffejä, kuten oheisessa kor-
tissa.

Neiti Hilja Pakarinen Sirkkalasta sai Joensuun 
rautatieaseman asemarakennusta kuvaavan posti-

kortin ystävältään Villeltä tammikuun 20. päivänä 
vuonna 1936. Onko Ville joensuulainen vai jostain 
muualta? Sitä ei kortti kerro, vaikka postileima on 
Joensuusta.

Hilja Pakarinen oli Vanhan Sirkkalan tilan vii-
meisen isännän Antti Pakarisen ja Hilda Pakarisen 
tytär. Hilja Pakarisen aikana Sirkkalan vanha tila 
jaettiin kokonaan. Talo siirtyi Hallman Oy:n hal-
lintaan, josta myöhemmin tuli Hallmanin myllyn.

Postikortin Ville oli reipasotteinen ja suorapu-
heinen mies, kun hän kirjoittaa ilman mitään esi-
puheita tai selityksiä, että ”tapaammeko tällä ase-
malla keskiviikkona kello 20?” Allekirjoituksena 
on pelkkä Ville. Siis Ville on ennestään tuttu Hil-
jalle mutta entiset tutustumiset eivät liene men-
neet putkeen, sillä Hilja on kirjoittanut kortin ala-
laitaan yksioikoisesti ”Luultavasti ei.”

Kysymys kuuluu: Onko aika ja paikka tapaami-
seen soveltumaton vai eikö Hilja halua enää tavata 
Villeä? Siinäpä meille kaikille pohdittavaa. •

TEKSTI HEIKKI TARMA

Alasintie 7, 80130 Joensuu. Puh. 044 725 2662
juha.immonen@ykkosteras.fi

Raatekankaantie

Kovalainen

Ykkösteräs Oy

Paljetie

Harkkotie

Alasintie

Lekatie

Hiiskoskentie 11, 80100 JOENSUU
Puh: 0400 388750
www.auto-hiisi.fi

LRautatieasemakortin kirjoitus-
puoli, jossa oli mielenkiintoinen 
treffitarjous. Matti Virrantalon 
postikorttikokoelma.

UJoensuun rautatieaseman 
päärakennus alkuperäisessä 
asussaan. Matti Virrantalon 
postikorttikokoelma.
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Rääkkyläläinen kansanedustaja ja 
numismaatikko Kari Kulmala (ps) 
ihmettelee eduskunnalle jättämässään 
kirjallisessa kysymyksessä; miten 
on mahdollista, että Suomi ainoana 
EU-maana perii arvonlisäveroa 
käyttörahasta ja miksi käyttörahaa 
koskeva 59 § on maakunnallisesti 
niin tulkinnanvarainen?

S
uomen Pankki on vastannut käyttörahojen 
riittävyydestä Valtiovarainministeriön toi-
meksiannosta Suomessa ja antanut Suo-
men Rahapajalle tehtäväksi eri asetuksilla 
valmis-

taa käyttörahoja 
1860-luvulta lähtien 
Suomen Pankille. 
Suomen Pankki on 
vastaavasti kansa-
laisille jakelussaan 
käyttänyt liikepank-
keja ja pankkeja 
vuoteen 2013 asti.

Suomessa ei ole 
ollut vuoden 2013 
jälkeen nimellishin-
taisia normaaleja 
1 sentistä 2 euroon 
käyttörahoja vaikka 
niitä on valmistettu 
ja jaettu saman-
laisissa raharul-
lissa. Vastaavasti 2 
euron ”erikoiskakkoset” kuuluivat vielä ALV 59 § lain 
piiriin, kuten kaikki aikaisemmin 2013 olleet käyttöra-
hat.  Mutta nyt vuoden 2016 alusta ne ovat verollisia eli 
käytännössä nimellishintainen ja käyttöarvoltaan oleva 
2 euron kolikko onkin Suomessa 2,48 euroa + toimitus 
-ja postikulut. Vastaavasti muissa EU-alueiden euroa 
käyttävissä maissa 2 euron ”erikoiskakkosta” saa ostaa 
keskuspankeilta nimellishintaan raharullittain. Tällai-
nen toiminta ei ole millään tavoin tasapuolista, Kulmala 
harmittelee.

Arvonlisäverolain 59 §:n mukaan käyvän mak-
suvälineen myynti nimellisarvoonsa on verotonta 
lukuun ottamatta sellaisia kolikoita, joiden myynti-
hinta määräytyy niiden keräily- tai metalliarvon perus-
teella. Keräily on yksilöllistä ja monesti henkilö kerää 
rahojen lisäksi useita muitakin kohteita. Suomessa 
ja EU-alueella on erityisesti nuoria keräilijöitä, jotka 
haluavat kerätä eri maiden euroja talteen. Numisma-
tiikka voi olla harrastus tai jopa ammatti.  Keräilijä voi 
ottaa rahan talteen hyvin monesta eri syystä.  Euroopan 
Keskuspankin (EKP) mukaan 2 euron erikoisrahat ovat 
käypiä maksuvälineitä kaikkialla euroa maksuvälineenä 
käyttävissä maissa. Suomea lukuun ottamatta kai-
kissa muissa EU- alueen maissa erikoisrahoja saa ostaa 
nimellishintaan, miksi ei siis myös Suomessa, Kulmala 
kysyy.

Suomen Rahapaja Oy muutti vuoden 2016 alusta 
ALV 59 § mukaisesti aikaisemmin nimellisarvoon myy-
tyjen 2 euron erikoisrahojen arvonlisäveromenettelyä. 

Suomen Rahapajan 
perustelu ALV-verolle 
on, että arvonlisäve-
rovelvolliselle kaup-
piaalle eli ostajalle 
vero on vähennyskel-
poista.  Edellä mainit-
tujen rahojen netto-
hinta säilyy ennallaan 
ja tämän lisäksi Suo-
men Rahapaja lisää 
reilun toimitusmak-
sun verraten edelliseen 
jakeluun eli liikepank-
kien kustannukseen. 
Tämän ALV-veromää-
rittelyn tekee vielä 
ihmeellisemmäksi 
se, että lähes samaan 
aikaan rahahuollon 

kautta lasketaan samaa rahaa kiertoon samoissa raha-
rullissa nimellishintaan.

Numismaatikkona ihmettelen suuresti miten täl-
lainen toiminta voi olla Suomessa mahdollista? Senkin 
vuoksi tämä kirjallinen kysymys eduskunnassa on tar-
koituksenmukainen ja ajankohtainen, Kulmala toteaa 
tiedotteen lopuksi. •

 
Kansanedustaja Kari Kulmala on P-K: Numismaatikot 
ry:n jäsen.

Kirjallinen kysymys eduskunnassa
KÄYTTÖRAHOJEN 
ARVONLISÄMENETTELYSTÄ

Rahapaja tulkitsi nämä rullat numismaattisiksi rahoiksi ja hinta ON 
lähes viisinkertainen nimellisarvoon nähden ja arvonlisävero päälle. 
Rajan Rahassa 1/16 oli sivulla 34 Rahapajan tulkinta arvonlisäverosta.

Tässäpä kuva tutuille kannatuksesta 
kevään Katajan pelistä, vaikkei tänä 
vuonna pitkälle päästykään.  
Ensi syksynä entistä kovempana. 
Hyvää kevättä kaikille katajan 
kannattajille!

Ja kuka muuten tietää enemmän tästä 5 
RM Adolf Hitler 1935, onko raha vai mikä 
kun ei luettelo tunne? 
Halkaisija 35 mm. Jos joku on 
kiinnostunut ostamaan, voi tarjota 
kirjoittajalle.

- Timo Ruotsalainen 0500 572 712

Wahlforssinkatu 8, 80100 JOENSUU
Puh. 013 229 215

www.joensuunkonevuokraamo.fi

www.heili.fi

VUODEN
KAUPUNKILEHTI 2015

”S
opivasti outo” Vastuullinen ympäristötoimija

www.kuljetuskettunen.fi

Vastuullinen ympäristötoimija

www.kuljetuskettunen.fi

Vastuullinen ympäristötoimija

www.kuljetuskettunen.fi

MYYN TOIMEKSISAANEENA 
USEILTA ERI KERÄILYALOILTA, esim.

Ota yhteyttä jos kaipaat kokoelmiisi 
täydennystä, niin voin lähettää lisätietoa.

p. 0500 572 712 • timo.ruotsalainen@atlaspoint.fi

• Runsaasti erilaisia osakekirjoja
• Specimen-seteleitä, sekä suomalaisia 
 että ulkolaisia
• Antiikin rahoja ja maksuvälineitä
• Tilapäisiä maksuvälineitä, poletteja • ym...
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Huhtikuun ensimmäisen kerhoillan 5.4 yhteydessä 
pidimme sääntömääräisen kevätkokouksen. Kokouskut-
sua oli noudattanut vaivaiset 13 kerhon jäsentä. Hyvä 
sää vai jäsenille sattuneet muut tärkeämmiksi katsotut 
menot olivat syynä siihen, että 
kokouksen osallistujamäärä jäi 
totuttuun varsin vaatimatto-
maksi. Toisaalta voihan niinkin 
ajatella, että kun asialistalla on 
pääasiassa menneen vuoden 
toiminnan tarkastelu, niin se ei 
enää montaakaan kiinnosta ja 
katseet halutaankin suunnata 
tulevaan.

Kokous sujuikin varsin 
ripeässä tahdissa Ahti Ilvosen 

johtaessa puhetta. Toiminnantarkastajat olivat laatineet 
vuoden 2015 toiminnasta tarkastuskertomuksen ja tote-
sivat yhdistyksen hallintoa ja kirjanpitoa hoidetun asi-
allisesti ja riittävällä tarkkuudella. Niinpä kokous antoi-

kin hallitukselle ’puhtaat paperit’ 
myöntäen tili- ja vastuuvapauden.

Yhdistyksen talouden nume-
roidenkin valossa todettiin olevan 
hyvällä mallilla, koska tilinpäätös 
oli ylijäämäinen. Siihen vaikutti 
eniten menneenä vuonna julkais-
tun Eurokerääjän aapisen julkaise-
minen ja sen hyvin sujunut mark-
kinointi. •

Sihteerin kynää heilutellut Matti 

Joensuun Tilintarkastus Oy
Seppo Åkerlund

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

Alasintie 7, 80130 Joensuu. Puh. 044 725 2662
juha.immonen@ykkosteras.fi

Raatekankaantie

Kovalainen

Ykkösteräs Oy

Paljetie

Harkkotie

Alasintie

Lekatie

JotSet Oy
Teollisuuskatu 13, 80100 JOENSUU

TEKSTI MATTI VIRRANTALO  •  KUVAT MARTTI PUUSTINEN

Yhdistyksen 
kevätkokouskuulumisia

Talouden todettiin 
olevan hyvällä mallilla, 
koska tilinpäätös oli 
ylijäämäinen.

H
uutokauppoja pidimme viiden kerhoil-
lan yhteydessä. Alkuvuoden puolella 
niitä saimme järjestetyksi neljä joista 
viimeisimmän pidimme Kiteen kerhoil-
lan yhteydessä. Viides huutokauppa oli 

kinkunsyönnin lomassa joulukuun alun kerhoillassa. 
Huutokauppojen myynti valitettavasti ei ollut varsin 
menestyksekästä, koska kokonaismyynnit niissä jäi-
vät harmillisen alhaisiksi. Huutokauppojen kokoami-
nen ja toteutus on varsin työteliäs joten niiden toteutuk-
seen jatkossa tarvitsisimme lisähenkilöitä, ettei se jäisi 
yksien ja samojen harteille.

Toimintavuoden aikana saimme kerhoiltoihin var-
sin mielenkiintoisia esitelmöitsijöitä. Joensuun Ilma-
silta ry:n puheenjohtaja sotakamreeri Rauno Suhonen 
esitelmöi viime sotien ajan lentosotatoiminnasta Joen-
suun alueella. Monialakeräilijä Petri Makkonen piti esi-
telmän öljylampuista, joita Petri toi esillekin runsain 
määrin. 

Yhdistyksemme jäsen Jouko Hirvonen piti esitel-
män todella harvinaisesta keräilyalasta eli ksirofiliasta. 
Tämä erikoisempi keräilyala keskittyy partakoneen 
terien, niiden pakkausten ja terien kunnostuslaitteiden 
keräilyyn. Historioitsija, kirjailija Heikki Tarma esitel-
möi 1800-luvulla Joensuussa vaikuttaneesta pankkia-
lalla toimineesta liikemies Reinhold Ryynäsestä. 

Rajan Raha -lehti ilmestyi toimintavuotena ensim-
mäistä kertaa 4-numeroisena. Lehteen saimme kohta-
laisen hyvin kirjoituksia ja muita tarinoita ja lehdestä 
olemme myös saaneet myönteistä palautetta ja kannus-
tusta jatkaa lehden julkaisemista jatkossakin. Yhdistyk-

sen nettisivuja uusittiin myös pienessä määrin kulu-
neen vuoden aikana. 

Yhdistyksemme esittelytilaisuuksia ja rahojen 
arviointitilaisuuksia pidimme Rääkkylässä ja Outo-
kummussa. Nämä tilaisuudet osoittivat jälleen tar-
peellisuutensa. Yhdistys oli myös mukana keväällä Kes-
ki-Karjalan 2-päiväisillä messuilla Kitee-Seuran kanssa 
yhteisellä osastolla. Tämäkin messutapahtuma osoitti, 
että yleisöllä on kiinnostusta toimintamme kohtaan. 

Elokuussa saimme painosta yhdistyksemme suur-
ponnistuksen, 3. päivitetyn painoksen Eurokerääjän 
aapisesta, joka on otettu varsin hyvin vastaan keräily-
markkinoilla ja jonka oppaan julkaisemisesta olemme 
saaneet paljon myönteistä palautetta. 

Toimintavuoden aikana jäsenmäärässämme on ollut 
pienoista laskua. Tämä antaa meille haastetta keskit-
tyä terävöittämään toimintaamme sekä aktivoitumista 
jäsenhankinnassa, etenkin saadaksemme lisää nuoria 
mukaan toimintaamme. 

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana oli Martti 
Puustinen, 1. varapuheenjohtajana Timo Ruotsalainen 
ja 2. varapuheenjohtajana Tuomo Flinkman. Sihtee-
rin, rahastonhoitajan ja huutokaupanhoitajan tehtäviä 
hoiti Matti Virrantalo. Hallituksen muita jäseniä oli-
vat Heikki Arppi, Mauno Saarelainen, Juha Pöllänen, 
Mika Ruotsalainen ja Teemu Kortelainen. Yhdistyksen 
toiminnantarkastajiksi oli valittu Kalervo Jaatinen ja 
Jyrki Miikki sekä heidän varalleen Jouko Lappalainen ja 
Kauko Hämäläinen. •

Hallitus

TOIMINTAKERTOMUS 2015
POHJOIS-KARJALAN NUMISMAATIKOT R.Y.

Vuosi 2015 oli Pohjois-Karjalan Numismaatikot r.y:n 45 toimintavuosi. Uuden 
puheenjohtajan ja laajennetun hallituksen johdolla toimintaa jatkoimme pitkälti 
aiempien vuosien ja toimintatapojen mukaan. Kerhoiltoja pidimme kunkin kuukauden 
1. ja 3. tiistaina ja entiseen tapaan kokoonnuimme toukokuun 1. kerhoiltaan Kiteellä. 

TEKIJÖITÄ!
Työnantaja ota yhteyttä 

WWW.JUHTA.FI

vesikatto- ja 
vesieristystyöt
• katot • seinät

käytämme 
kotimaisia 

katepal-tuotteita

Sakari Virta
40 vuoden kokemus alalta.

p. 0500 881 026
sakari.virta@karjalanmestarit.fi

J
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V
ieressä oleva eduskuntatalo oli remontissa, 
mutta ennen kohdetta tervehdin presidentti 
Kyösti Kalliota, joka istui kivisenä ”kerhota-
lon” ja kansallismuseon välissä kylmissään. 
Mielessä piipahti ajatus Rahaliike Holmas-

tolla käynnistä, josta tiedustelin Kyösti Kallion nimikir-
joituksella olevia 50 markan seteleitä vuodelta 1922. Ei 
löytynyt.

Kallion nimikirjoitusta kaipasi kiteeläinen numis-
maatikkoharrastaja Jouko Lappalainen, jolle em. setelin 
löytyminen olisi ollut lajissaan viimeinen. Muut tasa-
vallan presidenttien allekirjoitetut ovat kansiossa. Nyt 
yhteyttä Joukoon kannattaa ottaa vain hyväkuntoisten 
em. Kallioiden suhteen. Joken kokoelma on täysi.

ITSE KOHDE
Kansallismuseon ovet olivat julkisesti avoinna. Pääau-
lassa huomio kiinnittyi ensimmäisenä kahteen varti-
jaan, jotka myös katselivat tulijaa/tulijoita. 

Ei sitä osannut kuvitella allekirjoittanutkaan, että 
tästä kolikosta on amerikkalainen harrastaja maksanut 
10 miljoonaa dollaria. Se oli kieltämättä hieno ja vielä 
varsin hyväkuntoinen kohde, Flowing hair eli Vapauden 
jumalatar. Supervaluutan kantaäiti.

Yhden dollarin raha. Nykykurssilla 0,90 euroa. 
Alkujaan ei edes kiteeläisen kahvikupin hintainen.

Vuonna 1794 lyöty Flowing hair -hopeadollari huu-
tokaupattiin vuonna 2013 ennätyksellisellä reilun 10 
miljoonalla dollarilla eli nykyrahassa 9,1 miljoonalla 
eurolla.

MONEY LOPPUI
Lähetin kotimatkalla sähköpostia seuramme Poh-
jois-Karjalan Numismaatikot sihteeri–työmies putko-
selle, ettei money riittänyt kolikon ostamiseen.

Putkonen vastasi, että olisit kaivanut lompakkosi 
esille, siellä olisi ollut rahaa. Vastaukseni oli, että nyt 
vasta vinkkaat, olen tulossa jo Kouvolan kohdalla kotiin 
Kiteelle! Heko, heko!!!

MELKOISET TURVAJÄRJESTELYT
Kolikon vierellä Kansallismuseossa oli jatkuvasti kaksi 
turvamiestä — se kuului määräyksiin. Sillä on myös 
omat vartijansa, jotka seuraavat kolikon mukana.

– Kolikko kulkee jatkuvassa vartioinnissa aina siir-
tyessään maasta toiseen, sanoo Suomen Monetan maa-
päällikkö Janne Häkkinen.

– Kolikko ei saapunut Suomeen ihan pienellä vai-
valla. Flowing hairin vierailua alettiin suunnitella jo yli 
vuosi sitten. Yksi iso homma olivat turvajärjestelyt, että 
saadaan ne toimimaan. Toisaalta oli myös se, että saa-
daan kaikki kuljetukset menemään niin sanotusti pulk-
kaan.

ELI KYSEESSÄ EI OLE MIKÄÄN 
TAVALLINEN TAALA
– Tämä yhden dollarin raha on kaikista ensimmäisin 
Yhdysvaltain dollarin kolikkoraha ja todennäköisesti se 
ihan ensimmäinen, joka on lyöty, Häkkinen kertoo.

– Kyseessä on todellakin ensimmäinen dollari. Se 
on varmennettu vuosikymmenten varrella useissa eri-
laisissa analyyseissa. Asiantuntijat ovat tarkastelleet ja 
arvioineet rahaa eri näkökulmista.

– Tarkastelussa on ollut kolikon pintarakenne, 
designin yksityiskohtien erotettavuus ja sen reunaku-
viointien ja tekstien tarkkuus. Näiden perusteella on 
päätelty, että kolikon lyömiseen käytetyt muotit ovat 
olleet rahan valmistushetkellä uudet.

– Näillä kaikilla perusteilla on oletettavaa, että tämä 
on se ihan ensimmäinen, joka on lyöty, Häkkinen sanoo.

Flowing hair -dollareita lyötiin vuonna 1794 
yhteensä 1 758 kappaletta. Nykyisin niitä tiedetään ole-
van jäljellä noin 150. Flowing hair -nimi tulee kolikon 
etupuolella kuvatusta Vapauden jumalattaresta, jonka 
hiukset aaltoilevat. Kolikon toisella puolella on kotka. 
Rahan arvo lukee kolikon reunassa: hundred cents one 
dollar or unit eli ”sata senttiä yksi dollari tai yksikkö”.

KERÄILIJÄN KOLIKKO
Hopeadollarin omistaa amerikkalainen keräilijä Bruce 
Morelan. Hän on koulutukseltaan ydinvoimainsinööri ja 
lisäksi entinen Yhdysvaltain laivaston upseeri.

Keräilijäpiireissä hän on tunnettu henkilö. Morelan 
on kertonut, että häntä motivoi enemmän mielenkiinto 
kuin raha.

– Olen ensisijaisesti keräilijä. Pidän siitä tunteesta, 
jonka upeiden harvinaisuuksien omistaminen antaa, 
Morelan on kertonut.

Hopeadollarin lisäksi Kansallismuseossa oli esillä 
alkuperäiskopio Yhdysvaltain vuoden 1776 itsenäisyysju-
listuksesta. Ja toki myös siitä löytyy yhteys Suomeen. •

Kymmenen miljoonan arvoinen kolikko oli näytillä 
Helsingissä kahden päivän ajan. Kuinka sattuikaan, olin 
juuri silloin käymässä parin kilometrin päässä asuvan 
tyttäreni luona, hiihtolomalla. Tieto kolikosta tuli 
television iltauutisissa, minkä johdosta vaihtoehtoja oli 
vain yksi. Huomenna menemme katsomaa tätä ihmettä 
viisasten kerhon vieressä olevaan kansallismuseoon.

Nyt sen vasta kerroit!!!
Kymmenen miljoonan 
kolikko esillä Helsingissä
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Kiinteistönvälittäjänä aikoinaan toiminut 
vaimoni pääsi työnsä puolesta tutustumaan 
satoihin eri koteihin ja on minulle kertonut, 
ettei nykyisissä kaupunkilaiskodeissa 
juurikaan enää tapaa kirjahyllyjä, ja jos 
tapaa, niin niissä säilytetään koriste-
esineitä ja kaikkea muuta paitsi kirjoja.

TEKSTI MIKKO MAKKONEN  •  KUVAT EEVA-KAARINA AURILA JA 
MIKKO MAKKONEN 

N
uoret ihmiset lukevat luettavansa tietoko-
neelta ja kierrättävät kirjansa joita ehkä ovat 
sattuneet ostamaan. Olen itsekin usein tullut 
siihen johtopäätökseen, että miksi säilyttää 
hyllyllä pölyttymässä jotain romaania jonka 

on kerran lukenut eikä aio sitä enää toista kertaa lukea. 
Maailmassa riittää mielenkiintoista lukemista yllin kyl-
lin, ettei tarvitse turvautua - keilailutermiä käyttääkseni — 
”paikkokierrokseen”.

KIRJANKERÄILYN JUURET LAPSUUDESSA
Mistä kiinnostukseni kirjoihin ja kirjojen keräilyyn oikein 
juontaa juurensa? Lapsuudenkodissani oli suuri kirjahylly 
ja siinä runsaasti mielenkiintoista luettavaa eri ikäkau-
silleni. Varhaislapsuudessa, ennen kuin itse vielä osasin 
lukea, äitini luki minulle lähinnä muutamaa yhä tallessa 
olevaa satukirjaa, Hans Christian Andersenin Satukirjaa, 
Grimmin veljesten satuja, Tuhannen ja yhden yön tarinoi-
ta (2. p. 1927), sekä Aisopon satuja (1907). Jälkimmäisessä 
oli kuhunkin satuun liittyvä opetus, mitä voitaneen pitää 
kasvatuksellisesti oikeaoppisena. Äitini hyllyssä oli myös 
Till Pöllöpeilin (Eugenspiegel) Ilveellisiä kepposia (1908), 
mutta sitä hän ei sentään minulle lukenut. Kanssaihmiset 
ehkä paremmin osaavat arvioida, upposivatko nuo viisaat 
sadut otolliseen maaperään. 

Liian vähälle huomiolle on jäänyt se, kuinka lapsuu-
dessa luettu kirjallisuus vaikuttaa ihmisen maailmanku-
vaan. En usko myöskään siihen, että vanhempien suo-
rittama ohjailu kirjallisuuden suhteen johtaisi pysyvään 
lopputulokseen: kielletyn hedelmän maku saattaa kos-
tautua ja piilotettu kirjallisuus saattaa nimenomaan alkaa 
kiinnostaa.  Jos Tekniikan Maailma -lehti tarkoituksella 
piilotetaan, saattaa vaarana olla, että lapsesta siitä huoli-
matta tai juuri siitä johtuen tulee diplomi-insinööri.

Opittuani lukemaan olivat Ilomantsin keskuskan-
sakoululla sijainnut kunnankirjasto ja sittemmin tei-
ni-iässä Rautalammin ns. virastotalon paikalla olleessa 
puutalossa sijainnut kunnankirjasto minulle mieluisia 
jokaviikkoisia käyntikohteita. Ahmin lainaamaani las-
tenkirjallisuutta pääasiassa kotona. 1960-luvun Ilomant-
sin kirjaston lastenkirjoista tuskin löytyy teosta, jossa ei 
olisi minun sormenjälkiäni. Ilomantsin kirjaston lasten-
kirjallisuuden tultua luetuksi jatkoin lukuharrastustani 
satunnaisesti Joensuussa; kun vanhempani menivät pari 
kertaa viikossa Joensuun kansalaisopistoon kieliopintoi-
hin, minut jätettiin joskus siksi aikaa Pielisjoen rannalla 
sijainneeseen kirjastoon lastenkirjojen osastolle. Eikös 
tällainen lastenhoitokeino soveltuisi nykyaikaankin?

Joskus vanhempieni mennessä Ilomantsin kansalai-
sopistoon pariksi tunniksi jäin kotiin ja äitini nosti siksi 
aikaa olohuoneen pöydälle luettavakseni tai paremmin-
kin selailtavakseni Die Bildende Kunst -lehden sidottuja 
vuosikertoja 1920-luvun alkupuolelta. Vasta varttuneem-
malla iällä ymmärsin, minkälaisen korkeakulttuurin 
aarteen kanssa olin tekemisissä jo alle kouluikäisenä. Ei 
minusta silti taidemaalaria tullut, mutta taiteen ystävä 
kuitenkin. Silloin tällöin palaan noiden kirjojen sivuille 
kun nyt osaan lukea saksankielistä tekstiäkin.

POIKIEN SEIKKAILUKIRJOISTA 
PEKKA LIPPOSIIN
Ollessani melkein kymmenvuotias, muutti perheemme 
Savoon, Rautalammille. Urheiluharrastusteni ohessa 
ahmin poikien seikkailukirjallisuutta. Jo kymmenvuo-
tiaana olin lukenut Tapani Löfvingin seikkailut ainakin 
kahteen kertaan. Lieneekö siinä pohja kiinnostukselleni 
sotahistoriaan?  Siniselkäinen Nuorten Toivekirjasto 
-sarja tuli luettua läpi lähes kokonaan, siltä osin kuin se 
nuorta poikaa kiinnosti. Hevosaiheiset ja muut tytöille 
suunnatut lässyn lässyn -kirjat taisivat jäädä lukematta. 
Vasta aivan viime vuosina olen haalinut kirpputoreilta 
ja antikvariaateista omakseni melkein koko 265-osai-
sen kirjasarjan. Ainoastaan viimeisimpinä ilmestyneet 
heppakirjat puuttuvat, ehkä siitä syystä, ettei niitä ole 
antikvariaateissa koska niiden painosmäärät olivat niin 
pieniä ja ne lojuvat vielä entisten heppatyttöjen pölytty-
neissä hyllyissä odottamassa aikaa, jolloin heidän jälke-
läisensä tyhjentävät kuolinpesän ja vievät turhat kirjat 
kierrätykseen. Tai todennäköisemmin kaatopaikalle. 
Divareita ei enää muutaman vuoden kuluttua kaiketi ole 
kun painetun kirjallisuuden lukeminen tuntuu sähköisen 
tiedonvälityksen sovellusten myötä hiipuvan.

1930-luvulla ilmestynyt Poikien Seikkailukirjasto oli 
myös peruslukemistoani ja Punainen Sulka -sarja tuli 
luettua läpi, joskin senkin hankin omaksi hyllyyni vasta 
varttuneemmalla iällä. Aarne Haapakosken tuotanto on 
ollut keräilykohteenani jo vuosikymmeniä. Pekka Lip-
posen seikkailut haalin numero kerrallaan Tampereen 
antikvariaateista ja luin ne kaikki teinipoikana, yhden 
illassaan ennen nukkumaan menoa. Kesti yli 20 vuotta, 
ennen kuin sain 96-numeroisen sarjan täydelliseksi; 
viimeisimmän eli puuttuvan nro 26 Rauniokaupun-
gin kuningatar kävin ostamassa 50 markalla Reposen 
antikvariaatista Järvenpäästä. Sen jälkeen iski tyhjyy-
den tunne; mitäs nyt, kun sarja on täynnä?  Haapakos-
ken tuotannossa on kyllä riittänyt keräiltävää senkin 
jälkeen, niin laaja oli hänen tuotantonsa. Tosin järky-
tyin, kun tuli ilmi, että suuren osan Pekka Lipposen 
seikkailuista oli kirjoittanutkin haamukirjoittaja Seppo 
Tuisku hänen suostumuksellaan. Kokoelmastani puut-
tuvat vielä Kalle-Kustaa Korkin seikkailuista numerot 1, 
10, 27, 33 ja 63.

SARJAKUVALEHDET
Tampereen murteella kirjoitetut Jammun pakinat ja 
pikkutuhmista vitseistä koostuvan Hauskan puolitun-
tisen vuosikerrat kuuluvat kevyemmän kirjallisuuden 

kokoelmiini. Ensimmäiset niistä hankin jo 1970-luvulla, 
jolloin niitä samoin kuin muita silloisen kiinnostukseni 
kohteita eli 1950–60-luvun sarjakuvalehtiä oli runsaasti 
tarjolla Tampereen antikvariaateissa ja hinnatkin olivat 
vielä edullisia. Vierailut isoisäni luona satojen kilomet-
rien päässä Tampereella olivat myös tästä syystä mielui-
sia ja kotiin viemisinä oli aina vanhoja Korkeajännityk-
siä, Pecos Billejä, Tex-, Viidakko- ja muita liuskalehtiä.

Sarjakuvat ovat olleet lähellä sydäntäni varttuneelle 
iälle saakka. Belgialaisen Hergen Tintin seikkailut löy-
sivät tiensä hyllyyni heti ilmestymisvaiheessaan ensi-
painoksina. Uderzo & Goscinnyn Asterix,  Goscinnyn 
ja Tabaryn Ahmed Ahne, Mauri Kunnaksen Koiramä-
ki-sarja, Veikko Savolaisen Joonas-sarjakuva ja muu 
tuotanto, useat muut sarjat ja sadat yksittäiset sarjaku-
valehdet ovat tuottaneet suurta mielihyvää. 

Mutta kaikessa keräilyssä pitää muistaa, ettei kuo-
linpaidassa ole taskuja eikä ruumisarkkuun matka-
lukemisiksi tuonpuoleiseen mahdu montaa nidettä. 
Kokoelman tuleva kohtalo on syytä määrätä vaikka tes-
tamentilla jo aikaisessa vaiheessa, kun ei tiedä milloin 
viikatemies tulee ja ettei ymmärtämätön perikunta kär-
rää keräilyaarteitasi kaatopaikalle tai lämmitä niillä 
perunkirjoitussaunaa.
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ISOISÄN PERINTÖÄ
Äitini isä, Finlaysonin tehtaan kirjuri August Ferdinand 
Vanamo (1898–1982), oli sielultaan kirjailija, vaikkei 
häneltä yhtään varsinaista kirjaa ilmestynytkään. Hän 
oli kynäilijä, tolstoilainen pasifisti, innokas Leo Tolstoin 
ajatusten ihailija. Hän kirjoitti eläessään kymmenittäin 
lehtiartikkeleita matkoistaan, historiasta, sekä filosofiaa. 
Finlaysonin henkilökuntalehteen Yhdyslankaan usein 
pyydettiin häneltä artikkeleita.  

Aku-vaarilla oli tapana lahjoittaa kotikirjastostaan 
perheemme jäsenille joululahjaksi sopiviksi katsomiaan 
kirjoja. Lahjakirjoina hyllyyn kertyi sekä faktaa että fik-
tiota; klassikkokirjailijoiden teoksia sekä ns. hyötykir-
jallisuutta. Niinpä kirjahyllyäni somistavat nyt Tolstoin 
suomennokset ensipainoksina, sekä Honore de Balzac, 
Alphonse Daudet, Anatole France, William James, Sören 
Kierkegaard, Guy de Maupassant, 
Romain Rolland, August Strin-
dberg, Mark Twain, Oscar Wilde, 
Juhani Aho, Arvid Järnefelt, Ilmari 
Kianto, Aleksis Kivi, V.A. Kosken-
niemi, Johannes Linnankoski, F. E. 
Sillanpää, joitakin mainitakseni. 
Osa niistä on kotona sidottuja; iso-
isäni harrasti myös kirjansidon-
taa. Suuren vaikutuksen minuun 
teki Juhani Ahon kirja Yksin, pehmytkantinen ensipai-
nos vuodelta 1890. Sen sanoma itseään etsivästä nuoru-
kaisesta sopi kuin valettu 1980-luvun taitteen opiskeli-
japojan sielunelämään. On suuri taito kirjoittaa ajatonta 
kirjallisuutta.

Isoisäni perua ovat myös Yrjö Hirnin, Iivo Härkö-
sen, I.K. Inhan ja Sakari Pälsin kansatieteelliset kirjoi-
telmat ja muiden muassa tutkimusmatkailijoiden Roald 
Amundsenin ja Sven Hedinin teokset.

Ennen kuolemaansa Aku-vaari ehti lahjoittaa Tampe-
reen kaupungin arkistoon suuren osan Tampereen histo-
riaa koskevasta materiaalistaan. Olin hänen kuolemansa 
aikoihin nuori oikeustieteen ylioppilas ja pidin isoisäni 
jälkeen perunkirjoituksen. Sain perunkirjoituspalkkiona 
hänen postimerkkikokoelmansa ja kolmasosan kirjastos-
taan. Varsinaisen kirjojen keräilyn huomaan aloittaneeni 
juuri tuosta jäämistöstä, vaikka jo sitä ennen kirjojeni 
lukumäärä oli useiden satojen niteiden luokkaa. Opiske-
lijayksiöni Helsingissä täyttyi kirjoista tuota pikaa.

VENÄJÄN VAIKUTUSTA
Ollessani töissä Suomen Moskovan suurlähetystössä 
1989–1992 kiertelin ahkerasti vapaa-ajallani ja vii-
konloppureissuillani Moskovan ja muutaman muun 
Venäjän suurkaupungin kirjakaupoissa ja antikvariaa-
teissa. Moskovan esikaupungissa Ismailovon puistossa 
viikonloppuisin järjestetty laaja kirpputori oli varsinai-
nen Mekka myös kirjallisuuden harrastajalle. Ammat-
tikauppiaiden ohella siellä oli paljon eläkeläisiä, jotka 
tarvitsivat pienen eläkkeensä tueksi rahaa ja möivät 
muun muassa kirjaharvinaisuuksiaan.

Joku voisi luulla nyt hyllyissäni olevien venäläis-
ten nahkaselkäisten suurikokoisten kirjojen olevan 
pelkkiä sisutuselementtejä, mutta olen oikeasti myös 
perehtynyt niiden sisältöön; vanhat tsaarinaikaiset his-
torian kirjat, tilastot ja kertomukset Venäjän etnogra-

fiasta, vertaillen niitä neuvostoajan 
ja nykyisiin tietoihin, ovat kiehtovaa 
luettavaa. Totuus löytyy usein rivien 
välistä eikä tietojen ristiriitaisuus saa 
hämätä kremlologia.

Petroskoista sain haltuuni kuusi-
osaisen suomenkielisen bibliografian 
Neuvostoliitossa vuosina 1917–1986 
julkaistusta suomenkielisestä kirjal-
lisuudesta. Tuotanto on ollut yllättä-

vän laajaa, mutta painosmäärät useimmiten varsin pie-
niä, ja tuon bibliografian osien painosmäärätkin olivat 
vain 1000 kappaletta, ensimmäisen osan 2000. Ilmei-
sen harvinainen kirjasarja Suomessa.

Koska venäläisistä klassikoista Anton Tsehov on yli-
voimainen suosikkini, olen myös niitä hankkinut hyl-
lyyni, Gogolin, Turgenjevin, Pushkinin ja Lermontovin 
ohella. Alkuperäiskielisestä proosatekstistä saa enem-
män irti kuin käännöstekstistä.  Se toki edellyttää riit-
tävää kielitaitoa. Vanha venäläinen proosa eroaa myös 
kielen rakenteiden ja sanaston suhteen puhutusta nyky-
kielestä melkoisesti. Vaarana on, että tsaarinaikaista 
tekstiä lukemalla puheenparsi tarttuu käyttökieleesi. 
Mieleeni tulee kesä 1986, jolloin osallistuin Leningra-
dissa pidetylle kielikurssille. Kurssitoverinani oli Timo, 
joka oli oppinut venäjää jatkosodan aikana Suomeen 
tulleelta isoäidiltään. Kielikurssin venäläiset opetta-
jat olivat haltioissaan, kun parikymppinen suomalai-

nen nuorimies puhui sanastoltaan ja ilmaisuiltaan lähes 
tyylipuhdasta 1940-luvun venäjää.

Klassiset venäläiset maalaustaiteen mestarit ovat 
minua aina kiehtoneet. Koska kirjojen keräilijän kodissa 
on se yleisenä koettu ongelma, että kaikki vapaa sei-
nätila on peitetty kirjahyllyillä, ei taulujen keräily ole 
mahdollista. Ei edes vanhojen ja pienten. Niinpä rak-
kauteni venäläiseen taiteeseen on läsnä kodissamme 
taidekirjojen muodossa muutaman hyllymetrin verran.

Die Bildende Kunst -lehden vuosikerrat 1920-luvulta 
ovat isoisäni sitomat. Myös Suomen maalaustaiteen 
mestareista kertovat albumit ovat löytäneet paikkansa 
hyllyissäni. Ne ovat pääosin huutokauppasaalista. Sen 
sijaan keräämisen vaivaa ovat vaatineet Kari Suoma-
laisen ja Erkki Tantun piirroskirjasarjat, jotka nyt ovat 
lähes täydelliset. Erkki Tantun tuotannosta puuttuu 
Otto Potto Poroliini ja Satu meni saunaan yhdistelmä-
kirja (1978) ja Kari Suomalaisen Sorry Sir (1994) sekä 
Välskärin kertomuksia (1987). •

Mikko Makkonen
mikko.makkonen@welho.com
Kirjoittaja on 1958 syntynyt helsinkiläinen varatuomari

On suuri taito 
kirjoittaa ajatonta 
kirjallisuutta.
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Puhelukortit saivat lähtösysäyksen vuonna 
1982 kun silloinen Posti- ja Telelaitos 
alkoi selvittää korttipuhelintekniikan 
soveltuvuutta Suomessa. Ensimmäiset 
viisi optisilla korteilla toimivaa 
korttipuhelinta asennettiin Dragsvikin 
varuskuntaan lähellä Tammisaarta.

TEKSTI JA KUVAT ANSSI KUKKONEN 

V
uonna 1984 alettiin testata sveitsiläisen 
Autelcan toimittamaa magneettiraitatekniik-
kaan perustuvaa järjestelmää Sodankylän 
varuskunnassa. Koe-erä oli 20 000 kappa-
letta ja se riitti koko kokeilun ajaksi. Erikoi-

sinta korteissa oli materiaali — ne olivat pahvisia. Näitä 
kortteja on edelleen markkinoilla keräilijöiden saatavilla. 
Myöhemmin mukaan tulivat myös paikalliset puhelinyh-
distykset ja operaattorit, jotka käyttivät eri valmistajien 
tekniikkaa korttipuhelimissaan. Joensuun seudun Puhe-
lin Oy aloitti vuonna 1992 ja ensimmäiset korttipuhelimet 
asennettiin Kontiorannan varuskuntaan. (Sainio, 3. painos 
1998/1999)

KERÄILYKOHTEEKSI VAHINGOSSA
Puhelukorttien keräilystä tuli vahingossa yksi keräilyko-
hteeni. Olin etsinyt jo useampana kesänä kesätöitä mutta 
pienellä paikkakunnalla ei kesätyöpaikoista ollut tarjon-
taa suuresti. Nurmikonleikkuu olisi käynyt mutta sitäkään 
ei ollut. Jossain vaiheessa tympäännyin siihen että tasku-

rahaa joutui aina ruinaamaan vanhemmilta ja keksin mai-
nion tavan ansaita pientä taskurahaa keräämällä pulloja. 
Viikonloppuisin aamuvarhain polkupyörällä ympäri kylää 
ja aina sieltä sen verran sai taskurahaa että jopa seteleitä 
sai kiikuttaa säästötilille. 

Rupesin keräämään puhelukortteja 1992–1993 paik-
keilla kun aamulenkillä ollessani paikallisten puhelinkop-
pien ympäristöstä alkoi löytyä erikoisen näköisiä ja erilai-
silla kuvilla varustettuja muovikortteja. Itse juuri ja juuri 
yläasteiän saavuttaneena en ihan heti hurahtanut puhelu-
kortteihin vaikka laitoinkin kortit talteen. Kun ajan myötä 
niitä löytyi aina vain lisää, niin pikkuhiljaa harrastus vei 
mennessään. 

Innostus kasvoi siihen että askartelin vanhoista säily-
kepurkeista korttipurkkeja puhelinkoppeihin joihin käy-
tetyn kortin sai pudottaa kun yksiköt loppuivat kortista. 
Näistä purkeista saattoi viikon jälkeen löytää jopa 30 uutta 
korttia kokoelmaan. Tosin samanlaisia kortteja tuli var-
masti neljästä viiteen kappaletta mutta olipahan vaihto-
kortteja. Osa korteista kun oli hankautunut lompakoissa ja 
taskuissa naarmuille ja niiden kohtaloksi koitui roskakori. 

Kun täysi-ikäisyys oli saavutettu, opinnot veivät men-
nessään mutta aina toisinaan kokoelmaan tuli lisäyksiä. 
Armeija-aikaan sotilaskodin puhelinkoppi oli ahkerassa 
käytössä aina kun munkkikahvilla pistäytyi. Kainuun Pri-
kaatin sotilaskodissa oli erikoisuus että kun kassalla antoi 
tyhjän puhelukortin, sai vastineeksi munkkikahvit. Jos-
sain vaiheessa olin Sotilaskodin kuljettajana ja sain mah-
dollisuuden ostaa noita kerättyjä puhelukortteja edulli-
seen hintaan. Silloin kokoelma kasvoi useammalla sadalla 
kortilla lyhyen ajan sisällä. Puhelukorttien käyttö alkoi 
hiipua itselläni varsinkin kun kännykkä tuli kuvioihin 
armeijan loppupuolella.

AJAT MUUTTUVAT 
Jossain vaiheessa puhelinkopit alkoivat kännyköiden 
yleistymisen myötä vähetä ja puhelukorttien hankinta 
siirtyi nettiin sekä osto- ja myyntilehtiin. Huuto.net 
ja Keltaisen Pörssin myyntipalsta olivat 2000-luvun 
taitteessa yleisimmät käyttämäni osto- ja myyntipalstat. 
Toisinaan sieltä pystyi tekemään löytöjä kun joku keräi-
lijä lopetti tai supisti kokoelmaansa ja luopui korteistaan 
opiskelijabudjettiin nähden edullisella hinnalla. 

Tosin sain maksaa kalliisti kun eräs vanhempi keräi-
lijä kauppasi minulle harvinaisempia puhelukortteja joi-
den painokset olivat 1000–5000 kpl. Korttien piti olla 
priimaa, naarmuttomia ja yksittäispakattu muovitaskui-
hin. Kun paketti saapui, totuus oli aivan toista. Lähes 300 
mk naarmuisista ja taitelluista korteista oli mielestäni 
huijausta mutta myyjä päätti olla vastaamatta puhelui-
hin ja sähköposteihin. Lienee sanomattakin selvää ettei 
kyseisen henkilön kanssa tehty enää kauppaa. Onneksi 
rehellisiä kauppiaita on olemassa ja heidän kanssaan 
tulee aina päivitettyä kokoelmaan puuttuvia kortteja. 

Alkuvaiheessa keräilykohteena olivat vain Telen 
puhelukortit. Myöhemmin ostaessani erään keräilijän 
kokoelman sain muun muassa Savonlinnan Puhelinyh-
distyksen (SPY), Turun Telelaitoksen (TTL) sekä Helsingin 
Puhelinyhdistyksen (HPY) kortteja. Turun Telelaitoksen 
korteissa oli se erikoinen piirre että puhelukortilla pys-
tyi maksamaan parkkitaloissa ja -mittareissa. Liekö ollut 
vain paikallinen keksintö? Niiden keräilystä en suuresti 
innostunut lukuun ottamatta Savonlinnan kortteja mutta 
hyvänä lisänä kokoelmassa ne menevät.

Ulkomailla reissanneiden ystävien kautta on 
kokoelma kasvanut myös muutamalla sadalla ulko-
maisella kortilla. Tarkkaa lukumäärää en omien kortti-
eni osalta tiedä, yhteensä lukema on varmasti tuhannen 
kieppeillä kaikki ulkomaisten korttien kanssa. Vaihto-
kortteja kokoelmassa on varmasti useampi sata, osaa kor-
teista löytyy jopa parikymmentä kappaletta samanlaista.

LUETTELOT APUNA 
Kun ei ollut mitään kirjallista listaa tai luetteloa josta oli-
si voinut puuttuvat puhelukortit tarkistaa, aloin jossain 
vaiheessa kyselemään kaikilta keräilijöiltä joiden kanssa 
tein kauppoja, mahdollista materiaalia. Sain vinkin Telen 
Keräilijäpalvelusta ja puhelinnumeron. Soitin kyseiseen 
numeroon ja sain kuulla että Tele julkaisee joka vuosi pu-
helukorttiluettelon kaikista Telen yleisesti tai yrityksille 
myytävistä korteista. 

Kaikki siihenastiset julkaistut luettelot olivat saata-
vissa ilmaiseksi kotiin postitettuna. Siten sain kattavan 
tietopaketin johon vertailla omaa kokoelmaani. Ostin 
samalla eräältä Telen asentajalta patterikäyttöisen puhe-
lukorttilukijan, jolla pystyi tarkistamaan oliko kortissa 
vielä rahaa jäljellä. Jos kortissa oli rahaa jäljellä, käytin 
kortin normaalisti loppuun ja liitin kokoelmaani. 

Jossain vaiheessa tuli mahdollisuus ostaa keräilijä 
Pentti Sainion kirjoittama kirja Suomen Puhelukortit 
1998/1999. Vasta sitten korttien painosmäärät ja arvot 
alkoivat selkiytymään kun kaikki mahdolliset erikoiskor-
titkin oli luetteloitu painoksineen, mahdollisine virhei-
neen tai muutoksineen ja arvoineen. Kyseisestä Sainion 
kirjasta on ilmestynyt 2005/2006 neljäs painos. 

Soneraksi muuttunut Tele ja 23 alueellista puhelin-
yhtiötä perustivat helmikuussa 2002 oman FIN-puhe-

PUHELUKORTIT
— aikakausi ennen kännykkää

lukortin, joka mahdollisti soittamisen samalla kortilla 
eri puhelinyhtiöiden puhelimissa koska kaikkien yhtiöi-
den käyttämä korttiteknologia perustui mikropiiritek-
niikkaan. Samalla yritykset saivat kustannussäästöjä kun 
saman kadun varrella olleita kilpailevia korttipuhelimia 
voitiin karsia ja korttien valmistus- ja jakelukustannukset 
saatiin alemmas. Tästä FIN-puhelukortista ulkopuolelle 
jäivät ainoastaan magneettiraitatekniikkaa käyttäneet 
puhelinyhtiöt.

Puhelukortteja ei ole yleiseen myyntiin oman tietoni 
mukaan julkaistu Suomessa 2010-luvulla lainkaan, en 
ole ainakaan löytänyt tietoa uudemmista puhelukorteista 
kuin 2006. Elisa julkaisi jossain vaiheessa 2000-luvun 
alussa Vankeinhoitolaitoksen kanssa ns. vankilakort-
teja, joita myytiin ainoastaan vankiloissa. Näitä kortteja 
onnistuin ostamaan erään toisen keräilijän kanssa tehdyn 
yhteistyön kautta Juuan avovankilan vartijoilta tekemällä 
kahvikassaan lahjoituksen mutta kiristyneiden määräys-
ten vuoksi sekin mahdollisuus sulkeutui myöhemmin.

Nykyään harrastan puhelukorttien keräilyä lähinnä 
silloin tällöin kun sopiva puuttuva kortti sattuu tulemaan 
eteen. Korttikansioita löytyykin kotoa toistakymmentä 
erikokoista pieneen muuttolaatikkoon pakattuna. •

LÄHTEET: 
Sainio Pentti, Suomen Puhelukortit 1998/1999. 
Kolmas painos.
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N
iin vanhat kuparipennit 1800-luvun 
lopulta kuin viimeiset markka-ajan kym-
menpenniset ja muutkin rahat olivat 
muotoutuneet osaavissa käsissä kuperiksi 
korva- ja rannekoruiksi, kaulariipuk-

siksi ja jopa solmioneuloiksi. Pöydän ympärillä kävi-
kin melkoinen kuhina kun ihmiset etsivät vuosilukujen 
mukaan järjesteltynä olevien korvakorujen, riipuksien 
ja rannekorujen seasta omaa syntymävuottaan tai kes-
kittyivät vain ihailemaan kiiltävinä pöydillä loistaneita 
rahakoruja.

KORUJA JA KORISTEITA VANHASTA 
Graafisella alalla lähes 20 vuotta työskennellyt ja kuu-
tisen vuotta y-tunnuksen alla toiminut Jaana Hirvonen 
on jo aiemmin tehnyt koruja ja koristeita kaikesta 
vanhasta, mikä materiaalinsa puolesta on soveltunut 
jatkojalostukseen. Pöydillä oli muun muassa vanhoista 
palkinto- ja hopealusikoista tehtyjä sormuksia, kaula- 
sekä korvakoruja. Myös vanhojen rahojen osalta vali-
koima oli laaja ja erilaisia tilaustöitä syntyy asiakkaiden 
toiveiden ja tilausten mukaan.

– Kolikoista syntyy mitä erilaisempia riipuksia, kor-
vakoruja, avaimenperiä, kalvosinnappeja, solmioneu-
loja, polaa ja rintaneuloja. Teen tilaustöitä asiakkaan 
toiveiden ja tarpeiden mukaan kuten syntymävuoden 

tai jonkun muun tärkeän vuoden rahoista, esimerkiksi 
kolmen tyttären syntymävuoden markoista kolmen 
rahan riipuksen.

– Varmaan mieluisimpia koruja tulee vanhoista 
hopearahoista, uskomatonta kuinka vanha 100 markan 
tai vanhempikin hopearaha voi olla niin hyvin säilynyt 
ja kaunis tai vaikka 1800-luvun markka.

– Rahan käyttäminen oli aika looginen lusikoiden 
ynnä muiden kaveriksi. Sitä löytyi kotoa ja anopin iso 
vanha rahapossu oli niitä täynnä. Vanhoista rahoista 
on varmaan aina tehty koruja, ainakin noista vanhoista 
rahoista löytyy usein reikiä ja juotoksia. Muistan itsekin 
käyttäneeni jotain reikärahaa riipuksena teininä ja siitä 
on kauan, Jaana Hirvonen kertoo.

– Käytän paljon itsekin rahakoruja kuten ukkini syn-
tymävuoden vanhaa kuparista kymmenpennistä. Se on 
rahanakin ihan älyttömän kaunis. 

KORUJEN TYÖSTÄMISTÄ
Voisi luulla että kolikon kuperaksi saaminen olisi help-
poa ja nopeaa nykyajan työstövälineillä mutta vanhat 
kolikot ovat totisesti kestävää laatua. 

– Työvaiheiden kesto on ihan kolikosta kiinni, hopea 
taipuu helposti ja kiillottuukin ilman suurempia vippas-
konsteja ja jynssäämistä. Eri rahat ja materiaalit käyt-
täytyvät tietysti eri tavalla. Esimerkiksi vanha 20 mar-

kan kolikko on paksu ja sen kupertamiseen tarvitaan 
monta lujaa iskua, harmittavasti raha murtuu todella 
helposti. Kuparipennit lienevät siitä helpoimmasta 
päästä hopean lisäksi, metallialan koulutustakin hank-
kinut Jaana Hirvonen kertoo.

Myös mahdolliset metal-
liallergiat Hirvonen on otta-
nut töissään huomioon, hän 
itse toimii eräänlaisena koe-
kaniinina nikkeliallergiansa 
takia. Asiakkaitaan hän opas-
taa mahdollisten allergioiden 
varalta.

– Joissain rahoissa nikkeliä 
ikävä kyllä on. Niistä kolikoista 
harvoin tulee tehtyä mitään 
sellaista mikä on ihokosketuk-
sissa suoraan kuten rannekoruja. Korvakoruissa on aina 
hopeiset koukut ja kaikki paitsi hopeiset rahat ovat suo-
jalakattu. Lakkauksesta huolimatta kerron vielä asiak-
kaalle jos kolikko sisältää nikkeliä.

RAHAN UUSIOKÄYTTÖÄ 
Vaikka rahakorut ovat kauniita ja huonokuntoisetkin 
rahat pääsevät niissä eri työvaiheiden ja kiillotuksen 
jälkeen jälleen uuteen loistoon, eivät kaikki osaa arvos-
taa rahan uusiokäyttöä.

– Muutama ihminen on kysellyt kuinka olen raaski-
nut tuon ja tuon kolikon turmella, vähän samansuun-
taisia juttuja kuulen lusikoista. Eikö ole parempi että 
ne kulkevat mukana koruina tai koristeina kuin jossain 
laatikonpohjalla josta ne voidaan heittää pois? Eriasia 

ovat tietty hienot kokoelmat jotka ovat kansioissa säi-
lössä.

Vaikka toisista ihmisistä kolikoiden muuttaminen 
koruiksi ei olisikaan mieluista, itse koruntekijä osaa 

arvostaa myös rahan historiaa.
– Noissa rahoissa kul-

kee mukana niin paljon Suo-
men historiaa, tulee mietit-
tyä mitähän kyseisellä rahalla 
on siihen aikaan saanut ja 
kenen tai millaisten ihmisten 
käsissä raha on kulkenut. Olisi 
upeaa jos voisi selvittää vaikka 
yhdenkin kolikon matkan.

T:mi Jaana Hirvosen tavoit-
taa numerosta 040 554 7994 
tai sähköpostilla hirvonen.

jaana@gmail.com. Myös Facebookissa on mahdollista 
ihailla korutöitä, sieltä Jaanan löytää nimellä Lusik-
kaenkeli. •

Kaikkien kuvien käyttöoikeudet omistaa T:mi Jaana Hirvonen.

Joensuun Areenalla 19.–20.3.2016 järjestetyillä Suurmarkkinoilla oli myyjiä ympäri 
maata ja myyntiartikkeleita laidasta laitaan. Myös koruntekijät olivat löytäneet tiensä 
Joensuuhun. Numismatiikan osalta mielenkiintoisin koju löytyi T:mi Jaana Hirvoselta.

VANHOISTA 
RAHOISTA

Korutaidetta
TEKSTI JA KUVAT ANSSI KUKKONEN

Uskomatonta kuinka 
vanha 100 markan tai 
vanhempikin hopearaha 
voi olla niin hyvin 
säilynyt ja kaunis.
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Maaliskuun 1. päivän kerhoiltaan 
saapuneet saivat kuulla Timo 
Ruotsalaisen monialaisen keräilyn yhdestä 
osa-alueesta eli seteliväärenteistä. 
Ja ei yksin kuulla vaan Timo toi myös 
nähtäville varsin mittavan määrän 
väärennettyjä seteleitä. Joukossa oli niin 
suomalaisia kuin ulkolaisiakin seteleitä. 

S
etelikansiot kiersivät kuulijoiden joukossa 
ja Timo oli muutamien väärenteiden rin-
nalle laittanut myös vastaavan aidon setelin 
ja arvuutteli väeltä, että kumpi seteleistä oli 
aito ja kumpi väärennetty. Jokunenkin seteli 

oli niin laadukkaasti väärennetty, ettei tahtonut millään 
erottaa väärää aidosta. Hyvänä esimerkkinä oli yhdysval-
talainen 20 dollarin seteli. Tästä setelistä Timon pyytäessä 
kuulijoilta mielipiteitä aidon ja toisaalta väärän puolesta 
tuli arvauksia liki tasan kummankin setelin osalta. Vain 
parista todella pienestä yksityiskohdasta ne eroavaisuu-
det pystyi erottamaan. 

VALTIOVÄÄRENTÄJÄT
Rahojen väärentäminen ei aina ole ollut yksityisten omaa 
taloudellista etuaan hakevien tahojen hankkeina. Sitä on 
harjoitettu joskus isommassakin mittakaavassa ja jopa 
valtioiden toimesta:

Siitä esimerkkinä Timolla oli mukanaan toisen maail-
mansodan aikainen englantilainen 5 punnan seteli ja siitä 
tehty ns. Bernhard-väärenne. Yhtälailla näiden setelien 
erottaminen aidoksi ja vääräksi oli mahdoton tehtävä niin 
tämän kirjoittajalle kuin monelle muullekin kuulijalle. 
Vaan löytyi niistäkin eroja, vaikka hyvin laadukasta työtä 
olikin tehty noiden Bernhard-väärenteiden eteen.

VAAN MITÄ OVATKAAN NÄMÄ 
BERNHARD-VÄÄRENTEET?
Toisen maailmansodan aikana Saksassa lähellä Berliiniä 
toimineen Sachsenhausenin keskitysleirin vangeista 
koottiin oma rahanväärennösyksikkö, jota johti SS-up-
seeri Berhard Kruger. Tässä yksikössä sinne kootuilla 

kirjapainoalaa ja muuta työhön tarvittavaa ammattitaitoa 
omaavilla vangeilla teetätettiin hyvin korkealaatuisesti 
väärennettyjä englannin punnan seteleitä useampaa eri 
arvoa. Rahaa valmistettiin mittavat määrät ja näitä vää-
rennettyjä rahoja oli sittemmin aikomus levittää Britan-
niaan pudottamalla niitä lentokoneista. Tämän toimen-
piteen perimmäinen tarkoitus oli aiheuttaa Britanniassa 
lisääntyvää inflaatiota ja näin horjuttaa sodan vastustajan 
taloutta. Seteleiden levitykseen kyseisellä tavalla ei kui-
tenkaan ollut päädytty, mutta muutoin niitä oli natsi-Sak-
sa hyödyntänyt ulkomaankaupassaan.

Näitä väärennettyjä seteleitä, jotka ovat sittemmin 
nimensä saaneet keskitysleirin rahanväärennysyksikön 
johtajan nimestä, on keräilymarkkinoillakin liikkunut. 
Tiettävästi niitä esiintyy ainakin 5, 10, 20 ja 50 punnan 
arvoisina.

Mainittu Sachsenhausenin leiri toimii nykyisin kes-
kitysleirimuseona. Kerrotusta natsi-Saksan aikaisesta 
rahanväärennöstoiminnasta on viime vuosikymmenellä 
tehty Väärentäjä- niminen elokuva, jota löytyy dvd-ver-
siona mm. kirjastoista. Suosittelen! •

Kerhomme jäsen, nykyisin kahta keihäänheiton maa-
ilmanmestaruutta hallinnoiva urheiluvälinekauppias 
Esa Kiuru, oli ulkomaanmatkallaan löytänyt erikoisen 
Paavo Nurmen kympin.
10 mk 1986 aitoon seteliin oli painettu molemmille 
puolille ”0” lisää, saaden sen näyttämään 100 mk:n 
seteliltä. Nykyisin tämä seteli löytyy Itäsuomalaisesta 
laajasta seteliväärennekokoelmasta.

Menee täydestä 
kuin väärä raha!

TEKSTI MATTI VIRRANTALO  •  KUVAT MARTTI PUUSTINEN

Yllä aito ja alla väärennös.
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MARKKA-AIKA
— Väärennös 10 mk 1986

UUUAito 10 mk UUVäärennös etu- ja takapuoli

DKeihäänheiton mestarit -taulukko
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O
ulun Hotelli Cumulukseen oli jälleen 
kerääntynyt joukko numismaatikoita kun 
Oulun Numismaattinen Kerho järjesti raha-
huutokaupan alakerran kabineteissa 1 ja 2. 
Näyttö alkoi klo 12.00 ja meklarina toimi-

nut Markku Sumen kopautti nui-
jan pöytään klo 13.00. Kirjureina 
pöydän takana häärivät Aki Löy-
tynoja ja Tero Kontiokari. 

Tämänkeväiseen rahahuu-
tokauppaan oli ilmoitettu 848 
kohdetta, viime hetkellä saapu-
neiden viiden kultarahakohteen 
numeroinnissa jouduttiin tur-
vautumaan kirjaintunnisteisiin 
a–e sillä huutokauppaohjelma ei 
taipunut numeroinnin muutta-
miseen. Tämä tuotiin heti huu-
tokaupan alussa selkeästi esille ettei väärinkäsityksille 
jäänyt sijaa. Samoin huutokauppaluetteloon päässeet pai-
novirheet ilmoitettiin huutokauppayleisölle. 

Paikalla olikin noin 30 huutajaa mikä olikin järjestä-
jien mukaan ennätysmäärä. Osa huutajista poistui Suo-
men metallirahojen kauppaamisen jälkeen ja palasi takai-

sin vasta huutokaupan päätyttyä lunastamaan huutonsa. 
Ennakkoon tarjouksia oli jätetty 110 huutajan toimesta ja 
lähtötilanteessa 69 prosentissa kohteista oli jo ennakko-
tarjous. Suosituimmasta kohteesta olikin jätetty ennakko-
tarjous peräti 15 eri huutajan toimesta. 

Setelipuolella huomio kiin-
nittyi jo edellisen Rajan Rahan 
jutussa mainittuun Suomen 
50 € seteliin H005 kl. 4, joka 
oli myynnissä 1500 € lähtöhin-
taan. Pöydälle raha myös jäi, 
yhtään tarjousta salista ei koh-
teeseen tullut. Sen sijaan Suo-
men 50 € H007 kl. 5 sai aikaan jo 
pientä kilpailua hinnan nous-
tessa 450 € lähtöhinnasta 595 € 
myyntihintaan. Muista seteleistä 
mainittakoon Suomen 50 mk 

1963 kl.6 jonka lähtöhintakin oli jo 1500 €. Salista löytyi-
kin kiinnostunut huutaja ja seteli matkasi uuteen kotiin 
1600 € hintaan. 

Joidenkin setelirahojen myyntihinnat kohosivat-
kin jopa kaksinkertaisiksi lähtöhintaan verrattuna sillä 
joihinkin kohteisiin oli salissa kiinnostuneita huuta-

ONK:n rahahuutokauppa 
Oulussa 28.2.2016

Kiteentie 16 (torin vieressä) Kitee, puh. 013 412 128
Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-13.

RUOTSALAINEN

Joensuun Kourutuote Oy
Helatie 5, 80100 Joensuu

Puh. 0207 281 600

Pamilonkatu 17,  80100 Joensuu
Puh.  0500 760826

www.kuljetusmaatta.fi

Rahkeentie 12, 80100 Joensuu 
Puh. 050 316 1803
www.lukkoukot.fi

jia lähemmäs kymmenen. Esimerkkinä Suomen 
5000 mk 1945 kl.4 jonka hinta nousi 500 euron läh-
töhinnasta 1050 euroon. Ulkomaisista rahoista mai-
nittakoon Latvian 50 latu 1924 kl.4 jonka lähtö oli 
1450 €. 

Metallirahoista aloitettiin heti Suomen 1 p 1864 
kl. 3 jonka lähtöhinta oli 700 €. Muita kalliimpia 
kohteita olivat mm. Suomen leimakiiltoinen 1 p 1882 
kl.9/8 jonka sai lähtöhintaan 1050 € ja Suomen 1 mk 
1867 kl.9 jota alettiin huutamaan 1100 € lähtöhin-
nasta. Myös metallirahoissa nähtiin tuntuvia hinnan-
korotuksia kun suomalaiset 10 ja 20 mk kultarahat 
tulivat vuoroon. Hinnat kohosivatkin liki puolitoista-
kertaisiksi ja kiinnostusta oli useamman huutajan ja 
ennakkoon tarjonneen kesken.

Muista huutokaupassa olleista kohteista mainitta-
koon tilapäisten maksuvälineiden osiossa ollut 25 mk 
1882 SYP 053192, jota tiedetään vain 34 kpl. Kuntoi-
suusluokkaa 3 olevan maksuvälineen hinta lähti 1200 
eurosta.

Huutokauppa itsessään eteni edellisten kertojen 
mukaista tahtia meklarin nuijiessa tarjouksia pöy-
tään. 500 kohteen rajapyykki saavutettiin ajassa yksi 
tunti 50 min ja huutokauppaa jatkettiin reilun 40 min 
tauon jälkeen. Huutokauppa nuijittiin päätökseen liki 
neljän tunnin uurastuksen jälkeen ja ONK:n jäsenistä 
koostuva huutokauppaporukka kiikutti tasaiseen tah-
tiin huutajien voittamia kohteita kirjureiden tarkis-
tettavaksi ja laskutettavaksi. Myymättä jääneitä koh-
teita kertyi tällä kertaa laatikollinen. Paikan päällä 
jälkimyyntiä ei suoriteta joten jälkimyynti siirtyy 
ONK:n nettisivuille jossa se kestää viikon ajan seuraa-
vaan sunnuntaihin saakka. •

TEKSTI JA KUVAT ANSSI KUKKONEN

Joidenkin setelirahojen 
myyntihinnat kohosivatkin 
jopa kaksinkertaisiksi 
lähtöhintaan verrattuna.
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N U M I S M A A T T I N E N  V I S A

1) Mikä on solidus?
a) myötäeläminen
b) roomalainen kultaraha
c) vakavaraisuus

2) Mitä sana raha tarkoitti alun perin?
a) vakallista perunoita
b) turkista
c) hopeaa

3) Ensimmäinen suomalainen juhlaraha, jota 
lyötiin alle 100 000 kappaletta?

a) Yleisurheilun EM-kilpailut 100 markkaa 1994
b) Helsingin olympiakisat 500 mk 1951 ja 1952
c) Itsenäinen Suomi 75 vuotta 1000 mk 1992

4) Suomalainen seteli, jonka kuva-aiheina 
joutsen, kotka, karhu, hirvi ja mehiläisiä?

a) 500 markkaa tyyppi 1877
b) 100 markkaa tyyppi 1909
c) väliaikainen 5000 markkaa vuodelta 1939

5) Miksi vuosina 1941-45 lyötiin Suomessa 5 ja 10 
pennin ”reikärahoja”?

a) Sodan aikana metallin säästämiseksi
b) Jotta rahoista voidaan tehdä nauhaan pujotettu-

ja kaulakoruja
c) Jotta rahat erotetaan samankokoisista 25- ja 

50-pennisistä

6) Ensimmäinen suomalainen seteli, jossa on 
”oikean” henkilön muotokuva?

a) 1 000 markkaa tyyppi 1955
b) 5 000 markkaa tyyppi 1955
c) 5 000 markkaa malli 1940

7) Ensimmäinen suomalainen, joka ei ole 
presidentti, ikuistettiin vasta 1990-luvulla 
kolikoihin. Kuka?

a) Paavo Nurmi
b) Helena Schjerfbeck
c) A.I.Virtanen

8) Rahapaja valmisti vahingossa noin 55 000 
kappaleen erän virheellisiä kahden euron 
kolikoita loppuvuonna 2006. Kolikossa 
oli vuonna 2007 käyttöön otettavaksi 
tarkoitettu arvopuoli, mutta vuoden 2006 
kansallinen puoli. Mikä aiheutti virheen?

a) Bulgarian ja Romanian tulo EU:n jäseniksi 
vuonna 2007

b) Slovenian valuutaksi ottama euro vuonna 2007
c) Vanhaa EU:n jäsenmaiden karttaa vielä vuonna 

lyöneiden Italian, Itävallan, Portugalin, San 
Marinon ja Vatikaanivaltion esimerkki

9) Kuka on ainoa eurokolikoissa (ei kansallisissa 
juhlarahoissa) esiintyvä säveltäjä?

a) Wolfgang Amadeus Mozart
b) Johann Sebastian Bach
c) Ludvig van Beethoven

10) Uudessa eurosetelisarjassa euro kirjoitetaan 
myös kyrillisin kirjaimin. Miksi?

a) Bulgariasta tuli euromaa
b) Kreikka sai lopulta tahtonsa läpi
c) Venäjää toivotaan EU:n jäseneksi, jotta Ukrai-

nan kriisi saataisiin loppumaan

VASTAUKSET SIVULLA 36.

Testataanpa, miten hyvin rahan historia on tiedossa!

1) Mikä raha sai nimensä ratsastavan 
keihäsmiehen mukaan?

2) 1700-luvun lopun viisikopeekkaisen lempinimi 
oli ”piparkakku”. Mikä sana tuli Suomen 
kieleen rahan venäjänkielisen sanan myötä?

3) Minkä rahan ulkoreunusta kiertää teksti: ”Pysy 
Suomessa pyhänä, Karjalassa kaunihina”?

4) 1500-luvun Novgorodin dengoista, 
kopeekoista ja ruplista käytettiin Suomessa 
nimitystä ”tipparaha” tai ”puolanlehti” Miksi 
englanninkielinen ”lankaraha” (wire money) 
kuvaa niitä parhaiten?

5) Suomalainen urheilija, jonka nimi on ”soita 
raha”?

6) ”Heljo”, ”valio”, ”saikko” ja ”kauni” eivät 
kelvanneet, mikä valittiin nimeksi?

7) Markan kokoa pienennettiin vuosina 
1928 ja 1953. Näitä markkoja sanottiin 
”niukkasmarkoiksi”. Miksi?

8) Miten Tarmo ja Urho liittyvät suomalaisiin 
rahoihin?

9) Kansalaissodan aikana punaiset laskivat 
liikkelle ns. Kansanvaltuuskunnan seteleitä. 
Mikä vastasi valkoisten puolella ”virallista 
rahaa”?

10) Hiihdon MM-kisojen juhlarahassa 1989 
esiintyy ensimmäisen kerran naisurheilija, 
mahdollisesti Marjo Matikainen. Toisenkin 
kerran naisurheilu pääsi esille, missä rahassa?

11) Vuosina 2010-2011 julkaistiin yhdeksän 
maakuntarahaa. Miksi vain yhdeksän, kun 
nykyisiä maakuntia on 19?

12) Miten Dan Brownin menestyskirja Da Vinci 
–koodi liittyy eurokolikoihin?

13) Keitä ovat Robert Kalina ja Reinhold 
Gerstetter?

14) Euroseteleissä Suomen maatunnus 
sarjanumeron alussa on L, mutta mikä on 
suomalaisen setelipainon tunnuskirjain?

15) Uudessa eurosetelien Europa-sarjassa 
Saksalle on varattu kolme maakirjainta X, W 
ja R. Miksi vuoden 2002 euroseteleissä ei 
käytetty kirjaimia W ja R?

VASTAUKSET SIVULLA 36.

HELPOHKOA 
KYSYMYSTÄ10 VISAISTA 

KYSYMYSTÄ15
KYSYMYKSET ON LAATINUT HEIKKI ARPPI

Putki-Ykkönen Oy
Tulliportinkatu 54,
80100 Joensuu
www.putkiykkonen.fi

Rahaliike  
Lehtola&Lehtola Oy

 
Ostamme, myymme Suomi-setelit ja -kolikot.

Valikoimastamme löytyy myös
eurokolikot ja keräilyyn liittyvät tarvikkeet.

www.llshop.fi

Alasintie 7, 80130 Joensuu. Puh. 044 725 2662
juha.immonen@ykkosteras.fi

Raatekankaantie

Kovalainen

Ykkösteräs Oy

Paljetie

Harkkotie

Alasintie

Lekatie

Ilmarinkatu 8
33100 Tampere

p. 03 212 2316, 0400 130 772

Kaltimontie 9  |  80100 Joensuu
093 541 3800  |  www.stark-suomi.fi

Suomen 
Monesmark Oy

  

Alasintie 7, 80130 Joensuu. Puh. 044 725 2662
juha.immonen@ykkosteras.fi

Raatekankaantie

Kovalainen

Ykkösteräs Oy

Paljetie

Harkkotie

Alasintie

Lekatie

Liikelahjat, tekstiilit

puh. 0400 449 502
Apilapolku 14
70900 Toivala
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Suomen Rahapaja on ehdottanut 
valtiovarainministeriölle, että vuonna 
2016 lyödään kaksi kahden euron 
erikoisrahaa; toinen Eino Leinon ja toinen 
Georg Henrik von Wrightin kunniaksi.

Kummankin erikoisrahan lyöntimääräksi on suunniteltu miljoona 
kappaletta. Lopullisen päätöksen rahojen lyömisestä tekee Suo-
men valtiovarainministeriö. Erikoisrahan saa kierrosta vaihtora-
hana tai sen voi hankkia Suomen Rahapajan verkkokaupasta ja 
jälleenmyyjiltä. 

Kahden euron erikoisrahat ovat keräilijän suosikkikolikkoja, mut-
ta myös oivallisia lahjoja. Kukin euroja käyttävä maa saa laskea 
liikkeeseen kaksi kertaa vuodessa kahden euron erikoisrahan. 
Nämä erikoiskakkoset ovat laillisia maksuvälineitä kaikissa eu-
romaissa. Erikoiseuron arvopuoli on samanlainen kuin tavallises-
sa käyttörahassa, teemakuva on kansallisella puolella.

Suomen Rahapajan verkkosivuilla on listattuna kaikki Suomessa 
ilmestyneet kahden euron erikoisrahat.

Rahan ilme on ehdotus valtiovarainministeriölle.

Eino Leinosta ja Georg Henrik von Wrightista 
kahden euron erikoisrahat

T I E D O T T E E T

Pankkivaltuusto on vahvistanut Suomen Pankin 
tilinpäätöksen vuodelta 2015 ja päättänyt johtokunnan 
esityksestä, että pankki tulouttaa valtiolle 98 milj. euroa. 
Edellisenä vuonna Suomen Pankki tuloutti valtiolle 
137,5 milj. euroa. ”EKP:n neuvosto tehosti vuonna 2015 
kevyttä rahapolitiikkaansa laajentamalla arvopaperiostot 
valtionlainoihin ja sitomalla ostot ennakoivaan viestin-
tään. Ostoja jatketaan, kunnes inflaatio on kestävästi 
hintavakaustavoitteen mukaisella polulla. Ohjauskorot 
tulevat olemaan hyvin matalia pidemmän aikaa. Alhaisilla 
koroilla on keskuspankin tulosta pienentävä vaikutus”, 
sanoi Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen.
 
Tilikauden 2015 tulos varausten jälkeen oli 146 milj. euroa 
(2014: 150 milj. euroa). Suomen Pankki kartutti yleis- ja 
reaaliarvovarausta 100 milj. eurolla (2014: 175 milj. euroa). 
Varauksilla varmistetaan pankin toimintakyky kaikissa 
oloissa ja varaudutaan valuuttakurssi-, korko- ja luot-
toriskeihin. Riskien kattamiseksi tehtyjä varauksia on 
yhteensä 3,7 mrd. euroa (2014: 3,6 mrd. euroa). ”Riittä-
vien riskipuskureiden avulla Suomen Pankki varmistaa 
toimintansa vaihtelevissakin rahoitusoloissa. Samalla 
voidaan huolehtia pankin kyvystä noudattaa vakaata 
voitonjakoa tulevaisuudessakin”, tähdensi johtokunnan 
varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen. Vuoden 2000 
alusta voitonjako on ollut 2,6 mrd. euroa.
 
Suomen Pankin tuotot koostuvat pääasiassa setelistön ja 
rahapolitiikan erien korkotuotoista sekä valuuttavaran-
non ja muun oman rahoitusvarallisuuden sijoitustuotois-
ta. Vuoden 2015 korkokate oli 310 milj. euroa (2014: 317 
milj. euroa). Matalan korkotason ja arvopaperimarkkinoi-
ta koskevan ohjelman (ns. SMP-ohjelma) erääntymisten 
vuoksi korkotuotot vähenivät. Vuonna 2015 käynnistet-
tyä laajaa arvopapereiden osto-ohjelmaa toteutettiin 
suunnitellusti ja ostot kasvattivat tasetta noin 9,2 mrd. 

SUOMEN RAHAPAJAN TIEDOTE SUOMEN PANKKI TIEDOTTAA4.3.2016

euroa. Osto-ohjelman myötä ylimääräisen likviditeetin 
määrä lisääntyi euroalueen pankkijärjestelmässä, mikä 
näkyi vuonna 2015 myös liikepankkien Suomen Pankkiin 
tekemien talletusten kasvuna.
 
Tuotoillaan Suomen Pankki kattaa toimintansa kulut 
ja varaukset. Toimintakulut ilman setelihankintoja ja 
poikkeuksellista eläkerahaston palautusta olivat 88 milj. 
euroa (2014: 89 milj. euroa). Toimintakuluihin ja muihin 
tuottoihin sisältyvät myös Finanssivalvonnan (Fiva) kulut 
ja valvontamaksutuotot. Toimintakuluihin sisältyvät 
henkilöstökulut olivat 49,4 milj. euroa, josta Suomen 
Pankin osuus oli 32,8 milj. euroa (2014: 33,6 milj. euroa) ja 
Finanssivalvonnan osuus 16,6 milj. euroa (2014: 16,8 milj. 
euroa).
 
Suomen Pankista annetun lain mukaan voitosta käyte-
tään puolet vararahaston kartuttamiseen ja muu osa 
siirretään käytettäväksi valtion tarpeisiin. Lain mukaan 
voitonjaosta voidaan päättää toisin, jos se on pankin 
taloudellisen aseman tai vararahaston suuruuden vuoksi 
perusteltua.
 
Voitonjakoesitystä tehdessään johtokunta arvioi, että 
Suomen Pankin vakavaraisuus on riittävä kattamaan pan-
kin tehtävien hoitamisesta johtuvat riskit. Näillä perus-
teilla valtiolle jaetaan edellisvuotiseen tapaan suurempi 
osuus vuoden 2015 voitosta kuin pääsäännön mukainen 
puolet.
 
Suomen Pankin tilinpäätöksen liitetiedot on tänään 
21.3.2016 julkaistu vuoden 2015 vuosikertomuksessa.
 
Lisätietoja: johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hak-
karainen, puh. 010 831 2002.

ONNINEN JOENSUU 
Kuurnankatu 26 a

80130 Joensuu
www.onninen.com

Alasintie 7, 80130 Joensuu. Puh. 044 725 2662
juha.immonen@ykkosteras.fi

Raatekankaantie

Kovalainen

Ykkösteräs Oy

Paljetie

Harkkotie

Alasintie

Lekatie

Suomen Pankilta 98 miljoonaa euroa valtiolle
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Vastaukset sivulla 32 olleisiin kymmeneen 
helpohkoon kysymykseen:

1 b, 2 b, 3 c (Tuukka Talvion ”Suomen rahat”-kirjassa 
väitetään virheellisesti, että lyöntimäärältään 
80 000 saanut EM-kisaraha olisi ensimmäinen, kaksi 
vuotta aiemmin ilmestyneen kultatonnin painos oli 
kuitenkin vain 35 000), 4 a, 5 c, 6 c (J.V.Snellman), 
7 c, 8 b, 9 a (Mozart on Itävallan 1 euron kolikossa), 
10 a.

Vastaukset sivulla 33 olleisiin 15 
vaikeahkoon kysymykseen:

1) Kopeekka (kopje = keihäs)
2) Prenikka (prjanik)
3) Kalevala 150 vuotta 1985 (lause ei ole Kalevalasta 

vaan Suomalaisen Kirjallisuuden seuran 
tunnuslause)

4) rahat valmistettiin hopealangan paloista
5) Pituushyppääjä Ringa Ropo
6) Markka
7) Valtiovarainministerinä oli kummallakin kerralla 

Juho Niukkanen.
8) Kyseiset jäänmurtajat olivat viisimarkkasen kuva-

aiheina vuosina 1972 ja 1979.
9) Vaasan Osake Pankin painamat 

konttokuranttishekki-setelit.
10) Paavo Nurmen vuoden 1997 juhlarahan 

kääntöpuolella on kaksi naisvoimistelijaa.
11) Ne vastasivat Suomen historiallisten maakuntien, 

ns. linnaläänien alueita.
12) Italian 1 euron kolikon kuva-aiheena on 

Vitruviuksen mies, Leonardo da Vincin piirros 
ihmisen ruumiinosien suhteista toisiinsa

13) Eurosetelien suunnittelijat
14) D (Setec Oy)
15) W oli varattu Tanskalle ja R Luxemburgille.

TÄY D E N  PA LVE LU N

AKKU- ja RENGASMYYNTI

Telitie 2, Joensuu • puh. 0400 980 855 / 040 515 0345

Joensuu: Kuurnankatu 2, p. (013) 510 5600
Palvelemme: ma–pe 8–18, la 9–15

Toukokuun 
ajan 2 x 
pinssit!

Timo Holmi Uulalta perehdyttää 
perinne maalaukseen klo 10-17.

Nilfiskin Jani 
Koistinen esittelee 
painepesuri-
uutuudet. Viime 
vuoden mallit 
poisto hintaan!

Ostaessasi 2 kpl 9 litran 
ulkomaalipurkkia saat 
kaupan päälle Väri-Kallen 
Erikoissekoitusta (arvo 8,50).

Tarjoamme 
talkookahvit!

Yki Rouhe pinnoite alk.

7290
9 l (8,10/l)

Uutuus!

Patio Kivikuullote

5990
9 l (6,66/l)

Pika-Teho alk.

919011,7 l (7,85/l)

Päijän veneet 
meiltä!Keinutuoli 

Textalen

Pyydä tarjous tänään 
klo 9-17 Shell- ja ST1-
kortista kahvittelun 
merkeissä!

Yritys- tai yksityis-

kortin ottajalle 

yllätyspalkinto!

Terassilauta
Ruskea 
Ruskea
Uritettu 135jm 160jm

Rakennustarvikepuolelta...

28 x 95 28 x 120

Nilfisk ikkunapesuri 
Smart Extra

6900
kpl

3490

Meiltä löydät Myös 

siveltiMet ja pesuaineet 

Maalattaville pinnoille!

Uula Petrooliöljymaali
Kertavedolla valmista! alk.

11900 9 l 
(13,22/l)

Tikkurilan esittelypäivä 
tänään klo 10-16.30.

Paikalla Kirsi Sepponen 
ja maalari mestari Risto 
Hakkarainen.

Puh. 24 h (013) 123 177

www.autonosturi.com 
Rahkeentie 14, Joensuu

RAUTA-LVI MYYNTI 

PMV Tolvanen Oy

RAUTA-LVI MYYNTI 

PMV Tolvanen Oy

    

00
pkt

(687,90 €)

H A R R A S T U S T A M M E  T U K E VA T
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MYLLYN VANHAT AUTOT 
AUTOMUSEOON

Kesäretki
tiistaina 7.6. klo 18.
tutustumisen jälkeen 
kahvit Ylämyllyn Shell- 
huoltamolla.
Yhdistys kustantaa 
sisäänpääsyn ja kahvituksen.
Tervetuloa, 
yli 200 museoautoa!

P-K:n numismaatikot ovat mukana 
ja järjestämme maksuttoman 
rahojen arviointitilaisuuden. 
Näytteillä mm. arvokkaita 
kultarahoja ja Monacon erikois- 
2 €:n kolikoita.

Tuokaa vanhat rahanne 
arvioitavaksi, tervetuloa!

Kesälahden 
Messut
14.–15.5. Kesälahden 
Koulukeskuksessa

P-K:n Numismaatikot ry


