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P Ä Ä K I R J O I T U S

Riosta Kiteelle

S
yysnumeromme sisältö on 
vuodenaikaan sopiva, värikäs. 
Maailmanmatkaaja Timo Ruot-
salaisen mukana pääsemme 
tutustumaan Rion numisma-
tiikkaputiikkeihin ja nähtä-
vyyksiin kesäolympialaisten 
merkeissä. Ja siitä jatketaan 
Thaimaahan ja buddha-amu-
lettien pariin. Täällä koti-

maassa taas mennään Kiteelle, jossa on varsin vilkasta 
numismaattista toimintaa. Haastattelin Mika ja Markus 
Ruotsalaista ajatuksella, miten harrastus siirtyy isältä 
pojalle. Todellisuus olikin kansansanontaa monisävyi-
sempi, kuten jutusta voitte lukea. 

Kesälläkin Pohjois-Karjalan numismaatikoilla on 
ollut toimintaa. Valokuvat ja lyhyet jutut tallentavat 
näitä tilaisuuksia ja tapahtumia historiaan. Kesälahden 
messuilla oltiin näkyvästi esillä, perinteinen Kiteen ker-
hoilta huutokauppoineen kiinnosti jäsenistöä, samoin 
kuin vierailu Ylämyllyn automuseolle. Puhumattakaan 
helsinkiläisen keräilijän ja tietokirjailijan Jukka Vesteri-
sen vierailusta syyskuun kerhoillassamme. Numismatii-
kan keskiössä taas ovat Juha Pölläsen katsaukset numis-
matiikan kuulumisiin. 

Harrastaminen on terveellistä. Kiinalainen sanonta 
toteaa että jos haluat olla onnellinen koko ikäsi, hanki 
puutarha. Keräilyharrastuskin on eräänlainen puutarha. 
Harrastaminen ja aktiivinen elämä lisäävät hyvinvoin-
tia. Karjalaisessa oli 13.9.2016 artikkeli harrastamisen 
terveysvaikutuksista. Työterveyslaitoksen tutkija Lotta 
Harju on selvittänyt harrastusten myönteisiä vaikutuk-
sia. 

Työelämän ohessa on tärkeää olla antoisaa elämää ja 
tekemistä. Se voi tuoda jopa lisää elinvuosia, puhumat-

takaan siitä, että se auttaa työssä jaksamista. Harrastus 
antaa mahdollisuuden käyttää ja kehittää luovuuttaan. 
Harrastusten kautta opitaan uusia asioita, saadaan 
uusia näkökulmia ja tavataan uusia ihmisiä. 

Ei siis kannata yhtään väheksyä omaksumaansa 
keräilyharrastusta, vaan ymmärtää se voimavarana ja 
ilon tuojana. Pohjois-Karjalan numismaatikot ry:ssä 
on hyvin monen alan keräilijöitä, mikä näkyy lehdes-
sämmekin. Onnentoivotukset keräilyharrastuksen elä-
määnsä valinneille ovat paikallaan. 

Toivotan lukijoillemme värikästä syksyä harrastus-
ten parissa. Kirjoittakaahan Rajan Rahan joulunume-
roon. 

Kari Tahvanainen 
Rajan Rahan vastaava toimittaja 

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

R A H A
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K
ansanedustaja, numismaatikko Kari 
Kulmala teki eduskuntakyselyn Raha-
pajan veloittamasta käyttökolikoiden 
ja keräilyrahojen arvonlisäverosta. 
Missään muussa EU-maassa ei peritä 

rahan ostosta arvonlisäveroa, mutta meillä se tapah-
tuu Rahapajan/asiaa hoitavan ministeriön tulkin-
nan takia. Tämä tulkinta lisää neljänneksen rahojen 
nimellisarvoon. Onko tämä tulkinta oikein, voidaan 
kysyä. Mielestäni ei ole. Tämä päätös nostaa rimaa 
keräilystä kiinnostuneilla ja nuorisolla lähteä numis-
maattisen harrastuksemme pariin.

Tänä alkuvuonna julkaistuille Eino Leinon 2 € 
rahoille on Rahapajalla lisätty 24 % arvonlisävero 
numismaattisiin arvoihin vedoten. Nyt näitä Eino 
Leinon 2 € rahoja putkahtelee kaupoista vastuura-
hoissa useasti eli ovat normaaleja käyttörahoja, ei 
mitään numismaattisia rahoja, joille oli tämä 24 % 
alv määrätty. Onkohan Rahapajan ilmoittama lyön-
timäärä 989 000 unc kpl totta vai ei, jos niitä löytyy 
Pohjois-Karjalastakin näin paljon?

Toukokuussa oli perinteinen kerhoilta ja huutokauppa 
Kiteellä. Kävimme tutustumassa Kiteen Kotiseutu-
museoon, jossa oli nähtävillä kiteeläistä historiaa eli 
monenlaisia pontikankeittovälineitä ja nuorisoakin 
kiinnostava Nightwish-osasto. 

Kesäretken teimme Myllyn Vanhat Autot 
-museolle, jossa museon luoja, autojen entisöijä ja 
numismaatikko Keijo Hirvonen esitteli entisöityjä 
autovanhuksia. Museossa oli noin 230 autovanhusta, 
mopoja ym. historiaesineistöä. Keijolla oli oma tarina 
jokaisesta autosta ja auton historiasta. Täytyy sanoa, 
että kuka ei ollut mukana tilaisuuksissa, hän jäi paitsi 
hienoja kokemuksia.

Syksyn ensimmäisessä kerhoillassa oli esitelmöit-
sijänä monialakeräilijä, kirjailija Jukka Vesterinen. 
Jukka piti humoristisen ja mielenkiintoisen esitel-
män Saimaan kanavan rakentamisesta. Kuviakin oli 

runsaasti ja jokaisesta kuvasta oma kertomuksensa ja 
ohjeet siitä, miten tällaisia kuvia pitää osata tulkita ja 
katsoa niistä historiaa.

Jukan esityksestä on juttua toisaalla lehdes-
sämme.

Loppusyksystä Rahapaja julkaisee Georg Henrik 
von Wright 2 € erikoisrahan. Lyöntimäärä on 
1 000 000 kpl.

Samoin on julkaistu 5 € ns. presidenttisarja, josta 
ensimmäisenä tuli K.J. Ståhlberg, L.K. Relander ja P.E. 
Svinhufvud.

Nyt lähiaikoina tulee painosta uusi 50 euron 
seteli, joten uusia viisikymppisiä bongaamaan ja 
keräilemään.

Yhdistyksemme nettisivut www.pk-numismaati-
kot.fi saisivat olla jäsentemme aktiivisemmassa käy-
tössä vai olisiko ruvettava käyttämään Facebook-si-
vustoa, jonka osoite on facebook/Pohjois-karjalan 
numismaatikot?

Tervetuloa jäsenet runsaasti varsinaiseen vuosiko-
koukseen, jossa valitaan yhdistyksellemme puheen-
johtaja ja hallituksen jäseniä erovuoroisten tilalle.

Puheenjohtaja Martti

Hyvät Rajan Rahan lukijat 
ja jäsenemme

www.heili.fi

VUODEN
KAUPUNKILEHTI 2015

”S
opivasti outo”
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Kiteellä on varsin vilkasta numismatiikka
rintamalla. Nuoretkin ovat kiinnostuneet 
hyvästä harrastuksesta, mikä on näkynyt 
myös PohjoisKarjalan numismaatikkojen 
kerhoilloissa. Joensuuhun on 
pyrähtänyt parhaimmillaan auto
lastillinen eriikäisiä keräilijöitä.

TEKSTI JA KUVAT KARI TAHVANAINEN

ISÄLTÄ 
POJALLE

vai oliko se 
päinvastoin

— NUMISMATIIKKAA 
JA KERÄILYÄ 
KITEELÄISITTÄIN 
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tiedetään, kuka näitä on käyttänyt. Sotamerkkejäkin on 
tallessa ukkien puolelta. 

Mika nostaa esille vanhan herätyskellon joka tikit-
tää yhä. 

– Tämä herätyskello on isäni peruja 1950-luvulta. 
Se näkyy tässä vanhassa valokuvassa isästäni ja hänen 
kellosepänliikkeestään. Hän on korjannut tällaisiakin 
kelloja. Kellossa on päiväys 28.10.1955 eli kello on otettu 
silloin käyttöön. Minulla itsellänikin tämä on ollut käy-
tössä. Muistan että yöllä 
kun heräsi, jäi sen tiki-
tystä kuuntelemaan. 

– Isäni perua on myös 
vaaka, jolla on aikoinaan 
punnittu myös jalometal-
leja, Mika esittelee. 

Kellokokoelmassa on 
vanhoja taskukelloja ja 
rannekelloja. Vanhim-
masta päästä on 1800- ja 
1900-luvun taitteesta oleva avaimella vedettävä hopea-
kuorinen taskukello. – Se on tullut minulle suvun perin-
tönä, enojen ja tätien kautta, Mika kertoo. – Hopealei-
masta voi päätellä kellon ikää. 

– Kelloistani suurin osa on jalometallikuorisia. 
Esillä olevista rannekelloista yksi on ”äänirautakello”. 

– Se on ukon kello. Kun pariston laittaa, se ”vinkuu”. 
Mekaanisen ja paristokellon välimuoto. 

– Kelloprojekteja on koko ajan menossa. Kun vain 
olisi aikaa niille, Mika jatkaa. – Monenlaista projektia 
odottaa sopivaa aikaa viedä niitä eteenpäin. Saada kel-
lot tikittämään. 

Saakohan kellon entisöityä kuten vanhan auton? 
– Kyllä saa, Mika Ruotsalainen vastaa. – Toiset ovat 

haasteellisempia kuin toiset, mutta on se mahdollista. 
Osia pystyy tekemään itsekin, kun 
on sellaisia laitteita joilla niitä teh-
dään. Alkuperäisiä rattaita saa 
joihinkin edelleen. Isäni kun oli 
1950-luvulta lähtien kelloseppänä, 
sieltä on kertynyt varaosiakin. 

Markuksen keräilykokoelmissa 
on postimerkkejä, tulitikkuetiket-
tejä, lehtiä Korkeajännityksistä Aku 
Ankkoihin. Kirjahyllyssä on pitkä 
rivi MMM- eli Mitä Missä Milloin –

vuosikirjoja, joita on ilmestynyt vuodesta 1950 lähtien. 
– Kun miusta oli juttua Karjalaisessa silloin 2013, 

sain yhteydenoton jonka perusteella kokoelmiini tuli 
aika monta MMM-kirjaa lisää, Markus hymyilee. – 
Vielä puuttuu 50-luvun kirjoja. 

Numismatiikassa Markus kerää pääasiassa kaksieu-
rosia, markka-arvoisia kolikoita ja seteleitä. 

Y
hdistyksemme puheenjoh-
taja Martti Puustinen heitti 
minulle syksyllä ajatuksen, 
että teepäs juttu siitä, kuinka 
harrastus periytyy isältä 
pojalle. Niinpä lähdin käy-
mään Kiteellä. 

Puolivuotias Eemeli-kissa 
kiehnää toimittajan jalkaan ja 

meinaa tulla kahvipöytäänkin, kun aloittelemme haas-
tattelua Mika ja Markus Ruotsalaisen kotona Kiteellä. 
Kaksi paljasjalkaista Kiteeläistä. Mika on liikkeenhar-
joittaja, kelloseppä, ja Markus puurtaa peruskoulun vii-
meisellä luokalla. 

Mikaa ja Markusta muuten haastateltiin Karjalai-
seen harrastuksestaan 28.12.2013. Lehden numisma-
tiikkateemaisesta aukeamasta oli uutinen myös Rajan 
Rahassa 1/2014. 

Kummallakin Ruotsalaisella on omat keräilykoh-
teensa, mutta myös paljon yhteistä löytyy. Keräilyhar-
rastuksella on vahvat ja voi sanoa paikalliset juuret. 

KERÄILYN EILISPÄIVÄÄ 
Harrastuksen ja innostuksen juuria pohtiessamme esil-
le tulee se mielenkiintoinen asia, että harrastus alkaa 
usein ikään kuin itsestään. Sitä ei harrastukseksi heti 
mielletä. Kiehtovia kohteita vain on sattunut kohdalle ja 
niistä otetaan vaari. 

Markus kertoo keräilyhistoriastaan. 
– Pienenä jo kiinnostuin vanhoista esineistä. Kun 

olin päivähoidossa, piirtelin niiden kuvia paperille lei-
vinpaperin lävitse. Ekaksi muistelen pienenä kerän-
neeni niitä muovisia pieniä keräilyukkoja. Niitä ei vain 
taida enää olla tallessa. Keräilykorttejakin keräsin ja 

vaihtelin kavereiden kansa. Sitten tulivat hopearahat, 
Markus muistelee. 

– Kolikoista aloin kiinnostumaan, kun sain ukilta 
perintönä vanhoja hopeamarkkoja, yhden ja kahden 
markan kolikkoja. Vanhimmat olivat vuodelta 1865. Ne 
olivat hienon näköisiä ja alkoi kiinnostaa, että minkä-
laisia muitakin kolikoita on olemassa. Siitä alkoi minun 
kolikkokeräilyni. 

Mika-isä puolestaan tunnustaa että kellot viehätti-
vät tulevaa kelloseppää jo lapsena. 

– Jossain vaiheessa alkoivat kiinnostaa vanhat herä-
tyskellot, joita ei saatu enää korjattua. Ja mekaaniset 
tasku- ja rannekellot, varsinkin jalometallikuoriset. 

– Mutta jo ihan pentuina kerättiin yhdessä vai-
heessa tulitikkuaskeja. Niitä on vieläkin Markuksella 
tallessa – yli neljä vuosikymmentä sitten keräämiäni. 
Sitten tulivat purkkakortit. Nekin olivat sellaisia, ettei 
keräilymielessä keräilty, vaan niihin saatettiin piirrel-
läkin. Rahojakin tuli silloin pistettyä jo talteen. 

– Nyt kun Markus rupesi kiinnostumaan keräi-
lystä, itselläkin kiinnostus palasi ja nykyisin katsellaan 
uusiakin kohteita antiikki- ja keräilymessuilla, Mika 
selostaa. 

JA NYKYPÄIVÄÄ
On onni että vanhat esineet jäävät talteen ja niitä voi 
alkaa keräillä. Ruotsalaisilla monet esineet ovat kulke-
neet suvussa ja niillä on kullakin eräänlainen ”henkilö-
historia”. 

– Kerään lähisuvussa olleita esineitä kuten vanhoja 
purkkeja ja pannuja, Mika esittelee. – Tiedetään, kuka 
niitä on käyttänyt, ja se tuo keräilyyn mukaan tunne-
puolen. Meillä on Markuksen mummon merkkipäivä-
lahjoja kuten kuparipannuja. Pojan ukin puolelta taas 

Kolikoista aloin 
kiinnostumaan, kun sain 
ukilta perintönä vanhoja 
hopeamarkkoja.

Tästä Markus Ruotsalaisen 
numismaattinen keräily alkoi. 

LLKaksieurosten 
vuosisarjoja. 

USuomen 
markkaseteleitä 
Markuksen 
kokoelmassa. 

LVatikaanin 
koerahasarja. 
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– Peruskolikot minulla on melkein kaikki, 
mutta arvokkaammat ja harvinaisemmat puuttuu 
vielä. 

Kokoelmissa on mm. Vatikaanin koerahasarja 
vuodelta 2000. 

– Tässä ei ole kaksieurostakaan vielä. Vähän 
ihmeellisen näköisiä rahoja, Markus ihmettelee. 

Tanskan rahasarjojakin kansioista löytyy. 
– Katsos, kun Tanska ei ole vielä eurossa, ovat 

kuitenkin tehneet valmiiksi eurorahasarjan. 

KOKOELMAT KARTTUVAT 
Uusia kohteita kokoelmiin saadaan hankittua 
ennen kaikkea face to face –tilaisuuksissa kuten 
huutokaupoissa. 

– Ostamme keräilykohteita numismaatik-
koilloista, netin kautta aika vähän, Mika ker-
too. – Ostetaan joko toisilta keräilijöiltä suoraan, 
rahakauppiailta, antiikki- ja keräilymessuilta, 
huutokaupoista. Välillä on tuurissaan, että tulee 
ostettua mutta ostetaan sitten kuitenkin innois-
saan. 

– Lahdessa on käyty, samoin Loviisassakin, 
Markus jatkaa. – Heräteostoksina kokoelmiini 
olen hankkinut mm. vanhoja osakekirjoja. Ovat 
hyvän näköisiä. Sama pätee vanhoihin rahoihin-
kin. Kun ajattelee sen aikaisia systeemejä, että 
miten hyvin ne on saatu tehtyä. Nykyteknologial-

lahan tehdään melkein mitä vain. Ne ovat käsityötai-
don mestarinäytteitä. 

– Pienempänä kun keräsin markkakolikkosarjaa, 
sain kolikkoja kierrosta kaupan kassoilta kun ostin 
jotain. Ja puuttuvia sitten sain numiskerhoilloista. 

Erikoisuuksista puhuttaessa Mika muistelee:
– Mieletöntä erikoisuutta ei tule mieleen, mutta 

euroja keräillessä voi kierrosta tulla yllättäen joku eri-
koisuus. Erimerkiksi virhepainatus, etu- ja takapuoli 
ovat väärin päin. Vanhan esineen alkuperän tietäminen 
taas on erikoisuutta sillä tavalla. 

– Ja mitä enemmän rahapajalla tehdään virheitä, 
sitä iloisempia ovat keräilijät, toimittaja täydentää. 

KERHOTOIMINTA ON 
TÄRKEÄÄ JA HYÖDYLLISTÄ
Oppia ja tietoa numismaatikolle 
tulee paitsi kirjoista, netistä ja 
julkaisuista, erityisesti toisilta 
keräilijöiltä. Verkostoilla on mer-
kitystä. 

– Kirjallisuudesta 
saatiin tietoa ja jon-

kun verran alku-
vaiheessa tuli tie-
toa tutuilta, Mika 
kertoo. – Jossain 
oltiin messuilla 

ja tavattiin Lappalaisen Jouko, numismaatikko joka sit-
ten kertoi harrastuksesta ja yhdistyksestä. Ruvettiinkin 
sitten käymään kokouksissa. 

– Kerhoilloissa toiset numismaatikot ovat arvioineet 
kohteita. Muutamilla messuilla myyjät ovat opastaneet, 
että voisi ostaa tätä ja tätä kokoelmaan. Eivät käyttäyty-
neet niin kuin myyjät, vaan osasivat heittää niin sano-
tusti bensaa liekkeihin, antaa opastusta, kun edessä oli 
nuori numismaatikko, Mika kertoo Markukseen viita-
ten. 

Numismatiikka voi tuoda etulyöntiaseman koulus-
sakin, kun sopiva tilaisuus eteen sattuu, Markus kertoo. 

– Koulussa on ollut joskus sellaisia tilaisuuksia, että 
voi viedä näytille jotain. Mie olen vienyt ala-asteella 
joskus kolikoita näytille meidän luokalle. Jotkut ovat 
sitten kiinnostuneet rahoista. Sitä kautta numismatii-
kasta on kiinnostuneet muutkin koulukaverit. Koulussa 
on keskusteltu aiheesta kaveripiirissä. 

TERVEISIÄ NUORISOLTA
Pohjois-Karjalan numismaatikkojen kerhoilloissa 
Joensuussa on ollut mukana viime vuosina Kiteeltä aika 
monia nuoriakin. 

– Meitä nuoria on jopa neljä, Markus kertoo. 
– Vanhempia numismaatikkoja Kiteellä on useita, 

harrastus on juurtunut tänne, Mika toteaa. – Numis-
maatikoilla on vuosittain yksi kokous täällä Osuuspan-

Pienempänä kun keräsin 
markkakolikkosarjaa, sain 
kolikkoja kierrosta kaupan 
kassoilta kun ostin jotain. 

UMarkkaarvoisia kolikkoja 
kertyi kierrosta keräilyn 
alkutaipaleella.

yEsineitä joilla on 
tuttu historia omassa 
suvussa.

DEurokolikoiden 
vuosisarjoja eri 
maista.
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UMikan isä, kelloseppä Erkki Ruotsalai
nen liikkeessään 1950luvulla. Taustalla 
myös juttumme herätyskello. 

DMika Ruotsalaisen 
kelloaarteita. 

Vastuullinen ympäristötoimija

www.kuljetuskettunen.fi

Vastuullinen ympäristötoimija

www.kuljetuskettunen.fi

Vastuullinen ympäristötoimija

www.kuljetuskettunen.fi

JotSet Oy
Teollisuuskatu 13, 80100 JOENSUU

kin tiloissa sen toimitusjohtaja Olli Koivu-
lan hyvällä myötävaikutuksella. 

Paikallisilla nuorilla keräilijöillä voisi 
olla omiakin kokoontumisia eri puolilla 
maakuntaa kuten Kiteellä. 

– Jos saisi innostettua nuoria. Pitäisi 
saada edes kerran käymään tilaisuuksissa 
niin saattaisi sitten innostua järkevään 
toimintaan. Saada numismatiikka mah-
tumaan muiden harrastusten joukkoon ja 
aikaa siihen. Kouluissa olisi hyvä käydä 
kertomassa harrastuksesta, mitä kai Joen-
suussa on tehtykin. Täällä Kiteellä voitai-
siin vaikka perustaa kerho, yhdistystähän 
siihen ei tarvita kun on Pohjois-Karjalan 
numismaatikot. Onhan nuorilla usein han-
kalaa lähteä Joensuuhun, Markus ja Mika 
pohtivat.  

Kerhoillat Joensuussa ovat joka tapauk-
sessa olleet tärkeitä nuorisonkin näkökul-
masta. 

– Numismaatikkojen illoissa ovat huu-
tokaupat kiinnostaneet kiteeläisiä nuoria 
ja sen takia he ovatkin lähteneet mukaan. 
Esitelmät ovat minusta tosi kiinnostavia. 
Vesterisen juttu ja ne edelliset olivat todella 
mielenkiintoista kuunneltavaa. 

– Kerhoiltojen esitelmöitsijöillä on ollut 
hyvä sujuva ulosanti. Se varmasti pitää 
porukan pirteänä, värikkäitä esityksiä, 
Mika jatkaa Markuksen tuumailua. 

SE VUOROVAIKUTUS
Kuinkas se olikaan: isältä pojalle vai 
päinvastoin? Kuten jutusta jo ilmeneekin, 
vuorovaikutus on molemminpuolista. 

– Kun Markuksella on kiinnostusta 
johonkin, ekana tulee tietysti mieleen että 
kannustetaan häntä. Kuljetetaan vaikka 
jonnekin keräilyharrastuksen pariin. Sieltä 
kautta tulee sitten itsellekin herätys, että 
tuollaistahan itsekin voisin ruveta keräi-
lemään. Monesti messuilla on näin, Mika 
kertoo. 

– Markuksen äitikin on ruvennut keräi-
lemään astioita antiikkimessuilta. Har-
rastus ruokkii uutta. Otamme kyllä vanhat 
astiat ihan käyttöönkin. Pelihimo rupeaa 
niin sanotusti usein kasvamaan keräily-
harrastuksissa liikkuessa. Markus itse hoi-
taa pääkeräilyt. Silloin tällöin keskustel-
laan, otetaanko sitä tai tätä. 

Ja Markus palaa vielä innostuksen juu-
rille. 

– Vanhat rahat ja esineethän tulivat 
omasta perheestä. Siitä harrastus tavallaan 
alkoi. •

TASKUKELLO 

Taskukello on pieni taskuun mahtuva kello, 
joka toimii rataksilla. Taskukellon keksijänä 
pidetään lukkoseppä Peter Henleiniä (noin 
1480–1542). Hänen kehittämänsä taskukello 
tehtiin vuonna 1510[1]. 1900-luvun alkuun asti 
taskukelloja käytettiin yleisesti, kunnes ranne-
kellot syrjäyttivät ne. Nykyään taskukello kuu-
luu hienostuneeseen miesten pukeutumiseen 
ja perinteisessä arkikäytössä sekä taskukellon 
että rannekellon ovat paljolti syrjäyttäneet 
matkapuhelimet, joissa on myös kello.

RANNEKELLO

Taskukellon korvaavan rannekellon kehitti 
1800-luvun lopulla Patek Philippe alun perin 
naisten käyttöön. 1900-luvun alussa ranska-
lais-brasilialainen lentäjä Alberto Santos-Du-
mont pyysi ystäväänsä Louis Cartieria suun-
nittelemaan hänelle helppokäyttöisen kellon, 
koska taskukello oli lentokoneen ohjaamossa 
epäkäytännöllinen. Cartier kehitti nahkaisella 
rannekkeella varustetun kellon. Tähän malliin 
perustuu Cartier’n mallistossa edelleen oleva 
Santos-kello.
Nykyään 90 % myydyistä rannekelloista on 
paristolla toimivia kvartsikelloja. Kuitenkin 
jäljelle jäävä 10 % — mekaaniset kellot — muo-
dostaa suuren osan alan rahallisesta arvosta. 
Niinpä aikoinaan kvartsikelloilla menestynyt 
Swatch Group on nykyään maailman suurin 
mekaanisten kellojen valmistaja, ja omistaa 
mm. koneistokonserni ETA SA:n.

WIKIPEDIA

Hiukan 
   historiaa

Kaltimontie 4 80100 Joensuu puh. 050 311 2020
ma-pe 8-19 la 9-15 su 12-16
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1
980-luvun alussa Eppu Normaalin suosio oli 
aallonpohjassa ja yhtyeen tulevaisuus vaa-
kalaudalla. Tämän kappaleen ja uuden albu-
min myötä yhtye pääsi uuteen nousuun ja 
vuonna 1986 se jopa voitti parhaan yhtyeen 

Emma-palkinnon. Ei liene sattumaa, että kysein kap-
pale on yleensä ensimmäinen, jonka Eput keikoillaan 
soittavat. Tänä vuonna 40 vuotta täyttänyt ja liki kaksi 
miljoonaa levyä myynyt Eppu Normaali on epäilemättä 
ansainnut paikkansa Suomen menestyneimpänä koti-
maisena yhtyeenä. 

Voi mua väsynyttä rellestäjää,

osaanko kotiini tulla?

Maailmalle mitä musta pellestä jää,

vain karmeita tarinoita repussa mulla

Nyt istun alas, panen reppuni laulamaan,

tarinaa kertomaan

Tarinaa menneistä, aa, markoista penneistä

Laulun ensimmäinen säkeistö kertoo uuvuksissa olevasta 
henkilöstä, jolla on vaikeuksia löytää kotiinsa. Epä-
toivoissaan hän istahtaa lepäilemään ja alkaa samalla 
muistella tähänastisen elämäänsä huippuhetkiä. Tauon 
lomassa hänen huomionsa kiinnittyy mukana kulke-
neeseen reppuun, jolloin hän alkaa yllättäen pohtia, 
josko reppu suostuisi laulamaan jotakin rahoihin liitty-

vää. Jospa reppu vaikka osaisi laulaa luikauttaa jonkin 
perinteisen rahalaulun, joista päällimmäisenä tulevat 
mieleen kappaleet Nikkelimarkka, Väärä vitonen 
ja Suuret setelit. Aihepiirinsä puolesta sanoituksessa 
oleva ilmaus "menneet markat ja pennit" sopisi hyvin 
kuvaamaan myös euroihin siirtymisen jälkeistä aikaa, 
jolloin kaikki markat ja pennit olivat sananmukaisesti 
mennyttä valuuttaa. Tuohon alkuperäisessä kappalees-
sa ei kuitenkaan voitu vielä viitata, sillä sen ilmestyessä 
vuonna 1984 kyseiset rahayksiköt eivät olleet vielä 
katoamassa minnekään. 

Laulun toinen säkeistö sisältää kuvauksia epäonnistu-
neista tilanteista, jotka olivat voineet päättyä toisinkin. 
Kaikki muistot eivät ehkä sovi perheen pienimpien 
kuultavaksi, vaikka näyttääpä taipaleen varrelle osu-
neen myös erinäisiä onnen hetkiä. Viimeisessä säkeis-
tössä henkilö kuvittelee juuri reppunsa olleen syypää 
siihen, että hänen elämänsä on toisinaan suistunut 
väärille raiteille. Nyt hän on mielestään saanut pahoja 
tehneen reppunsa taltutettua ja on viimein tarpeeksi 
vahva ottamaan itse vastuun tekemisistään. Valitetta-
vasti aika vaan on tehnyt tehtävänsä, minkä seurauk-
sena henkilö jää apaattisena toistamaan samoja asioita 
uudestaan ja taas uudestaan. 

Kappaleen kertosäe paljastaa karun todellisuuden 
ja paljastaa henkilön kärsivän skitsofrenialle tyypilli-
sistä oireista, kuten aistiharhoista ja niitä paikkaamaan 
muodostuvista harhaluuloista. Henkilön todellisuuden-
taju on selvästikin vääristynyt ja hänellä on vaikeuk-
sia erottaa todelliset ja kuvitellut tapahtumat toisis-
taan. Kertosäkeessä henkilön mieli sekoaa lopullisesti, 
sillä hän kuvittelee löytävänsä repustaan inhimillisiä 

ominaisuuksia. Hän odottaa reppunsa vastaavan kysy-
myksiin ja ryhtyvän paitsi laulamaan, myös runoile-
maan. Samassa yhteydessä paljastuu myös henkilön 
aggressiivisuus, sillä hän uhkaa katkaista repun hihnat. 
Se, katkeavatko hihnat, ei sanoituksesta selviä. Repun 
lopullinen kohtalo jää lopulta kunkin kuulijan itsensä 
pääteltäväksi.

Vaikka reppu nykyisin yhdistetään lähinnä koululaisiin 
ja retkeilijöihin, on reppu selässään kulkenut myös 
moni rahamies. Esimerkiksi automyyjien parissa kier-
tää tänäkin päivänä tarina resuisesta reppumiehestä, 
joka ei autoliikkeessä saanut myyjiltä minkäänlaista 
huomiota osakseen. Aikansa palvelua odoteltuaan mies 
poistui liikkeestä, marssi kadun yli toiseen autokaup-
paan ja osti repullisella seteleitä kolme loistoautoa po-
jilleen. Samaan tapaan saattoi entisaikojen tukkilaisilla 
olla savottakauden päätteeksi koko kauden tienestit 
repussaan. Ja vaikka reppu ei aina ole sisältänytkään 
riihikuivaa rahaa, usein siellä on ollut jotakin muuta 
arvokasta kuljetettavaa, joillakin koko omaisuus. Toisi-
naan reppuun kätkeytyi kulkukauppiaan koko varasto 
ja toisinaan taas mäkitupalaisen tuliaiset markkinoilta 
kotiväelle. Parhaimmillaan reppu on voinut sisältää 
vaikkapa vuosikausien kullankaivuutyön saaliin, joka 
Lemmenjoelta matkasi Rovaniemen pankkiin rahaan 
vaihdettavaksi. 

Maamme tunnetuimpiin reppureissaajiin kuuluu 
varmastikin Elias Lönnrot, joka 1800-luvun alkupuo-
lella kierteli eri puolilla Suomea runonkeruumatkoil-
laan. Aika ajoin hän pysähtyi pitämään taukoa, otti 
reppunsa selästään ja istahti petäjän juurelle eväitään 
nauttimaan. Usein saman puun juurelle kokoontui 
myös lähitalojen asukkaita, joiden kertoilemat riimit 
Lönnrot kirjasi ylös ja pakkasi tauon päätteeksi rep-
puunsa. Eikä turhaan, sillä juuri noiden riimien poh-
jalta Kalevalakin aikanaan sai alkunsa. Elias Lönnrot 
on saanut nimensä myös Suomen rahahistoriaan, sillä 
onhan hänen kuvansa vuoden 1986 500 markan sete-
lissä. Ja komeileehan monissa menneiden aikojen mar-
koissa ja penneissä mänty, joka saattaa hyvinkin kuvata 
yhtä Lönnrotin matkan varrelle sattunutta petäjää.

Nyt reppuni jupiset 
riimisi rupiset

LÖNNROTIN PETÄJÄ

Lönnrotin petäjä on Kiteen kaupunkiin 
kuuluvan Kesälahden Hummovaaran kylässä 
sijaitseva mänty, jonka juurella Elias Lönn-
rot runonkeruumatkallaan kesäkuussa 1828 
pysähtyi. Täällä hän kirjasi muistivihkoonsa 
mm. Juhana Kainulaisen lausumia runoja, 
jotka myöhemmin muodostivat merkittävän 
osan ns. Alku-Kalevalasta. Kainulaisen suvun 
tiedetään käyttäneen Lönnrotin petäjää myös 
uhripuuna.

Nyt reppuni jupiset riimisi rupiset on yksi Eppu Normaalin tunnetuimmista 
kappaleista. Tämä Mikko Syrjän säveltämä ja Matti Syrjän sanoittama kappale 
julkaistiin vuonna 1984 singlenä sekä albumilla Rupisia riimejä, karmeita tarinoita. 
Se on mukana myös vuonna 1996 ilmestyneellä kokoelmalevyllä Repullinen 
Hittejä, joka on kaikkien aikojen toiseksi eniten myyty suomalainen albumi.

TEKSTI JUHA MARIENBERG

Nyt reppu jupiset riimisi rupiset

tai katkon sinulta nyörit

Nyt korvaani karmeat juttusi supiset,

kotona turhaan jaloissa pyörit

Et jättää saa pois sanaakaan

— et sitä kaunistakaan •

LÄHTEET: 
Wikipedia (fi.wikipedia.org) 
Eppunormaali.net (www.eppunormaali.net)
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O
stosreissuilla 
minulla on aina 
muistikirja muka-
nani; on mahdo-
tonta muistaa aivan 
kaikkea mitä vuo-
sien saatossa on jo 
tullut ostaneeksi. 
Mutta sitten joskus 
jos dementoituu, 
riittää yöpöydälle 

yksi ainoa kirja, kun ei kuitenkaan muista onko sen jo 
lukenut vai ei.

APUJA HARRASTUKSIIN JA EX LIBRIKSIÄ
Dementiantorjunnan eli sanaristikoiden täytön tukena 
oleva Mitä Missä Milloin -kirjasarja on oivallinen 
hakuteossarja, joka joskus vie mukanaan niin, että itse 
sanaristikon täyttö unohtuu. Kunhan muistaa aina 
joulun alla ostaa sen uusimman. Kevyempään osas-
toon sijoittuvat lukuisat kaskukirjat ja Savon Sano-
mien julkaisema keltaselkäinen Sutkaus-kirjasarja, 
josta joku pääsee kanssani nojatuoliin aina silloin, kun 
mikään muu ei enää huvita. Valitettavan harvoin.

Ollessani kakkosvirkamiehenä Vilnan suurlähe-
tystössämme 1992–1993 tutustuin 
sattumalta vanhaan herraan nimeltä 
Josifas Shapiro. Hänellä oli kerto-
mansa mukaan Euroopan toiseksi 
suurin yksityinen ex libris -kokoelma, 
yli 90 000 erilaista. Hän sai minut-
kin kiinnostumaan ex libriksistä, ja 

niinpä sitten vähitellen viikoittaisilla illallisvierai-
luillani ostin hänen kokoelmistaan noin 35 000 kir-
janomistajamerkkiä, pääosin itäeurooppalaisten tai-
teilijoiden tekemiä. Se oli kuin olisi antanut pirulle 
pikkusormensa. Sen myötä innostuin keräämään 
myös ex libriksiä käsittelevää kirjallisuutta, jota on nyt 
hyllyissäni yli 300 niteen verran.

Onnellinen on se, jolla on vain yksi harrastus. 
Omaan liikunta- tai muuhun harrasteeseen liittyvä 
kirjallisuus valtaa usein leijonanosan kirjahyllystä. 
Innostuimme vaimoni kanssa laitesukelluksesta vali-
tettavasti sukelluksen kannalta vasta vanhuuden kyn-
nyksellä, jonkin matkaa päälle nelikymppisinä. Sukel-
lukseen liittyvää kirjallisuutta on 15 vuodessa kertynyt 
lähemmäs tuhat nidettä, useilla eri kielillä, mutta hyl-
lytilan puutteen vuoksi ne ovat varastoituina pahvi-
laatikoissa autotallissa. Nyt ei auto mahdu talliin vaan 
seisoo kesät talvet ulkosalla. Elämä on täynnä valin-
toja.

SOTAHISTORIAA
Minulla on kokonainen aitallinen sotahistoriaa. 
Sotaromaanit ovat jo vuosia sitten saaneet väistyä 
historian tieltä. Erään kenraalin muistelmat siir-
sin proosahyllyyn, koska niin paljon löysin hänen 

muistikuvistaan sellaista, joka 
ei vastaa tosiasiallisia tapah-
tumia. Myös erään tietokir-
jailijan titteliä käyttäneen 
toimittajan satukirja kesällä 
1944 muka teloitetuista rin-
tamakarkureista koki saman 
kohtalon, samoin kuin häntä 
tukeneen, joissakin piireissä 
arvostetunkin historioitsijan 

Venäjää ja sen historiaa koskevaa kirjallisuutta löytyy parikymmentä hyllymetriä. 
Pietarin kirjakaupoissa ja antikvariaateissa piipahdan silloin tällöin. Ostohaluja on 
hillinnyt kohonnut hintataso ja Venäjän kulttuuriministeriön asettamat wanhain 
tawarain maastavientiä koskevat rajoitukset. Yli 50 vuotta vanha kirja tarvitsee 
kulttuuriministeriön vientiluvan. Itse olen 58vuotias, olenko minäkin siis jo antiikkia?

TEKSTI MIKKO MAKKONEN  •  KUVAT TUOMO FLINKMAN

Kotikirjastoni 
aarteita

Nyt ei auto mahdu 
talliin, vaan seisoo 
kesät talvet ulkosalla. 
Elämä on täynnä 
valintoja.
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olettamuksiin ja tarkistamattomiin tietoihin perustuva 
hengentuote. Nettitrollaukseen verrattava kirjoittelu ei 
täytä faktakirjallisuuden kriteerejä. Vapaassa maassa 
saa kirjoittaa mitä haluaa, mutta sekoittamalla faktaa ja 
fiktiota menettää kirjoittaja uskottavuutensa.

Erilaisten matrikkeleiden ohella sotahistoriallinen 
kirjastoni koostuu upseereiden muistelmista, jouk-
ko-osastohistoriikeista, sotataidon oppikirjoista, tais-
telukuvauksista, kartoista, ase- ja kalustotekniikkaa 
käsittelevistä opuksista sekä laajasta lehtileikekokoel-
mastani. Aitassa on oma kirjoituspöytänsä jonka pöy-
tälampun valossa voin rauhassa keskittyä kulloinkin 
kiinnostavaan teemaan. Pääpaino on talvi- ja jatko-
sodassa, mutta muutakin löytyy kuten Suomen sotaa 
1808–1809, jääkäriliikettä ja vuoden 1918 tapahtumia. 
Hetkellinen tai paikallinen historia liittyy usein laa-
jempiin kokonaisuuksiin. Lueskelen ristiin sekä suoma-
laista että venäläistä sotahistoriaa; usein näkemykset 
tapahtumien kulusta eroavat niin paljon, ettei kuvauk-
sia saata mieltää edes samaa taistelua koskeviksi.

Kansa taisteli -lehdet, joista minulta puuttuu 
ainoastaan numerot 8/1961 ja 9/1962, sain haltuuni 
jo kymmenvuotiaana vaihtamalla niitä koulutove-
rini kanssa: kaksi Aku Ankkaa yhteen Kansa taisteli 
-lehteen. En 

tiedä, ihmettelikö hänen sotaveteraani-isänsä missään 
vaiheessa, mihin hänen lehtensä olivat kadonneet.

Sotahistoriallisesta kirjastostani puuttuu ruskeasel-
käisestä 26-osaisesta Suomen Rintamamiehet -matrik-
kelisarjasta yhdistelmäosa 8D 17D.

MAAKUNTAHISTORIAA JA LUONTOA
Maakuntahistorian osasto on painottunut vahvasti 
Pohjois-Karjalan ja Savon historiaan, mutta myös 
luovutetun Karjalan alueesta niin Suomen kuin itäisen 
naapurimme hallinnon ajalta on kirjoja kertynyt joita-
kin satoja. Viime vuosina on Venäjällä ilmestynyt useita 
Karjalaa käsitteleviä paikallishistorioita, mutta suurel-
ta suomalaiselta yleisöltä ne jäävät saavuttamattomiin 
puuttuvan venäjän kielen taidon ja pienten painosten 
vuoksi. 

Metsästys- ja luontoaiheinen kirjastoni pursuaa 
yli äyräidensä. Karhu- ja susikirjallisuutta on kum-
paakin toista hyllymetriä, mutta ne ovat vain pieni osa 
kokonaisuutta. Eläin- ja kasvitieteellinen kirjallisuus 
on siitä kiitollinen keräilyalue, että kirjoissa esiintyvät 
faktat eivät välttämättä vanhene vuosisatojenkaan saa-
tossa. Paitsi että jotkut lajit saattavat kuolla sukupuut-

toon. Suurena aarteenani pidän Ju. I. Milenuskinin 
kirjoittamaa venäjänkielistä Volki i ih istreblenie 
(Sudet ja niiden hävittäminen) vuodelta 1957. Pai-
nosmäärää en tiedä, koska varsin kuluneen kir-
jan viimeinen sivu puuttuu. Sen rahallinen arvo ei 

liene kovinkaan suuri, mutta kulttuurihistorial-
linen mielestäni sitäkin merkityksellisempi.

Olisi tärkeää oppia kirjahyllyn jalostami-
sen taito; koska tilaa on rajatusti käytettävissä, 
täytyy oppia luopumaan jostakin antaakseen 
jollekin muulle kirjalle tilan hyllyssä. Mutta 
kuinka tehdä se sivistyneesti? Polttaa poisto-
kirjoja ei saa, jätepaperikeräykseen heittämi-
nen on sivistymätöntä, kirpputorilla niitä ei 
kukaan välttämättä osta eivätkä antikvariaatit 
ota kaikkea vastaan edes ilmaiseksi.

PROOSAA JA KEITTOKIRJOJA 
Kotimaista ja ulkomaista proosaa on muuta-
ma tuhat nidettä huoneessa johon mahdolli-
set yövieraat saavat auliisti majoittautua. Jos 
ei tule uni illalla silmään, on hyllyissä varaa 

valita unilukemista. Hyvä kirja kyllä vie mennessään 
ja saattaa huomaamatta vierähtää lueskellessa koko yö. 
Hyllyissäni on myös lukemattomia kirjoja; yksi ihmisi-
kä ei riitä kaiken lukemiseen, mutta mieltäni rauhoittaa 
se, että valinnanvaraa löytyy.

Proosa on tullut suurelta osin huutokauppaeristä, 
joita joskus ostin autokuormittain ja 
jotkut harvat kirjat per laatikko jäi-
vät pysyvästi hyllyyni. Sittemmin 
vaimoni kielsi minua käymästä huu-
tokaupoissa, että kirjavirta saataisiin 
tyrehtymään. Kotimaisilta suosik-
kikirjailijoiltani Kari Hotakaiselta, 
Veikko Huoviselta, Simo Hämäläi-
seltä ja Heikki Turuselta löytyvät 
lähes täydelliset tuotannot. Rauta-
lampilaisen kirjailija Yrjö Kaijär-
ven tuotannosta kaipaan sitä ainoata 
puuttuvaa eli runokirjaa Olet enemmän (1948). Hänen 
syntymästään tulee tänä vuonna kuluneeksi 120 vuotta.

Vaimollani on oma kirjastonsa olohuoneessamme. 
Hän lukee neljällä eri kielellä dekkareita ja omaelämän-
kertoja. Hänen lohjalainen englanninkielen opettajansa 
oli viisaasti todennut, että kevyempääkin kirjallisuutta 
saa lukea, kunhan tekee sen vieraalla kielellä. Edellä 
mainittujen painotuotteiden lisäksi kirjapaljoudesta 
pursuava hyllykkö koostuu pääosin koiria, matkailua, 
puutarhanhoitoa ja vuorikiipeilyä käsittelevistä kir-

En tiedä, ihmettelikö 
hänen sotaveteraani-
isänsä missään vaiheessa, 
mihin hänen lehtensä 
olivat kadonneet.

joista. Odotamme mielenkiinnolla sitä päivää, jolloin 
yllätämme kultaisen noutajamme Aidan kirjahyllyn 
edestä makaamasta, kirja etutassujensa välissä, luke-
massa koirankasvatuspsykologian oppikirjaa.

Laaja keittokirjakokoelmani on löytänyt sijansa 
kesähuvilalta. Keittokirjojen ylenpalttinen keräily ja 

näkyvä esilläpito ovat mieles-
täni hieman hifistelyä, sillä 
oman arvonsa tunteva kokki 
osaa laadukkaista raaka-ai-
neista loihtia gourmet-aterioita 
ilman ohjeitakin. Perinneruuat 
ovat asia erikseen ja erityisen 
vanhat keittokirjat ovat biblio-
fiilisesti arvokkaita. Erillisinä 
aiheryhminään hyllyssä ovat 47 
juusto-, 28 makkara-, 23 valko-
sipuli- ja 205 olutaiheista kirjaa. 

45 sauna-aiheista kirjaa ja hyllymetrin verran kala(s-
tus)aiheisia kirjoja odottaa lukijaansa rantasaunalla, 
missä kuvittelen olevan teemaa tukeva ympäristö ja 
missä luulen ehtiväni niitä lueskella, tai ainakin unek-
sin siitä. •

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

Sittemmin vaimoni 
kielsi minua käymästä 
huutokaupoissa, että 
kirjavirta saataisiin 
tyrehtymään. 
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IN RIO DE JANEIRO

OLYMPIC
GAMES

Ex tempore alkoi maailmanmatkaaja 
Timon Rio de Janeiron olympia-/
numismatiikkamatka. Yrityksen 
toimihenkilöt olivat kesälomansa pitäneet 
ja oli Timon aika poistua kuvioista. Siihen 
ei pitkiä miettimisaikoja jäänyt. 

TIMO RUOTSALAINEN

T
imo luovutti tehtävän sihteerilleen 
Armille: osta lentoliput (ei montaa vaih-
toa) ja kisaliput, etsi numismatiikkaliik-
keet, nähtävyydet, hotelli ja lähtö parin 
päivän päästä. 

Ja pian kaikki paperit jo olivatkin toimitusjohtajan 
pöydänkulmalla. Ainoastaan hotellin vaihdoin hos-
telliksi, sillä kohtuuhintaista hotellia olympialaisten 
aikaan oli vaikea saada ja maailmanmatkaaja on tottu-
nut vaatimattomampiinkin olosuhteisiin. Ainut kriteeri 
valinnassa oli suurkaupungissa, että se on kilometrin 

säteellä keskustasta. Siitä on hyvä lähteä minne tahansa 
metrolla tai bussilla. Riossa metro oli nopein ja halvin. 
Ei kyllä taxikaan kallis ollut.

1½ viikon aikana tuli käveltyä enemmän kuin vuo-
dessa vapaa-aikanaan. Lukijat muistavat myös maail-
manmatkaaja Timon toisesta harrastuksestaan, kori-
pallosta. Niinpä KatajaBasketin ”pääfanilla” oli Riossa 
tavoitteena nähdä jotkut kaksi kisaa näistä suunnitel-
mistaan: miesten keihäsfinaali, koripallon loppuottelu 
ja Usain Boltin 100 m juoksu. Yksi näistä lopulta sitten 
onnistui: miesten keihäsfinaali. Bolt juoksi jo tulopäi-
vänä ja koripallon loppuottelu oli loppuunmyyty. Mus-
tan pörssin lippu olisi ollut 700 realia, noin 200 €, 
joten jätin väliin koko ottelun.

Mutta ainoaa mitaliamme olin kannustamassa, 
Mira Potkosen nyrkkeilypronssia. Mitali ei jäänyt kan-
nustuksesta kiinni; askillisen Mynthoneita kannustus 
vaati. Yleisö tietää ainakin Katajan koripallosta ulko-
maanturneilla että ”pääfani” Timo on paikalla, yksi vas-
taan 2000 vastustajan kannustajaa. Pitää taktikoida ja 
huutaa silloin kun vastustajan fanit on hiljaa.

MUSEO NATIONAL DE 
BELLAS ARTES
Museoita on paljon Riossa 
ja matkaaja Timo oli niitä 
riittävästi kiertänyt. No 
comments.

TIMON 
SILMIN 

NÄHTÄVYYKSISTÄ

Coreo Verdo on 30 metriä korkea 
Jeesuspatsas vuorenhuipulla noin 
kymmenen kilometrin päässä 
keskustasta. Oli elämys katsella 
Rio de Janeiroa sieltä käsin.
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Numismatiikka- 
liikkeet
Numismatiikkakierros 

Riossa. Löysin 4 liikettä joista 

kolmessa vierailin. Näin 

nopealla lähtö päätöksellä 

en ehtinyt ottaa kontaktia 

paikallisiin keräilijöihin.

RCOPACABANAN RANTA 
Riittää kovempikuntoiselle-
kin koko 7 kilometrin ranta 
pehmeässä valkoisessa 
hiekassa kävellä. Välillä voi 
tulla vastaan kymmeniä 
paikallisen mehun myyjiä, 
iceteetä ja sitruunajuomaa 
sekoitettuna. Myyjillä roik-
kuu 2 terästynnyriä joista he 
sekoituksen tekevät. 
Paikallinen Caiparina oli 
iltaelämän myyjillä pää-
juoma, vodkaa, puristettua 
sitruunaa ja jäitä. Niitä 
joutui muutamia kymmeniä 
matkaaja Timo tarjoilemaan 
eri olympiaturisteille.

LKÖYSIRATA 
PAO DE ACUCAR 
575 m pitkä köysirata 
ja 220 m korkeudella 
merestä. Joitakin voi 
hivenen epätasainen 
liikkuminen jopa 
pelottaakin, ainakin siltä 
vaikutti kun matkaaja 
Timo seurasi muita 
kanssamatkustajiaan. 
Elämys tämäkin.

NUMISMATICA VIEIRA
Omistajat Julio Vieira Filho, teräsvaari 81v., ja poika Julio 
Cesar Vieira 44 v. sekä ainut englantia puhuva Franci Michele 
Silvia. Silvian paras alue on kansainväliset kolikot. myynti- ja 
ostoliikkeestä löytyy antiikkia, kulta-, hopea- ja pronssirahoja, 
seteleitä. 
Keräilijä Timo kyseli olisiko hänen alueisiinsa kohteita. Käytiin 
läpi Suomi, Venäjä ja Ruotsi-kolikot, erikoista mutta kohta-
laisesti jopa oli. Sitten käytiin käsiksi Timon suureen keräily-
alueeseen: Specimen-setelit ympäri maailmaa. Omistaja Julia 
hämmentyi kun Timo kaivoi listansa (pieni puhelinluettelo) että 
nämä Pickin numeroilla minulla on. 
Kävimme teräsvaari Julion kanssa vajaat 70 kansiota läpi, joista 
ostin n 17 specimen-seteliä kokoelmiini. Pääosa Brasilian setelei-
tä eikä tuhansia euroja kappaleelta maksavia. Kohtuuhintaisia 
ja vielä pienen kokonaisalennuksenkin sain, ja jopa American 
express -luottokortti kävi vaikkei sillä rahaa mistään saanutkaan. 

DPL-NUMISMATICA
Keskustassa kävelymatkan 
päässä edellisestä numismatic 
Vieirasta. Yksi perustajista 
ja omistajista Artur T. de 
Lima, 74 v. 
Perustettu 1985, Tulevina jatka-
jina ja omistajina poika Daniel 
Lima 48 v. ja englannin kieltä 
taitavana Dione Santos. Heillä 
päälajeina Brasilian metalli- ja 
setelirahat. Mutta löytyy myös 
maailmalta. Kiertäneet USA:n, 
Berliinin, Maastrichtin (Val-
kenburg) messujakin. Kuvia 
henkilöistä ei saanut ottaa tur-
vallisuussyistä, ammattimaista 
hyvää palvelua. Ostojakin tuli, 4 
specimen-seteliä 5 %:n alennuk-
sella ja suomeakin vähän.

vesikatto- ja 
vesieristystyöt
• katot • seinät

käytämme 
kotimaisia 

katepal-tuotteita

Sakari Virta
40 vuoden kokemus alalta.

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

J

Vanerialan erikoisliike

Salpakankaankatu 36, 80110 Joensuu, p. 010 322 0850 
info@palavaneri.fi www.palavaneri.fi
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OLYMPIARAHAT
Eri urheilulajeista alettiin valmis-
taa 1 Realin kolikoita 2012 jolloin 
Rio valittiin 2016 kisaisännäksi ja 
näitä kolikoita painettiin 2012–2016 
eri lajeihin eri määrä joka vuosi. 
Paras näistä on vuosi 2012 joita ei 
tehty kuin 2 milj. kappaletta; on 
keräilyraha joka pitää arvonsa. Sitä 
ei saanut kuin kokonaisseteissä, 
hinnat vaihtelevia. •

NUMISMATICA MOEDAS & MOEDAS 
+ RAHANVAIHTOPISTE
Toinen omistajista Mauricio Comez Ferrara 
47 v. Kauppias ja keräilijä, ollut kauppiaana 20 
vuotta. Keräilijänä aloitti Brasilian seteleistä ja 
kolikoista. Kiertänyt messuja USA:ssa,  Euroo-
passa esim. Maastricht. Liikkeestä löytyy paljon 
lasitaidetta, koruja ja vähemmän numismatiik-
kaa. Numispuolelta maailman kolikot ja setelit. 
Ystävällinen palvelu ja kauppaakin tehtiin 
Brasilian specimen-seteleistä.
Kuva 1000 cruzeiros 1963 specimen.

Viro pääsi yllättämään eurokeräilijät kesän 
lopulla eli 19.8., kun se julkaisi yllättäen 
BUvuosisarjan 2016 itsenäisyytensä 
25vuotispäivän kunniaksi.

K
esä- heinäkuussa etsiskelin tietoja maista joi-
den 2016 irtokolikoista tai BU-sarjoista ei ollut 
kuulunut vielä mitään tietoa, mutta silloin ei 
kellään ollut vielä tietoa ko. vuosisarjasta.

Yllätys tämä oli myös siksi, että euron 
käyttöönoton 2011 jälkeen ainoat Viron tekemät eurokolikot 
ovat olleet vuosina 2012 ja 2015 1+2 centin irtokolikot sekä 
kyseisen vuoden yhteislyönti-erikoiskakkoset ennen kuin 
tänä vuonna sitten ilmestyi ensimmäinen oma erikoiskak-
konen Paul Keres sekä toinen BU-sarja nyt. 

Lyöntimäärät ovat kuitenkin sekä erikoiskakkoselle 
(Keres 500.000) sekä vuosisarjalle huomattavasti pienem-
mät kuin aiemmin. Tosin Euroopan Lippu-Viron lyönti-
määrä lienee ollut myös vain 300.000–400.000. Tieto 
vahvistuu lähiaikoina, mutta 2012 TYE oli kuitenkin 2,0 
miljoonaa ja ensimmäistä virallista BU-sarjaa valmistettiin 
kuitenkin 50.000 kpl ja lisäksi tehtiin ns. Posti-sarja (ei-vi-
rallinen BU). 

Eestiksi BU on Eesti taasiseseisvumine engl. The resto-
ration of  Estonian independence. Sarja on valmistettu Suo-
men Rahapajalla ja sen lyöntimäärä on vain 20.000. Sarja 
on tullut äskettäin myyntiin myös suomalaisille rahakaup-
piaille. 

Kannessa uusi päivä (=alku?) koittaa loistavana, muuten 
sarja on mustavalkosävytteinen Viron lippuja lukuun otta-
matta. Ulkoasu on mielestäni loistava. Hyvin tehty sarja, 
jonka on suunnitellut Vladimir Taiger. •

Viro yllätti €urokeräilijät

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

Vahvaa osaamista 
jo 36 vuotta!

TEKSTI EUROKERÄILIJÄ JUSSI  •  KUVA EESTI PANK
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P
öydän antimista päätellen 
pitäisi jokaiselle haluavalle 
jotain löytyä. Amuletteja 
tehdään melkein kaikista 
materiaaleista. Kulta, hopea, 
pronssi, puu, metalli, valu, 
muovi. Kaikki työt ovat 
käsintehtyjä ja suurin osa 
kellosepäntarkkuudella val-

mistettuja uskonkoruja. Myös Kauko-Aasian huuto-
kaupoissa on ollut myynnissä paljon Buddha-amu-
letteja. Harvinaisimmista maksetaan huikeita 
summia niiden historian, materiaalin ja käsityötai-
don määrätessä hinnan. 

Maailmanmatkaaja Timon esitellessä tyttärensä 
Lauran Thaimaan vaihtokansiota kuulijat (eli Budd-
ha-kauppiaat) olivat ihmeissään, mistä (falangi = 
valkoinen) on löytänyt noin vanhoja ja erikoisia sete-
leitä. Kauppiaatkin olivat niistä elämänsä aikana 
nähneet vain murto-osan. Kyselin Hua Hinin rahake-
räilijöistä, mutta ulosanti oli niukkaa eli mitään jär-

Buddha-

amuletit

jestäytyneitä keräilijöitä ei tiedossa ollut. Kahdeksan 
vuoden aikana Timo oli muutaman kotikerääjän löy-
tänyt ja ollut heidän kanssa puheissa. Yleensä löyde-
tyt keräilijät olivat polveutuneet suvussa ja saaneet, 
niin kuin mekin, alkulähteet vanhemmilta ja suku-
laisilta. 

Keräilijä Timo ei hellitä vaan jatkaa reissua ja 
uusien keräilijöiden etsimistä. Hua Hiniin Timo 
on saanut joitakin keräilijänalkuja. Ex-joensuulai-
sen autokauppiaan Kari Männikön tytön Niinan 
keräily on saanut alkunsa Timon innoittamana. Tällä 
hetkellä 6-vuotias Niina omistaa yhden Hua Hinin 
laajimmista kokoelmista, Timo tuo aina uutta maa-
ilmalta mukanaan. Tässä vaiheessa isä Kari joutuu 
sponsoroimaan vielä tytön harrastusta. Timo onkin 
kannustanut isää, että sijoitus ei mene hukkaan.

Aivan Buddha-kauppiaiden vieressä on yksi 
komeimmista Thaimaan rautatieasemista, vieressä 
on kuninkaalle tehty oma kuninkaan odotushuone. 
Kuten kuva kertoo, käsityössä ei ole säästelty. 

Suosittu uskontunnistekoru Kaukoidästä

Hua Hinin Buddhaamulettikauppiaat ovat koonneet myyntipöytänsä aivan 
rautatien varteen valtavan lehtipuun alle. Miehistä koostuva kauppiasryhmä 
kokoontuu päivisin noin kello 10—15 välille myymään ja vaihtamaan Buddha

amuletteja. Buddhakauppias Sutfirat Khpsungnoen, 63 v., kertoi myyneensä jo 
vuosikymmeniä. Häneltä löytyi kukkarostaan joitain Thaimaanseteleitäkin.

TIMO RUOTSALAINEN

LKäsityön mestari 
Anek.

RRValmis amuletti 
uusissa Anekin 
tekemissä kuorissa.

RBuddhaamuletti
kauppiaita, vas. 
Sutfirat Khpsung
noen, ison lehtipuun 
varjossa rautatie
aseman vieressä.
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Buddha-amulettivalmistaja ja kauppias Mr. Anek 
Karuhanan, 49 v., työskentelee Comsit-kadun jalkakäy-
tävällä, jossa myös aamu- ja keskipäivän aikaan on muita-
kin kauppiaita. Anek on tehnyt amulettien kuoria ja teli-
neitä 7 vuotta. 

Hänen yhden neliön kokoinen työpöytänsä sisältää 
kaiken. Ruuvipenkin, nestekaasulämmittimien, joukon 
erimallisia pihtejä, raaka-aineita. Raaka-aineista suosi-
tuin on nykyisin akryyli. Korukuorien tekijältä ja kor-
jaajalta vaaditaan huippukäsityöosaamista, suutarin ja 
kellosepän yhteiskombinaatiota. Anekilla oli haastatte-
lupäivänä erittäin kiire, sillä asiakkaat odottivat korjaus-
töidensä valmistumista, niin kuin pikasuutarissa. 

Buddha-uskonto on pääuskonto Thaimaassa. Sen ker-
too yrittäjä Anekin selkä, johon on tatuoitu kaikki mahdol-
linen Buddha-uskontoon liittyvä.

Keräilijä Timo tekikin pari uutta numismatiikan keräi-
lijää lahjoittaen Timon vakiohierontapaikan työntekijän 
”Tuituin” lapsille Miaulle ja Tonille keräilyn alkuun joita-
kin suomalaisia ja venäläisiä seteleitä. •

UTimo uudet keräilijä
kaverit Miau ja Ton. 

DKorunvalmistaja Anekin selkään 
tatuoituja uskonnollisia tekstejä. 
”Maassa maan tavalla, tuumaa 
maailmanmatkaaja Timo”.

YKauppiaiden 
pöydän 
tarjontaa.

yKuninkaan odotushalli 
rautatieaseman vieressä.

J
oskus 1970-luvulla lauleli Muska 
Babitzin otsikon mukaista kappaletta. 
Harvemmin sitä viime vuosina on tul-
lut kuulluksikaan, mutta jokin aika sit-
ten kuulin sen eräältä radion kanavalta. 
Tuolloin mieleeni tuli ajatus, olikohan 
kappale jollain tapaa silloinen postin 
tilaustyö Muskalta. Olihan postikortin 

suosio viestin välittäjänä jo noihin aikoihin alkanut hii-
pua. Kirjeitä vielä kirjoiteltiin, mutta puhelinten yleis-
tyttyä oli niiden osuus vähentynyt voimakkaasti. No, 
tuskin sentään postin tilaustyöstä tässä oli kuitenkaan 
kyse.

Kirjoita 
 posti- 
     korttiin

TEKSTI MATTI VIRRANTALO 
KUVAT KIRJOITTAJAN KOKOELMASTA

Postikortti säilytti ja on edelleenkin säilyttänyt jos-
sain määrin asemansa joulutervehdysten lähettämi-
sessä ja käytetäänhän sitä jonkun verran vielä muun 
muassa terveisten lähettämiseen lomamatkoilta. Ystä-
vänpäivän ja pääsiäistervehdysten lähettämiseen on 
postikin koettanut markkinoida sitä julkaisemalla 
myös näitä varten omat postimerkkinsäkin. Muu-
toin postikortin lähettäminen on omien havaintojeni 
mukaan jäänyt varsin vähiin.

Sittemmin ovat tulleet kännykät tekstiviestimah-
dollisuuksineen ja  älypuhelinten mukana ’kaiken maa-
ilman’ Facebookit ja Twitterit, WhatsApp- yms. viesti-
sovelluksista puhumattakaan.

Kortti Joensuusta 
Hiitolaan 26.6.1902 
(postileimalla 
27.6.1902). Siinä 
kirjoittaja kertoo 
Joensuukuulumi
siaan ja ’juhannus
ilo’kokemuksiaan! 
Osoitetietojen 
käsialaan ei moni
kaan taida tänä 
päivänä kyetä!
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Mutta mitäpä näistä sähköisistä viesteistä jää jäljelle 
sen jälkeen kun ne on poistettu laitteesta tai ne ovat 
kadonneet muutoin, vaikkapa sattumalta. Toisaalta voi 
kysyä, onko tarpeenkaan säilyttää kaikkea. Ei varmaan 
ennenkään ole kaikkia kortteja ja kirjeitä säilytetty 
ja jätetty niitä jälkipolvien luettaviksi ja tutkittaviksi. 
Mutta onneksi niitä on jäänyt ja postikortit ovatkin var-
sin yleinen keräilykohde. Sisältäväthän ne paljon tietoa 
aikalaisten elämäntavoista ja historiasta.

VANHAA HOHTOA 
Kieltämättä noissa vanhan ajan postikorteissa on 
hohtoa monellakin tapaa. Oma keräilyni on rajoittunut 
pitkälti Joensuun ja parin muun kunnan paikkakunta-
korttien keräilyyn. Kaivoin korttikokoelmastani pari 
Joensuu-aiheista postikorttia reilun sadan vuoden takaa 
esimerkeiksi siitä, miten postikortteihin oli mahdollista 

viestinsä kirjoittaa. Vielä 1900-luvun alkuvuosiin 
saakka oli kortin taustapuolelle kiellettyä kirjoittaa 
mitään muuta kuin osoitetiedot ja viestit yms. oli 
kirjoitettava kortin etupuolelle. Jo 1800-luvun lopulla 
olivat alkaneet yleistyä kuva-aiheet postikortteihin 
ja kun niitäkin sai painaa vain kortin etupuolelle, tuli 
tarve jättää myös kirjoitustilaa viestille. Ja tuota etu-
puolen kirjoitustilaa käytettiinkin sitten joskus varsin 
tehokkaasti hyödyksi. Tästä on hyvänä esimerkkinä 
kortti 1. Jos oli paljon kerrottavaa, täytyi pienentää 
tekstin kokoa. Jopa niin, että tuo tämän päivän jok-
seenkin yleinen ’max 160 merkkiä’ monesti ylittyi!

Postikorttien osoitepuolen puolittaminen ja sen 
toiselle puoliskolle viestin tms. kirjoittaminen yleistyi 
1905 ja se virallistettiin vuonna 1906 Rooman kan-
sainvälisen postikongressin päätöksellä (Lähde: Pos-
timuseo). •

RUudenvuodentervehdys 
Joensuusta Korsoon posti
leimalla 29.12.1908. Kortin 
kustantaja joensuulainen 
Schluterin Kirjakauppa
yhtiö. Kuvapuolelta on 
kirjoitustila poistettu ja 
osoitepuoli jaettu kahtia. 
Niin lähettäjien kuin 
vastaanottajankin nimet 
Wirtamo ja Axelson ovat 
muuten varsin tunnettuja 
Joensuun historiasta! 

Kortti Joensuusta 
Viipuriin 23.11.1901 
(postileimalla 
25.11.1901) ja 
kuvapuolella 
klassinen lyseo. 
Tekstissä kirjoittaja 
kertoo kuvassa 
olevan kaupungin 
lyseon ja kirjoittaa 
sitä kutsuttavan 
’Kissalan linnaksi’.
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M
etsänhoitaja, reservin kapteeni Lauri 
Quist kuoli 21.4.2016 Lappeenrannassa 
96 vuoden ikäisenä. Hän syntyi Lap-
peen pitäjässä 30.1.1920. Hänen iso-
isänsä oli tullut Ruotsista 1890-luvulla 

perustamaan Lauritsalaan Oy Kaukas Ab:n rullateh-
dasta. Laurin isä työskenteli saman tehtaan myyntipääl-
likkönä. Käytyään kansakoulun hän siirtyi oppikouluun 
Viipuriin, jossa asui viikot isoisänsä luona. 

Kesät perhe vietti Taipalsaaren Kattelussaaressa. 
Saaren ja Saimaan luonnolla oli suuri vaikutus hänen 
elämänvalintoihinsa ja harrastuksiinsa. Jo pienenä poi-
kana hän kiinnostui kasveista, linnuista ja perhosista. 
Niihin liittyvät harrastukset jatkuivat elämän loppupuo-
lelle saakka. 

Tieto talvisodan syttymisestä tavoitti hänet Viipu-
rin reaalilyseossa kesken oppitunnin. Isänmaallisen 
kodin poikana hän oli osallistunut jo useamman vuoden 
Kaukaan suojeluskunnan toimintaan. Hän päätti pyr-
kiä vapaaehtoisena rintamalle. Koulutuksen jälkeen hän 
ehti osallistua sotatoimiin muutaman viikon ajan ennen 
talvisodan päättymistä.

Jatkosodan alkaessa hänet sijoitettiin jalkaväkiryk-
mentti 11:een Uhtualle, jossa haavoittui syksyllä 1941. 
Reserviupseerikoulun käytyään 1942 hän palasi entiseen 
rykmenttiinsä panssarintorjuntatykkijoukkueen johta-
jaksi. 

1944 kesäkuun alussa rykmentti siirrettiin Karja-
lan kannakselle Kivennavalle. Kannaksen torjuntatais-
teluissa Heinjoella hän haavoittui vaikeasti. Kolmen 
kuukauden kuluttua hän oli kuntoutunut ja osallistui 
rykmenttinsä tykkikomppanian mukana Tornion mai-
hinnousuoperaatioon saksalaisten selustaan. Tornion ja 
Rovaniemen taistelujen jälkeen hänen sotatiensä päättyi 
Kittilässä marraskuussa 1944. 

Sodan päätyttyä hän aloitti opinnot Helsingin yli-
opiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa, 
josta valmistui metsänhoitajaksi ja sai työpaikan Oy 
Kaukas Ab:ltä (sittemmin Tehdaspuu ja UPM-Kym-
mene). Työuransa aikana Savonlinnassa ja Joensuussa 
hän vastasi siitä, että yhtiön tuhannet metsähehtaarit 
olivat hyvässä kasvukunnossa ja tuottivat yhtiön puun-
jalostustehtaille hyvää raaka-ainetta. 

RAKKAAT HARRASTUKSET 
Eläkkeelle jäätyään hänellä oli aikaa paneutua harras-
tuksiinsa toden teolla. Nuoruudessa aloitettu perhos-
harrastus jatkui ja siihen liittyvät matkat veivät hänet 
niin Etelä-Amerikan viidakoihin, kuin useisiin Aasian 
ja Afrikan maihin. Hän toimi aktiivisesti Suomen Per-
hostutkijain seurassa ja välitti paljon lajitietoutta mm. 
Helsingin yliopistolle. Hänen kokoelmansa sisältää 
useita tuhansia perhosia.

Hänen kiinnostuksensa kasveihin näkyy yhä 
tänään Joensuun Vainonniemen alppiruusumetsi-
kössä. Hän kasvatti taimet siemenistä ja lahjoitti ne 
Joensuun Yliopiston kasvitieteelliselle puutarhalle 
Botanialle.

Numismatiikka oli toinen tärkeä harrastus. Hän 
oli Pohjois-Karjalan numismaatikoiden perusta-
jajäsen, toimi kymmenen vuotta sen puheenjohta-
jana. Suomen Numismaatikkoliiton hallituksessa ja 
varapuheenjohtajana hän toimi useita vuosia. Hänet 
nimitettiin Pohjois-Karjalan numismaatikoiden kun-
niajäseneksi.

Hän oli luonteeltaan aktiivinen ja tiedonhalui-
nen ja suhtautui maailmanmenoon ja elämänilmiöi-
hin suurella mielenkiinnolla. Hän pysyi virkeänä ja 
toimintakuntoisena ja seurasi tiiviisti uutislähetyksiä, 
luki päivän lehdet ja useita aikakauslehtiä  hyvin kor-
keaan ikään saakka.

Kesäpaikalla Puruvedellä hän sai viettää liki nel-
jäkymmentä kesää puolisonsa kanssa viime vuosiin 
saakka. Paikka oli toiveitten täyttymys, se oli lähisu-
vun tärkeä kokoontumispaikka, jossa järvi antoi run-
saita saaliitaan, ja linnut ja perhoset toivat suurelle 
luonnonystävälle paljon mielihyvää.

Viimeiset 25 vuotta Lauri asui puolisonsa kanssa 
Lappeenrannassa.

Häntä jäivät kaipaamaan puoliso Ulla-Maija, neljä 
lasta, kymmenen lastenlasta ja kymmenen lastenlas-
tenlasta. •

Juha Quist
Kirjoittaja on vainajan poika

Lauri Quist   in memoriam 
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M
ittavan harrastustyön 
numismatiikan parissa 
tehnyt metsänhoitaja 
Lauri Quist menehtyi 
96-vuotiaana 21.4.2016 
Lappeenrannassa. Tulin 
tuntemaan Laurin 1960-
luvun lopulla hänen opas-

taessaan meitä nuorempia rahojen keräilyyn ja numis-
matiikkaan. Hän oli yksi 
yhdistyksemme perustajajä-
senistä ja pitkäaikainen hal-
lituksen jäsen. Lauri toimi 
puheenjohtajana 1975–1986.

Hän piti tärkeänä numis-
maatikkojen palvelutehtävää 
ja informaatiota myös kan-
san parissa. Hänen vitriini-
kohteensa loivat perustan 
moniin eri näyttelyihin. Eri-
tyisesti hänen setelikokoel-
mansa kiinnostivat näyttelyvieraita. Tapahtumien jär-
jestelyt hän hoiti erinomaisesti johtaen ja delegoiden. 
Yhdistyksen jäsenmäärä alkoi kasvaa. Osaltaan tähän 
vaikutti Laurin yhteydenpito maakunnan tiedotusväli-
neisiin ja eri alojen harrastajiin.

Lappeenrantaan muuttamisen jälkeen hänen 
yhteytensä Pohjois-Karjalaan säilyivät. Lauri osallis-
tui muun muassa liiton syyskokoukseen Polvijärven 
Huhmarissa 2005. Lauri itsekin kantoi vastuuta liiton 
toiminnasta ollessaan hallituksessa 1979–1986. Tänä 
aikana hän toimi kolme vuotta liiton varapuheenjoh-
tajana. Hänelle myönnettiin liiton pronssinen ansio-
mitali. Pohjois-Karjalan Numismaatikot nimesi hänet 
kunniajäsenekseen. Lauri jos kukaan on kiitokset 
ansainnut.

Laurin toiminnalle oli luonteenomaista silto-
jen rakentaminen, yhdessä tekeminen ja toisen huo-
mioon ottaminen. Lauri oli aktiivinen aikansa tapahtu-
mien seuraaja ja havainnoija elämänkaarensa loppuun 
saakka. Olemme menettäneet numismaatikkojen piirin 
merkkihenkilön ja eturivin vaikuttajan. •

Laurin toiminnalle oli 
luonteenomaista siltojen 
rakentaminen, yhdessä 
tekeminen ja toisen 
huomioon ottaminen. 

Muistikuvia
METSÄNHOITAJA LAURI QUISTIN 
NUMISMATIIKAN POLUILTA 1967–2005

TEKSTI RAIMO VÄNSKÄ  •  KUVAT RAIMO VÄNSKÄ JA MATTI VÄNSKÄN ARKISTO

UPohjoisKarjalan numis
maatikkojen 20. kerhoko
kous pidettiin Tuupovaaran 
Koverossa Matti Vänskän 
talossa 22.5.1967. Kuvassa 
vasemmalta lukien tuo
tantopäällikkö, pj. Kauko 
Hämäläinen, pankinjohtaja 
BjörnErik Saarinen, 
kihlakunnantuomari Lauri 
Kukkonen, varatuomari 
Pekka Kärkkäinen, 
metsänhoitaja Lauri Quist, 
yliluutnantti evp. Viljam 
Lankinen, kauppias Matti 
Vänskä, piirieläinlääkäri H. 
Schreck ja myyntipäällikkö 
E. Penttinen. Kerhon 
perustava kokous pidettiin 
10.10.1963.

RLauri tunnettiin 
monipuolisena rahanäyt
telyiden esittelijänä, 
kuten PohjoisKarjalan 
Säästöpankin Niinivaaran 
konttorin tiloissa 
pidetyissä 1980luvun 
näyttelyissä. 

Lauri Quist toimi meklarina ja Heikki Poutanen 
sihteerinä Suomen Numismaatikkoliiton syysko
kouksen huutokaupassa Joensuussa 1986.
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RLauri oli mukana myös, 
kun liiton syyskokouksen 
2005 yhteydessä Ahti 
Ilvoselle luovutettiin 
yhdistyksen kunniajäsen
kirja. Vasemmalta lukien 
yhdistyksen kunniajäsen 
Lauri Quist, pj. Teemu 
Kortelainen, sihteeri 
Armi Hakkarainen sekä 
pitkäaikaisin hallituksen 
jäsen ja usean aiemman 
jakson puheenjohtaja Ahti 
Ilvonen.

xPohjoisKarjalan Numis
maatikot ry:n alkuvuosien 
johtomiehiä ja vastuunkan
tajia olivat ylilääkäri Olavi 
Koskinen (vas.), metsän
hoitaja Lauri Quist ja ent. 
kansanedustaja Toivo 
Niiranen. Kullakin heistä 
oli numismatiikan lisäksi 
omat harrastusalueensa.

 
LKaksi veteraania pro
fessori Veijo Saloheimo ja 
metsänhoitaja Lauri Quist 
Suomen Numismaatikko
liiton ja isäntäyhdistyksen 
30vuotistapahtumassa 
Karjalan Talossa Joen
suussa 2000.

Lauri tunnettiin monipuolisena numismatiikan 
asiantuntijana ja pidettynä seuramiehenä. Tässä ovat 
juttuseurana rva Linkosalmi ja Ahti Ilvonen Polvijärven 
Huhmarissa liiton syyskokouksessa 2005. Mainitta
koon, että Ahti on kuulunut PohjoisKarjalan Numis
maatikot ry:n kantaviin voimiin 1970luvulta lähtien.
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Moni varmaan yhtyy mielipiteeseeni 
siitä, että 2 €kolikoiden keräily on 
suosituin eurokolikoiden keräilykohde 
ja niistä etenkin erikoiseurojen keräily.

O
n keräilijöitä, jotka yrittävät 
kerätä mahdollisimman laa-
jan erikoiseurojen kokoelman 
kuten minäkin (kerään molem-
mat reunavariantit BU-laa-
tuisista kolikoista sekä mah-
dolliset BU-laatuiset variantit 
reunavarientteineen). Lienee 

myös keräilijöitä, jotka haluavat myös Proof-laatuisen 
version tai coin cardin itselleen mikäli niitä on valmis-
tettu.

Sitten on varmasti paljon niitä keräilijöitä, jotka 
yrittävät löytää kaikki erikoiskakkoset kiertokolikkoina 
tai keräävät mitä erikoiskakkosia kierrosta löytyy välit-
tämättä puuttuvista kolikoista. Jotkut puolestaan voivat 
rajoittaa keräilyn koskemaan vain oman maan erikois-
kakkosia jne. 

Se on ainakin varmaa, että viimeisten reilun viiden 
vuoden aikana vaihtorahojen joukosta löytyy yhä har-
vemmin erikoiskakkosia 
(tästä olen kuullut henki-
löiltä, jotka reissaavat pal-
jon työkseen Euroopassa 
sekä siellä työskentelevil-
täkin). Esimerkiksi eräs 
meidän Euroopassa työs-
kentelevä jäsenemme ker-
toi, että Luxemburgin eri-
koiskakkosia ei ole oikein 
löytynyt enää kierrosta sit-
ten vuoden 2009 jälkeen. 
Toinen keräilijäystäväni ajaa paljon Euroopan halki ja 
hän on huomannut saman seikan. Vastaavanlaisia esi-
merkkejä on enemmänkin. Tämä puoltaisi näkemystä 
erikoiskakkosten laajasta keräilyinnosta kaikkialla 
Euroopassa. Toisaalta samaan aikaan vanhempien 
UNC-laatuisten erikoiskakkosten tarjonta rahakaup-
piailla on pienentynyt. Eikä niitä juuri enää kierrosta-
kaan löydy. 

AIHEPIIRIKATEGORIAT
Kolikoiden aihepiirin jakaisin karkeasti viiteen eri luok-
kaan eli ”kategoriaan” (kirjoittajan huomautus: puhtaasti 
omakeksimä ilman mitään tieteellisempää pohjaa).

Jonkin tapahtuman vuosipäivään liittyvät
(esim. 2004 Vatikaanivaltion perustamisesta 75 v., 2005 
Itävallan valtiosopimus 50 v., 2006 Vatikaani Sveitsiläis-
kaarti 500 v., 2007 Rooman Sopimus 50 v., 2014 Hollanti 
Kuningaskunta 200 v.)
Näitä kolikoita lienee eniten kun ottaa huomioon 81 
yhteislyöntikolikkoa. Laskeskelin näitä olevan n. 140 kpl.

Muut, sekalaiset
(esim. 2004 Suomi EU:n laajeneminen, 2005 Belgia Bel-
gian ja Luxemburgin talousliitto, 2006 Belgia Atomium, 
2007 Portugali EU-puheenjohtajuus, 2010 Luxemburg 
Suurherttuakunnan vaakuna).
Näitä kolikoita puolestaan laskin n. 70 kpl.

Osavaltioon, alueeseen tai kaupunkiin liittyvät
(esim. Saksan osavaltiot 2006–2016, 2008 Saksa/väärä 
kartta F, 2012 Portugali Guimaraes, 2014 Latvia Riika, 
2016 Liettua Vilna?).
Näitä sain laskettua n. 60 kpl.

Henkilöön liittyviä
(esim. 2004 San Marino Bartolomeo 
Borghesi, 2005 Luxemburg Henri ja 
Adolphe, 2007 Vatikaani Paavi Benedic-
tus XVI, 2009 Belgia Louis Braille, 2012 
Suomi Helene Schjerfbeck).
Näitä kolikoita löysin n.55 kpl.

Urheilutapahtumiin liittyvät
Viimeksi mainittuun kategoriaan en löy-
tänyt kuin 7 kolikkoa, mutta urheiluai-
heiset kolikot lienevät kuitenkin erittäin 

suosittuja keräilykohteita arvostaan riippumatta. Uskoi-
sin tämän olevan suostuin ”kategoria” näistä viidestä, jos 
joku keräilee aihepiireittäin erikoiskakkosia. 

Ensimmäinen urheiluaiheinen 2€cc-kolikko (2€cc=2 
euro commemorative coins= yleisesti käytetty lyhenne 
erikoiseuroista) olikin samalla kaikkein ensimmäinen 
erikoiskolikko eli 2004 Kreikan Ateenan olympialaiset, 
seuraavaksi ilmestyi 2006 Italian Torinon olympialaiset, 
2009 Portugalin Lusophony games oli seuraava ja sit-

ten 2011 Kreikan Special olympics. 2016 alkuvuodesta 
ilmestyi Ranskan omien jalkapallon EM-kisojen kun-
niaksi lyöty erikoiskakkonen. 

Viimeisimmät ovatkin tämän vuoden Rion olympia-
laisten Team Belgium ja Team Portugal. Myös Virolta on 
joidenkin lähteiden mukaan tulossa Rion erikoiskakko-
nen, mutta arvelisin sen kyllä jo ilmestyneen, sillä 10 € 
on heiltä jo ilmestynyt aiheenaan Rion kisat.

TAULUKOSSA TIIVIISTI 
Oheisessa taulukossa on erikoiskakkosten määrä 
taulukossa n.330 - 340 kpl. Jokainen kolikko on siinä 
huomioitu erikseen esim. Maltalta voi samasta koli-
kosta olla parhaillaan 3 eri versiota (Ggantija rullasta, 
Ggantija F-versio vuosisarjassa, Ggantija MdP-versio 
coin cardissa tai virheellisessä vuosisarjassa ja Saksalla 
5 kirjainta (A=Berlin, D=München, F=Stuttgardt, G=-
Karlsruhe, J=Hampuri). 

Otan mielelläni vastaan palautetta kokonaisluku-
määrästä, mutta huomioithan että sen laskemiseksi on 
useita ”oikeita” tapoja. Taulukossa on huomioitu arvi-
olta lehden ilmestyessä jo syyskuussa julkaissut uudet 
erikoiskakkoset (Ggantija ilman merkintöjä, Mitte-
rand ja William Shakespeare) ja suluissa kokonaisluvun 
perässä on arvio vielä ilmestyvistä erikoiskakkosista.

Kerätyin 
eurokolikkotyyppi?
TEKSTI EUROKOLIKOIDEN KERÄILIJÄ JUHA PÖLLÄNEN

Viimeisten reilun 
viiden vuoden aikana 
vaihtorahojen joukosta 
löytyy yhä harvemmin 
erikoiskakkosia.

Lokakuussa Suomen Georg Henrik von Wright, 
Kreikan Arkadin holokausti ja Dimitri Mitropoulos 
sekä Vatikaanin Armon vuosi. Marraskuussa pitäisi 
ilmestyä Maltan Rakkaus ja Latvian Vidzemen alue.

Lisäksi aiemmin mainitun Viron Rion lisäksi on 
ilmoitettu Liettuan Vilna (joidenkin tietojen mukaan 
vasta 2017) sekä jokin Hollannin kolikko (tosin näin 
on tehty jo pari vuotta). Varmempaa lienee kuitenkin 
Luxemburgin toisen erikoiskakkosen ilmestyminen 
sillä heiltä on tullut aina 2 omaa erikoiskakkosta vuo-
desta 2013 lukien, vaikkakin ensimmäinen 2013 eri-
koiskakkonen Kuninkaallinen hääraha kirjattiinkin 
vuoden 2012 kolikoksi. Luxemburg olikin ainut maa, 
jolta ilmestyi 2 omaa erikoiskakkosta jo 2012 yhteis-
lyönnin lisäksi.

Maat, jotka ovat tehneet 2 omaa erikoiskakkosta 
vuodesta 2012/2013 lähtien vuosittain ovatkin siis 
Luxemburg, Ranska, Suomi, Italia ja Malta. Useimmi-
ten 2 ovat tehneet Saksa, Kreikka sekä San Marino ja 
välillä 2 ovat tehneet Vatikaani, Belgia, Hollanti sekä 
Espanja.

Melkein kaikki maat ovatkin ennättäneet tehdä 
oman kansallisen erikoiskakkosensa viimeistään kulu-
vana vuonna (Irlanti ja Viro) paitsi Kypros, joka on tois-
taiseksi tyytynyt kolmeen yhteislyöntiin. •

TILASTOTIETOA ERIKOISKAKKOSISTA

Vuosi Kansalliset 
erikois-2€:t

Yhteis- 
lyönnit

Eri maita Uusia 
maita

Montako 
maata teki 
2 omaa eri-
kois-2€:sta

Niistä uusia maita olivat

2004 6 6 6

2005 8 8 3

2006 11 7 1

2007 11 17 7 (+6) 2(+4)

2008 15 10 0-2*

2009 13 20 9 (+7) 1(+2)

2010 16 12 0

2011 20 16 0-2*

2012 18 21 12 0(+1) 1 Luxemburg, Malta 
(jos Y-variantti lasketaan)

2013 32 16 0 7 Hollanti, Italia, Kreikka, Ranska, 
Saksa, Suomi, Vatikaani

2014 34 17 2 10 Belgia, Espanja, Malta, 
San Marino

2015 37 23 17 1(+0) 10

2016 30 (+6-10) 20- 21 0-2* 12

Yht. 251 81 22 12 eri maata

*= Jos yhteislyönnit lasketaan uusia maita 0 jos ei lasketa niin 2
2012 EKP myönsi oikeuden valmistaa 2 kansallista erikoiskakkosta yhteislyönnin lisäksi per vuosi
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J
ouko Hirvonen oli viime keväänä kääntynyt 
tuntemansa Jukka Vesterisen puoleen, kysyen 
josko tämä voisi saapua joskus esitelmöimään 
keräilyharrastuksestaan, jonka Jouko tiesi 
Jukalla olevan varsin laaja-alaisen. Olihan 

Jouko useaan otteeseen kääntynyt Jukan puoleen rat-
kaistakseen jonkun eteensä tulleen keräilyyn liittyvän 
asian. Ja Vesteriseltä oli aina vastauksen saanut.

Jukka Vesteristä Jouko kehui ’kaiken tietäväksi 
monialakerääjäksi’ erityisalanaan kotiseutukeräily.

Itse miestä ennalta tuntematta suhtauduin Jou-
kon Jukasta esittämiin kehumisiin sanoisinko hieman 
ennakkoluuloisesti. Olenhan oppinut suhtautumaan 
kaikenlaisiin ennakkokehuihin vähintään pienellä 
varauksella. Eihän kukaan voi olla kaikkitietävä, ei edes 
keräilyharrastuksesta. No, oli miten oli, mutta Vesteri-
sen 6.9. kerhoillassamme pitämä esitys, joka keskittyi 
tuohon kotiseutukeräily-termin alla olevaan aiheeseen, 

ei jättänyt epäilyksiä. Mies oli jos nyt ei se kaiken tie-
tävä niin ainakin perehtynyt asiaansa ja näin esitelmän 
kuultuani saatoin todet Joukon olleen varsin pitkälti 
oikeassa. 

Kesän jäljiltä kerhoiltaan oli saapunut reilut pari-
kymmentä jäsentä ja uskon, että kaikki olivat tyytyväi-
siä kuulemaansa. 

KOTISEUTUKERÄILYÄ
Vesterinen käsitteli kotiseutukeräilyaihetta oman 
syntymäkotikuntansa silloisen Nuijamaan suunnalta. 
Hän oli rakentanut esitelmänsä käsittelemään kotiseu-
dulleen varsin merkittävää Saimaan kanavaa.  Veste-
rinen kertoi syntyneensä 1950-luvun lopulla silloisen 
Nuijamaan kunnan Suikin kylässä. Nykyisin Nuijamaa 
kuuluu Lappeenrantaan ja merkittävä osa Nuijamaa-

TEKSTI MATTI VIRRANTALO

Näillä sanoilla aloitti puheensa 
syyskuun ensimmäiseen kerhoiltaan 
esitelmöitsijäksi saamamme 
helsinkiläinen Jukka Vesterinen. 
Hän lisäsi vielä: ”sillä tulin 
puhumaan teille kaikesta muusta 
kuin itse numismatiikasta!”

Tulin pilaamaan 
kerhoiltanne!

ta on jäänyt Venäjän puolelle viime sotien jälkeisissä 
alueluovutuksissa. Tuo Suikin kylä on aivan Saimaan 
kanavan varrella ja lähellä Venäjän rajaa.

Esityksessään Saimaan kanavasta Vesterinen toi 
varsin hyvin esille sen, miten monipuolisesti esimer-
kiksi kotiseutukeräilyssä voi jotakin suurhanketta esi-
tellä keräilyesineistön tavoin. Vesterisellä oli puheensa 
tukena 31 kuvaa, jotka tavalla tai toisella liittyivät 
aiheeseen eli Saimaan kanavaan.

Esitys alkoi vuodesta 1844, kun Venäjän keisari ja 
Suomen Suuriruhtinas Nikolai I antoi armollisen käs-
kynsä Saimaan kanavan rakentamisesta. Ensimmäi-
nen esityksen kuva oli Hämeenlinnassa elokuussa 1951 
annetusta kirkkokuulutuksesta (kuva 1), jolla kuulutuk-
sella haettiin työvoimaa Saimaan kanavan rakennus-
työmaalle. Kuulutuksessa on merkinnät sen saarnas-
tuolissa lukemisesta 29 päivänä elokuuta 1851.

1

Matti ja Martti luovuttivat 
Vesteriselle rahasarjan muistoksi.
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Tuon ensimmäisen kanavan rakentaminen kesti kaik-
kiaan 12 vuotta. Niinpä Sanomia Turusta-niminen sanoma-
lehti tietääkin 23.9.1856 kertoa seuraavaa (kuva 2):

’Saiman kanawa, joka nyt yhdistää Itä-Suomen suuret wedet 
waltameren kanssa, tämä mainio teko, jota jälkeentulewaiset 
sukukunnat tulewat kiittämään, on nyt kahdentoista wuoden 
ahkeralla työllä walmis.’

Esitys jatkui kanavan eri vaiheiden kertomisena. Sel-
viksi tulivat mm. sulkujen määrät ja pudotuskorkeudet. 

Vesterisen esityksen kuvituksena oli muun muassa 
kanava-aiheisia postikortteja (kuva 3) ja tulitikkuetikettejä 
(kuva 4). Olipa kuva kanavan kunniaksi lyödystä juhlami-
talistakin (kuva 5) ja mukana oli myös kuvia lehtileikkeistä 
(kuva 6). Jopa turkulaisen tupakkatehtaan pakkaukseen oli 
poimittu kuva Saimaan kanavan Juustilan sulusta (kuva 7).

HUIPENNUS 
Esitys tavallaan huipentui viimeiseen kuvaan (kuva 8), 
joka oli ollut sanomalehti Etelä-Saimaassa 6.8.1968. Siinä 
kuvassa silloinen Tasavallan Presidentti Urho Kekko-
nen puolisonsa Sylvin kanssa on tullut vihkimään uutta 
Saimaan kanavaa. Kuvassa heitä ovat vastaanottamassa 
kukkien kanssa kaksi nuorta koululaista, kansallispuvussa 
oleva tyttö ja valkoiseen paitaan ja tummiin suoriin hou-
suihin puettu pellavapäinen poika.  

Vesterinen kertoi siinä itse olevansa tuo pellavapää-
poika yhdessä naapurin tytön kanssa. Jukka kertoi haus-
kalla tavallaan, kuinka tuo komennus tuli hänelle yllättäen 
ja jo varhain aamulla piti sonnustautua parhaimpiinsa. 
Aika tahtoi käydä pitkäksi, kun ei saanut puuhailla omi-
aan. Piti näet varoa, etteivät juhlavaatteet vaan päässeet 
likaantumaan. Hän kertoi senkin, että vaikka juhlallisuu-

2

4

det olivat alkaneet jo kanavan alapäästä pitkältä Venäjän puo-
lelta, Kekkonen katsoi parhaimmaksi tulla mukaan ja astua 
juhla-alukseen vasta sen saavuttua Suomen puolelle eli juuri 
Suikin kylässä. Syynä Kekkosen menettelylle tunnuttiin tie-
dettävän olleen sen, ettei juhlaan Venäjän puolelta osallistu-
nut merilaivastoministeriä korkea-arvoisampaa valtiojohtoa!

Vesterisen esitys Saimaan kanavasta oli erinomainen esi-
merkki siitä, kuinka monipuolista keräilymateriaalia voi hyö-
dyntää mm. kotiseutukeräilyssä. Ja toisin kuin esimerkiksi 
filateelisissa näyttelykokoelmissa ei tämänkaltaisissa esityk-
sissä ole – ja onneksi ei ole – mitään sääntöjä siitä, mitä esi-
tyksessä saa käyttää ja mitä ei. Vain mielikuvitus on rajana. 
Vesterisen esitykseen olivat löytäneet sijansa jopa elokuvaju-
liste, matkailuviiri ja olipa mukana peräti maksukuitti paikal-
liselle isännälle suoritetusta soranajosta kanavatyömaalle.

Kerrassaan mainio esitelmä. Näitä tarvitsemme lisää ker-
hoiltojen ohjelmien monipuolistamiseksi. Kiitokset Jukalle!

PS. Palatakseni noihin alkusanoihin, et Jukka todellakaan 
pilannut kerhoiltaamme – päinvastoin! •

5

6

7 8
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Kiteentie 16 (torin vieressä) Kitee, puh. 013 412 128
Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-13.

RUOTSALAINEN
Pamilonkatu 17,  80100 Joensuu

Puh.  0500 760826
www.kuljetusmaatta.fi

P
ohjois-karjalan Numismaatikot saivat yli 
400 arvausta kysymykseen, mikä seteli on 
virallisesti nimitetty Suomen kauneimmaksi 
rahaksi. Kesälahden kevätmessuilla tou-
kokuussa vaihtoehtoina olivat vuoden 1939 

aikainen 5 000 markka ja 500 markkaa vuodelta 1975.
Seuramme osaston näyttely oli koottu pääosin Suo-

men kultarahoista sekä Monacon erikoiseuroista. Kahden 
päivän aikana noin tuhannen kävijän joukko pysähtyi 
osastollemme kiitettävästi. Muutama uusi jäsenehdokas-
kin liittyi yhdistykseemme. 

Esillä oli Suomen kultarahasarja, jossa kaksi viimei-
sintä painosta olivat tasavallan ajalta ja ja muut Venäjän 
valtakauden kolmen hallitsijan ajalta. Kiinnostusta mes-

suilla herätti erikoisesti etukäteen informoitu tieto, 
että joukossa  on arvoltaan noin 12 000 euron arvoi-
nen kultaraha. Edelleen yksi kysytyimmistä koh-
teista oli Monacon kahden euron Grace Kelly-erikois-
raha, jota on lyöty vain 20 000 kappaletta. Ko. rahasta 
5 000 kappaletta on Mona-
con hovin halussa. Muut 
ovat markkinoilla yli 2 000 
euron kappalehintaisina.

Pohjois-Karja-
lan Numismaatikkojen 
puheenjohtaja Martti Puus-
tisen mukaan toinen mes-
supäivä oli mielenkiintoi-
nen ja antoisa. 

– Oli todella mukava 
olla mukana tapahtumassa. Erikoiskiitos messujärjes-
täjille pitää antaa siitä, että saimme seuramme jäse-
nen, kansanedustaja Kari Kulmalan kanssa julkituoda 
numismaattiseen harrastukseen liittyvän epäkohdan.

Kesällä 
Kesälahden 

messuilla 
TEKSTI KARI TAHVANAINEN  •  KUVAT MARTTI PUUSTINEN

Rahasarjan voittajaa arpomassa Erkki Lindeberg ja Tuomo Flinkman, keskellä Soile Heinonen.

Jouko Lappalainen arvioimassa 
Heli Kupiaisen rahoja.

Lounaskahvio
Pamilo

Pamilonkatu 7
80100 JOENSUU
puh. 013 224 789

– Suomessa harrastusta rajoittaa arvonlisä-
vero, jota valtionyhtiö Moneta joutuu käyttämään. 
Missään muussa EU-maassa ei peritä rahan ostosta 
arvonlisäveroa, mutta meillä se tapahtuu.

– Jokainen voi pohtia, ovatko harrastajat, var-
sinkaan nuoret, kiinnostu-
neita maksamaan neljännek-
sen enemmän keräyskohteen 
nimellisarvosta. Asiaa hoi-
tavan ministeriön päätös on 
EU:sta poikkeava ja se ihme-
tyttää meitä suuresti, Puusti-
nen totesi. 

– Numismaattisena 
yhdistyksenä toiveemme on 
nuorten innostaminen har-

rastuksen pariin. Neljännes keräilyrahojen hintaan 
ei ymmärrettävästi ole houkutus. Päinvastoin stop 
harrastukselle, Puustinen ja Kulmala sanoivat. •

Numismaattisena 
yhdistyksenä toiveemme 
on nuorten innostaminen 
harrastuksen pariin.
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Kataja Basketin naiset 
lahjoituspuuhissa
Kataja basketin naispelaajat Maria 
Koskinen (9) oik. ja Sini Lintunen (5) vas. 
tekivätkin yllätyksenä hyvälle tukijalleen 
numismaattisen lahjoituksen. Molemmat 
lahjoittivat Timolle Koripallon kunniaksi 
tehdyn 5 euron juhlarahan ja toivoivatkin 
näkevänsä jäsenkuntaa naispeleissä 
ja kaipaisivat myös lisää yrityksiä 
pienimuotoisiksi taustatukijoikseen.

- Timo Ruotsalainen

Pohjois-Karjalan Numismaatikkojen kevään 
viimeinen kokous ja huutokauppa olivat 
Kiteellä toukokuun kolmantena päivänä. 
Näissä kuvissa on tunnelmia tilaisuudes-
ta. Jouko Hirvonen ja Tuomo Flinkman 
tutustuivat innolla Kiteen kotiseutuosaston 
Nightwish-osastoon. Kotiseutumuseolla 
asiantuntijana toimi Tuomo Flinkman. Pontik-
kapannuun tutustumassa kuvassa ovat Matti 
Virrantalo ja Raimo Pakarinen. Huuto-
kaupassa Matti Virrantalo kirjasi huutoja ja 
meklarina toimi Juha Pöllänen. 

LY H Y E S T I

TEKSTI JA KUVAT MARTTI PUUSTINEN

Numismaatikot koolla 

Kiteellä

KUVA MATTI VIRRANTALO 

PohjoisKarjalan Numismaatikot tutustumassa 
kesäretkellään 7.6. Suomen suurimpaan 
automuseoon Ylämyllyllä  kannattaa vierailla 
Myllyn Vanhat Autot automuseossa. 
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14) Mikä seuraavista alkuaineista on 
painavinta (tiheintä)?

a) Lyijy
b) Kulta
c) Platina

15) Kun Suomen markka muuntui 
euroksi, oli kerroin lähes kuusi 
(5,94537). Mikä on ollut nimellis-
arvoltaan euroon nähden ”hei-
koin” valuutta ja sitä tarvittiin 
yhtä euroa kohti 1 936 kappaletta?

a) Italian liira
b) Kreikan drakma
c) Slovenian tolar

16) Yhdysvaltain dollarin seteleissä 
on seitsemän henkilöhahmoa, 
joista viisi presidenttiä. Kuka 
ei-presidenteistä ei ole päässyt 
seteleihin?

a) valtionvarainministeri Alexander 
Hamilton

b) tiedemies Benjamin Franklin
c) ulkoministeri George Marshall

17) Suomen Numismaattinen yhdis-
tys teki vuonna 1937 aloitteen 
juhlarahan lyömisestä. Minkä 
kunniaksi?

a) Vuoden 1940 olympialaisten
b) Alvar Aallon suunnitteleman ja 

vuonna 1935 valmistuneen 
Viipurin kirjaston

c) Suomen uuden presidentin, 
Kyösti Kallion

18) Vuoden 1940 peruutetuissa 
olympialaisissa piti järjestää ur-
heilulaji, joka ei koskaan ennen 
sitä tai sen jälkeen esiintynyt 
olympialaisissa varsinaisena tai 
näytöslajina. Mikä?

a) Pesäpallo
b) Purjelento
c) Kyykkä 

19) Rillumarei-elokuva Rovaniemen 
markkinoilla ilmestyi vuonna 
1951. Lentojätkät Severi Suho-
nen ja Julle Ilonen sekä köyhä 
geologi Roope Kormu joutuvat 
Vuotuan Villen huijaamaksi. He 
maksavat Villelle arvottomasta 
kultakaivoksesta 208 000 mark-
kaa. Paljonko se on nykyarvossa?

a) 7000 euroa
b) 50 000 euroa
c) 100 000 euroa

20) Markan arvo oli syntyessään 
vuonna 1860 neljäsosa Venäjän 
hopearuplasta. Laulussa ”Lalai-
ka” tyttöä kehotetaan ostamaan 
hopeaisella ruplallaan piirakkaa. 
Paljonko piirakan hinnaksi olisi 
tullut nykyrahassa?

a) 50 senttiä
b) 5 euroa
c) 20 euroa

21) Markan vaihtokurssi oli vuonna 
1860 sattumalta täysin sama 
kuin erään isomman valuutan. 
Minkä?

a) Ruotsin kruunun
b) Ranskan frangin
c) Saksan markan

OIKEAT VASTAUKSET SEURAAVALLA SIVULLA.

N U M I S M A A T T I N E N  V I S A

1) Maailman kolmanneksi käytetyin 
valuutta Yhdysvaltain dollarin ja 
euron jälkeen?

a) Englannin punta
b) Japanin jeni
c) Sveitsin frangi

2) Mika oli käytetyin maailmanva-
luutta ennen dollaria?

a) Espanjan peso
b) Englannin punta
c) Ranskan frangi

3) Yhdysvaltain dollaria käyttää 
virallisena valuuttana yhdeksän 
maata. Mikä on näistä ainoa 
Afrikan valtio?

a) Madagaskar
b) Ruanda
c) Zimbabwe

4) Viron 2 euron erikoisrahassa on 
tänä vuonna Paul Keresin kuva. 
Kuka hän oli?

a) Kirjailija
b) Kuvataiteilija
c) Shakinpelaaja

5) Maa, jonka olisi pitänyt EU-si-
toumustensa mukaan siirtyä 
euron käyttöön, mutta joka on 
kieltäytynyt siitä?

a) Tanska
b) Iso-Britannia
c) Ruotsi

6) Allan Alarik Soiniemi, Vesa Uole-
vi Liuhto ja Maarit Aarni-Sirviö. 
Mikä heitä yhdistää?

a) He ovat suomalaisten markkase-
telien taiteilijoita

b) He ovat Suomen Rahapajan 
johtajia

c) He ovat Suomen Pankin pää- 
johtajia

7) Suomen erikoiskakkosessa on 
tänä vuonna Tuonelan Joutsen. 
Kenen tehtäväksi tuli tappaa 
joutsen Kalevalassa?

a) Lieto Lemminkäisen
b) Seppo Ilmarisen
c) Vaka vanha Väinämöisen

8) Kuka Venäjän keisareista hyväk-
syi 4. huhtikuuta 1860 Suomen 
Suuriruhtinaanmaalle oman 
rahayksikön, markan?

a) Aleksanteri I
b) Aleksanteri II
c) Nikolai I 

9) Markkaa ovat valuuttanaan 
käyttäneet Suomen lisäksi 
Ruotsi, Viro ja Saksa. Mikä valtio 
käyttää ainoana tällä hetkellä 
vaihdettavaa markkaa?

a) Kosovo
b) Bosnia ja Hertsegovina
c) Montenegro

10) Mikä seuraavista Itä-Suomen 
maisemista ei ole ollut kuva-ai-
heena markkaseteleissä?

a) Koli
b) Punkaharju
c) Vuokatti
11) Mikäli viimeiseen markkasete-

lisarjaan 1986-1997 olisi tullut 
suunniteltu 5000 markan seteli, 
kenen muotokuva olisi ollut 
setelin etupuolella?

a) Mauno Koivisto
b) Matti Nykänen
c) Mikael Agricola

12) Piskuinen valtio, joka käyttää 
valuuttanaan Sveitsin frangia?

a) Liechtenstein
b) San Marino
c) Monaco

13) “Sinne meni viimeinenkin 
killinki” viittaa Ruotsin vanhaan 
rahayksikköön skilling. Samansu-
kuinen shillinki oli myöhemmin 
käytössä Itävallassa ja Iso-Bri-
tanniassa. Missä maanosassa 
nykyisin moni maa käyttää 
shillinkiä?

a) Aasiassa
b) Väli-Amerikassa
c) Afrikassa

KYSYMYKSET ON LAATINUT HEIKKI ARPPI

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

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

VISAINEN VENTTI

Autopurkamo
Karjalan Purku-Pojat Oy

Lylykoskentie 27   80100 Joensuu

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

info@karjalanpurkupojat.fi   www.karjalanpurkupojat.fi

Wahlforssinkatu 8, 80100 JOENSUU
Puh. 013 229 215

www.joensuunkonevuokraamo.fi
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Puh. 24 h (013) 123 177

www.autonosturi.com 
Rahkeentie 14, Joensuu

OIKEAT VASTAUKSET
1b, 2a, 3c, 4c, 5c, 6b, 7c, 8b, 9b, 
10a, 11c, 12a, 13c (mm. Somalia, 
Tansania, Uganda, Kenia ja 
Somalimaa), 14c, 15a, 16c, 17a, 
18b, 19a, 20c, 21b

VISAINEN 
VENTTI

Lylykoskentie 18
80130 JOENSUU

www.metallihokkanen.fi

TERÄSMYYNTI
YKKÖSTERÄS OY

AVATTU SYKSYLLÄ 2014

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

Raatekankaantie

Kovalainen

Ykkösteräs Oy

Paljetie

Harkkotie

Alasintie

Lekatie

• Putket • Palkit • Pyöröt • Profiilit 
• Latat • Levyt • Alumiinit 

• RST-tuotteet • Sahauspalvelu
Tervetuloa!

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

Wahlforssinkatu

Raatekankaantie

Abloy
Katsastus
Kovalainen

Ykkösteräs Oy

Paljetie

Harkkotie

Alasintie

Lekatie

TERÄSMYYNTI
YKKÖSTERÄS OY

AVATTU SYKSYLLÄ 2014

• Putket • Palkit • Pyöröt • Profiilit 
• Latat • Levyt • Alumiinit 

• RST-tuotteet • Sahauspalvelu
Tervetuloa!

Wahlforssinkatu

Raatekankaantie

Abloy
Katsastus
Kovalainen

www.pk-numismaatikot.fi

Hyvät tavat kaunistavat
Iäkäs papparainen nousi keppinsä kanssa pysäkiltä bussiin. 
Bussin kaikki istumapaikat olivat täynnä ja eikä kukaan antanut 
hänelle istuinta. Bussi lähti rivakasti liikkeelle ja niinpä pappa 
lensi keppeineen nurin bussin käytävälle.  
Kohdalla istunut poika näsäviisaasti papparaiselle toteamaan, 
että ’kannattaa papan laittaa tuohon kepin päähän semmoinen 
kumituppi, niin paremmin pysyy pystyssä sen kepin kanssa’. 
Tähän papparainen toteaa, että ’se on kuule poika niin, että 
jos sinunkin isäsi olisi aikanaan laittanut sen yhden kepin 
päähän kumitupin, niin sitä minullekin olisi ollut tässä bussissa 
istumapaikka’.H
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Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki numismatiikasta kiinnostuneet 
ja paikalle voi tuoda omia rahojaan arvioitavaksi.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

Numismaattisen illan

Lieksan Lehti ja Pohjois-Karjalan Numismaatikot järjestävät

ti 8.11.2016 klo 18 alkaen 
Lieksan lehden tiloissa Siltakatu 1, Lieksa

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja 
sihteeri

2. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja 
kaksi (2) ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätös
valtaisuus

4. Käsitellään vuoden 2017 toimintasuunnitelma
5. Päätetään toimihenkilöiden palkkioista
6. Päätetään liittymis ja jäsenmaksusta 

vuodelle 2017 ja kannatusjäsenten 
vähimmäis jäsenmaksu

7. Vahvistetaan vuoden 2017 
tulo ja meno arvio

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, joka 
toimii myös yhdistyksen puheenjohtajana ja 
valitaan hallitukseen jäsenet erovuoroisten 
tilalle

9. Valitaan vuodelle 2017 kaksi (2) toiminnan
tarkastajaa ja heille varahenkilöt

10. Valitaan yhdistyksen edustajat liiton 
kokouksiin

11. Käsitellään jäsenten viimeistään kaksi
kymmentäyksi (21) vuorokautta ennen 
kokouksen pitoa kirjallisesti yhdistyksen 
hallitukselle kokouksen käsiteltäväksi ilmoit
tamat asiat

12. Käsitellään muut asiat (epävirallisia)

SYYSKOKOUSKUTSU
Pohjois-Karjalan Numismaatikot ry:n sääntömääräinen syyskokous 

tiistaina 1.11.2016 klo 19.00 Rauhankatu 4, Joensuu 
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset syyskokousasiat.

Tervetuloa!  Hallitus


