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P Ä Ä K I R J O I T U S

N
umismatiikka on rahatieteenä 
historian aputiede, joka on 
perinteisesti tutkinut lyötyjä 
rahoja ja selvittänyt niiden his-
toriallista merkitystä eri näkö-
kulmista katsoen. Numisma-
tiikka on paitsi historiaa, myös 

talous- ja taidehistoriaa. Numismatiikka ei tutki yksin-
omaan metallirahoja, vaan tutkimus- ja keräilykohtei-
den alue on laaja. Näin numismatiikkaa määritellään 
Pohjois-Karjalan Numismaatikoiden kotisivuilla. 

Rajan Rahan tässäkin numerossa numismatiikkaa 
ja sitä lähempänä tai kauempana olevia keräilyharras-
tuksia esitellään lukijoille monipuolisesti ja värikkäästi. 
Erikoisuutena voidaan mainita juttu kerhoillasta, jossa 
outokumpulainen Tapio Hummelholm esitteli metal-
linetsimiä ja kertoi harrastuksestaan. Aihe on hyvin 
ajankohtainen; tammikuussa televisiossa alkoi uusi 
kahdeksanosasinen dokumenttisarja Menneisyyden 
metsästäjät. 

Lehtemme kirjoittajakuntaan on kautta sen histo-
rian kuulunut kirjoittajia ympäri maata ja ulkomail-
takin. Luxemburgissa jo parikymmentä vuotta asunut 
pohjoiskarjalainen numismaatikko ja keräilijä Juha 
Marienberg tulee Rajan Rahan tässä numerossa tutum-
maksi lukijoille. Pääsin haastattelemaan häntä Joen-
suussa joulun aikoihin. Historianäkökulma samoin 
kuin keräilykohteiden arvottamisen monet ulottuvuu-
det tulevat esille haastattelussa ja sen kuvituksessa. 

Muutenkin liikumme tässä talvinumerossa niin 
historiassa kuin maailmalla. Anssi Kukkosen artikkeli 
Viron Pankin museosta Tallinnassa jää varmasti mie-
leen monelle numismaatikolle mahdollisena vierailu-
kohteena. Ja mikä parhainta, museoon on nyt suun-
nitteilla matka! Timo Ruotsalainen taas on vieraillut 
Katajan pelimatkoilla niin Venetsiassa kuin Odessassa-
kin ja tutustunut niiden numismatiikkaliikkeisiin. 

Pohjois-Karjalan Numismaatikot ry. täyttää 50 
vuotta vuonna 2020. Yhdistyksen hallitus nimesi vuo-
den ensimmäisessä kokouksessaan toimikunnan, joka 
ryhtyy kokoamaan yhdistyksen historiakirjaa. Toimi-
kuntaan kuuluvat puheenjohtaja Jouko Hirvonen, Timo 
Ruotsalainen, Heikki Arppi, Teemu Kortelainen ja Kari 
Tahvanainen. Allekirjoittanut on lupautunut kokoa-
maan yhdistyksen historiakirjan, kunhan siihen saa-
daan rahoitus kasaan. 

Kartoitamme ensivaiheessa, mitä aineistoja meillä 
on arkistossa ja tietojamme siitä, kenellä kaikilla ja 
missä aineistoja voisi olla. Samoin kartoitamme, ketä 
pitäisi käydä haastattelemassa. Siinä sinäkin, hyvä 
numismaatikko ja Rajan Rahan lukija voit auttaa. Tietoja 
yhdistyksen historiasta otetaan mielihyvin vastaan. 

Kari Tahvanainen 
Rajan Rahan vastaava toimittaja 

Valoa historiaan ja historiasta
1/2017
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V
uosi on vaihtunut, raketit paukkuneet ja on 
aika ottaa uudet askelkuviot vuoteen 2017. 
Näin heti aluksi haluan toivottaa Teille kaikille 
onnea, terveyttä, raha- ja keräilyrikasta sekä 
muutoinkin hyvää alkanutta vuotta.

Yhdistyksemme otti jo uusia askelkuvioita tähän vuo-
teen viime syyskokouksessaan valitessaan allekirjoitta-
neen uudeksi puheenjohtajaksi. Kun Martti Puustinen 
jo hyvissä ajoin ilmoitti, ettei henkilökohtaisen tilanteen 
vuoksi enää asetu tehtävään, kääntyivät päät allekirjoitta-
neeseen ja näinhän siinä sitten kävi.

Kiitän vielä kokousväkeä saamastani luottamuksesta 
ja erikoiskiitokseni viime vuoden hallituksen jäsenille, 
Kari Tahvanaiselle ja puheenjohtaja Martille siitä hienosta 
työstä, jonka olette yhdistyksemme eteen tehneet. Kiitos 
kuuluu myös aikaisemmille hallituksen jäsenille ja puheen-
johtajille, ilman teidän kaikkien aktiivista työpanosta en 
nyt johtaisi yhdistystä, jolla on taloudellinen tilanne ja 
muutkin asiat tiptopkunnossa.

Kiitoksen olette ansainneet myös te, arvoisat jäse-
nemme. Ilman teitä ja aktiivista osallistumista kokouk-
siimme, tapahtumiin ja toimintaan ei koko yhdistystä tar-
vittaisi. Myös kauniin kiitoksen ansaitsevat ne lukuisat 
kannatusjäsenet, Rajan Raha -lehdessä ilmoittajat ja muut 
yhteistyökumppanit, joiden taloudellinen tuki on ollut 
myötävaikuttamassa yhdistyksen toimintaan. 

Jäsenillemme ilmaisenkin kainon pyynnön, käytätte-
hän näiden tukijoiden palveluja aina tarvitessanne niitä, 
jolloin yhteistyö on molemminpuolista ja molemmat tahot 
siitä toivon mukaan hyötyvät. Olen usein omassa yritystoi-
minnassani huumorimielellä todennutkin, että kauppa on 
silloin kohdallaan, kun molemmat kuvittelevat siinä jotain 
voittavansa.

Toinen kaino pyyntöni tai toiveeni jäsenistölle olisi, 
että kun kuulut paikallisyhdistykseen niin liittyisit samalla 
myös Suomen Numismaatikkoliitto ry:n jäseneksi. Jäsenenä 
saat sieltä kuusi kertaa vuodessa ilmestyvän Numismaa-
tikko-lehden, jossa on hyviä numismaattisia kirjoituksia ja 
eritoten monien eri paikallisyhdistyksien huutokauppasi-
vuja, joista voit varmasti tehdä hyviä hankintoja.

No nyt moni ihmettelee, mitä se uusi puheenjohtaja 
horisee ja kirjoituksessaan markkinoi toista yhdistystä ja 
”kilpailevaa” lehteä. Kuten aina, kolikolla on kaksi puolta 
eli myös yhdistyksemme hyötyisi tästä. Yhdessä täydentäi-
simme siis toisiamme. Viime vuoden tilaston mukaan, jos 
jäsenistämme vielä yhdeksän liittyisi myös Suomen Numis-
maatikkoliittoon, saisi Pohjois-Karjalan Numismaatikot 
liiton kokouksiin kaksi äänioikeutettua jäsentä nykyisen 
yhden sijaan.

Viime syksynä sain kunnian olla liiton syyskokouksessa 
yhdistyksemme virallisena edustajana. Vein terveisemme 

ja toiveemme kokoukseen, koskien nykykäytäntöä kahden 
euron ja kolikkopötköjen arvonlisäverosta sekä kuuluvatko 
jälkivärjätyt kolikot numismaattiseen harrastukseen. Ilok-
seni sain monen muun yhdistyksen edustajilta positiivista 
kaikua ja liiton hallituskin yhtyi näkökantaamme. Saimme 
seuraavasta Numismaatikko-lehdestä lukea hienot kan-
nanotot, mitä mieltä valtaosa meistä numismaatikoista 
kyseisistä asioista on. 

Haluan tuoda tällä esiin sen, että mitä useampi jäsen, 
mitä useampi yhdistys, sitä suurempi porukka on yhteisiä 
asioita viemässä eteenpäin, ettei kenenkään tarvitse tais-
tella yksin tuulimyllyjä vastaan. Niin kutsutut ”kilpailijat” 
kannattaa ottaa voimavaraksi ja mennä rinta rottingilla 
yhdessä eteenpäin, taakse on turha vilkuilla, koska emme-
hän me sinnepäin ole menossa. 

Tätä kirjoittaessa on jo ensimmäinen hallituksen 
kokous ja kerhoilta pidetty. Hallituksen järjestäytymisko-
kouksessa ei tullut muutoksia, vaan sain rinnalleni ja tuek-
seni aktiivisen ja rutinoituneen hallituksen viime kaudelta. 
Hallituksen kokoonpano eri tehtävineen ja yhteystietoi-
neen on toisaalla tässä lehdessä. Hallitus otti uusia askel-
kuvioita myös pitkälle tulevaisuuteen päättämällä julkaista 
50-vuotisjuhlissaan vuonna 2020 yhdistyksen historiakir-
jan. Kirjan tekemiseen valittiin erillinen toimikunta, joka 
on jo aloittanut työskentelynsä. Asiasta tarkemmin kuu-
lette tuonnempana.

Kerhoiltaamme saimme outokumpulaisen Tapio Hum-
melholmin kertomaan monipuolisesti metallin- ja kulla-
netsinnästä sekä metallinpaljastimista. Suuri kiitos Tapi-
olle mielenkiintoisesta esitelmästä. Siitä voit lukea lisää 
lehden sisäsivuilta, kuten halutessasi myös tarkemman 
henkilöesittelyni. 

Toivotan kaikille hienoja hetkiä yhdistyksemme ja leh-
temme parissa sekä oikein hyvää keräilykevättä ja -vuotta.

Puheenjohtaja Jouko

Arvoisat yhdistyksemme jäsenet 
ja Rajan Raha -lehden lukijat!
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Kaltimontie 9  |  80100 Joensuu
093 541 3800  |  www.stark-suomi.fi

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

KAUAS 
HISTORIAAN

TEKSTI JA KUVAT KARI TAHVANAINEN

Keräilyharrastus on mainio tapa 
suunnata omaa kiinnostusta historiaan 
ja kaikkeen vanhaan. Keräilykohteilla 
on merkitystä yhteiskunnan 
historiasta ja rahallisista arvoista 
aina henkilökohtaiseen elämään 
ja muistoihin saakka. Rajan Rahan 
toimittaja tapasi jouluviikolla Joensuussa 
lehteemme kirjoittavan Luxemburgissa 
asuvan Juha Marienbergin, Pohjois-
Karjalan Numismaatikkojen 
kaukojäsenen. Marienbergin 
kiinnostus suuntautuu numismatiikan 
lisäksi filateliaan, postikortteihin, 
kirjoihin, vanhoihin esineisiin, ja 
historiaan aina esihistoriaa myöten. 

JUURET RÄÄKKYLÄSSÄ 
Juha Marienbergin Juuret ovat Rääkkylässä ja yleensä 
Pohjois-Karjalassa. Mies on suunnitellut 2010 Poh-
jois-Karjalan Numismaatikkojen kotisivut ja toimii 
yhäkin niiden keskustelufoorumilla yhtenä moderaat-
toreista. Jo 2010 hänet palkittiin Suomen Numismaa-
tikkoliiton pronssisella ansiomerkillä. 

– Se olikin sitten ainoa kerhotapaaminen, jossa 
olen ollut mukana, Juha hymyilee. Hän on asunut per-
heineen viimeiset 20 vuotta Luxemburgissa, jossa hän 
työskentelee Euroopan Parlamentin atk-asiantuntijana. 

Rajan Rahan vuosikertoja selaillessa Marienbergin 
nimi sattuu silmään lehden ensimmäisessä vuosiker-
rassa 2010. Silloin hän kirjoitti lehteemme juttuja mm. 
kiinalaisväärennösten tunnistamisesta, geokätköilyn, 
geokolikkojen ja numismatiikan yhteyksistä. Geokät-
köilyn Marienberg kertoo olevan yhä mukana harras-
tuskuvioissa. 

– Viimeksi kävin eilen etsimässä Geokätköjä Helsin-
gistä matkalla Joensuuhun kun oli muutama tunti aikaa 
lentojen välissä. 

– Ja geokolikoita minulla on mukana matkassa nyt-
kin, hän naurahtaa innostuneesti. 

Vuonna 2014 lehdessämme oli hänen kirjoitta-
mansa juttu venäläisistä tilapäismaksuvälineistä eli 

vaihtorahamerkeistä 1915–1917. Mutta nyt jo kymme-
nessä numerossa on jatkunut hänen oivaltava juttusar-
jansa rahan ja musiikin suhteista – Lauluja rahoista ja 
rahoja lauluista. 

VANHA KIEHTOO 
Rääkkylästä löytyy lukuisia esihistoriallisia kohteita, 
jotka Marienberg on löytänyt. Historia esihistoriasta 
lähtien on ollut hänen kiinnostuksen kohteenaan nuo-
ruudesta lähtien. 

– Kaikki esihistoriakokoelmassa olevat esineet ovat 
omia löytöjäni vuosien varrelta. Suomesta löytyneet 
kivikautiset esineet olen toimittanut Museovirastolle ja 
niitä säilytetään Kansallismuseon kellareissa olevissa 
arkistoholveissa. Tämän artikkelin kuvassa on Luxem-
burgista löytyneitä esineitä, joille on annettu lupa 
kotona säilytystä varten. 

Vanhan keräily kiinnostaa, Marienberg myöntää. 
– Pistän oikeastaan talteen kaiken vanhan mitä 

vastaan tulee. Kirjoja, ostokortteja, sellaisia muinais-
jäännöksiä jotka on saanut itse pitää, näitä löytyy 
kokoelmista, samoin kuin vanhoja papereita. Oikeas-
taan siellä on jopa silitysrauta ja pari vanhaa rukkia. 

– Se on tämä keräilijän luonne, että kun huomaa 
jotain mielenkiintoista, että tuo olis kiva olla itsellä, 
niin se tulee laitettua talteen. 

– Vaikka asunkin nyt Keski-Euroopassa, olen kes-
kittynyt suomalaisiin kohteisiin, Luxemburgissa asuva 
Marienberg linjaa. 

– Ainoastaan esihistoriallisia löytöjä minulla on 
myös tuolta Keski-Euroopasta. Skaalahan olisi siellä 
aivan liian laaja ruveta hankkimaan kaikkea eurooppa-
laista. 

Keräilykohteisiin kuuluu sarjakuviakin, kuten gal-
lialainen sankari Asterix. 

- MIEHEMME LUXEMBURGISTA 
PIIPAHTI JOENSUUSSA 

x10 penniä 1875 Kiteen postileimalla, Kides 9.11.1781

U 20 penniä 1882, päikköpari



8 RAJAN RAHA 01/2017 901/2017 RAJAN RAHA

– Kyllähän noita sarjakuvakirjojakin on jokunen. 
Esimerkiksi kaikki luxemburgin kielelle käännetyt 
Asterix-albumit ja DANYn (Daniel Henrotin) lähes koko 
tuotanto. 

KIPINÄ SEITSENVUOTIAANA
Lapsuudessa luodaan otollista maaperää keräilyharras-
tuksillekin. Ensimmäiset keräilyesineet jäävät unoh-
tumattomasti mieleen ja myöhemmin aika vielä kul-
taa muistot. On syttynyt keräilyn kipinä. Niin tapahtui 
rääkkyläläiselle pikkupojallekin. 

– Ensimmäisen kolikon muistan pistäneeni seitsen-
vuotiaana varta vasten talteen, ihan keräilyä ajatellen. 
Siitä se sitten lähti. Muistikuvani mukaan se saattoi olla 
5 penniä vuodelta 1917 tai 1916. Sain sen joltain luokka-
toveriltani, Marienberg muistelee. 

– Myöhemmin laitoin talteen käyttörahoja, vaikka-
kin huonoin tuloksin. Ne menivät sitten karkkien osta-
miseen. Mutta pikku hiljaa alkoi kertyä kolikoita sieltä 
ja täältä. Jossain vaiheessa sain muutamia isoisäni tal-
teen laittamia kolikoita. Siinä olikin hyvä pohja koko-
elmalle. Rupesin keräämään suomalaisten kolikoiden 
kokoelmaa, joka on nykyisin jo melko täydellinen. 

– Kun opiskelin Kiteen lukiossa 1980-luvun alku-
puolella, menin ensimmäistä kertaa mukaan Kiteen 
numismaatikoiden toimintaan. Siinä vaiheessa myös 
postimerkkien keräily tuli mukaan kuvioihin. Kiteellä 
oli Kiteen postimerkkeilijät ry, Marienberg jatkaa. 

– Muistan että Jouhkin Yrjö ja Pajarisen Juha oli-
vat siellä silloin vetämässä näitä kerhoja. Samoin Ilvo-
sen Ahti, joka on mukana vieläkin. 

LUXEMBURGISTA KATSOEN
Miltä vaikuttaa Pohjois-Karjalan numismaatikoiden 
toiminta Keski-Euroopasta katsottuna? Sieltä ei pääse 
kerhoiltoihin ihan joka vuosi. 

– En pysty osallistumaan toimintaan muuten kuin 
nettisivujen välityksellä ja tietysti huutokauppoihin 
netin kautta. Kiva olisi tietysti käydä kokouksissakin, 
Marienberg tuumii. Muutamia yhdistyksen jäseniä tuli 
aikoinaan tavattua myös Hollannissa Valkenburgin 
rahamessuilla.

– Kaikki tieto itse asiassa perustuu Rajan Rahaan. 
Luen sitä innolla, hyvä lehti. Lehden rooli tiedonväli-
tyksessä on tärkeä. Siitä saa aina tietoa muun muassa 
siitä, missä on milloinkin vierailtu numismaatikko-
porukalla: Rääkkylässä, Kiteellä, ympäri maakuntaa. 

Toiminta tuntuu hyvin aktiiviselta. Lehti kulkee aina 
nopeasti tänne Luxemburgiinkin. 

– Siinä mielessä on hyvä että lehti ilmestyy vain 
neljästi vuodessa, että ehdin kirjoittaa siihen Lauluja 
rahoista ja rahoja lauluista –juttuni, Marienberg vitsai-
lee. 

– No, varmaan neljä numeroa vuodessa on sopiva 
siinäkin mielessä, että juttuja lehteen riittää. 

Juttusarjan jatkosta kysyttäessä paljastuu, että sarja 
jatkuu toistaiseksi. 

– En tiedä vielä, mikä on seuraavan jutun aihe. 
Mutta sen kyllä tiedän jo nyt, mistä laulusta tulee ole-
maan juttusarjan viimeinen juttu. Sarjan pituutta en 
kyllä vielä osaa sanoa. Katsotaan. 

PERUSKOKOELMIA JA ERIKOISUUKSIA
Numismaattisina keräilykohteina Juha Marienbergillä 
on suomalainen raha, kolikot ja setelit. Niistäkin erikoi-
suudet ovat kiinnostavimpia keräilykohteita. 

– Kerään suomalaisista kolikoista erityisesti Venä-
jän vallan aikaisia eli ajalta ennen Suomen itsenäisty-
mistä. Sama pätee postimerkkeihin. Euroja en sinällään 
myönnä kerääväni. Pistän kylläkin niitä talteen ja yllät-
täen aika kattavastihan noita on kertynytkin. Suomen, 
Luxemburgin ja Maltan euroja olen kyllä varta vasten 
ostanut. Markkakauden kolikoista puuttuu enää kym-
menkunta. Suomalaisia seteleitä olen pyrkinyt hank-
kimaan sopivalla hinta-laatusuhteella aina kun se on 
ollut mahdollista. 

Pohjois-Karjalan Numismaatikkojen kotisivuilla 
www.pk-numismaatikot.fi on kuva 10 pennin kolikosta 
1941, jossa reikä on lyöty sivuun. Sama kuva löytyy 
tämän jutun kuvituksestakin. 

– Tämä kolikko on tullut minulle aikoinaan perin-
tönä isoisältä. Se oli alkusysäyksenä sille, että rupesin 
keräämään erikoisuuksia, Marienberg kertoo. 

– Minulla oli erä tällaisia kymmenpennisiä, joissa 
oli reikä keskellä. Ihmettelin pujottaessani narua rei-
kien läpi, että sepäs ei menekään. Mikähän tässä on? 

Hei, tässähän on reikä väärässä 
kohdassa! Siitä se sitten lähti, että olisihan se kiva 
saada näitä enemmänkin. 

– Sittemmin olen hankkinut kokoelmiini jonkin 
verran sellaisia kolikoita, joissa on painettu esimerkiksi 
kruunukuvio molemmille puolille kolikkoa, tai kolikko 
on tarttunut kiinni lyöntikoneeseen, tullut kaksois-
lyöntejä, muun muassa. 

– Erikoisuudet ovat kiinnostavia. Jos kolikoissa tai 
postimerkeissä on jotain poikkeavuuksia eli niin sanot-
tuja maanantaikappaleita, ne kiinnostavat. Virhelyön-

UKeisarillisen Suomen Senaatin päätös suksien vientirajoitusten 
kumoamisesta

UU 2 penniä 1911, yksi merkeistä puolitettu 25 pennin postimaksun 
saamiseksi

UU 10 kopeekkaa 1860, kirje Viipurista Joensuuhun

R10 penniä 1941, reikä sivussa

Duudsonit-virhearkki Joensuun postileimoilla
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nit, virheellisesti painetut setelit, vesileimat väärin-
päin, jotain jäänyt painamatta tai on painettu väärällä 
tavalla. 

HISTORIAKIINNOSTUS 
RIKASTUTTAA KERÄILYÄ 
Erityisesti vanhojen keräilykohteiden kautta pystyy 
hahmottamaan yllättävän paljon kyseisen aikakauden 
ja ajankohdan historiaa. Se on mielenkiintoista. 

– Kyllähän seteleiden pohjaltakin pystyy päättele-
mään aika paljon kunkin aikakauden oloista. Esimer-
kiksi mieleen tulee setelien puolitus. Viime aikoina 
olen kerännyt näitä puolitettuja setelejä jonkin verran. 
Onhan se pala Suomen historiaa, ja hyvin mielenkiin-
toinen pala. Setelit olivat jonkin aikaa käytössä puolik-
kaina. Se kertoo jotain vaikkapa vuodesta 1946. 

– Suomen itsenäis-
tymisestä näkee pal-
jon postimerkkien ja 
setelien kautta. Tietyt 
kolikot jäivät ihmi-

sille pöytälaatikkoon ihan sen takia, että kolikon arvo 
metallina oli huomattavasti enemmän kuin sen käyt-
töarvo. Vaihtorahana käytetyt postimerkkien kuvilla 
painetut vaihtorahamerkit ovat pala Suomen ja Venä-
jän historiaa. Kolikoita alettiin korvata vaihtoehtoisilla 
tavoilla. 

– Postimerkkien kautta oppii historiaa ja voi pää-
tellä asioita. Sibeliuksen satavuotispostimerkin jul-
kaisuvuodesta voi päätellä hänen syntymävuotensa, 
esimerkiksi. Tulee myös mietittyä, miksi jotkut posti-
merkit painettiin tiettyyn vuoteen asti tietynlaisina. 
Vaikkapa punaisina ja sinisinä. Taustalla oli kansainvä-
linen määräys. 

ARVOJA JA MERKITYKSIÄ 
Pohdimme lopuksi sitäkin, mikä keräilijää motivoi 
haalimaan kokoelmiinsa mitä erikoisimpia kohteita 
taivaan ja maan väliltä, joskus avaruudestakin. Keräi-
lijöillä on erilaisia tyylejä kerätä ja siksi kokoelmatkin 
ovat erilaisia. 

– Minullakin on kohteita, jotka ovat historiallisesti 
arvokkaita tai sinällään arvokkaita tai joiden arvo on 
minulle henkilökohtaista. Muutamia esimerkkejä. 

– Karjalan pohjoisen voutikunnan kruununvouti 
ja Karjalan kuninkaaksi kutsuttu Gabriel Wallenius 
(1725 – 1808) on allekirjoittanut käskykirjeen 
vuonna 1778. Se on kopioitu käsin virkamie-
hille Kiteelle, Kesälahdelle ja Liperiin muun 
muassa. Dokumentti on historiallisesti arvo-
kas. – Muuten tämänkin kirjeen kohdalla 
tulin ihmetelleeksi, miksei Joensuuta mainita, 
Marienberg mietiskelee. – No, Joensuuhan oli 
tuohon aikaan vain pieni kyläpahanen jossa 
oli muutama talo, kalastajia ja maanviljelijöitä. 

– Sitten on rahoja joilla on selkeästi keräi-
lyarvoa. Ne ovat harvinaisia ja sellaisen hank-
kiessaan tietää että se on samalla sijoitus. 

– Joillakin kohteilla taas on vain henkilökohtaista 
arvoa. Esimerkkinä sellaisesta minulla on isän bensa-
kuitti Niinivaaran Shelliltä Joensuusta siltä päivältä 
kun minä synnyin. Löysin sen sattumalta isäni paperei-
den joukosta. Oli se melkoinen yllätys. 

– Sitten on näitä kombinaatioita siitä missä arvo 
piilee. Vaikkapa kolikko jossa reikä on lyöty vinoon. 
Sillä on henkilökohtaista arvoa minulle suvun kautta, 
se on harvinaisuus, se on myös historiallisesti merkit-
tävä tietyltä aikakaudelta jota se edustaa. 

– Erikoisuutena voin esitellä Joensuussa leima-
tun Duudsonit-postimerkkiarkin. Jokunen vuosi sitten 
näitä sai vielä posteista neljällä eurolla. Mutta keräi-
lyarvo tällä ns. virhepainatuksella on nyt jo 300 – 400 
euroa. Sillä on myös yllättävää historiallista arvoa, 
koska Itella painatti 3000 kappaleen painovirhe-eri-
koispainoksen Maailman Postiliiton sääntöjen vastai-
sesti. 

– Kokoelmassani on yksi hyvä esimerkki rahalli-
sesti arvottomasta, mutta muutoin merkittävästä esi-
neestä, seulaksi ammuttu kenttäpakki. Se on muisto 
1990-luvun alussa erään kaverini kanssa kahdestaan 
Karjalan kannakselle tekemältämme tutkimusretkeltä. 
Kävimme tuolloin Laatokan rantamailla katselemassa 
Äyräpään ja Taipaleen taistelutantereita, ja pakki ja 
pakin kansi löytyivät erään suomalaisten rakentaman 
bunkkerin liepeiltä. Pakin kunnosta päätellen sen kan-

taja palasi kotiin ainoastaan kannettuna. On minulla 
ehjäkin kenttäpakki, mutta taistelujen tiimellyksessä 
seikkailleella ja vuosikymmeniä maastossa lojuneella 
pakilla on huomattava tunnearvo jo Suomen historia-
kin ajatellen.

– Jokainen voi itse määritellä, mitä kerää ja miten 
paljon on siihen valmis sijoittamaan, Juha Marienberg 
tiivistää ideansa keräilyn mielekkyydestä ja innostuk-
sen juurista. 

MINUN AAPISENI
Keräilyn apuvälineistä Marienbergin povitaskussa kul-
kee aina eräs vanhahko rahaluettelo. 

– Tämä rahaluettelo vuodelta 1985 on minun 
ABC-kirjani. Se on edelleen käytössä päivittäin, vaikka 
hinnat siinä ovat markoissa ja tiedotkin pitkälti van-
hentuneet. Silti se on ykkösrahaluettelo. Vaikka kirja on 
kolmenkymmenen vuoden takaa, siitä löytyvät edelleen 
tiedot parhaiten. Siinä minulla on merkinnät kaikista 
rahoista, joita kokoelmistani löytyy. Vihreitä merkin-
töjä on aika paljon. Vain muutama harvinaisuus puut-
tuu, Marienberg toteaa ylpeänä. 

Aapinen  
vuodelta 1894

Kiviesineitä 
esihistoria- 
kokoelmasta

LLKarjalan kruununvouti Gabriel Walleniuksen allekirjoitus 
vuodelta 1778. - allekirjoitus on kuvan 1 kirjeessä Walleniuksen 
kirjoittaman lisäyksen lopussa

LTohmajärvelle vuonna 1777 lähetetty kirje

U Surumerkkiarkki vuodelta 1901

L Bensakuitti, Niinivaaran autohuolto 1.7.1966

Luxemburgiksi ilmestyneet Asterix-albumit
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N U M I S M A A T T I N E N  V I S A

VISAINEN VENTTI
13) Markan tähden –niminen eloku-

va ilmestyi vuonna 1938. Johtaja 
Kustaa Aadolf Markan rakkaus-
seikkailua kuvaavan komedian 
ohjasi?

a) Risto Orko
b) Ilmari Unho
c) Valentin Vaala

14) Tuntematon sotilas päättyi 
sanoihin ”Aika velikultia”. Mistä 
markka-ajan setelistä tämä teks-
ti löytyy?

a) Vuoden 1955 500 markan setelis-
tä

b) Vuonna 1993 julkaistusta 20 mk:n 
setelistä

c) Vuoden 1975 Kekkosesta

15) Montako Suomen presidenttiä 
esiintyy markka-aiheisissa sete-
leissä?

a) kaksi
b) kolme
c) neljä

16) Kuka presidentti on toiminut 
eduskunnan pankkivaltuuston 
puheenjohtajana?

a) Tarja Halonen
b) Mauno Koivisto
c) Sauli Niinistö

17) Kuka presidenteistämme on 
Mauno Koiviston lisäksi toiminut 
Suomen Pankin pääjohtajana?

a) Risto Ryti
b) Juho Kusti Paasikivi
c) Urho Kekkonen

18) Suomen Pankki on maailman 
neljänneksi vanhin keskuspankki. 
Missä maassa on vanhin (perus-
tettu 1668)?

a) Japanissa
b) Sveitsissä
c) Ruotsissa

19) Kuka on kirjoittanut Kol-
men pennin oopperan (Die 
Dreigroschenoper) libreton?

a) Friedrich Schiller
b) Bertold Brecht
c) Franz Kafka

20) Marraskuussa 2008 Zimbabwen 
dollariin kohdistunut inflaatio 
kaksinkertaisti hinnat kerran 
vuorokaudessa. Millä valuutalla 
on ollut vielä korkeampi inflaa-
tioaste?

a) Unkarin pengöllä heinäkuussa 
1946

b) Saksan markalla huhtikuussa 1923
c) Jugoslavian dinaarilla tammikuus-

sa 1994

21) Suomessa käytettiin aikoinaan 
primitiivirahana muun muassa 
oravannahkoja. Paljonko yhden 
tasokkaan oravannahsan vaihto-
arvo olisi nykyisin?

a) 100 euroa
b) 300 euroa
c) 500 euroa

1) Liiraa käytettiin Italiassa, 
Maltalla, San Marinossa, Vatikaa-
nissa ja Israelissa. Missä liira on 
nykyisin käytössä?

a) Etiopiassa
b) Turkissa
c) Montenegrossa

2) Minkä valuutan lempinimet ovat 
quid ja nicker?

a) Yhdysvaltain dollarin
b) Englannin punnan
c) Sveitsin frangin

3) Englannin rahayksiköistä punnan 
merkki £ tulee librasta, shillin-
gin s soliduksesta ja pennyn d 
denaarista. Mistä libra, solidus ja 
denaari olivat kotoisin?

a) Rooman valtakunnasta
b) Antiikin Kreikasta
c) Foinikiasta

4) Minä vuonna lasketaan Skot-
lannissa syntyneen maailman 
rikkaimman sarjakuvahahmon, 
Roope Ankan?

a) 1867
b) 1877
c) 1887

5) Voi Manu, vippaa muutama 
markka. Miks sä oot niin nuuka 
ja tarkka? Vekselin mulle antaa 
voisit. Voi Manu, pennit pyö-
rimään laita. Miks sä oot niin 

saakelin saita? Paljonko Irwinin 
kappaleen (vuosi 1976) aikainen 
markka on nykyarvoltaan?

a) 0,40 euroa
b) 0,71 euroa
c) 0,96 euroa

6) Pedro´s Heavy Gentlemen lau-
loi miljoonan markan pakaroista 
eli kenen?

a) Marilyn Monroen
b) Samantha Foxin
c) Ilona Ciccilionan

7) Kun Suomi palasi kultakantaan 
vuonna 1925, mikä oli markan 
arvo suhteessa edellistä ”kulta-
kauttamme” 1878-1915?

a) markan kulta-arvo oli sama kuin 
ennen ensimmäistä maailmansotaa

b) markan kulta-arvo oli parempi
c) markan kulta-arvo oli heikompi

8) Valtio otti kansalaisilta pak-
kolainan setelinleikkauksella 
uudenvuodenpäivänä 1946. Kun 
isoarvoiset setelit leikattiin 
keskeltä kahtia, mitä puolikkaille 
kävi?

a) Vasen puolisko jäi omistajalleen, 
oikea lähetettiin valtiolle

b) Oikea puolisko jäi omistajalleen, 
vasen lähetettiin valtiolle

c) Omistaja sai pitää haluamansa 
puolisko, toinen puolisko mitätöi-
tiin lähimmässä pankissa 

9) Kun hopeamarkat laskettiin liik-
keelle vuosina 1964-68, paljonko 
rahassa olevan hopean arvo on 
nykyisin (tammikuu 2017)?

a) noin 1,1 euroa
b) noin 0,5 euroa
c) noin 0,2 euroa

10) Vuoden 1926 200 markan kulta-
rahassa kultaa oli 7,6 grammaa. 
Mikä tämä kullan arvo on tällä 
hetkellä (tammikuu 2017)?

a) noin 270 euroa
b) noin 120 euroa
c) noin 57 euroa

11) Kuka suunnitteli suurimman 
osan seteleistämme vuosina 
1955-1977?

a) Signe Hammarsten-Jansson
b) Tapio Wirkkala
c) Torsten Ekström

12) Seteleitämme ja postimerkke-
jämme paljon suunnitellut ruot-
salaissyntyinen graafikko Signe 
Hammarsten-Jansson tunnetaan 
Suomessa parhaiten tyttärensä 
Tove Janssonin kautta. Minä 
vuonna Toven Muumit pääsivät 
vuosittaisen rahasarjan kannek-
si?

a) 2002
b) 2004
c) 2006 

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

Pamilonkatu 17,  80100 Joensuu
Puh.  0500 760826

www.kuljetusmaatta.fi

JotSet Oy
Teollisuuskatu 13, 80100 JOENSUU

OIKEAT VASTAUKSET 
TAKAKANNESSA
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ARTIKKELISARJA ON ALKANUT RAJAN RAHAN NUMEROSSA 6/2014. 
TÄMÄ ON SARJAN KYMMENES ARTIKKELI.

V
ippaa mulle viitonen on yksi Matti 
Siitosen eli Fredin tunnetuimmista 
kappaleista. Se ilmestyi vuonna 1972 
singlen Kun rakkaus voittaa toisena 
kappaleena. Kyseessä on käännös-
kappale, jonka sanoituksessa pienestä 
rahapulasta kärsivä sotaveteraani 

tilittää kuulijoille tuntojaan. Kappaleen sanoittaja Vexi 
Salmi on taidokkaasti onnistunut sisällyttämään muuta-
maan säkeistöön päähenkilön koko elämäntarinan. Sotaa 
edeltävästä ajasta tarina etenee taistelutantereille ja palaa 
lopuksi rintamalta takaisin sodan jälkeiseen aikaan. 
Lyhyesti, mutta sitäkin ytimekkäämmin sivutaan sota-
vuosiin liittyviä kipeitä asioita, kuten alueluovutukset, 
kodin menettäminen, rintamalla vietetty nuoruus ja kaa-
tuneet rintamatoverit. Tämän kappaleen myötä on hyvä 
pysähtyä miettimään, mihin kaikkeen esivanhempamme 
ovat joutuneet taipumaan, jotta Suomi tänä vuonna saa 
viettää itsenäisyyden satavuotisjuhlaa.

Alkuperäinen kappale Brother, can you spare a dime 
voidaan sananmukaisesti suomentaa muotoon ”Veli, 
voitko lainata 10 sentin kolikon”. Tämän Jay Gorneyn 
säveltämän ja ”Yip” Harburgin sanoittaman kappaleen 
levytti ensimmäisenä Bing Crosby vuonna 1932. Englan-
ninkielinen sanoitus kertoo rautatietyömaalla uurasta-
neesta henkilöstä, joka 1930-luvun laman seurauksena on 
menettänyt sekä omaisuutensa että toiveet paremmasta 
tulevaisuudesta. Ohimennen viitataan myös ensimmäi-
seen maailmansotaan ja kotiin palanneisiin sotilaisiin, 
joille valtion taholta ei minkäänlaista tukea enää heru-

nut. Aikoinaan työpanos kyllä kelpasi ja kaikkea luvattiin, 
mutta nyt töiden päätyttyä ruokarahatkin on pummat-
tava toisilta. Vexi Salmen sanoitus mukailee hyvin alku-
peräistä tekstiä, mutta keskittyy amerikkalaisia kosketta-
neen laman sijaan suomalaisille läheisempään aiheeseen.

 Tietä ennen sotaa Petsamoon, 

 vuoden tein muistan sen.

 Nyt jo maantien tekoon vanha oon.

 Vippaa mulle viitonen.

Kappaleen alku sijoittuu Lappiin Rovaniemen ja Pet-
samon väliselle tieosuudelle, joka tunnettiin nimellä 
jäämerentie. Tien rakentaminen oli aloitettu jo vuonna 
1916, mutta ensimmäinen maailmansota keskeytti työt, 
kun tie oli valmiina vasta Ivaloon saakka. Suomen itse-
näistyessä Petsamo jäi Venäjälle, mutta liitettiin takaisin 
Suomeen Tarton rauhansopimuksella vuonna 1920. Tien 
rakentaminen jatkui Ivalosta kohti Petsamoa. Tiepohjaa 
jouduttiin monin paikoin raivaamaan täysin umpimet-
sään yli peltojen vetten ja tunturien, sillä olihan seutu 
tuolloin pääosin asumatonta erämaata. Näihin aikoihin 
myös laulun päähenkilö oli vuoden verran rakennustöissä 
mukana. Vuonna 1931 tuo 531 kilometrin mittainen tie 
valmistui ja autot pääsivät viimein kulkemaan Rovanie-
meltä aina Jäämeren rannalle Petsamon Liinahamarin 
satamaan saakka.

 Korpeen maata palan raivasin

 auraten, kylväen.

 Pellot jäivät sodan jalkoihin.

 Vippaa mulle viitonen.

Tienrakennuksesta kertyneet palkkarahat ja korpimet-
sien raivaustöissä karttunut kokemus lienevät innoitta-
neet laulun päähenkilöä ryhtymään uudisraivaajaksi ja 
hankkimaan itselleen oman maatilkun. Luonnollisesti 
hänen haaveensa olivat tuolloin korkealla ja usko tule-
vaisuuteen vahva. Raivatut pellot ja viljelysmaat tuot-
taisivat ensin satoa omalle perheelle ja myöhemmin 
vielä jälkipolville ja heidän perheilleen. Mutta kuinka 
sitten kävikään. Valitettavasti päähenkilön tila sijaitsi 
Petsamossa tai Itä-Karjalassa tai jossakin muualla raja-
seudun tuntumassa. Kun toinen maailmansota laajeni 
Suomeen, tila jäi auttamattomasti sodan varjoon. Talo 
ja pellot oli jätettävä ja perhe luultavimmin pakkasi 
tavaransa aloittaakseen evakkomatkan turvallisemmil-
le seuduille.

 Sinne jonnekin tieni kun vei,

 ystävät kaikki palanneet ei.

 Siellä haaveistain mä luopua sain,

 on arpia vain muistonain.

Kun syntymämaa oli vaaralle alttiina, myös laulajasan-
karin kotiaskareet saivat jäädä, sillä hänen tiensä johti 
rintamalle isänmaata puolustamaan. Tulevaisuuden 
haaveet upposivat juoksuhautoihin sitä mukaa, kun 
ystäviä ja rintamatovereita kaatui ympärillä. Laulun 
sanoista voi päätellä hänen myös haavoittuneen, ehkä 
jopa vammautuneen niin, ettei ilman toisten apua 
mistään enää tullut mitään. Sodan päätyttyä kotitilalle 
ei enää ollut paluuta. Petsamo menetettiin Neuvostolii-
tolle Moskovan välirauhassa vuonna 1944, jolloin myös 
päähenkilömme entinen kotiseutu jäi alueluovutuk-
sissa rajan taa. Kovalla työllä raivatut maat ja mannut 
menivät siinä samalla. Kun säästöt olivat huvenneet ja 
omaisuus kadonnut, päähenkilö päätyy vippaamaan 
viitosia toisilta.

 Silloin kyllä minuun myös luotettiin,

 tarvinnut muita en.

 Nyt on usko mennyt ihmisiin,

 vippaa mulle viitonen.

Itsenäisen Suomen ensimmäisiin omiin setelisarjoihin 
kuului 5 markan seteli sarjojen pienimpänä. Niiden pai-

nosmäärä oli korkea ja 
ostoarvo suhteellisen 
alhainen. Nykyarvoon 
verrattuna viitonen 
vastasi vuonna 1925 
noin 1,5 euroa, vuonna 
1935 noin 2 euroa ja 
vuonna 1945 enää 50 
senttiä. Sekä 5 että 10 
markan seteleiden 
käytöstä oli aiottu 
luopua jo 1930 luvun 
alussa, jolloin vastaavan arvoisten kolikoiden lyönti-
määrää lisättiin tuon ajan vaihtorahatarvetta kattaa-
maan. Suunnitelmista huolimatta pienten seteleiden 
käyttöaikaa jatkettiin ja molemmat seteliarvot sisälly-
tettiin myös vuosien 1939 ja 1945 setelisarjoihin.

Toisen maailmansodan jälkeen ns. harmaa talous 
kukoisti ja inflaatio jylläsi, niinpä vuonna 1945 Valtio-
neuvoston oli ryhdyttävä rajuihin toimenpiteisiin mar-
kan pelastamiseksi. Uusi laki rahaolojen säännöstele-
misestä vahvistettiin presidentin esittelyssä 28.12.1945 
ja jo 31.12.1945 toimeenpantiin siihen sisältynyt sete-
leiden leikkaus. Leikkaus koski vain 500, 1000 ja 5000 
markan seteleitä, mutta osana uutta lakia oli määräys 
korvata myös kaikki muut käytössä olleet setelit uusilla. 
Uusien korkeampia vaatimuksia vastaavien setelimal-
lien valmistaminen ei lyhyellä varoitusajalla ollut mah-
dollista, niinpä uudet setelit päätettiin painaa vanhoja 
setelimalleja käyttäen. Aiemmista seteleistä ne poik-
kesivat selvimmin värien ja vesileimojen osalta. Tuossa 
yhteydessä ainoastaan 50 ja 100 markan setelit muut-
tuivat täysin, sillä vain niiden painolaatat oli jo ehditty 
valmistaa. Kaikki vanhat setelit poistettiin liikkeestä 
28.2.1946, minkä jälkeen esimerkiksi vihreän viitosen 
sijaan laillinen maksuväline olikin väriltään oranssi.

LÄHTEET:

Aapeli Vuoristo: Suuri toivelaulukirja 6

Suomen asetuskokoelma, Laki rahaolojen säännöstelemisestä

Wikipedia (fi.wikipedia.org)

Metrolyrics (www.metrolyrics.com)

TEKSTI JUHA MARIENBERG

Vippaa  
mulle 
viitonen

FREDI

Fredi eli Matti Kalevi Siitonen on Mikkelissä 
23.7.1942 syntynyt viihdetaiteilija ja muusikko, 
jonka ura alkoi Five pennies-nimisen folk-yh-
tyeen kanssa. Hänen suosituimpia kappalei-
taan ovat mm. ”Pieni nukke”, ”Kolmatta linjaa 
takaisin” ja ”Vippaa mulle viitonen”. Nimi Fredi 
juontaa juurensa 1960-luvun alusta, jolloin 
joku huomasi yhteisiä piirteitä Siitosen ja Retu 
Kivisen (Fred Flintstone) välillä. Fredi oli aluksi 
pelkkä lempinimi, josta myöhemmin tuli myös 
Siitosen taitelijanimi.



16 RAJAN RAHA 01/2017 1701/2017 RAJAN RAHA

TEKSTI JA KUVAT | ANSSI KUKKONEN

Kui palju see maksab?

Eesti Panga 
            Muuseumiin 
tutustumassa 

Helsingin ja Tallinnan välillä tehdään 
vuosittain yli kuusi miljoonaa matkaa 
ja matkustajamäärät ovat olleet 
viime vuosina tasaisessa kasvussa. 
Pika-aluksella joko parin tunnin tai 
risteilyaluksella vajaan neljän tunnin 
merimatka houkuttelee lähtijöitä 
vierailemaan lahden toisella puolella. 
Suomea halvempi hintataso palveluissa 
ja kulutustavaroissa vetääkin puoleensa 
matkaajia jokaisesta Suomen kolkasta. 

Yksi hyvä syy vierailla Tallinnassa on myös 
Viron Pankin museo – Eesti Panga Muu-
seum, joka sijaitsee vajaan kahden kilo-
metrin päässä Tallinnan D-terminaalista, 
johon Tallinkin laivat saapuvat Suomesta. 

Kävellen matkan taittaa noin 20 minuuttiin – puoleen 
tuntiin ja samalla matkalla voi asioida keskustan kau-
poissa. 

Joulukuun 16. päivänä lähti Pohjolan Matkan ris-
teilykuljetus Joensuusta kohti Helsinkiä ja Tallinnaa. 
Perillä Länsisatamassa olimme klo 17.30 ja kuljettajan 
haettua meille maihinnousukortit sekä matkaliput pää-
simme siirtymään suoraan laivaan. Koska menisimme 
Tallinnassa maihin ja suoraan hotelliin, matkustimme 
ns. kansipaikoilla. 

Laiva saapui Tallinnan satamaan klo 22.00 ja port-
tien avauduttua siirryimme terminaalin kautta tien 
toisella puolella sijaitsevaan Tallinn Seaport Hotelliin. 
Hotelli on remontoitu vuonna 2015 ja on erittäin viih-

tyisä sekä rauhallinen. Mikäli haluaa hotellihuoneen 
keskustan läheisyydestä, suomalaisten hyvin tuntema 
Sokos Hotel Viru sijaitsee satamasta reilun kilomet-
rin ja pankkimuseosta noin puolen kilometrin päässä. 
Samalla voi vierailla KGB-museossa joka sijaitsee 
Viru-hotellin 23. kerroksessa. Mikäli Tallinnan vanhan 
kaupungin nähtävyydet kiinnostavat, pankkimuseolta 
on vanhan kaupungin alueelle alle puolen kilometrin 
kävelymatka. 

PANKKIMUSEO LÖYTYI SATTUMALTA 
Matkamme alkuperäinen tarkoitus oli tutustua ja käydä 
Tallinnan Joulumarkkinoilla, jotka järjestettiin vanhan-
kaupungin keskuksessa, Raatihuoneentorilla (Raeko-
japlats). Jossain vaiheessa kaupunkiesitettä tutkiessa 
löytyi maininta pankkimuseosta. Koska satuimme ole-
maan aika lähellä osoitetta, päätimme piipahtaa katso-
massa esitteen mainostamaa nähtävyyttä. 
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Pankkimuseo ei suuremmin huutele olemassa-
olollaan sillä museon viirit voi havaita vasta pää-
oven yläpuolelta. Itse pankki on upea, yli satavuotias 
entisen Vironmaan Aateliston Luottoyhdistyk-
sen pankkirakennus, jonka ensimmäisessä kerrok-
sessa museo sijaitsee. Ajoitus olikin kohdallaan sillä 
olimme museon ensimmäiset kävijät ovien auettua 
vain muutama minuutti aiemmin. 

Pääoven hämärä aula hämmentää hienoilla 
lasi-ikkunoillaan, seinämaalaukset kiertävät portai-
den mukana ylöspäin ja jatkuvat ylempiin kerrok-
siin museon sisäänkäyntitasanteelta. Sisäänkäynnin 
yhteydessä on vaatenaulakko, infolehtisiä – jotka 
tosin olivat englannin-, saksan- ja venäjänkielisiä ja 
pohjapiirros pankkimuseosta. 

Museo on moniosainen ja keskittynyt lähinnä 
rahan ja maksuvälineiden ympärille sekä esittele-
mään Viron Keskuspankin toimintaa ja historiaa. 
Käytävän varrelta löytyy tietoa raha-sanan alku-
perästä, sen merkityksestä yhteisöille sekä pankki-
historiasta. Käytävältä löytyy myös erikoinen kone, 
jossa yhden euron syöttämällä voi seurata kolikon 
matkaa eräänlaisessa rahapajan tuotantolinjassa, 
jonka lopuksi kolikko putoaa kassalippaaseen ja 
palkkioksi saa pankkimuseon pinssin muistoksi. 

VIRON RAHAN HISTORIA HYVIN ESILLÄ
Käytävä avautuu Aateliston saliin, jossa voi tutustua 
Viron rahan historiaan aina keskiaikaisista maksu-
välineistä nykyisiin kolikoihin ja seteleihin. Näyt-
teillä ovat kaikki Viron setelirahoissa esiintyvät 
merkkihenkilöt vahanukkeina, vanhoja kolikoita ja 
seteleitä esiteltyinä vitriineissä sekä muuta aihee-
seen liittyvää aina erilaisista säästölippaista setelei-
den painolaattoihin. 

Painolaattoihin liittyykin hyvin dramaattisia 
maailmanmuutoksia, sillä vuonna 2000 pankissa 
tehdyssä remontissa löydettiin vanhojen kaappien 
alta lattiasta salalokero, josta löytyi 10 kruunun pai-

nolaatta vuodelta 1940. Kun Viro miehitettiin toisen 
maailmansodan aikaan, tuntemattomaksi jäänyt pank-
kivirkailija oli piilottanut painolaatan, joka on nyt-
temmin entisöity ja esillä museossa. Tämän painolaa-
tan pohjalta on tehty keräilijöitä varten erikoispainos 
vuonna 2008. Mainittakoon vielä että pankissa vuonna 
1940 painetut 10 kruunun setelit tuhottiin miehittäjien 
toimesta kuten muut painolaatatkin. Näyttelyssä esitel-

lään paitsi Viron omaa valuuttaa, myös Saksan mark-
koja, Neuvostoliiton ruplia ja kopeekoita kuin Viron 
paikallista hätävaluuttaa. 

Varsinaisesti rahakokoelma sai alkunsa kun vanhoja 
maksuvälineitä käsittänyt kokoelma ostettiin yksityi-
seltä keräilijältä museon perustamisen jälkeen. Museo 
mainostaakin omistavansa lähes täydellisen kokoelman 
Virossa käytetyistä maksuvälineistä, johon yksityi-
set ihmiset sekä keräilijät ovat lahjoittaneet puuttuvia 
palasia. Lisäksi seinillä on vanhoja valokuvia ja kirjal-
lisia dokumentteja Viron Keskuspankin historiaan liit-
tyen. Nykyään museossa on yli 13 000 erilaista esinettä 
tai dokumenttia, joista 75 % koostuu seteleistä ja koli-
koista. Museo mainostaa, että heidän hallussaan olevia 
kuvia ja dokumentteja saa tutkia paikan päällä erikois-
järjestelyin sekä kopioida tutkimuskäyttöön. 

TALONPOIKIEN SALISTA AARREKAMMIOON
Käytävän päässä on Talonpoikien sali, jossa saa kuvan 
Keskuspankin toiminnasta. Eri pisteissä esitellään 
pörssin toimintaa valuuttakurssien juostessa näytöllä, 
euroseteleiden aitouden tunnistamista, eri maiden eri-
koiskakkosia sekä taloustietoa erilaisten näyttöjen esit-
telemänä. Lisäksi voi tutustua Viron Keskuspankin his-
toriaan, sen toimintaan ja yhteistyöhön muiden maiden 
keskuspankkien kanssa kuin Keskuspankin velvolli-
suuksiin. 

Huumoriakaan ei ole unohdettu, eräällä ruudulla oli 
mahdollista pelata raha-aiheista peliä, jossa piti kerätä 
euroja säästölippaaseen ennen kuin rosvo vie kaikki 
rahat! Talonpoikien salin vieressä on luentosali, jossa 
järjestetään avoimia luentoja taloudesta ja yhteiskun-
nallisista aiheista. 

Aarrekammio sijaitsee Aateliston salista käännyt-
täessä vasemmalle alakertaan jossa esitellään kolikoi-
den ja seteleiden valmistusta sekä kultaa. Kultavaa’alla 
voi verrata eri metallien painoa verrattuna samaan 
määrään kultaa. Alimmassa kerroksessa on esillä Viron 
Keskuspankin noin 11,3 kg kultaharkko vuodelta 1922, 
joka oli palautettu Viroon vuonna 2011 New Yorkin kes-
kuspankista. 

Koska epävakaaseen maailmanaikaan Viron kruunu 
oli sidottu 100 % kullan arvoon sekä ulkomaisiin raha-
varantoihin, kultavaranto turvasi kruunun vaihtoarvon 
muihin valuuttoihin. Turvallisuussyistä kultavaran-
not oli hajasijoitettu ympäri maailmaa eri pankkeihin, 
kuten Ruotsiin, Sveitsiin, Iso-Britanniaan ja Yhdysval-
toihin. Samalla voi tutustua keskiaikaisiin rangaistuk-
siin, joita langetettiin rahanväärentäjille keskiajalla. 
Käden poikkileikkaaminen tai sakko olivat ”pieniä” 
rangaistuksia, ankarin rangaistus oli tulla keitetyksi 
elävältä. 
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MUITA RAHALIIKKEITÄ TALLINNASSA
Mündipood. Pieni rahakauppa sijaitsi vielä joulu-
kuussa Tallinnan vanhassa kaupungissa osoitteessa 
Vana-Viru 5. Siirtynyt vuodenvaihteessa Ülemis-
te-ostoskeskuksen yhteyteen, osoite Suur-Sôjamäe 
4. Avoinna ma - pe 10-17 ja la 11 - 17. Puhelin: +372 
644 0593. www.myndipood.ee.

Shifara Antiques & Art Gallery. Keräily- ja antiikki-
liike osoitteessa Aia 4 / Vana-Viru 13. Muun muassa 
postimerkkejä, taidetta, pinssejä, kolikoita ja sete-
leitä. Avoinna ma - pe 10 - 18 ja la 10 - 16. Puhelin: 
+372 644 3536. www.shifara-antique.ee.

MUSEOKAUPPA
Vastapäätä salia on museokauppa, jossa lukituissa lasi-
vitriineissä ovat esillä mallit myytävistä juhlarahoista, 
raharullista, rahasarjoista sekä virolaisista numisma-
tiikkakirjoista. Tarjolla on myös maksuttomia asiantun-
tijapalveluita kolikoiden ja seteleiden tunnistamisessa. 
Kaupanteko tapahtuu panssarilasin takaa, suomalai-
nen pankkikortti kelpaa maksupäätteeseen tai kätei-
nen raha laitetaan pieneen kaukaloon johon myyjä lait-
taa vastuurahat ja kuitin. Suuremmat ostokset, kuten 
kirjat, annetaan suuremman luukun kautta. Ystävälli-
nen virkailija ymmärsi suomea ja ostosten teko onnis-
tui hyvin ilman mitään tulkkauksia. Kaupan tiloissa 
on myös rahanvaihtoautomaatti, jossa voi vaihtaa 
Viron kruunut euroiksi vaihtokurssin ollessa 0,15 € / 1 
kruunu.  

Jotain hyötyä suomalaisuudesta tuntui olevan. 
Tutustuessamme vitriinien sisältöön, museokauppaan 
saapui myös saksalainen ryhmä nuoria. Yksi ryhmästä 
oli kiinnostunut Paul Keresin erikoiskakkosista ja tie-
dusteli myyjältä, olisiko Keresin rullaa saatavilla. Myyjä 
esitteli kädessään vain viittä jäljellä olevaa kappaletta ja 
selitti ettei rullia enää ole saatavilla. Kun oma vuoroni 
tuli, ostin Viron itsenäisyyden ajan rahoista kertovat 
kirjat sekä erikoiskakkosrullan Euro 10 vuotta vuodelta 
2012 ja ilmaisin myös kiinnostuksen Paul Keresin eri-
koiskakkosiin. Myyjä pahoitteli ja toisti ettei rullia ole 
enää saatavilla. Maksoin ostokseni ja olimme jo läh-
dössä kun myyjä juoksi museokaupasta kertomaan, että 
kassakaapista olikin löytynyt yksi ja samalla viimeinen 
Paul Keres-rulla! Pitihän se ostaa matkamuistoksi, var-
sinkin kun pankkimuseossa myytävät raharullat myy-
dään arvonsa hintaan. 

Pankkimuseossa kiertelyyn upposi helposti tunti. 
Mikäli kiinnostus heräsi, pankkimuseoon kannattaa 
käydä tutustumassa Tallinnassa käydessä. Viron Pankin 
Museo löytyy osoitteesta Estonia puiestee 11, Solaris-os-
toskeskuksen ja Viron Kansallisteatterin välittömästä 
läheisyydestä. Museo on avoinna tiistaista perjantaihin 
klo 12 - 17 ja lauantaisin klo 11 - 16. Sisäänpääsy ja etukä-
teen varatut esittelykierrokset ovat ilmaisia. 

M
useokaupasta tarttui mukaan rullien 
lisäksi myös kirjallisuutta. Kaksiosai-
nen virolaisten seteleiden (Osa 1) ja 
kolikoiden (Osa 2) historia maksoi 
yhteensä 22,37 € ja kolmas osa 2007 - 

2010 Euroon siirtymiseen saakka maksoi 2 €. 
Allan Tohvin kokoama Viron itsenäisyyden ajan 

1919 – 1940 + 1991 - 2010 kolikot ja setelit kuvakortteina 
maksoi 20 €. Kirjallisuudesta kiinnostuneet voivat olla 
yhteydessä suoraan museokauppaan osoitteella: muu-
seumipood@eestipank.ee tai puhelimella +372 668 
0650.

Olisitko kiinnostunut lähtemään Tallinnaan ja tutustumaan pankkimuseoon?  
Matka olisi viikolla 12 keskiviikko–perjantai 22.–24.3.2017   

Matka toteutuu, mikäli lähtijämäärä on vähintään 20 henkeä. 

Rahakirjoja Virosta

TEKSTI JA KUVAT | ANSSI KUKKONEN

Tutustumismatka  
Viron Pankin museoon

Matkaohjelma

1. päivä 
-  Lähtö Joensuusta klo 8 Pohjolan Matkan varikolta 
 osoitteesta Kuurnankatu 51. Oman auton voi jättää 
 parkkipaikalle. 
-  klo 16:30 Tallink Mwegastar lähtee Länsisatamasta 
 kohti Tallinnaa. Matka kansipaikoilla.
-  Laiva saapuu Tallinnaan, majoittuminen T
 allinn Seaport Hotelliin. 

2. päivä
-  Aamupala klo 8, vapaata aikaa ja mahdollisuus käydä 
 viereisessä ostoskeskus Norde Centrumissa.
-  Lähtö bussilla hotellilta klo 11:50 Viron Pankin mu-
seoon. 
-  Opastettu kierros pankkimuseossa, mahdollisuus 
 ostaa kirjallisuutta, raharullia ja -sarjoja.
-  Omakustanteinen ruokailu. 
-  Mahdollisuus käydä kahdessa eri rahaliikkeessä.
-  Vapaata ohjelmaa

3. päivä
-  Aamupala klo 8, vapaata ohjelmaa klo 11 saakka.
-  Ostosbussi jolla palaamme Joensuuhun, odottaa  
 hotellin läheisyydessä olevalla parkkipaikalla. 

 Matkatavarat lukuun ottamatta alkoholijuomia voi  
 viedä suoraan autoon klo 11 – 11.30 välisenä aikana.
-  Lähtöselvitys tapahtuu klo 11.30-12.10. Silja Europa 
 lähtee klo 12.30.
-  Saapuminen Länsisatamaan klo 16.00 ja  
 siirtyminen bussiin.
-  Paluumatka Joensuuhun, saapumisaika 
 Joensuuhun n. 23.30.

Matkan hinta 
Väh.20 henkeä: 185 €/hlö
Väh.25 henkeä: 164 €/hlö
Väh.30 henkeä: 150 €/hlö
Väh.35 henkeä: 140 €/hlö
Väh.40 henkeä: 133 €/hlö

Ilmoittautumiset 12.2.2017 mennessä.

Muistutuksena, että Viroon matkustavilla täytyy olla 
voimassa oleva passi tai Poliisin myöntämä kuvallinen 
henkilöllisyystodistus.  

Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä allekirjoittanee-
seen joko puhelimitse 050-599 2608, sähköpostitse 
kukkonen.anssi.amk@gmail.com tai sihteeri  
Matti Virrantaloon, 040-566 6646 tai  
matti.virrantalo@pk-numismaatikot.fi. 
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K
öyhät numismatiikkamarkkinat Venet-
siassa, tuumasi maailmanmatkaaja Timo 
vieraillessaan taasen kerran yhdistelmä-
matkalla koripallon kanssa.

”Pääfani” Timo otti taasen kolmi-
päiväisen vapaan ja suuntasi nenä valkoisena, elä-
mästä suuri osa takana ja parit kilometrit silmäkulmiin 
ansainneena Kataja Basketin kanssa koripallon Cham-
pions liigan eli Mestarien liigan otteluun Venetsiaan.

Tällä kertaa vastaan tuli Italian mestaruuksia voitta-
nut Umana Reyer, joka vilisi kokeneita Italian ja USA:n 
huippupelaajia. Kataja oli voitossa kiinni loppuminuu-
teille asti, mutta sitten pallo-onni kääntyi kotijoukku-
eelle ja tappio tuli.  Fani Timolle, joka yksin kannusti 
äänekästä italialaisyleisöä noin 2000 vastaan, tuli täy-
tenä yllätyksenä italialaiskatsojien huomaavaisuus 
yksin Katajaa kannattanutta Timoa kohtaan. 

FANITTAA KANNATTAA AINA
Kaikkihan muistaa Timon taktiikan, ”huuda silloin, kun 
äänekäs katsomo on hiljaa” ja se palkittiin isona yllä-
tyksenä. Jo pelin aikana Timon selän takaa alkoi kuu-
lua Katajan kannatusta ja meteli vain lisääntyi loppua 
kohti. Kun peli päättyi, alkoi ”pääfani” filmaamisen 
Umana Reyerin kannattajien ja katsojien kanssa. Aina-
kin 30 eri poseerauskuvaa Timo-fanien ja katsojien 
kameraan tallentui. Lahjoituksina tuli Timolle ita-
lialaisseuran fanituotteita ja kuvia 
sekä T-paitaa ja luke-
mattomia halauksia 
katsojien kauniim-
milta osapuolilta. Timo 
oli otettu kuin filmi-
tähti, joku lehtimieskin 
kävi haastattelemassa ja 
kuvaamassa.

Venetsia
 –  G O N D O L I T,  N U M I S M A T I I K K A A 
J A  K O R I S - P E L I

TEKSTI JA KUVAT TIMO RUOTSALAINEN

Timo ja Italian faniosaston kauniimpaa sukupuolta

”Lähdettiinpä ruunalla muuten vaan, 
juttua tutkimaan. 
Helsingissä hoitaako laisinkaan,  
viskaalit virkojaan. 
Asemalle Helsingin saavuttiin 
rivakasti,Valte ajoi vahingossa  
junatalon sisään asti. 
Oviherra nyrkkiä suurta pui, 
ruuna tuosta hermostui.”

Oheinen Esa Niemitalon rallatus 60-luvulta tuli mie-
leeni kun katselin korttikokoelmiini osautunutta alla 
olevaa vuonna 1912 Kuopion lääninhallituksesta Joen-
suun vt. viskaalille lähetettyä ’paimenkirjettä’. 

Siitä on ensinnäkin pääteltävissä, että riennot joen-
suulaisravintoloissa eivät tuohonkaan aikaan kaiketi 

aina ole olleet kovin siivoja. Ja toisekseen, että Joen-
suun silloinen viskaalin virkaa hoitava viranhaltija ei 
ole tainnut toimia niin tarmokkaasti, kuin mitä ylempi 
viranomainen edellytti. 

Lääninhallitus on näköjään saanut pyytämänsä 
asiakirjat, kirjeellä n:o 97, joskin lähetyspäivämäärä 
uupuu. Toivottavasti Kuopiossa ollaan oltu tyytyväisiä 
ja asia ei ole siten antanut aihetta enempiin nuhteisiin.

Vapaakirjekorttiin on lokakuun 10 päivänä 1912 
Kuopion lääninhallituksen ylimääräinen esittelijä kir-
joittanut Joensuun kaupunginviskaalille:  

’Välipäätöksellä Helmikuun 13 päivältä N: 7297 
lähetettiin Joensuun silloiselle viskaalille Vilho Heis-
kasen y.m. ilmianto Joensuun kaupungin Ravintoloissa 
tapahtuneesta anniskeluoikeuksien väärinkäyttämi-
sestä. Sattuneesta syystä saan täten pyytää asiakiorjat, 
jotka yhät maannevat viskaalin arkistossa, ensi tilassa 
tänne palautettaviksi.

Kunnioituksella
V. S Kivinen

Hoitaako laisinkaan, 
viskaalit virkojaan

TEKSTI JA KUVAT | MATTI VIRRANTALO
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Eihän ottelussa ”pääfanin” pitänyt olla mis-
sään nimessä sankari, pelaajat olivat sanka-
reita. Mutta yleisö oli hieno, aina ei vain voi 
voittaa ja pelin jälkeinen fiilis kyllä vastasi 
voittoa. Iltapalalla Timo jakoi pelaajille perin-
teiset raaputusarvat ja kuvan tekemästään 
kolikkopatsaasta ”Käärmemies-kumiukko”, 
joka kuvaa Katajan pelaajan Kanadalaisen 
Daniel Mullingsin joustavaa taipuisuutta 
korin alla.

PELISTÄ NUMISMATIIKAN PARIIN
Ennakkoon oli maailmanmatkaaja etsinyt 
numismatiikkaliikkeet Venetsiasta ja netti tar-
josi niitä kaksi kappaletta. Toisen sähköposti-
osoitteen sain Frank Spinelliltä, jonka tavoi-
tin ostosmatkalta USA:sta. Viestittelyn jälkeen 
sain kutsun tulla numismaatikko-kauppias 
Lucio Balladellin vieraaksi tutustuakseni 
hänen filatelia- ja numismatiikkaliikkeeseensä.

67-vuotias Lucio oli aloittanut myös pikku-
poikana, mutta nimesi aloittaneensa varsinai-
sesti 1968. Oman liikkeensä hän aukaisi 1983 ja 
nykyisin hänen toimintansa on n. 70 % filate-
liaa ja loput maailman metallirahoja sekä Ita-
lian kartat ja setelit.

Hänen pieni, mutta meille suomalaisille 
kylmä liikehuoneistonsa sijaitsi melko keskei-
sellä paikalla Venetsiaa. Venetsian kaupunki on 
levittäytynyt melko suurelle alueelle. Gondo-
li-ajelut jäivät väliin ajan ja Venetsian veden 
puutteen takia. 

Timolle ei Lucion liikkeestä mitään löyty-
nyt, mutta lämmin ja antoisa tunnin tarina-
tuokio kylläkin. Lucion tiedon mukaan muuta 
toimivaa liikettä ei tällä hetkellä ole ja antiikki-
toreja ei numismaatikko Timo ehtinyt käydä. 

Maailmanmatkaaja kävi myös thaimaalai-
sessa SPA:ssa eli kylpylässä ottamassa kahden 
tunnin rentouttavan hieronnan. Erittäin taso-
kas paikka, voin suositella. www.thaispa.eu. 
Laskuun respa kirjoitti Timon nimen Ruotsabi-
nes Timo.

 

”Käärmemies-
Kumiukko” 

Daniel Mullings -patsas on tehty 
Suomen markka-ajan kolikoista.  
Patsas kuvaa Danielin käärmemäistä 
taipuisuutta korin alla.  
 
Timolta on tulossa myös Suomen 
100 v itsenäisyyden kunniaksi 2-
metrinen Suomen Leijona -patsas. 
Patsas tehdään myös markka-ajan 
kolikoista, joita siihen menee n. 0,5 
milj. kolikkoa. 

- ”Pääfani” Timo 

"Snakeman -
Rubberman" 

Daniel Mullings -statue is made of 
Finnish mark-time coins. 
The Statue of Daniel describes his 
flexible body under the basket. 
 
Timo is also making 2-meter 
Finnish Lion -statue to honor of 
Finland 100 years of independence. 
The statue is also made of mark-
time coins, which it will take 
approx. 0,5 million coins. 

- ”Head-fan” Timo 

Pääfani ottaa mittaa uudesta jenkistä 
”Kervisestä” eli Kervin Bristolista Dusseldorfin 
kentällä, että onko Kervinen kutistunut 
tulokoneessaan 206 cm pituudesta, sillä kylmä 
kangistaa nopeasti... eipä ollut...

Joensuun Kourutuote Oy
Helatie 5, 80100 Joensuu

Puh. 0207 281 600

Finntimo.com
Arviointeja kauppaa kokemuksella

24/7

Timolta kolikot, setelit ja tarvikkeet. Ostamme ja välitämme rahoja 
ammattitaidolla. Ota yhteyttä: 045 1217790/info@fi nntimo.com

Tilaa laatukirja 
itselle tai lahjaksi
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T
ällä kertaa maailmanmatkaaja Timo onnis-
tui yhdistämään koripallon ja numismatiikan 
matkalla Mustanmeren rannalle satamakau-
punki Yuzhneen (lausutaan ”Jusnii”).

Alkuun luulin, että Katajan koripallopeli 
olisi Odessassa, mutta olikin 50 km:n päässä Yuzhnessa. 
Englanninkielen omaavan taksikuskin kanssa ajelimme 
miljoonakaupunki Odesassa useita tunteja. Lopulta sitkeä 
etsintä palkittiin ja löysimme kokeneita numismaatikoita, 
jotka harjoittivat antikvaaria liiketoimintaa numismatiikan 
ohella. 

Kaverukset Dmitry (63. v) ja Oleg (48 v.) ovat pitäneet 
Xobby-nimistä antikvarialiikettä jo 15 vuotta. Dimitrillä on 
kokemusta yli 40 vuotta ja Olegilla 25 vuotta, joten tietämys 
monelta alalta oli laaja.

Xobbyn valikoimaan kuuluivat antiikin esineet, kel-
lot, ikonit, erilaiset peilit, taulut, kamerat, militarismi sekä 
numismatiikan kolikot ja setelit. Myös Venäjän kultarahoja 
5- ja 10-ruplaisia oli kymmeniä sekä 3 ruplaa platinium, 
hinta 2000 USD.

Suosittelen käymään Dimitrin ja Olegin liikkeessä mat-
kustaessanne Odessaan. Liike on avoinna 9 - 17, puhuvat 
lyhyttä englantia, jolla hyvin pärjäävät.

Kauppaa teimme ahkerasti. Kokoelmiin tuli n 20 uutta 
seteliä; Venäjää, Ukrainaa ja Venäjän alusmaita. Myös yksi 
silitysrauta löytyi. Silitysraudat ovat joka kerta tullin turva-
tarkastuksen syynissä ja aiheuttavat pienen hymyilyn vir-
kamiehissä heidän kaivaessaan raudan Timon laukusta.

Toinen liike Philatelist, coins & stamps. Ekaterinensky 9 
Odessa Ukraine.

Tätä liikettä hoiti eläkeiässä oleva rouva, luultavasti 
omistaja. Philatelist-liikkeestä löytyi nimensä mukaan pos-
timerkkeilyyn liittyvää, jota oli valtaosa myynnissä olevasta 
tavarasta. Lisäksi oli sota-ajan propagandalehtiä, julis-
teita ja jonkin verran kolikoita, pääosin juhlarahoja. Tar-
vikepuolta oli hyvin. Rouva ei puhu englantia eikä antanut 
sisällä kuvata, mutta otin kuvan kumminkin ulkoa. Tämä oli 
postimerkkeilijän kauppa minun mielestä.

Kolmatta ennakkoon netistä etsittyä kauppaa ei löyty-
nyt ollenkaan. Antiques Marshala Zhukova, Odessa. Valta-
osa numismatiikkaan varatusta ajasta meni tämän olemat-
toman liikkeen etsintään. Aina ei natsaa. 

Mielenkiintoisin tori ”Starokonka” jäi näkemättä, osoite 
Raskydalivska st. 31 Odessa. Aika loppui kesken ja piti kii-
rehtiä takaisin ”Jusniin” koris-otteluun Khimit - Kataja 
Basket. ”Starokonka” on antiikkikirpputori ja maailman 10 
parhaan torin joukossa (Forbes Magazine). Värikäs tori on 
toiminut jo vuodesta 1832 lähtien ja sieltä sanotaan löyty-
vän kaikkea rihkaman ja arvokkaan antiikin väliltä. Erityi-
sesti mainitaan kirjallisuuden ystävien aarreaittana!

Kaikki tämä seitsemän tunnin taksiajelu Odessassa 
maksoi vaatimattomasti 720 Hrivnaa, eli 24 euroa. Ver-
tailun vuoksi esim. kanakebab 1,70 euroa (yksi parhaim-
mista!), olut kaupassa 30 senttiä. Kaiken kaikkiaan Ukraina 
oli halpa maa matkustajalle.

Kataja pelaa tänä vuonna Basketball Champion Liigaa, 
eli Mestarien liigaa. Huhu kertoo, että Mustanmeren ran-
nalla sijaitsevan kemiantehtaan omistaja halusi Yuzhneen 
hyvän koripallojoukkueen, ja rakennutti loistavan pelihal-
lin ja tyylikkään hotellin kaupungin (33000 asukasta) laita-
malle.

Mitenkähän saataisiin Pohjois-Karjalan kovanaamai-
simmat liikemiehet puhaltamaan yhteen hiileen ja raken-
nuttaisivat pelihallin koripallolle? Bromanit, Laakkoset ja 
Kakkoset, Ja hallille nimeksi BLK-halli. 

Yuzhnen halli oli ollut käytössä jo kahdeksan vuotta 
eikä uudelle hävinnyt yhtään. Lakkapinta korisareenassa 
oli kuin viime viikolla tehty, kromia ja ruostumatonta 
terästä ja taiteellinen ulkomuoto. Yksi hienoimmista peli-
areenoista joissa kirjoittaja on koskaan käynyt. Maailman-
matkaajakin osallistui puoliaikakisaan, ja pääsi mitaleille. 
Tällä kertaa Kataja Basketille tuli voitto, vaikkakin niukas-
ti.w Sitähän maailmanmatkaaja-pääfani Timo lähti kan-
nustamaankin! 

Numismatiikkaa Ukrainan Odessassa 
TEKSTI JA KUVAT | TIMO RUOTSALAINEN
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V
iime vuonna ilmestyi erityisesti niin sanottu-
jen muoviseteleiden keräilijöitä kiinnostava 
teos. Kyseessä on Polymer Bank Notes of the 
World 2016 Edition eli kirjan uusin ajanmu-
kainen painos.  

Kirja on kovakantinen ja siinä on 208 sivua. Kirjassa on 
kuvattu todella tasokkain värikuvin 171 kpl polymeerise-
teliä ja 68 kpl niin sanottua hybridiseteliä eli yhdistettynä 
paperi- ja muovimateriaali. Kirjan setelit on luetteloitu 
maittain ja eri variaatiot numeroitu erikseen, vähän kuten 
Guy Sohierin tapaan eurosetelit.

Esimerkiksi Australian 10 Dollarin setelistä löytyy 29 
eri versiota ja niiden variaatiot sekä lisäksi erikseen SPECI-
MEN-setelit, niin päästään jo 47 eri versioon.

Mikä parasta, luettelo toimii myös hinnastona, sillä 
jokaiselle setelille ja variaatiolle on ilmoitettu hinta 
euroissa, kylläkin vain UNC-laatuisena.

Lisäksi kirjaan on kuvattu seitsemisenkymmentä testi- 
ja koevedospolymeeriseteliä sekä 43 kpl ko. hybridiseteliä. 

Kirjan lopussa on 81 kuvaa setelikansioista tai -pakka-
uksista, joihin polymeeriseteleitä on pakattu myynninedis-
tämiseksi, kuten meillä kolikkovuosisarjat.

Kirjan alussa on myös hyvin selostettu eri valmistusta-
vat, joita voi olla polymeerisetelissä kaksi:

1. päällystetty läpinäkyvä/samennettu muovimateriaali 
kirkkailla ikkunoilla

2. läpikuultamaton muovimateriaali kertavalmistuk-
sena ilman kirkasta ikkunaa.

Hybridiseteleissä taas voi olla variaatioita neljä eli 
1. reiällinen paperi, jossa reiän päälle on vedetty muovi-

liuska muun setelin jäädessä paperiseksi, kuten uusi 20 € 
euroseteli

2. kerroksittainen muovi-paperi-muovimateriaali
3. kerroksittainen paperi-muovi-paperimateriaali 
4. kerroksittainen paperi-muovi-paperimateriaali 

kirkkaalla ikkuna-aukolla.
Tämä on siis täydellinen luettelo kaikista ilmesty-

neistä polymeeri- ja hybridiseteleistä ja niiden variaati-
oista (allekirjoituksineen, päivämäärineen, päällepaina-
tuksineen, kansioineen sekä hinnoitteluineen).

Kirjan ovat tehneet Stane Straus, Donald Ludwig, 
Marian Meyer ja Tigerson Kee HB. Kirja on painettu Slo-
veniassa, painosmäärä on 2000 kpl ja se on englannin-
kielinen.

Edellinen painos kirjasta on 144-sivuinen ja peh-
meäkantinen vuodelta 2014, eli 64 sivun lisäys on ollut 
tervetullut täydennys. Tätä painostakin taitaa olla vielä 
saatavilla julkaisijalta. Tämä kahteen vuoteen tullut sete-
limäärän lisäys merkitsee valtavaa uudistusta ja monien 
eri maiden kiinnostusta muoviseteleitä kohtaan. Käytön 
(ja myös keräilijöiden) lisääntyminen on ollut valtavaa ja 
uskon, että euroseteleissäkin tullaan näkemään pelkkä 
muovisetelistö. 

Kirjaan pikaisesti perehtyen täytyy todeta sen tasok-
kuus kohopainettua kantta myöten. Mielestäni se eittä-
mättä kuuluu jos ei nyt jokaisen numismaatikon, niin 
ainakin jokaisen ulkomaisia seteleitä keräävän numis-
maatikon kirjahyllyyn tieto- ja lähdeteokseksi. Poly-
meeri- ja hybridisetelien keräilijälle teos on ehdoton.

Jouko Hirvonen
Pohjois-Karjalan Numismaatikot ry:n 
puheenjohtaja
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Timo Holmi Uulalta perehdyttää 
perinne maalaukseen klo 10-17.

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

Patio Kivikuullote

5990
9 l (6,66/l)
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Tikkurilan esittelypäivä 
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Paikalla Kirsi Sepponen 
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Hakkarainen.
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muovisetelikirja 

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



30 RAJAN RAHA 01/2017 3101/2017 RAJAN RAHA

karkkirasian hintaa peilaten reilun parinkymmenen euron 
ostos. Olen siis päättänyt säästää kolikon siitäkin syystä, 
etten varmaankaan sillä kovin voittoa tekisi. Tähän aikaan 
katson ”yhden numismaatikon” syntyneen lisää maanka-
maralle, vaikka itselleni ko. nimi oli vielä silloin tuntema-
ton.

No tämän jälkeen keräily jäi joidenkin vastaantulevien 
kolikoiden taltiointiin ja opiskelujen varjoon, kunnes Sei-
näjoelta teknillisen koulun jälkeen muutin työn perässä 
Kuopioon 1984 ja liityin Kuopion numismaatikoihin. 1989 
muutettuani takaisin kotiseuduilleni liityin Pohjois-Karja-
lan Numismaatikoihin. Melko pian tässä uudessa yhdistyk-
sessä alkoi myös hallitustyöskentely, kun Pentti Eskelinen 
halusi luopua rahastonhoitajan tehtävistä.  Lähes uusi kel-
tanokka valittiin vuosiksi eteenpäin (olikohan kahdeksaksi) 
rahastonhoitajaksi, kunnes Kortelaisen Teemu ”pelasti” ja 
otti puheenjohtajan tehtävien lisäksi kyseisen pestin. 

Tämän jälkeen siirryinkin ”laulukuoroon” eli aikaani 
vei paljon Lions-harrastus; LC Outokumpu/Kuparissa ja 
piirin tehtävissä (piirin alue = pohjoisin Valtimo, eteläisin 
Parikkala, läntisin Rantasalmi ja itäisin Ilomantsi, piirissä 
klubeja 54 ja jäseniä reilu 1500) sekä neljä vuotta piirin hal-

lituksen puheenjohtajistossa, josta vuosi puheenjohtajana 
eli piirikuvernöörinä. Tällä hetkellä on menossa kymmenes 
vuosi piirihallitustyöskentelyä.

Pari vuotta sitten aktivoiduin jälleen yhdistyksemme 
kokouksiin ja ilmeisesti en osaa sanoa ei koska olen nyt 
puheenjohtajanne. 1985 liityin myös Suomen numismaat-
tisen yhdistyksen jäseneksi, jossa olen edelleen kuten Kuo-
piossakin, mutta kuitenkin vain näin etäjäsenen roolissa. 
Kauan olin myös jäsenenä Helsingin- ja Etelä Pohjanmaan 
numismaattisissa yhdistyksissä. 

Keräilykirjostani voitte halutessanne lukea tuosta Rajan 
Rahan 3/2015 numerosta ja ellei sitä keneltä löydy, yhdis-
tyksemme sihteeriltä Matti Virrantalolta sitä vielä saanee 
pientä korvausta vastaan. Toki lehti on luettavissa myös 
yhdistyksemme kotisivuilla. Tässä on pääpiirteissään kas-
vutarinani. 

Uutena Numismaatikoiden puheenjohtajana pyrin teke-
mään parhaani ja jäseniltä toivon edelleen aktiivisuutta ja 
vuorovaikutteisuutta meidän yhteisen harrastuksemme 
eteenpäin viemiseksi. Tervetuloa kaikki vanhat ja uudet 
jäsenet kuukausitapaamisiin. 

Jouko Hirvonen  
tarttui ruoriin
Uusi puheenjohtaja lähikuvassa

T ervehdys Rajan Raha -lehden lukijat ja Poh-
jois-Karjalan Numismaatikot ry:n jäsenet. 
Moni teistä varmaan tuntee ja tietääkin minut 
hyvin, mutta paljon lienee myös heitä, jotka 
ihmettelevät, mistä tuo henkilö tulla tupsahti 

ja vielä puheenjohtajaksemmekin. Usea on varmaan luke-
nut keräilytaustastani Rajan Raha -lehdestä 3/2015. Pyrin 
tässä kuitenkin enemmän valaisemaan muita elämänpol-
kujani. 

Olen syntyjäni outokumpulainen ja aikaan 1960, jol-
loin tuotteiden mukana oleva keräilyesineidentarjonta oli 
huipussaan. Kahvipakettien kuvat taisivat olla hiipumaan 
päin, mutta keksipakettien, suklaitten ja varsinkin puru-
kumien mukana olevien keräilykorttien tai -kuvien suosio 
eli kukoistuskauttaan. Tarjonta oli niin suurta, että niitä ei 
viitsinyt keräillä tai jos keräsikin jotakin purkkasarjaa, niin 
arvoa niille ei 1970-luvulle tultaessa antanut, vaan kaikki 
lensi oitis roskiin. Näin jälkeenpäin, kun on lapseksi tai 

lapsenmieliseksi tullut jälleen, harmittelee tietysti tyh-
myyttään. 

Yhtä asiaa kyllä arvostin jo silloin nuorena pojanvesse-
linä. Se oli vanhat rahat. Isälläni oli pienoinen rasia, jossa 
hän säilytti muutamia vanhoja kolikoita, olipa siinä joku-
nen markan- ja 30-luvun venäläinen setelikin seassa. Ihai-
lin useasti salaa tuota ”aarrekirstun” sisältöä. Itse asiassa 
kirstu oli muovirasia, joka oli toiminut kaupassa tupakan-
sytytinkivien putkiloiden myyntilaatikkona. Välireikäle-
vykin siinä oli mukana. Taitaapa tuo kyseinen laatikko olla 
vieläkin yli 80-vuotiaan äitini piironginlaatikossa. 

Ensimmäisen rahakauppani tein armon vuonna, jol-
loin Pohjois-Karjalan Numismaatikot perustettiin. Olin siis 
kymmenvuotias ja kolmannella luokalla, kun näin kave-
rillani kupari 50-pennisen vuodelta 1941. Tiukan väännön 
jälkeen maksoin suurella työllä ansaitsemistani taskura-
hoista siitä silloista kolme markkaa. Karamellirasia maksoi 
tuolloin 20 penniä, joten tänä päivänä ostokseni arvo olisi 

TEKSTI JOUKO HIRVONEN  |  KUVAT KARI TAHVANAINEN
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Pohjois-Karjalan Numismaatikkojen kerhoillassa 3. tammi-
kuuta oli mielenkiintoinen vieras. Outokumpulainen Tapio 
Hummelholm oli tullut esittelemään harrastustaan ja har-
rastusvälineitään. Kullankaivajaksikin paljastunut Hum-
melholm kertoi metallinetsimien käytöstä maastoetsin-
nässä. Pöytä oli täynnä metallinetsintäkalustoa. 

Huumorilla höystämässään aika perinpohjaisessa esi-
tyksessä Hummelhom avasi runsaalle kuulijakunnalle 
metallinetsimien ja –etsimisen maailmaa. Aihe on erityisen 
ajankohtainen juuri nyt, sillä televisiossa alkoi tammikuussa 
kahdeksanosainen sarja Menneisyyden metsästäjät. Alan 
harrastajat ovat myös järjestäytyneet valtakunnalliseksi 
Suomen Metallinetsijät -yhdistykseksi. Laitteitakin on saa-
tavissa turvallisesti ja edullisesti suomalaiselta toimittajalta. 

ERILAISIA LAITTEITA 
Metallinetsintään on saatavilla hyvin monenlaisia laitteita. 
Vanhin esillä olleista metallinetsimistä oli parin vuosikym-
menen ikäinen, mutta toimii edelleen, antaa äänimerkin 
metallista. Uusissa taas on enemmän luettavuutta, nume-
roita. 

– Metallinpaljastimia löytyy www.finndedector.fi 
-sivuilta vaikka miten paljon ja vaikka mihin hintaan. Aar-
remaanalla-sivustolla on tietoa ja kokemuksia erilaisista 
metallinilmaisinmerkeistä. Kullalle toimivia merkkejä ovat 
mm. Carret, Fisher, Minelb, Nokta. Kaikkia merkkejä löytyy 

ja kaikista merkeistä on malleja, jotka käyvät pelloille, mutta 
sitten hippukulta voi tuottaa ongelmia. Siihen vastauksia löy-
tyy aarremaamalta-sivustolta, Hummelholm tarkensi tätä 
juttua varten vielä kerhoillan jälkeen. 

Finndetector on metallinpaljastimien erikoistukkuliike 
Rovaniemellä. Hummelholm muistutti, että Pohjois-Karja-
lan Numismaatikoiden jäsenet saavat liikkeestä kymmenen 
prosentin alennuksen ostoksistaan ja lisäksi ilmaisen posti-
tuksen. – Tämä on täysin suomalainen metallinpaljastinlaite-
firma. Laitteilla on suomenkieliset käyttöohjeet ja takuutkin 
toimivat hyvin, samoin huolto ja varaosatoimitukset. 

Illassa tuli selväksi että oli laite mikä tahansa, sitä on 
opittava säätämään eli kalibroimaan. 

– Kun yhteen tutustuu, osaa säätää muitakin samoilla 
periaatteilla, vaikka kieli on aavistuksen erilainen jokaisessa 
laitteessa. 

– Opettele lukemaan koneen antamaa informaatiota 
lukuina ja ääninä. Kullakin laitteella on oma äänimaail-
mansa, joka pitää oppia tuntemaan hienoja eroja myöten. 
Etsittäessä käytetään kuulokkeita. Pienikin ripsaus kuulok-
keissa kertoo että siellä on jotain! 

MILLÄ PERIAATTEELLA LAITTEET TOIMIVAT? 
– Kaikkialla on magneettikenttä jota metalli tai mineraali 
rikkoo. Tulee häiriö magneettikenttään, Hummelholm 
luennoi.  

– Näillä laitteilla häiriö pystytään muuttamaan nume-
roiksi, häiriön aiheuttajan sähkönjohtokyvyn mukaan kul-
lakin erilaisiksi, ja samalla äänikoodeiksi. Laitteiden takaa 
löytyy kaksi toimintaperiaatetta. 

– VLF-laitteet (Very Low Frequency) eli magneettikent-
tään perustuvat laitteet – kultahippu löytyy 40 – 50 sentin 
syvyydestä. Pystyy erottelemaan kohteet sähkönjohtoky-
vyn perusteella. 

– Pulssi-impulssilaitteet, jotka lyövät 900 kertaa sekun-
nissa sähköimpulssia maan sisään, se heijastuu takaisin. 
Australiassa on löydetty mm. isoja 2 – 4 kilon kultamöyk-
kyjä. Löytösyvyys näissä kohteissa on jopa 70 – 80 senttiä.  
Mutta tämä ei pysty erottelemaan kohteita. 

KULLANETSINTÄÄN HURAHTANUT 
Tapio Hummelholm kertoi kerhoillassa myös kullanetsin-
täharrastuksestaan, joka vie miestä usein Lappiin. Todis-
teena oli kultahippupullo, jossa tätä raskasta ja arvokasta 
jalometallia oli jo muutaman tuhannen euron edestä. 

– Viisikymmentä täytettyäni kävin Lapissa kultaval-
tauksilla ensi kertaa. Nyt onkin sitten käyty siellä jo tois-
takymmentä vuotta, oma valtauskin on ollut jo kahdeksan 
vuotta.– 

Lieneekö veren perintöä, isä oli myös töissä kaivoksessa, 
Hummelholm tuumiskeli. 

Kerhoillassa 
vinkui ja ulisi

”Metallin etsiminen kiinnostaa pikkupojasta vaariin asti. Tänä päivänä on hyviä metallinetsimiä, joilla löydetään hyvinkin syvältä. Mitä jalompi metalli tai sähkönjohtavampi, sitä hankalampi se on löytää. Kuten kulta. Sen löytäminen on meille ongelma Lapissa. Mutta siinäkin hyvät metallinetsimet auttavat. ” - Tapio Hummelholm

SUOMEN METALLINETSIJÄT RY. 
Suomen Metallinetsijät ry on suomalaisen metal-
linetsinnän pää-äänenkannattaja ja ainoa valta-
kunnallinen metallinetsintään keskittynyt yhdistys 
Suomessa. 
www.suomenmetallinetsijat.fi –sivustolla on Etsin-
tä-kohdassa paljon tietoa aiheesta. Sieltä löytyvät 
eettiset säännöt, tietoa jokamiehenoikeuksista, 
etsinnän luvanvaraisuudesta, kielletyistä alueista, 
kadonneiden esineiden etsintäpyyntöjä, löytötie-
tokanta, tietoa metallinetsinnästä ulkomailla sekä 
tietoa yhdistyksen järjestämistä etsintäretkistä ja 
–tapahtumista. 
Suomen Metallinetsijöiden puheenjohtaja Lasse 
Nyman lähetti vielä tiivistä tietoa harrastajille. 
- Käytännössä homma toimii meillä siten, että 
etsintään lähtökohtaisesti aina pyydetään maan-
omistajan lupa. Kaikki yli 100v löydöt ilmoitetaan 
Museovirastolle spostitse, esimerkiksi kolikoille 
meillä on olemassa oma rahalöytölomake, johon 
löydöt listataan. Museovirastolla on sitten oikeus 
lunastaa löydöt kokoelmiin jos näin katsovat, mut-
ta yleisesti tieto on tärkeintä eivätkä yksittäiset 
esineet.
– Metallinetsintä on kielletty luonnonsuojelualueil-
la ja muinaismuistoalueilla. Muinaismuistoalueilla 
on olemassa myös ns. turva-alue, jonka sisäpuo-
lella ei saa etsiä - käytännössä kaivaminen on 
kielletty 2 metrin etäisyydellä alueen ulkorajoista. 
Museoviraston suositus suoja-alueeksi on 200 
metriä vaikka laissa on tuo mainittu 2 metriä. 
– Muuten etsintään ei suomessa tarvitse lupia, 
mutta esimerkiksi Virossa tarvitsee olla lisenssi, 
joka oikeuttaa etsimen käyttöön maassa. 

MUSEOVIRASTON OPAS 
METALLINETSIJÖILLE
Kulttuuriympäristön suojelu
Muinaisjäännökset ja metallinetsin:
harrastajan opas
Museovirasto 2015
Käsikirjoitus, toimitus ja kuvat:
erikoistutkija Päivi Maaranen
Opas on saatavilla netistä pdf-muodossa: 
http://www.nba.fi/fi/File/2462/metallinetsi-
jan-opas-2015.pdf

Kirjan sisältö: Kiinteät muinaisjäännökset, Irtaimet 
muinaisesineet, Arkeologinen tutkimus, Metallinet-
sinnän harrastaminen, Metallinetsinnän harrastaja 
ja lainsäädäntö, Metallinetsinnän harrastajan ABC, 
Museoviraston kysymyslehti. 

MENNEISYYDEN METSÄSTÄJÄT
Televisiossa on juuri alkanut uusi sarja metallinpaljas-
timien käytöstä menneisyyden merkkien ja aarteiden 
etsimisessä. TV1 tiistaisin 10.1. - 28.2.2017 klo 20.00 - 
20.30, uusinta sunnuntaisin klo 13.00 ja maanantaisin 
klo 9.30. Katsottavissa Yle Areenassa.
Menneisyyden metsästäjät -sarjassa historian alkuhä-
märään syventynyt kuusihenkinen harrastajaryhmä 
etsii ja löytää uskomattomia aarteita maan alta. Metal-
linpaljastimia apunaan käyttävät digiajan tutkimusmat-
kailijat vievät syvälle Suomen historiaan, joka osoittau-
tuu löytöjen perusteella taruja ihmeellisemmäksi.
”Onnistuimme kuvausten yhteydessä löytämään useita 
ainutlaatuisia esineitä, jotka tuovat uutta tietoa aluei-
den historiasta ja täällä asuneiden ihmisten elämästä”, 
kertoo Reijo Hyvönen. Muita sarjan päähenkilöitä ovat 
Ossi Kupila, Pekka Kupila, Mikko Mäkelä, Jussi Niemi-
nen ja Tomi Virtanen.
Ohjelmassa nähtävät löydöt, kuten hopea-aarteet, 
uskomattomat korut ja soturihautojen miekat avaavat 
katsojille tuhat vuotta suljettuna olleen oven Suomen 
historiaan, johon myyttiset merirosvot, julmat viikin-
git, kaukaiset kauppiaat sekä raivoisat ryöstäjät ovat 
jättäneet jälkensä.
Kahdeksanosainen sarja näyttää, minkälainen har-
rastus metallinetsintä on. Laji on kasvattanut viime 
vuosina suosiotaan, ja harrastajat ovat tehneet myös 
useita merkittäviä löytöjä. – yle.fi Metallinetsimien maailmaa

TEKSTI JA KUVAT |  KARI TAHVANAINEN
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H A R R A S T U S T A M M E  T U K E VA T

Vakuutusyhtiöiden sopimuskumppani

Autolasien 
ykkönen 

puh. 0400 229 800
avoinna ma-pe 8.00-16.30
www.karjalanpurkupojat.fi

• meiltä purkuosat  
• ostamme kolariautoja

Puh. 24 h (013) 123 177

www.autonosturi.com 
Rahkeentie 14, Joensuu

Wahlforssinkatu 8, 80100 JOENSUU
Puh. 013 229 215

www.joensuunkonevuokraamo.fi

AUTOKORJAAMO
ROMPPANEN OY

• Uusin diagnoosi- ja korjaamolaitteisto
• Ammattitaitoiset asentajat
• Määräaikaishuollot, testaukset   
 ja korjaukset
• Pyöränsuuntauslaitteisto, kysy tarjous!
• Rengastyöt
• Huoltopalvelut myös isoille matkailu-  
 autoille ja pakettiautoille
• Alkuperäislaatuiset varaosat
• Töillä ja asennetuilla osilla
 aina takuu!
• Rengashotelli -palvelu (75€/kausi)
Kun huollatat autoa valtuutetulla 
Autoasi-ketjun korjaamossa, säilyy au-
tossanne valmistajan myöntämä takuu.
Liittymällä meidän kanta-asiakkaaksi 
saatte rahanarvoisia etuja!
Lisätietoja korjaamolta.

www.romppanenoy.fi
www.facebook.com/romppanenoy

TERVETULOA 
PALVELTAVAKSI!

puh. 0400 170 456, eero.kiiskinen@rokki.net

Koneurakointi 
Eero Kiiskinen



Pohjois-Karjalan Numismaatikkojen 
kerhoillassa  ti 7.2. kello 18 

Rauhankatu 4, Joensuu 

vieraana lieksalainen  
Jouko Martiskainen 

Aiheena Koli-korttien keräily  

Tervetuloa kerhoiltaan!

Illan aikana numismaatikot kertovat mm. 
Suomen rahahistoriasta ja paikalle 

voi tuoda omia rahojaan arvioitavaksi
Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki 

numismatiikasta kiinnostuneet
Tilaisuuteen on vapaa pääsy 

Kahvitarjoilu

TERVETULOA

Numismaattisen 
illan

Pohjois-Karjalan Numismaatikot 
ja Pogostan Sanomat järjestävät

 ke 29.3.2017 klo 18 alkaen 
Pogostan Sanomien tiloissa 

Kauppatie 29, Ilomantsi

1.  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
2.  Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja 
 kaksi (2) ääntenlaskijaa
3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.  Esitetään yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 
 2016 ja päätetään siitä
5.  Esitetään yhdistyksen tilinpäätös ja toiminnantarkastajien 
 lausunto edellisen vuoden tileistä ja hallinnosta
6.  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
 myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7.  Käsitellään jäsenten viimeistään kaksikymmentäyksi (21) 
 vuorokautta ennen kokouksen pitoa kirjallisesti yhdistyksen 
 hallitukselle kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamat asiat
8. Käsitellään muut asiat (epävirallisia) 

TERVETULOA
Hallitus

KEVÄT-
KOKOUSKUTSU

Pohjois-Karjalan Numismaatikot ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous ti 4.4.2017 klo 19 Rauhankatu 4, Joensuu

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen 
sääntömääräiset kevätkokousasiat

VISAINEN VENTTI

MYYN TOIMEKSISAANEENA
•  Suomen markka-ajan 1963 - 2001 rullakokoelma. 
 Lähes täydellinen, vain muutama puuttuu. 
 Ei rahtikuluja Euroopan alueelle.
•  Laaja Ruotsin setelikokoelma 1717 - 1849, kansioissa 
 yhteensä n.  170 seteliä. Harvinainen, hieno kokonaisuus.
• Suomalainen Osakekirjakokoelma yli 600 kpl. Kaikki 
 asianmukaisissa keräilykansioissa. Myydään kokonaisuutena.
•  Venäläisiä seteleitä laaja kokoelma 
•  SPECIMEN seteleitä laaja kokoelma
• Seteliharvinaisuuksia, kysy mitä haluat, 
 tiedossa superyksilöitä
Kysy lisätietoja p. 0500 - 572 712 tai timo.ruotsalainen@atlaspoint.fi 

OIKEAT VASTAUKSET: 1b, 2b, 3a, 4a, 5b, 6c, 7c, 
8a, 9a, 10a, 11b, 12b, 13a, 14b, 15b, 16c, 17a, 18c, 19b, 
20a, 21c


