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P Ä Ä K I R J O I T U S

K
atselen pyörälenkillä muuttolintujen 
parvia vielä lumisten peltojen yllä. 
Joutsenpari lentää kohti pohjoista ja 
se kuuluu. Lintuja voi myös veistää 
puusta, mikä tulee esille tämänker-
taisessa henkilöhaastattelussamme. 
Lähikuvassa on monipuolinen keräi-

lijä ja kädentaitaja Aulis Parviainen Jyväskylästä. 
Numismatiikan ajankohtaisia kuulumisia valottaa 

Juha Pöllänen eurokeräilijän näkökulmasta kahdessa-
kin jutussaan. Huutokauppatoiminta on oleellinen osa 
numismatiikkaharrastusta ja huutokaupoissa vierai-
lemmekin aina Kajaania ja Oulua myöten. Ja tätä kir-
joitettaessa lähestyy Kiteen huutokauppa toukokuun 
alussa. Siitä kuulemme lehtemme syysnumerossa. 

Historiaan olemme päässeet heittäytymään talven 
kuluessa vähän erikoisemmallakin tavalla. Vierailimme 
nimittäin Kansallisarkiston, entisen Maakunta-arkis-
ton Joensuun toimipisteessä. Sen makasiineista löytyi 
arvokkaita dokumentteja kuten Joensuun kaupungin 
perustamisasiakirja ja kauppahallin piirustukset 1900-
luvun alusta. Matti Virrantalo taas piipahti kuuntele-
massa tietokirjailija, opetusneuvos Ilmari Ojalan esi-
telmää suomenhevosesta talvi- ja jatkosodassa. 

Suomen Leijona -patsas rakentuu itsenäisyyden 
ajan metallirahoista. Tästä Timo Ruotsalaisen into-
himoisesta hankkeesta tulemme varmasti kuulemaan 
mediassa loppuvuodesta vielä paljon. Suomen 100-vuo-

tisjuhlavuosi saa jälleen yhden arvoisensa monumen-
tin.

Pohjois-Karjalan numismaatikkojen konkarit ovat 
täyttäneet menneenä talvena pyöreitä vuosia. Lämpi-
mät onnittelut Raimo Vänskälle ja Heikki Arpille! 
Timo Ruotsalainen kävi tervehtimässä myös yhdistyk-
sen pitkäaikaista sihteeriä Eero Kervistä vieden yhdis-
tyksen terveiset.  

Rajan Rahan lisäksi numismatiikkaan ja keräilyyn 
laajemminkin liittyviä juttuja voit käydä lukemassa 
verkkosivujemme Artikkelit-osiosta. Kotisivuilla kan-
nattaa muutenkin aina vierailla, sitä varten ne siellä 
nettiavaruudessa ovat. 

Toivotan lukijoillemme ja jäsenillemme mitä par-
hainta suven aikaa sekä harrastusten parissa että 
muissa riennoissa. •

Kari Tahvanainen
Rajan Rahan päätoimittaja

Talven satoa 
ja kesän odotusta
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esä se keikkuen tulevi! Kirjoittamisajankoh-
tana kelit ovat vaihdelleet; milloin pakkasta, 
milloin lämmintä, välillä vesisadetta, välillä 
lunta ja onpa aurinkokin paistellut ajoittain. 
Uusi lumihan on vanhan surma, sanotaan ja 

ilmeisesti lehden ilmestyessä aika on tehnyt tehtävänsä ja 
hanget huvenneet olemattomiin. Kelivaihteluista huolimatta 
vuosi on edennyt jo pitkälle. 

Yhdistyksellämme on ollut hyvin vilkas kevät, joten 
pieni historiakatsaus on paikallaan. Tarkemmin näistä 
tapahtumista on toisaalla lehdessämme. Helmikuun illas-
samme esitelmän piti lieksalainen Jouko Martiskainen 
KOLI-paikkakuntakorteista, ja vieraanamme oli myös pos-
timerkkikeräilijöitä. Kiitokseni illan esitelmöitsijälle ja fila-
telisteille, ilta oli erittäin antoisa ja toi kaivattua vaihtelua 
kokousiltoihimme. Lisäksi helmikuussa pääsimme tutus-
tumaan Joensuun kansallisarkistoon ylitarkastaja Min-
na-Liisa Mäkirannan johdolla. Illan antina kuulinkin use-
ammasta suusta: ”Täällä tärväytyisi vaikka viikko asiakirjoja 
tutkiessa”.

Maaliskuussa illan ohjelmassa oli sihteerimme Matti 
Virrantalon esitelmä Joensuu-postikorteista. Erittäin mie-
lenkiintoinen lisä taas paikkakuntiemme historiasarjaan. 
Kiitos Matti! Lisäksi pidimme numismaattisen infoillan 
Ilomantsissa yhteistyössä Pogostan Sanomien kanssa. Pai-
kalle saapui alle kymmenen kuulijaa, mutta he olivat sitäkin 
kiinnostuneempia. Saimme kuulijoilta, kuten myös lehden 
taholta, ylistävät kommentit illastamme vielä puhelimitse 
seuraavana päivänäkin ja illan extrana yhden uuden jäsenen. 
Tervetuloa joukkoomme Mika R! Mahtavaa! Nyt vain kyyti-
kavereita mukaan ja kokousiltoihimme tutustumaan meihin 
lähemmin. Voimme siis olla järjestämäämme iltaan tosi tyy-
tyväisiä.

Yhdistys muisti myös onnittelukäynnillä aikaisem-
paa pitkäaikaista puheenjohtajaamme ja liiton hallituksen 

jäsentä opetusneuvos Raimo Vänskää 75-vuotis- sekä 
hallituksemme jäsentä Heikki Arppia 60-vuotispäivien 
johdosta. Onnittelut heille molemmille myös lehtemme 
kautta! On ilo huomata, että vaikka vuosia kertyy lisää, 
niin kyllä se keräily ja poikamainen viikarimaisuus säilyy. 

Rajan Rahaa markkinoitiin postittamalla kaikkiin 
maakunnan kirjastoihin tämän vuoden ensimmäinen 
numero saatekirjelmineen.

Suomen Numismaatikkoliiton kevätkokouksessa 
Oulussa 18.3. yhdistystämme edusti Matti Virrantalo. Myös 
oman yhdistyksemme kevätkokous on jo pidetty. Kokouk-
sen valitsema puheenjohtaja Ahti Ilvonen johti kokouksen 
rutinoituneesti. Kokouksessa käsiteltiin edellisen kauden 
toimintakertomus, tilinpäätös, tase kuten toiminnantar-
kastajan lausuntokin. Asioiden ollessa kunnossa myön-
nettiin myös vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivel-
vollisille. Kiitos Ahti ja Kiitos Martti, Matti sekä edellinen 
hallitus asioiden erinomaisesta hoitamisesta! 

Seuraava varsinainen kokouksemmehan on perin-
teisesti Kiteellä, jonne on lupautunut tulemaan Suomen 
Numismaatikkoliiton puheenjohtaja Erkki Lähderanta, 
joten nyt vain järjestämään kimppakyytejä ja lähdetään 
kuulemaan liiton toiminnasta. Kiteellä pidetään myös 
yhdistyksen huutokauppa.

Toukokuun jälkeen pidämme kokoustamisessa kesä-
tauon. Toki hallitus kokoontuu syyskauden suunnittelu-
palaveriin ja tarpeen vaatiessa muutoinkin, jos tilanne sitä 
vaatii. 

OTTAKAAPA YHTEYTTÄ, JÄSENET! 
Teiltä hyvät jäsenemme pyydän yhteyden- ja kannanottoja 
syksyn toimintaamme. Mitä Te haluatte harrastuksel-
tamme? Näin myös välttyisimme suurelta turhalta työltä, 
ellei joku asia kiinnosta. Viittaan tässä virkeän jäsenemme 
Anssi Kukkosen työläisiin matkajärjestely- ja selvitys-
asioihin. Anssi järjesteli kevään matkoiksi numismaattista 
retkeä Tallinnaan, Keräily- ja Antiikkimessumatkaa Ka-
jaaniin ja Supermessumatkaa Tampereelle. Valitettavasti 
nämä kaikki peruuntuivat (Kirjoitettaessa Tampere vielä?) 
osallistujien puutteeseen, vaikka Anssin kontaktien vuoksi 
matkat olisivat olleet erittäin edulliset. Sangen valitettavaa. 
Anssille suuri KIITOS vaivannäöstä ja työstä!

Siispä hyvät jäsenemme, hallitus ohjaa toimintaa toi-
veittenne suuntaan. Tervetuloa sankoin joukoin kokouk-
siimme ja antakaa toiveidenne ja äänenne kuulua.

Lopuksi kiitän kaikkia lehteen kirjoittaneita ja lehden 
tekoon osallistuneita. Toivotan kaikille hienoja hetkiä leh-
temme parissa sekä oikein hyvää keräilykevättä ja -kesää. •

Jouko
Puheenjohtaja

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

Autopurkamo
Karjalan Purku-Pojat Oy

Lylykoskentie 27   80100 Joensuu

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

info@karjalanpurkupojat.fi   www.karjalanpurkupojat.fi
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A
ulis Parviainen on kotoi-
sin Vesannolta Pohjois-Sa-
vosta. Ensimmäinen työ-
paikka kansakoulun jälkeen 
oli vajaat kolme vuotta 
paikallisella maatalousko-
nekorjaamolla. Kuopioon 

muuton jälkeen uusi työpaikka löytyi Rau-
ta-Savosta ja rautakauppa-alalla hän tulikin 
sitten työskennelleeksi eläkeikään saakka eli yli 
neljä vuosikymmentä, pääosan Jyväskylässä. 
Väliin mahtui ammattitutkinnon hankkiminen 
Helsingin Markkinointi-instituutissa. 

JUURILTA LÖYTYY RAHAA 
Keräilyn juuret vievät lapsuuteen, kuten niin 
monella keräilyyn hurahtaneella. Kierrossa ol-
leet ja käsiin tulleet rahat ovat ruvenneet kiin-
nostamaan myös keräilymielessä, ei pelkästään 
vaihdon välineinä. 

– Olin ihan alaluokilla koulussa tai ehkä jo 
ennen sitä, kun kävin naapurissa jelppaamassa 
muuatta seppää ja sain siitä muutaman mar-
kan. Naapurin lanttumaatakin kouluaikaan 
harvensin ja sain siitä hiukan rahaa, Parviainen 
muistelee. 

– Minua rupesi kiinnostamaan ne kiiltävät 
rahat joita sain. Vaihdoin kavereiltakin erilai-
sia rahoja. Kun koulussa kehotettiin viemään 
rahat pankkiin, en hennonut näitä viedä. 
Minulla on edelleenkin tallessa markka vuo-
delta 1954 ja viisimarkkanen samalta vuodelta. 
Ne ovat ensimmäiset niin sanotusti keräämäni 
rahat. Jo kouluaikaan keräilin rahoja. 

– Viisikymmenmarkkanen oli suurin, 
jonka saattoi saada, aika harvinainen rahahan 
se oli. 

Muutto työn perässä Kuopioon vei myös 
harrastuksia eteenpäin. 

– Kun muutin sitten Kuopioon, liityin 
siellä tanhuajiin kun olin harrastanut sitä 
lapsesta asti. Aloin kerätä paperirahoja. Sata 
markkaa vuodelta 1957 oli ensimmäinen pape-
rirahani, jonka otin kokoelmaani, Parviainen 
jatkaa. 

– Siitä oli kulmasta pala pois. Seteli on 
edelleen minulla kokoelmassa. Äidiltä sain sit-
ten myös seuraavat rahat kokoelmiin. Kuopion 
aikaan keräsin lisääkin hyväkuntoisia rahoja. 
En tiennyt keräämisestä mitään mutta minä 
vaan keräsin, Parviainen naurahtaa. 

KERÄILIJÄ 
ON MONESSA 

MUKANA

TEKSTI JA KUVAT | KARI TAHVANAINEN

Aulis Parviainen on monessa mukana ja keräilyharrastus on virinnyt jo 
lapsuudessa. Kuinka saada lintupatsaan silmä näyttämään elävältä? 

Siihenkin Parviainen on keksinyt omat kikkansa. Eläkkeellä oleva 
jyväskyläläinen keräilijä ja kädentaitaja ehtii myös kiertämään maailmaa. 

Ykkösistä aapisiin ja lintuihin –
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KERÄILY LAAJENEE 
Keräily laajeni jo nuoruudessa myös muille aloille kuin 
numismatiikkaan. 

– 1950-luvulla keräsin Pauligin autokuvia. Kävin 
tätini luona Rautalammella ihan sitä varten, kun siellä 
oli serkku joka niitä keräsi. Nyt minulla on jo useampi-
kin sarja niitä. Kuulun Sisä-Suomen Mobilisteihin ja ne 
ovat olleet näytteillä heidän näyttelyissään Vesannolla, 
Jyväskylässä, Rautalammella, Lahdessa ja muuallakin. 

Keräily laajeni myös kirjojen puolelle, mistä on 
todisteena melkoinen kokoelma aapisia. 

– Aapisten keräily alkoi minulla Jyväskylässä tuolla 
1980-luvun alkupuolella. Kokoelmaan kuuluu muun 
muassa sota-aikainen aikuisille tehty aapinen, Aikamie-
hen aapinen. Kansa piti saada oppimaan lukemaan. 

– Käsityökirjoja olen kerännyt myöskin. Vanhim-
mat kirjat olen saanut 1950-luvulta. Puutyötä koske-
via kirjoja minulla on paljon, lainaan niitä aina alan 
ammattilaisillekin ja muille kiinnostuneille. 

– Marjoihin ja ruokaankin liittyviä kirjoja minulla 
on kokoelmissani. Harvinainen 1849 painettu kuuluisa 
keittokirja on ollut lainassa oppilaitoksissa mm. Jyväs-
kylässä, ja muun muassa Helsingissä eräällä ravinto-
lalla. 

Seuraava Parviaisen keräilyala paljastuukin sitten 
tulitikkuetikettien keräilyksi. 

– Tulitikkuetikettejä olen kerännyt, mutta ei missään 
isossa mittakaavassa 1980-luvun alkupuolelta asti. Eräs 
Esko Makkonen Jyväskylässä keräsi tulitikkuetikettejä 
ja oli minulle esikuvana. Hänellä oli Suomen laajimpiin 
kuuluva kokoelma, noin 100 000 suomalaista etiket-
tiä. Hän mm. osti Vaajakosken Tulitikkutehtaan loppu-
varaston, neljä autokuormaa etikettejä. Esko oli myös 
Keski-Suomen Numismaatikoissa ja hänen kautta liityin 
numismaatikoihin. 

JÄRJESTÖTOIMINTA KIEHTOO 
Numismaatikot liikkuvat innokkaasti eri yhdistysten 
järjestämissä tilaisuuksissa ja niin tekee Parviainenkin. 
Hän on monen yhdistyksen mies.

– Olen jäsenenä monessa numismaatikkoyhdistyk-
sessä. Keski-Suomen Numismaatikot, Pohjois-Karjalan 
Numismaatikot, Päijät-Hämeen Numismaatikot, Helsin-
gin Numismaattinen yhdistys. – Käyn kaikkien näiden 
kokoontumisissa säännöllisesti, Parviainen kertoo. 

– Huutokauppa-asioita olen mukana järjestämässä 
Lahdessa. Tietoakin tulee välitettyä näissä asioissa eri 
yhdistysten välillä. Lahden huutokaupoissa myyntipro-
sentti on korkein, alle kymmenen kohdetta jää yleensä 
myymättä. Se johtuu siitä että siellä ei myydä esimerkiksi 
melkein käytöstä kerättyjä eurokolikkoja joita kaikilla 
on ja joiden kerääjiä on aika vähän. Ne jäävät myymättä 
ja vievät siltä sektorilta tilaa. Myös hinnoittelu on täällä 
Pohjois-Karjalassa horjuvaa; mukana on niin kalliita koh-
teita että kukaan ei osta niitä, Parviainen analysoi koke-
mustensa perusteella. 

PAULIGIN AUTOKIRJAT
Kahvinpaahtimoilla on ollut 1950-luvulla tapana tehdä 
keräilykortteja ja niitä varten valmiiksi keräilykansioita. 
Paulig on näistä tunnetuin ja sen autokirjoja Parviaisen 
kokoelmista löytyykin varsin kattavasti. 

– Pauligin kirjoja on 1950-luvulla ilmestynyt seitse-
mällä erilaisella kannella. Näistä minulla on kokoelmissa 
viisi. Jotkut muutkin paahtimot ovat tosin tehneet tällai-
sia hiukan erimallisia kirjoja omille kuvakokoelmilleen, 
mm. lentokoneet, junat, laivat ja autot. 1940-luvulta ovat 

ensimmäiset kaksi autokorttisarjaa. Yhtään aivan 
täydellistä kokoelmaa ei ole säilynyt nyky-

aikaan, mutta kahdessa kokoel-
massa ovat kaikki. 

PALATAANPA RAHAN ÄÄRELLE 
Parviainen kertoo keräävänsä pääasiassa Suomen 
rahaa, minkä lisäksi kerättyä on tullut hiukan myös 
Ruotsin ja Venäjän rahakohteita. Yhtenä kiinnostuksen 
kohteena ovat setelien allekirjoitukset. 

– Kaikki 1963-vuoden markoissa olevat allekirjoi-
tukset kiinnostavat, niitä on kokoelmissani kaikkineen 
yli 350 kappaletta. puuttuu vielä satakunta. 

Helmi on tämä seteli joka on setelisarjansa ykkönen, 
Parviainen esittelee. Numerosarja-aarre on kymmenen 
markkaa 1963 Litt. A sarjanumerolla AK 00000001.

Korvaavissa markkasete-
leissä löytyy myös Oulusta ostettu 
ÄÖ-sarjan nelikko, jonka viimei-
sin seteli on ostettu Oulusta. Par-
viainen kertoo sen olevan aika 
harvinainen. Numeroista men-
nään sitten allekirjoitussarjaan. 

– 1963-vuoden seteleissä har-
vinaisin allekirjoittaja on kaikissa 
toisena allekirjoittajana ollut Eigil 
Sacklén. Ensimmäinen allekirjoit-
taja vaihtelee Karjalaisesta Pun-
tilaan, Leinoseen, Holkeriin ja 
Varikseen. 

Puutyötä koskevia 
kirjoja minulla on 
paljon, lainaan 
niitä aina alan 
ammattilaisillekin.
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Myös väärennökset kiehtovat.
– Kansanvaltuuskunnan painama seteli vuodelta 1917 

on mielenkiintoinen. Niitäkin olen kerännyt aika paljon, 
kymmenittäin. Väärä vitonen -jenkkakin muuten viittaa 
näihin seteleihin. 

Kansanvaltuuskunnan aikaan rahaa painettiin luo-
vasti. 

– Setelipainossa oli paperia, painettua ja painama-
tonta. Kansanvaltuuskunta jatkoi numerosarjaa siitä 
eteenpäin, mihin oli jääty. Kansa on sitten väärentänyt 
numeroja saadakseen rahat jälleen aidoiksi. 

Itsenäisyyden alkuvuosiin liittyvät myös tilapäiset eri 
tahojen painattamat rahat.

– Vuonna 1918 tällaisia painoivat monet tahot samalla 
tavalla kuin Suomen Pankki. Kun ei ollut rahaa, oli pakko 
tehdä että kaupanteko pyörisi, käyttörahaa tarvittiin. 
Tekijöinä oli muun muassa osuuskauppoja ja meijereitä. 
Joh. Parviainen Osakeyhtiön rahoja löytyy kokoelmasta. 

Aulis Parviaisen kokoelmista löytyy myös Suomen 
kauneimmaksi mainittu raha, vuoden 1939 viisitonninen. 
— A-kirjaimella! Ja tämä 1955 painettu AA-sarjaa oleva 
uusi seteli on hyvin harvinainen, mies esittelee. Myös 
1945 viisitonninen kokoelmissa on, A- ja AA-sarjaa, har-
vinainen.

Mutta löytyypä kokoelmista myös setelinippujen kää-
reitä ja mm. vuoden 1963 kymmenmarkkasten reunapa-
pereita, jotka ovat jääneet setelien muotoon leikkaami-
sen jälkeen jonnekin talteen. 

Onpa Parviainen ollut mukana kisaamassa rahan 
suunnittelussakin. 

– Vuonna 1992 kun tehtiin itsenäisyyden 75-vuotis-
juhlavuoden juhlarahaa, satasta ja tonnia, otin osaa 
suunnittelukilpailuun. Tein kipsimallin, joka on edelleen 
tallessa. Se on ollut kolmessa eri näyttelyssäkin esillä. 

MATKALLA MAAILMALLA 
Parviainen matkustelee ahkerasti maailmalla pienryh-
mämatkoilla. Onkin mielenkiintoista kysyä, millaisia 
aarteita matkoilla on tullut vastaan. Mies kaivelee puheli-
mestaan esille kuvia. 

– Teen joka vuosi pienryhmämatkoja eri puolille maa-
ilmaa. Viime vuonna kohteina olivat Kirgistan, Tadži-
kistan, Kazakstan, kahdesti Ukraina, sitten Moldova ja 
Transnistria. Tänä vuonna ensimmäinen matkamme on 
junalla Vladivostokiin Venäjälle, Parviainen kertoo.

– Tuon sieltä aina kaikenlaisia kolikoita. Transnistrian 
muovikolikot olivat viime vuoden erikoisuus. Siellä koli-
kot ovat muovia. Kun sellaisen ruplakolikon pudottaa 
pöydälle, se kuulostaa aivan metallikolikolta!

– Ukrainassa meille näytettiin presidentti Viktor 
Janukovytšin palatsin autotalli. Hänhän on karkuteillä. 
Autotallissa oli ainakin sata autoa. Kaikki Neuvostolii-
tossa valmistetut autot, eri mallit, ja paljon muuta. Kaikki 
aivan uudenveroista!  

– Toinen erikoinen paikka oli presidentin maaseutu-
palatsi Ukrainassa. Sielläkin olen käynyt. Honkaraken-
teen tekemä talo. 

– Moldovassa ihmeellisin paikka oli valtion viiniva-
rasto, joka oli vanhassa kaivoksessa. Mielettömän suuri 
varasto! Katuverkosto maan alla oli valtava, alimmat ker-
rokset kilometrin syvyydessä. Ukrainasta löytyi myös 
salainen sotilastukikohta, tutka-asemineen. Hirvittävän 
suuria tutkarakennelmia, Parviainen kuvaa näkemäänsä. 

ELÄMÄÄ PUUN PARISSA
Parviainen harrastaa kaiken lisäksi puunveistotaidetta-
kin, mikä jakaantuu pienoismallien ja veistosten tekemi-
seen ja toisaalta vanhojen rakennusten remontointiin. 

Kädessä on lintupatsas, josta näemme kuvan tällä 
sivullakin. 

– Kahdelle taiteilijalle olen tehnyt tällaisen linnun 
syntymäpäivälahjaksi, Parviainen kertoo. 

– Teen kaloja, lintuja ja muotokuvia. Tämä on tehty 
koivusta. Tätä kiveä jolla lintu seisoo, on moni kehunut. 
Se on tehty osittain lahosta koivusta ja vuoltu kulmat. 
Olen keksinyt miten jalat upotetaan jalustaan. Sitten 
räpylät vain liimataan siihen eteen. Silmät pitää saada 
näyttämään luonnollisilta, senkin olen keksinyt miten 
se tehdään. Silmän kohdalle on porattu reikä ja sen reiän 
ympärys on kaiverrettu niin kuin se silmä olisi kuopas-
saan. Silmä tehdään niin että otetaan silmän vahvuinen 
pyöreä tikku ja vuollaan siitä tipan mallinen ja painetaan 

paikalleen. Tästä on ottanut mallia mm. eräs karhuntekijä 
Helsingissä; hänen karhunsa alkoivat sen jälkeen mennä 
kaupaksi. 

Mutta puusta voi nikkaroida myös miniatyyrihuoneka-
luja ja -rakennuksia. 

– Keinu on viime vuoden hitti. Nukkekotiyhdistykselle 
olen pitänyt paljon kursseja ja tämä liittyy siihen, Parviai-
nen valaisee. 

– Lähes sata nukkekotiyhdistyksen jäsentä on tehnyt 
tällaisen keinun kurssilla. Vaikeinta on se, että pystyy neu-
vomaan keinun tekemisen sellaiselle ihmiselle joka ei ole 
koskaan tällaisia käsitöitä tehnyt. 

– Tämä keinu on aika vaikea juttu. Siinä on seitsemää 
erilaista puutavaraa. Vaikeaa on se, että osat eivät ole suo-
rassa kulmassa, vaan kaikki menevät viistoon eri kulmissa. 
Tässä keinussa on yhdeksänkymmentäkuusi eri osaa, Parvi-
ainen kertoo. 

– Malli on minun suunnittelemani. Kopioin sen 
1970-luvulta Kuhmoisista, jossa oli tehdas joka valmisti täl-
laisia keinuja. 

Toisena intohimoisena puusuunnan harrastuksena Par-
viaisella on vanhojen rakennusten kunnostaminen. 

– Muun muassa  1950-luvun taloja olen ollut mukana 
remontoimassa alkuperäiseen malliin.

ELÄKKEELLÄ ON AIKAA, VAI ONKO?
Lopuksi voisi ottaa esille Aulis Parviaisen toteamuksen, joka 
kuvaa harrastusten syvyyttä ja pitkäaikaisuutta. Varastoissa 
tuntuu olevan yhtä sun toista odottamassa sopivaa aikaa. 

– Töissä ollessa tuli osteltua erilaisia eriä varastoon. Nyt 
eläkkeelle jäämisen jälkeen olen niitä vasta päässyt purka-
maan. •

Tästä on ottanut mallia 
mm. eräs karhuntekijä 
Helsingissä; hänen 
karhunsa alkoivat sen 
jälkeen mennä kaupaksi.

Erikoisuus tamakin: 
rotta oli järsinyt näitä 
rahoja ullakolla.
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LÖYTYIHÄN NIITÄ LOPULTA
Hyppäys taxiin ja menoksi. Ja jopa ensimmäisestä osoitteesta 
löytyi monen keräilijän unelma löytömaailma, ei numismatiik-
kaa mutta kaikkea muuta. Den Blå Hal ”Sininen halli”. Täältä 
löytyy jokaiselle jotakin vanhaa. Kirpputorin ja antikvariaatin 
välimuoto. Keräilijä Timo kun ei löytänyt reissultaan numis-
matiikkaa, niin siirtyikin katselemaan esinekeräilyosastoonsa 
lisäyksiä. Nimittäin silitysrautoja, säästöporsaita ja poletteja. 
Ja tämäkös oli niiden mekka! Joka pöydältä löytyi aina jotakin 
muovikassiin laitettavaa. Tuli kassi, tuli toinen, kolmaskin 
täyteen ja peränurkkaa ei vielä näkynyt. Keräilijä Timo tekikin 
yllättävän päätöksen ja palkkasi ystäväksi tulleen Peter Han-
senin pakkaamaan ja postittamaan Suomeen. Pienen pohdis-
kelun jälkeen päädyttiin siihen, että Timo tulee sunnuntaina 
hakemaan valmiin paketin.

Tästä kirppiskauppiaasta tulikin nopeasti ystävä. Peter 
Hansen on 72-vuotias ja toiminut 30 vuotta vanhan tavaran 
kauppiaana, viimeiset kuusi vuotta Blå Marketissa. 
Peterin ystävä tulkkasi ajatuksiamme toisillemme 
kahvin ja hyvän ilmapiirin vallitessa. 

Ostoksia sunnuntaina oli pakattuna valtava pah-
vilaatikollinen, joten taxi oli tarpeen. Kuvissa olevia 
pankkeja ja silitysrautoja oli yhteensä 110 kappaletta, 
joista pankkeja 95 ja loput silitysrautoja. Osa vanhoja 
ja harvinaisempia. 

Keräilijä Timon on rakennettava jonkin verran sei-
näpinta-ala lisää, jos meinaa esineensä hyvin esille 
tuoda. Lisäksi Blå Marketin kahviossa tuli puskara-
diotietoa, että joku olisi kiinnostunut Ruotsinvallan 
aikaisesta Suomen setelikokoelmasta.

Loppuyhteenvetona: aina kannattaa suutaan 
aukoa, kun tietää mistä puhuu. •

TEKSTI JA KUVAT  |  TIMO RUOTSALAINEN

Kööpenhaminan 
kuulumisia

T
aas avautui maailmanmatkaaja Timolle 
mahdollisuus käydä tutkimassa vieraan 
maan rahakauppiaat ja kirpparit. Tällä 
kertaa suuntana oli Tanskan pääkaupunki 
Kööpenhamina, jonne Timo suuntasi tam-

mikuun viimeisenä viikonloppuna. Matkaan riitti pelkkä 
viikonloppu perjantaista sunnuntaihin.

Heti perjantaina kamat hotelliin ja suuntaus ensim-
mäiseksi Kööpenhaminan kuuluisaan Tivoliin. Perus-
tettu 1843, noin neljä miljoonaa kävijää vuodessa. Vuo-
ristorata on tehty 1914 ja karuselli 80 metriä korkealle. 
Mutta kuinka ollakaan, tivoli oli remontissa ja aukeaa 
vasta maaliskuussa. Voi harmi! Olisi ollut niin mukava 
vähän lapsetella. Tietysti keräilijän mielessä oli Tivolin 
poletit, joita niitäkin on Tanskan maalta menneiltä vuo-
sikymmeniltä ilmestynyt keräilijä Timon polettikokoel-
maan.

Mutta kun Tivoli ei ollut auki, niin eksyin paikal-
liseen irkkupubiin syömään ja juomaan Timon olutta 
nollaa mahan täydeltä. Mökä pubissa oli valtava, pitkiä 

tammipöytiä ja iso skriini, jossa pyöri legendajalkapal-
lo-ottelu 1980-luvulta täydessä räntäsateessa ja pakka-
sessa. Huvittavan näköistä peliä, 80-luvun lyhyet short-
sit ja lunta ja pakkasta. Yllättäjä voitti ottelun ja varma 
nujakointi katsomossa alkoi. Se oli sitä perjantain huu-
maa.

Lauantaina ”pääfani” Timo päätti suunnistaa numis-
liikkeisiin ja aamupalan jälkeen yrittikin soittaa kol-
meen löytyneistä. Yllätykseksi, vaikka kello oli yksitoista 
aamupäivällä, yksikään liikkeistä ei vastannut. Vain 
tanskankielinen vastaaja oli päällä, johon loruttelin eng-
lanniksi asiani, mutta takaisinsoittoja ei kuulunut. Joten 
numistiedot perustuvat pelkkiin osoitetietoihin:

1. Fredriksberg Monhandel, Gammel konge vegen
2. Poulsen Frimärke or Mynthandler, Smallegade 37
3. Nielsen Paul Alex, Holmbladsqade 7, p. +45329502
Ei auttanut muu kuin laittaa tennarit liikenteeseen ja 

katselemaan kylää ja pikasoitto kaverille Suomeen, että 
googlaa kaikki kirpparit ja antiikkitorit. Pitkään ei Pauli 
Joensuussa selaillut, kun osoitteita alkoi tulla. 

– KIRPPAREITA JA VANHAA RAHAA
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ARTIKKELISARJA ON ALKANUT RAJAN RAHAN NUMEROSSA 6/2014. 
TÄMÄ ON SARJAN YHDESTOISTA ARTIKKELI.

JOHAN WILHELM SNELLMAN

Johan Wilhelm Snellman (27.4.1809–4.1.1881) oli ou-
lulainen kauppaneuvos ja tervaporvari, joka perusti 
Ouluun J. W. Snellman G:sonin kauppahuoneen. Yritys 
harjoitti mm. sahaustoimintaa, laivanvarustusta ja 
ulkomaankauppaa. Tärkeimmät vientituotteet olivat 
terva, piki ja puutavara. Kotimaahan puolestaan tuotiin 
suolaa, viljaa, siirtomaatuotteita ja kankaita. Johan Wil-
helm Snellmanilla oli serkku Johan Vilhelm Snellman, 
joka puolestaan vaikutti merkittävästi suomen kielen 
asemaan ja Suomen markan käyttöönottoon.

R
aha ratkaisee on kokonaan kotimaista tuo-
tantoa oleva iskelmä, jonka Irwin Good-
man (Antti Hammarberg) levytti vuonna 
1966. Kappale on Irwinin itsensä säveltämä. 
Sanoituksen siihen on riimitellyt Veikko 

”Vexi” Salmi, jonka sanoittamia ovat myös lähes kaikki 
muut Irwinin levyttämät kappaleet. Laulun pääosassa on 
kaikessa yksinkertaisuudessaan raha. Raha, jonka kerro-
taan avaavan kaikki portit ja ratkaisevan kaikki ongel-
mat. Mutta onko näin? Pieni epäilyksen häivä esite-
tyn väitteen osalta laulussa vilahtaa, mutta se kumotaan 
välittömästi seuraavassa säkeessä. Raha ratkaisee, ja niin 
se vain on.

Menet minne vaan, vaikka ravintolaan 
Niin huomaat sen, ehkä kiroillen 
Raha ratkaisee

Vexi Salmen mukaan hänestä ei olisi tullut iskelmäsa-
noittajaa ilman Antti Hammarbergiä eikä myöskään 
Antista Irwin Goodmania ilman häntä. Antti ja Veikko 
ystävystyivät jo hiekkalaatikolla Hämeenlinnassa Antin 
ollessa 3-vuotias ja Veikon häntä vuotta vanhempi. Tai 
jos ihan tarkkoja ollaan, poikien kumppanuus alkoi 
kaikkea muuta kuin sopuisissa merkeissä, sillä heti ensi 
tapaamisella Veikko mottasi Anttia kuonoon. Pian nuo 
kaksi kulmakunnan levottominta tenavaa huomasivat 
kuitenkin viihtyvänsä yhdessä ja tuloksena oli elinikäi-
nen ystävyys. Yhteiset mielenkiinnon kohteet yhdisti-
vät. Saksaan suuntautuneelta työ- ja seikkailumatkalta 

TEKSTI | JUHA MARIENBERG

Raha ratkaisee
nuorukaiset hankkivat kitaran, joka erinäisten mutkien 
kautta johdatti heidät aina vain tiiviimmin musiikkihar-
rastuksen pariin.

Irwin sävelsi, Vexi sanoitti ja Irwin lauloi. Ajallisesti 
Raha ratkaisee sijoittuu kauteen, jolloin Irwinin ura oli 
vielä huimassa nousussa. Rahaa tuli ja ovet olivat avoinna 
kaikkialle. Keikkoja riitti niin runsaasti, että kesällä 1966 
Irwiniä kyydittiin keikoille jopa helikopterilla muiden 
artistien joutuessa tyytymään pelkkään autokyytiin. 
Irwinin kohdalla rahan ratkaiseva voima osoittautui kat-
teettomaksi, sillä menestyksen huumassa mies erehtyi 
elämään yli varojensa. Veroilmoitusten täyttämättä jät-
täminen ja verojen laiminlyönti aloitti velkaantumisen. 
Tilannetta heikensi vielä velkarahalla 1969 rakennutettu 
omakotitalo Ryysyranta, joka liian kalliina päätyi pakko-
huutokauppaan. Irwinin raha-asiat menivät täysin sol-
muun ja kappaleen sanoma kääntyi aivan päälaelleen. 
Irwinin tapauksessa raha ei siis ratkaissut yhtään mitään.

Jos paikka täysi on, muttet rahaton 
Raha ratkaisee 
No, siin on kymppi, jos mä pääsen sisään
Kappale Raha ratkaisee suorastaan pursuaa rahaa. Yksit-
täisistä seteleistä siinä mainitaan kymppi, joka kappaleen 
syntyajankohdan huomioiden on vuoden 1963 mallia 
oleva presidentti Paasikiveä kuvaava 10 markan seteli. 
60-luvulla tuo seteli oli vielä sen verran iso raha, että mo-
net jonot lyhenivät merkittävästi, mikäli setelin onnistui 
sujauttamaan portsarin taskuun. Vielä varmemmin ovet 
aukenivat toisella setelillä, johon kappaleessa välillisesti 
viitataan. Snellmanin kuva kun komeili 100 markan 
setelissä, joka vuosina 1963–1975 oli nimellisarvoltaan 
suurin setelimme.

Uskoiko Snellmankaan, mitä kuvallaan saa 
Onko voima sen niin maagillinen? 
Raha ratkaisee
Laulussa esitettyyn kysymykseen voi hyvällä syyllä vas-
tata, ettei Snellman varmastikaan uskonut, mitä hänen 
kuvallaan aikanaan saa. Eikä hän päässyt sitä koskaan 
edes todistamaan, sillä olihan hänen tiimalasinsa valunut 
tyhjiin jo kauan ennen kuin hänen omalla kuvallaan 
varustettuja seteleitä edes alettiin suunnitella. Johan 

Vilhelm Snellmanin elinaikana seteleihin pääsivät tyy-
pillisesti vain valtioiden päämiehet ja hallitsijat. Vaikka 
esimerkiksi suomalaisissa 1800-luvun seteleissä ihmisiä 
esiintyikin, ne olivat pelkkiä ihmishahmoja, joilla ei ollut 
mitään tekemistä oikeiden henkilöiden kanssa.

Johan Vilhelm Snellman (12.5.1806–4.7.1881) oli 
ensimmäinen todellinen henkilö, joka sai kuvansa suo-
malaiseen seteliin. Snellman oli valtiomiehenä olles-
saan merkittävästi vaikuttanut markan asemaan Suomen 
suuriruhtinaskunnan ainoana laillisena rahayksik-
könä, niinpä oli luonnollista valita seteleihin juuri hänen 
kuvansa. Eikä ainoastaan yhteen seteliin, vaan yhteensä 
viiteen eri setelimalliin. Näiden lisäksi Snellmanin kuvaa 
on käytetty neljän setelin vesileimoissa sekä 1000 mar-
kan kolikossa vuonna 1960. 

Ensimmäinen Snellmanin kuvalla varustettu seteli 
oli vuoden 1939 setelimallin mukainen 5 000 markkaa. 
Vaikka setelin suunnittelu oli aloitettu jo vuosia aiemmin, 
viimeiset muutokset setelin ulkoasuun hyväksyttiin vasta 
vuoden 1940 puolella juuri ennen setelin liikkeeseen las-
kua. Tässä setelissä Snellmanin kuva oli setelin etusivun 
lisäksi myös sen vesileimassa.

Vuoden 1946 alussa toimeenpantiin ns. setelinleik-
kaus, jonka seurauksena kaikki vanhat setelit tai niiden 
puolikkaat oli vaihdettava uusiin. Aikataulu oli tiukka, 
joten suunnitteilla ollut setelimallien uudistaminen 
toteutui vain 50 ja 100 markan seteleiden osalta. Muut 
uudet setelit painettiin vanhojen setelimallien pohjalta 
tekemällä pieniä muutoksia seteleiden ulkoasuun sekä 
vaihtamalla setelipapereita ja painovärejä. 5 000 markan 
setelin kuva-aiheena säilyi J. V. Snellman.

Vuonna 1955 setelimallisto uusittiin, jolloin käyttöön 
tulivat Tapio Virkkalan suunnittelemat uudenmalliset 
setelit. Kaikki setelit olivat kooltaan samansuuruisia sar-
jan esikuvana olleen USA:n dollarin mukaisesti. Inflaa-
tion myötä markan arvo oli alentunut niin, että uutena 
nimellisarvona sarjaan lisättiin 10 000 markkaa. Uuteen 
5 000 markan seteliin tuli presidentti Ståhlbergin kuva 
ja Snellmanin kuva siirrettiin 10 000 markan seteliin. 
Kokonaan Snellman ei 5 000 markan setelistä poistunut, 
sillä hänen kuvansa löytyi 10 000 markan setelin tapaan 
myös tämän setelin vesileimasta.

1963 toteutettu rahanuudistus pudotti kaikkien sete-
leiden nimellisarvosta kaksi nollaa pois. Uudet setelit oli-
vat tarkalleen aiempien seteleiden kokoisia ja ulkoasul-

taan hyvin edeltäjiensä kaltaisia. Uudistuksen myötä J. V. 
Snellman pääsi sarjan suurimpaan 100 markan seteliin.

Viidennen kerran Snellman sai kuvansa uuteen sete-
limalliin vuonna 1976, kun käytössä ollutta setelisarjaa 
uudistettiin. Aiemmasta 100 markan setelistä poike-
ten Snellmanin kuva oli nyt myös uuden satamarkka-
sen vesileimassa. Tällä kertaa Snellman jäi toiselle sijalle 
valtataistelussa suurimmasta seteliarvosta, sillä voiton 
vei presidentti Kekkonen edellisvuonna käyttöön ote-
tulla 500 markan setelillä. Maksuliikenteestä Snellmanin 
kuvalla varustetut setelit poistuivat vuoden 1986 jälkeen, 
kun uusi Sibelius-aiheinen 100 markan seteli korvasi 
vanhat satamarkkaset.

Johan Vilhelm Snellman oli yksi vaikutusvaltaisim-
mista suomalaisuuden puolustajista Suomen suuriruhti-
naskunnassa. Suomen markan käyttöönotto oli vain yksi 
hänen saavutuksistaan. Toinen merkittävä askel oli suo-
men kielen aseman parantaminen toimittamalla hen-
kilökohtaisesti Venäjän keisarille aloite suomen kielen 
saamisesta viralliseksi kieleksi ruotsin rinnalle. Nämä 
saavutukset yhdessä Snellmanin levittämän kansallisuu-
saatteen kanssa auttoivat osaltaan pyrkimyksissä kohti 
itsenäistä Suomea. Johan Vilhelm Snellmanin syntymä-
päivä 12.5. on virallinen liputuspäivä, jonka yhteydessä 
vietetään myös suomalaisuuden päivää. •

LÄHTEET: 
Wikipedia (fi.wikipedia.org) 
Lyrics.com (www.lyrics.com) 
Marttis-nettipaja (www.marttis.fi/jutut/artikkelit/irwin-goodman) 
Erkki Borg: Suomessa käytetyt rahat
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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) Jo poistuneista Suomen kunnis-

ta Lappeella oli vaakunassaan 
kultakolikoita. Mikä on ainoa 
nykyisistä kunnista, jonka vaaku-
nassa näkyy kolikoita?

a) Mikkeli
b) Valtimo
c) Laihia

14) Milloin Suomen Pankki on 
perustettu?

a) 1811
b) 1848
c) 1860

15) Eurosta tuli Suomen virallinen 
rahayksikkö vuonna 2002. Mikä 
oli markan muuntokurssi?

a) 4,45757
b) 5,94573
c) 7,36834

16) Milloin Suomessa käytetyt sete-
lit olivat olleet edellisen kerran 
erikokoisia ennen euroaikaa?

a) ennen vuotta 1939
b) ennen vuotta 1945
c) ennen vuotta 1955

17) Vuoden 1964 markka ja Itsenäi-
syyden juhlaraha 1967 saivat 
vaikutteita erään maan kolikois-
ta. Minkä?

a) Israelin
b) Länsi-Saksan
c) Englannin

18) Kahden euromaan kolikoissa 
käytetään valtion vaakunaa. Suo-
mi on toinen. Mikä on toinen?

a) Kreikka
b) Italia
c) Irlanti

19) Suomalaisten juhlarahojen 
ensimmäinen proof-lyönti?

a) Helsingin yliopisto 1990
b) Ahvenanmaan itsehallinto 1991
c) Yleisurheilun EM-kisat 1994

20) Oliko markka alun perin 
Pohjois-Euroopassa?

a) tilavuusyksikkö
b) pituusyksikkö
c) painoyksikkö 

21) Suomalaisten setelien allekir-
joituksista muistetaan hyvin 
sittemmin presidentteinä olleet 
Ryti, Paasikivi ja Kekkonen. Kuka 
on neljäs myöhempi president-
timme?

a) Kallio
b) Svinhufvud
c) Stählberg

1) Montako penniä yksi punta oli 
Englannissa rahanuudistukseen 
1971 saakka?

a) 100
b) 240
c) 500

2) Minä vuonna ”Suomen Pankki” 
luki seteleissämme ensi kertaa?

a) 1840
b) 1860
c) 1874

3) Kolikkojen kuva-aiheena 
lohikäärmeen keihästävä Pyhä 
Yrjö. Kolikon nimi tulee sanasta 
keihäs. Mikä raha?

a) Kenian shillinki
b) Kreikan drakma
c) Venäjän kopeekka

4) Millä euroon siirtyneistä maista 
oli pitkäikäisin oma valuutta?

a) Suomella (markka)
b) Alankomailla (guldeni)
c) Belgialla (frangi)

5) Kenen säveltämä on ikivihreä 
iskelmä ”Pennitön uneksija”?

a) Georg Malmsténin
b) Toivo Kärjen
c) Veikko Lavin

6) Mikä toimi ennen Suomen 
Pankkia maamme ensimmäisenä 
liikepankkina?

a) Valtakunnan Säätyjen Pankki
b) Turun diskonttolaitos
c) Vaasan Osakepankki

7) ”Vain muutaman dollarin tähden” 
kuuluu spagettiwesternien par-
haimmistoon. Kuka sävelsi sen 
musiikin?

a) Nino Rota
b) Renzo Rossellini
c) Ennio Morricone

8) Dukaattia lyötiin aluksi Venet-
siassa, myöhemmin myös Sak-
sassa, Hollannissa ja Ruotsissa. 
Mitä metallia raha oli?

a) kultaa
b) hopeaa
c) pronssia

9) Kuka valittiin vuonna 1998 
Euroopan keskuspankin ensim-
mäiseksi pääjohtajaksi?

a) Wim Duisenberg
b) Mario Draghi
c) Jean-Claude Trichet

10) Joensuun Normaalilyseon 
teinikunta herätti kansallista 
julkisuutta huhtikuussa 1968 
eroamalla Teiniliitosta. Joen-
suulaisten puheenjohtajana 
toimi tuolloin nykyisin näkyvässä 
asemassa oleva henkilö, kuka?

a) Suomen Pankin johtokunnan 
jäsen Seppo Honkapohja

b) Nordean Suomen toimintoja 
johtanut Pekka Nuuttila

c) Liperiläinen kansanedustaja Eero 
Reijonen

11) Mitä Alkossa maksoi vuonna 
1969 puolen litran pullo Kosken-
korvan viinaa?

a) 7,7 markkaa
b) 12,9 markkaa
c) 20,2 markkaa

12) Minkä markkaseteleihin kuvan-
sakin saaneen vaikuttajamme 
mukaan on saanut nimensä katu, 
joka kulkee Helsingissä Säätyta-
lon ja Suomen Pankin rakennuk-
sen välistä?

a) Paasikiven
b) Lönnrotin
c) Snellmanin
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A
ntiikki- ja Keräilymessut on järjes-
tetty Kajaanissa jo vuodesta 1995 
lähtien. Tänä vuonna messut jär-
jestettiin 1.–2.4. Kajaanihallissa. 
Tavoitteena oli kerätä bussilastilli-
nen lähtijöitä että olisimme olleet 
heti lauantaiaamuna messuovien 

avautuessa ensimmäisten kävijöiden joukossa. Vaikka 
matkan jo valmiiksi edullinen hinta sisälsi myös pää-
sylipun, lauantaiaamuna kohti Kajaania ajeli vain alle-
kirjoittanut ja Nurmeksessa matkaseurueeseen liittynyt 
Mauno Saarelainen.

Messuilla oli yli 40 eri puolilta Suomea saapunutta 
kauppiasta ja antiikkiliikettä. Esittelypöydät notkui-
vat mitä erilaisimpia myyntiartikkeleita, aina antii-
kista uudistuotantoesineisiin. Joillakin kauppiailla oli 
jopa useampi myyntipöytä käytössä suuren myynti-
tavaramäärän takia. Myyjien valikoimista löytyi niin 
keräilylasia, vanhoja kelloja, veistoksia, postimerk-
kejä ja -kortteja, rahakansioita, pinssejä kuin uudempia 
kädentaitotuotteitakin.

MYYJIÄ ERI PUOLILTA MAATA 
Yksi suurimmista myyntipöydistä oli seinäjokelaisella 
Art Majahovilla, jonka työntekijä Tomi Linna esitteli 
yrityksen omaa tuotantoa olevia jääkaappimagneetteja, 
laserleikkaustuotteita, kuten nimikylttejä, paperiteli-
neitä ja naulakoita sekä ulkopuolisessa kirjapainossa 
tehtyjä, omaa suunnittelua olevia kortteja. Yrityksellä 
on yli 50 myyntipaikkaa ympäri Suomea ja yritys on 
ollut toiminnassa jo 45 vuotta. Nostalgiakuvat.fi-verk-
kosivuston kautta voi tutustua yrityksen myyntiar-
tikkeleihin ja tilata vaikka omista valokuvista sopivia 
tuotteita. 

Yrityksen valmistamat jääkaappimagneetit ovat 
Tomi Linnan mukaan sopivia myyntiartikkeleita esi-
merkiksi seuroille ja yhdistyksille, sillä ne voidaan val-
mistaa asiakkaan toivomasta kuvasta tai suunnitel-
masta edulliseen kahden euron hintaan kappaleelta 
minimierän ollessa kaksikymmentäviisi kappaletta. 
Hyvänä esimerkkinä olikin myyntitelineessä eurosete-
listä tehty magneetti. 

Pivis Vintage Shopin omistaja Päivi Mathlin ja 
miehensä Jari Jussinniemi olivat saapuneet messuille 
Kempeleeltä. Vintagemuotia, -sisustusta ja -käsitöitä 
myyvän yrityksen pöydältä löytyi paljon vanhaa tava-
raa muun muassa postikorttien, vanhojen lehtien ja 
rahojen muodossa sekä uustuotantoa olevia messinki-
osia kaluste-entisöijille. Yrityksellä on verkkokauppa 
mutta kivijalkamyymälä oli suljettu Limingassa maalis-
kuussa 2016. 

Maunon kanssa jutustellessa ja vanhoista seteleistä 
kauppoja hieroessa Jari Jussinniemi kaivoi pöydän alta 
esiin vanhan Poliisisanomat nro 26:n vuodelta 1948. 
Hyvässä kunnossa säilynyt lehti oli aikoinaan Rikostut-
kimuskeskuksen julkaisema lehti Suomen poliisiviran-
omaisia varten. Kannessa olikin useampi etsintäkuulu-
tus kuvien kera.

Kuopiolaisen Pekka Voutilaisen antiikkiliike 
Wanha Reppu esitteli myyntipöydällään useita kansiol-
lisia eri maiden seteleitä. Isoissa lasikantisissa laati-
koissa oli esillä myös vanhoja sotilasmerkkejä, kelloja, 
koruja sekä vanhoja metallisia sytyttimiä ja tasku-
lamppuja. Yhtenä erikoisimmista seteleistä Voutilainen 
esitteli ”Sateenkaarirahaa”, Venäjän 100 ruplan seteliä 
vuodelta 1896, hintalappukin setelillä oli 720 €. Myös 
tauluja sekä veistoksia oli kuopiolaiskauppiaan pöy-
dällä esillä. 

AIKAA VIERÄHTI
Messuilla vierähti helposti reilu parituntinen, kun tu-
tustui tarkemmin kiinnostavien myyntipöytien tarjon-
taan ja piti välillä messukahviossa kahvitauon. Paikalla 
oli jo aamusta paljon kävijöitä, joten lauantai oli paras 
hetki tulla tekemään ostoksia. Jo parin tunnin päästä 
huomasi että joiltakin pöydiltä olivat tavarat lähteneet 
maksavien asiakkaiden mukaan. 

Messutarjonta oli kaiken kaikkiaan erittäin moni-
puolista, varsinaista rihkamakauppiasta ei messuilla 
ollut. Ostoksiakin tuli tehtyä monelta osa-alueelta, 
tosin joillakin myyjillä oli hieman messulisää hinnois-
saan, mutta kiertelemällä pystyi tekemään hyviä löy-
töjä edullisempaan hintaan. •

Kajjjaanin               messusatoa
TEKSTI JA KUVAT  |  ANSSI KUKKONEN
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M
aaliskuun viikonloppuun 18.–
19.3. sijoittui Numismaatikkolii-
ton kevätkokous ja sen yhtey-
dessä huutokauppa, joiden 
järjestelyistä vastasi tällä kertaa 
Oulun Numismaattinen Kerho. 
Tapahtumapaikaksi oli valittu – 

ainakin näin vieraan näkökulmasta katsottuna – mainiot 
puitteet tällaiselle tapahtumalle omaava Hotelli-ravin-
tola LASARETTI, joka sijaitsi aivan Merikosken partaalla 
ja kohtuullisen lyhyen kävelymatkan päässä kaupungin 
keskustasta.

SUTJAKKAA KOKOUSTYÖSKENTELYÄ
Kevätkokous eli ns. tilinpäätöskokous sujui varsin sutjak-
kaasti ilman ongelmia ja liiton hallituksen vastuuhen-
kilöt saivatkin tili- ja vastuuvapauden edellisen vuoden 
toiminnasta huomautuksitta kuten toiminnantarkasta-
jatkin olivat esittäneet tarkastuskertomuksessaan. Liiton 
talouden todettiin olevan varsin hyvällä tolalla ja viime 
toimintavuoden 2016 tuloskin oli ylijäämäinen reilulla 
neljällä tuhannella eurolla.

Numismaatikko-lehden tilauskannassa todettiin 
edelleen jo useamman vuoden ajan jatkunutta hienoista 
laskua niin, että 2016 lopussa lehtitilaajien määrä oli 

1184. Siinä oli jälleen muutaman kymmenen tilaajan 
vähenemä edellisten vuosien tapaan.

Puhetta kokouksessa johti liiton puheenjohtaja Erkki 
Lähderanta ja sihteerin kynää heilutteli Petri Virolai-
nen. Kokouksessa oli 10 jäsenyhdistyksen edustus liiton 
23 rekisteröidystä jäsenyhdistyksestä.

Kokouksen asialistan muissa asioissa keskustelua 
käytiin muun ohella tulevien liittokokouksen paikka-
kunnista. Näillä näkymin 2017 syyskokous on Imatralla. 
Kevään 2018 kokouspaikkakunta on edelleen avoimena. 
Joensuu mainittiin kevätkokouksen 2020 todennäköi-
senä järjestäjänä.

MIELENKIINTOISIA ESITELMIÄ
Kokouksen lisäksi ohjelmassa oli kaksi varsin mielen-
kiintoista esitelmää lauantaisen huutokauppaosion kahta 
puolen. Ensin saimme seurata Jorma Imppolan pitämää 
mainiota esitelmää Suomi 100 -teemalla. Siinä Imppola 
kävi läpi Suomessa käytetyn rahan historiaa aloittaen 
aina oravannahoista päätyen euroaikaan. Esitelmä oli 
todella hyvin rakennettu ja esitetty kokonaisuus. 

Toiseksi esitelmöitsijäksi oli saatu varsinainen sete-
lialan huippuammattilainen, pitkän työuran ensin Suo-
men Pankissa ja sittemmin Euroopan Keskuspankissa 
tehnyt Antti Heinonen. Oli mielenkiintoinen esitys 

Suomen itsenäisyyden alkupään setelihistoriasta. Esi-
tys pohjautuikin Heinosen tuoreimpaan kirjaan Sodan 
ja Rauhat Rahat. Antti oli ottanut tätä uusinta kirjaa 
mukaansa ja moni kaivoikin kuvettaan saaden kirjan 
omistuskirjoituksella mukaansa.

HUUTOKAUPPAAKIN TEHTIIN
Oulun Numismaattinen Kerho oli saanut kootuksi var-
sin mittavan huutokaupan, jossa oli tarjolla kaikkiaan 
1360 kohdetta. Joukossa oli lukuisia harvinaisuuksia ja 
mittava määrä myös ns. jokapojan tavaraa lähtöhin-
tojen alkaessa alimmillaan viidestä eurosta. Korkein 
lähtöhinta 5900 € oli vuoden 1876 kl 4/5 Ag-markalla. 
Tosin tuolle kohteelle ei tässä huutokaupassa löytynyt 
uutta kotia. 

Huutokauppa oli laajuutensa vuoksi jaettu kahdelle 
päivälle. Lauantaina vasaroitiin liki tuhat kohdetta ja 
sunnuntaille jäi vielä vajaat neljäsataa kohdetta. Lauan-
taina salissa oli liki viisikymmentä osallistujaa ja olipa 
sunnuntaillekin jaksanut jäädä vielä lähes kolmekym-
mentä kohteista kiinnostunutta. Myös kirjallisia tarjo-
uksia oli jätetty — ainakin tarjousnumeroista päätel-
len — merkittävä määrä ja pitkin huutokauppaa olikin 
todettavissa, että varsin monet kohteista menivät kirjal-
listen tarjousten jättäneiden laatikoihin.

Huutokauppaan oli saatu kootuksi niin kolikoita kuin 
seteleitäkin laaja-alaisesti. Luonnollisesti enemmis-
tönä olivat Suomi-kohteet, mutta ympäri maailman oli 
mitä eksoottisimpia kohteita tarjolla. Kohteiden luokit-
teluun oululaiset olivat perustaneet useamman henki-
lön työryhmän ja kuntoluokaksi oli laitettu arvioijien 
antamista luokituksista keskiarvo. Myös lähtöhinnat oli 
asetettu maltillisiksi ja niinpä kohteisiin tulikin hyvin 
tarjouksia. 

Euroseteleitä oli paljon tarjolla ja niitäkin meni koh-
tuullisesti kaupaksi, joskin tällä osa-alueella kohteita 
jäi eniten pöytään. Varsin ymmärrettävää, sillä eurose-
teleiden keräilijöiden joukko lienee vielä kovin suppea, 
mutta arvatenkin niitäkin huomataan piakkoin kerää-
mään. Toistaiseksi niitä on tarjolla vielä kohtuullisin 
hinnoin. Tosin joutuipa jo nyt yhdestäkin 5 euron sete-
listä maksamaan 80 euroa saadakseen sen itselleen.

Yhtenä pikku kuriositeettina mainittakoon, että 
oululaiset olivat laittaneet huutolistalle tarjolle 1916 vuo-
den mallia olevan ’elämää nähneen’ 1-kuntoluokkaa ole-
van 1 markan setelin lähtöhinnalla 0,16 euroa eli mar-
kan lähtöhinnalla. Sarjanumeron perusteella oli saatu 
selvitettyä, että tämä seteli oli painettu juuri Suomen 
itsenäistymispäivänä 6.12.1917. Setelistä syntyikin kovaa 
kilpailua ja vasara paukahti vasta 270 euron kohdalla!

TEKSTI MATTI VIRRANTALO  |  KUVAT MATTI VIRRANTALO JA WWW.OULUNNUMISMAATIKOT.FI

Liiton kevätkokous- ja huutokauppatunnelmia

OULUSTA
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Jossain määrin pienimuotoisempia huutokaup-
poja itsekin järjestäneenä saatoin todeta, että oululai-
set hoitivat huutokaupan mallikkaasti ilman mitään 
sanottavia ongelmia. Huutokauppaohjelma on heillä 
se sama kuin meidän kerhommekin käyttämä. Jokai-
nen kohde oli taidokkaasti kuvattu ja kuvat olivat myös 
netissä ennakkoon nähtävillä kunkin kohteen kohdalla. 
Ja salissa kuvat heijastettiin isolle kankaalle huuta-
jien nähtäville. Meklarin nuijaa huutokaupassa rivak-
kaan tahtiin paukutteli ONK:n puheenjohtaja Markku 
Sumen ja huutokauppaohjelmaa tietokoneella käytti 
Aki Löytynoja ja ’takavarmistajana’ toisella koneella 
toimi Tero Kontiokari. 

ILTAJUHLA
Ohjelmassa oli vielä pienimuotoinen iltajuhla buffetil-
lallisineen. Tilaisuudessa Oulun Numismaattinen Kerho 
palkitsi kerhon standaarilla yhdistyksen eteen ansiok-
kaasti tehdystä numismaattisesta työstä Veli-Matti 
Koskelan ja Rauno Mäkitalon. Huomionosoitukset 

heille luovutti puheenjohtaja Markku Sumen. Suomen 
Numismaatikkoliitto palkitsi merkittävästä numis-
maattisen tutkimuksen eteen tehdystä työstä oululai-
sen Auvo Tirkkosen hopeisella ansiomitalilla. Lisäksi 
pronssiset ansiomitalit numismaattisista ansioistaan 
saivat Oulun kerhoon kuuluvat Timo Rätti ja Tero 
Kontiokari. 

Liiton puolesta huomionosoitukset luovuttivat lii-
ton puheenjohtaja Erkki Lähderanta ja hallituksen 
jäsen Petri Kahelin. Iltajuhlaa, jota viettämään oli saa-
punut noin nelisenkymmentä osallistujaa, jatkettiin 
maittavan buffetillallisen, juomien ja hyvien tarinoiden 
ja keskusteluiden siivittämänä. Ja olipa ollut merkkejä 
sellaisestakin, että jotkut huimimmat olivat sieltä vielä 
painelleet jonnekin Oulun keskustaan yökerhon menoi-
hin.

Suuret Kiitokset Teille Oulun kerholaiset. Järjestitte 
hyvän tapahtuman. Siitä on toisten taas vuorostaan 
hyvä jatkaa perinnettä. •

Suomen leijona -patsas toteutetaan käyttämällä kaikkia 
itsenäisyyden sadan vuoden aikana käytössä olleita 
markka-ajan 1917–2001 sekä euroajan 1999–2017 me-
tallirahoja. Patsas on kolmiulotteinen ja kuvaa Suomen 
vaakunaleijonaa, joka seisoo sapelin päällä ja pitää 
miekkaa kädessään. 

Patsaasta tulee lähes kaksi metriä korkea, 0,4 metriä 
leveä ja 1,2 metrin pituinen. Jalustaa voi kohottaa näyt-
telypaikalla aina 0,5 metriin saakka. Metallirahoja on 
arvioitu menevän yli puoli miljoonaa kappaletta. 

Patsaan toteuttaminen vaatii aikaa puoli vuotta. 
Työn pohjustaminen on aloitettu jo kaksi vuosikym-
mentä sitten ostamalla käytöstä pois jääneitä mark-
ka-ajan metallirahoja huutokaupoista, numismaati-
koilta ja niitä on osin saatu lahjoituksiakin. 

Tavoitteena on saada patsas valmiiksi ennen joulu-
kuuta 2017. Vuonna 2018 sitä kierrätetään näyttelyissä 
ja tilaisuuksissa. Uskon että hanke saa paljon medianä-
kyvyyttä myös ulkomailla.

Timo Ruotsalainen

Suomen leijona -patsas 
itsenäisyyden ajan metallirahoista

SUOMI 100 VUOTTA
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Suomen 100-vuotiasta itsenäisyyttä 
juhlitaan tänä vuonna ja yhtenä 
itsenäisyyteen nykyisin itsestään 
selvyytenä kuuluvana asiana koetaan 
kansalaisten mielipiteen ilmaisun 
vapaus. Aina ei ole ollut niin. 

M
ielipiteen ilmaisemisen vapaus on 
turvattu perustuslain säännök-
sin ja lisäksi on kokoontumislakia 
ynnä muuta säännöstöä, jolla on 
taattu kansalaisille mielipiteensä 
ilmaisemisen vapaus. Tokihan sille 

on asetettu rajojakin ja joita ylilyöntejä on jouduttu 
mittaamaan tuomioistuimissakin.

Ennen Suomen itsenäistymistä mielipiteen ilmaisu-
vapaus on ollut rajoitetumpaa, mutta olipahan silloin-
kin keksitty keinonsa. Niistä tässä pari esimerkkitapa-
usta suomalaisen postin näkökulmasta.

Suomi oli saanut jo 1856 ensimmäiset omat leijo-
na-aiheiset postimerkkinsä. Tosin alkuvaiheessa ne 
olivat kopeekka- ja rupla-arvoisia mutta jo kymme-
nen vuoden kuluttua Suomessa otettiin käyttöön oman 
rahan mukaiset penni- ja markka-arvot.

VALLANPITÄJÄ TIUKENTAA OTETTAAN
1800-luvun lopulla Suomessa alkoivat ns. sortokaudet. 
Esimakua tuosta ensimmäisestä sortokaudesta saatiin, 
kun 1890 tuli Aleksanteri III:n allekirjoittama postima-
nifesti, jolla pyrittiin siirtämään Suomen postilaitosta 

entistä vahvemmin Venäjän postilaitoksen alaisuu-
teen. Tuossa postimanifestissa määrättiin mm. postin 
viralliseksi virkakieleksi venäjän kieli. Postileimoissa-
kin tuli paikkakunnan olla ilmaistuna myös venäjäksi. 
Siten useimpien paikkakuntien leimasimisissa luki 
paikkakunnan nimi kolmella kielellä. Edelleen Suomes-
sa käytetyissä postimerkeissä ei enää saanut olla sitä 
tänäkin päivänä meille tuttua leijonasymbolia vaan se 
korvattiin Venäjän kaksipäisellä kotkakuviolla. 

Näistä voimakkaista venäläistämistoimista eivät 
suomalaiset luonnollisesti olleet mielissään ja niistä 
koetettiin osoittaa mieltä. Barrikadeille ei tuohon 
aikaan ollut menemistä, saati levitellä mitään ban-
derolleja kaupungin katukuvassa. Todennäköisesti olisi 
hyvin pian löytynyt santarmijoukkue keskeyttämään 
moiset puuhat. 

MIELTÄ OSOITETAAN KORTEIN ÖISTÄ 
KUUTAMOA APUNA KÄYTTÄEN!
Ihminen on kekseliäs. Vuosisadan vaihteessa käyttöön 
tulivat ns. kuutamokortit. 1890-luvulla alkoivat käyt-
töön yleistyä paikkakunta-aiheiset valokuvapostikortit, 
joista korteista markkinoille ilmestyi tummasävyisiä 
versioita, joihin kortteihin oli lisätty kuu taivaalle. 
Korttien kuvat oli käsitelty niin, että ne ikään kuin 
näyttivät oikeasti kuutamossa kuvatuilta. Näillä kuuta-
mokorteilla tahdottiin ilmaista eräänlaisesta pimeyden 
aikakaudesta vallankäyttäjän taholta. Kortteja tunne-
taan käytetyn vuodesta 1899 alkaen ja yleisimmillään 
ne ovat olleet vuoden 1901 aikoihin.

Ohessa kaksi joensuulaisista paikkakuntakorteista 
valmistettua kuutamokorttia, jotka ovat saman lähettä-
jän samana päivänä lähettämiä.

Neiti Elsa Ek on saanut postia 
Haminaan Helsingistä 25.11.1901. 
Leima on tyypillinen sortokauden 
3-kielinen. Taksan mukainen 5 
pennin merkin vaatinut lähetys ja 
kulkenut perillekin päivässä!

JA MYÖS MERKEIN
Toinen postin kulun keskuudessa sortotoimia vastaan 
ilmennyt mielenilmaus ovat ns. surumerkit. Kesän 
1900 aikana tuli Suomesta ulkomaille postitettaviin 
lähetyksiin kokonaan kielletyksi käyttää suomalai-
sia postimerkkejä. Tämän kiellon tiimoilta ilmestyi 
markkinoille surumerkin nimityksen saanut merkki. 
Sen oli piirtänyt varsin tunnettu taiteilija Akseli Gallen 
(sittemmin Gallen-Kallela). Tämä merkki oli tarkoitus 
kiinnittää oikean postimerkin rinnalle ulkomaille me-
neviin lähetyksiin.

Kun näitä merkkejä alkoi ilmaantumaan lähetyk-
sille, niin postilaitos kielsi ne heti ja tuli jopa kielle-
tyksi sellaisella merkillä varustettuja lähetyksiä toi-
mittaa perille. Ja taas koettivat kekseliäät kansalaiset 

kiertää tuota säännöstä. Satamakaupungeissa oli näillä 
surumerkeillä varustettuja lähetyksiä toimitettu suo-
raan ulkomaille meneviin laivoihin. Vaikka merkit alun 
pitäen olivat tarkoitetut ulkomaille menevissä lähetyk-
sissä käytettäviksi, niin niitä on käytetty myös Suomen 
sisäisissä postituksissa. Kaiketikaan merkkien käytön 
kieltäminen ei täysin toiminut, koska niitä on käytetty 
ja aivan aidosti kulkeneilla lähetyksillä.

Ohessa Helsingistä Haminaan postitetun kirjeen 
kuori. Postimerkin paikalle oikeaan ylänurkkaan on 
kiinnitetty surumerkki ja sen sijaan oikea sen ajan 
venäläismallinen postimerkki on laitettu taakse ala-
nurkkaan, johon sen postivirkailija on myös leimalla 
mitätöinyt. Surumerkkiä oli kielletty leimaamasta ja 
sitä ohjetta on näytetty noudatetun. •

Mielipiteen ilmaisua aikoinaan

– postin avulla TEKSTI JA KUVAT  |  MATTI VIRRANTALO

Elokuun 6. päivänä 1901 
kirjoitettu tervehdys 
kuutamokortille, jonka 
kuva otettu vanhan kirkon 
tornista. Lähettäjä kertoo 
huomenna lähtevänsä 
Otava-laivalla Savonlin-
naan ja sieltä edelleen 
toisella laivalla Kuopioon 
ja aina Iisalmeen asti.

Samainen kaveri on 
ostanut Schluterin 
kirjakaupasta toisenkin 
kuutamokortin. ’Pappa’ 
laittaa siinä tervehdyk-
sen kotiin Pietarsaareen. 
Tämä näkymä on 
Rantakadulta etelään. 
Oikealla Koskikadun 
kulmassa oleva Antti 
Mustosen talo.
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E
urokeräilyvuosi 2017 on jo hitaasti 
käynnistynyt. Tässä voisinkin lai-
nata Rajan rahan kirjoitustani vuo-
delta 2015, kun kirjoitin alkaneesta 
keräilyvuodesta: 

”Jo muutaman vuoden valinnut 
trendi näyttää jatkuvan tänäkin vuonna 

ja ei kun vain yleistyvän, valitettavasti. Kyseessä on julkaisuai-
kataulujen paikkansapitämättömyys. Samalla monien maiden 
julkaisuajankohdat ovat painottumassa loppuvuoteen”. 

Eli ennustus näytti pitävän paikkansa, etenkin jos 
eurokeräily muutenkin kiinnostaa, niin voi katsoa 2015 
kirjoitustani (RR 2/2015) sekä mainitsemiani lukuja ja 
verrata niitä tähän päivään, niin huomaa noiden kah-
den trendin tosiaankin yleistyneen. Tästä oivana esi-
merkkinä on mm. Hollanti, joka jättää ensimmäistä 
kertaa tekemättä ns. Muntroll-paketin (= irtokolikko-
rullasarja). 

Erikoiskakkosten keräilyssä vuosittain kerättävä 
määrä on selkeästi nousussa yhä useampien liityt-
tyä julkaisijamaiden joukkoon, sekä toinen merkittävä 
seikka on EKP:n päätös vuonna 2012, jolla myönnettiin 
joka maalle oikeus valmistaa 2 omaa erikoiskakkosta 
vuosittain yhteislyönnin lisäksi. 

Niinpä kun ensimmäisenä julkaisuvuonna 2004 
vain 6 maata valmisti erikoiskakkosen, niin jo 2006 
lukumäärä oli 11. Tuon mainitsemani päätöksen jälkeen 
vuonna 2013 luku olikin jo 32 (joista 28 oli ns. käyttö-
juhlarahoja) ja 2015 valmistettiin 39 erikoiskakkosta 
(näistä käyttöjuhlarahoja oli 29) sekä yhteislyönti EU:n 
lippu 30 vuotta, jonka teki 19 maata ja 23 erilaista lyön-
tiä. 2016 saavutettiin jo huikea luku 40 erikoiskakkosta, 
joista käyttöjuhlarahoja 28. 

MIKÄ ERO SITTEN ON KÄYTTÖJUHLA-
RAHALLA JA ERIKOISKAKKOSELLA?
Erikoiseurojen keräilyssä pitää ottaa huomioon muuta-
ma seikka. Puhekielessä usein ”erikoiseuroilla” tarkoi-
tetaan 2:n euron käyttöjuhlarahoja eli erikoiskakkosia, 
joita käytännössä pitäisi voida saada vaihtorahoina 

vaikka kaupan kassalla. On kuitenkin olemassa erikois-
kakkosia, joita ei pysty saamaan vaihtorahoina, koska 
kolikot ovat jo valmistusvaiheessa laitettu johonkin 
muuhun säilytysmuotoon kuin rullaan (blisteri, coin 
card, vuosisarja, laatikko). San Marinon, Vatikaanin ja 
nyt Andorran erikoiskakkoset kuuluvat ensin mainit-
tuihin ja Malta puolestaan laittaa vuosisarjaansa aina 
yhden erikoisversion (ns. Y-variantti 2012–2015 ja 
F-variantti 2016). 

2015 alkoi uusi suuntaus ja erikoiskakkosia alet-
tiin laittaa pelkästään coin cardeihin (esim. Belgian 
Development, josta on olemassa vielä 2 eri kieliversiota 
mutta kolikon ulkoasu on sama) tai coin cardissa ole-
vassa kolikossa on jokin pieni eroavaisuus rullasta otet-
tuun kolikkoon verrattuna (esim. Maltan First Flight 
from Malta 100 year). Myöskään Monacon kolikoita 
ei vuotta 2013 lukuun ottamatta ole mahdollista löy-
tää kierrosta. Tietenkin joku sanoo nyt, että kyllä minä 
sain sen ja sen kierrosta ja kaikki on mahdollista, mutta 
yleisesti ajatellen noita mainitsemiani kolikoita ei saa 
kierrosta ja joidenkin muidenkin löytyminen on todella 
harvinaista (esim. Belgia 2014 Punainen Risti). 

ERIKOISKAKKOSTEN MÄÄRÄ
Laskelmieni mukaan jos henkilö kerää erikoiskakkosia 
vain kierrosta ja häntä kiinnostaa vain kolikon ulkoasu, 
niin hän voi löytää 166 erilaista erikoiskakkosta. Jos 
yhteislyöntien eri maat ja Saksan eri kirjaimet huomi-
oidaan, niin määrä onkin jo huomattavasti suurempi 
ja silloin voitaisiinkin jo puhua erilaisista käyttöjuhla-
rahoista, joita löytyy 298 erilaista. Kun lukuun lisätään 
vielä mainitsemani blisterit, coin card ym. versiot 
päästänkin jo lukuun 354 Erikoiskakkosta (luku sisältää 
jo Monacon vain Prooffeina valmistetut erikoiskakkoset 
Linnoitus ja Monte Carlo). 

Tänä vuonna on jo ilmestynyt 10 erilaista erikois-
kakkosta. Slovakian Istropolitan yliopisto 550 vuotta, 
Luxemburgin Vapaaehtoinen asevelvollisuus 50 vuotta, 
Saksan osavaltiosarjan Rheinland-Pfalzin Porta Nigra 

(A, D, F, G, J), Ranskan Auguste Rodinin kuolemasta 100 
vuotta, Espanjan maailman perintökohteisiin kuuluva 
kirkko Santa Maria del Naranca Asturiassa lähellä Ovi-
edoa ja Slovenian Eurot käytössä 10 vuotta. 

TIETOA TULEVASTA VUODESTA MAITTAIN
Andorra: Ei vielä tiedossa tätä vuotta, parhaillaan odo-
tetaan 2016 kolikoita, joiden piti ilmestyä jo Joulukuus-
sa 2016, sitten Helmikuussa 2017 jne.
Belgia: Tämän vuoden erikoiskakkoset ilmestyvät vain 
coin cardeina (sekä Prooffeina?) ja ainakin toisesta 
tulee 2 eri kieliversiota, luultavasti kummastakin. Coin 
cardien lm. lienee 170.000 kpl eli 85.000/kieliversio ja 
Prooffien 5.000 kpl. Huhtikuun lopussa ilmestyy Lie-
gen yliopisto 200 vuotta ja syyskuussa Gentin yliopisto 
200 vuotta.
Italia: Julkaisuajankohdat avoinna tai ei tiedossa mutta 
kolikoiden pitäisi olla San Marcon Basilica Venetsiassa 
sekä Titus Liviuksen kuolemasta 2000 vuotta
Kreikka: Nikos Kazantzakiksen kuolemasta 60 vuotta 
ja Filippoin alueen arkeologiset kaivaukset. Arvioidut 
lm:t BU 744.000 kpl?
Latvia: Latvian alueet-sarja jatkuu (1 oli Vidzemen 
alue). Kurzemen alue ja Latgalen alue. Arvioidut lm:t 
530.000 kpl?
Liettua: Kulttuuripääkaupunki Vilna lm 1.000.000 kpl 
piti ilmestyä jo Helmikuussa, uusi ajankohta Syys- Lo-
kakuu.
Luxemburg: Vapaaehtoinen asevelvollisuus 50 vuotta 
jo julkaistu pieni erä mutta rullat ilmestyvät kesällä. 
Lm 300.000 kpl. Toinen lyönti Lokakuussa, Suurhert-
tua Wilhelm II syntymästä 200 vuotta. Sama lm. kuin 
asevelvollisuus?
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Malta: Versioiden luvattu maa. Heinäkuussa Hagar 
Qim lm. 350.000 kpl ja Marraskuussa Rauha (sama lm. 
kuin ed.?). Lisäksi odotettavissa coin card versioita ja 
vuosisarjaan oma versio.
Monaco: Carabiniers de Princes vain Prooffina.
Portugali: Heinäkuussa Yleinen turvallisuus (PSP=-
Policia de Seguranca Publica) ja Marraskuussa Raul 
Brandaon syntymästä 150 vuotta. Lm. 500.000 kum-
mastakin?
Ranska: Jälkimmäinen erikoiskakkonen koskee Rinta-
syöpätutkimusta (Brustkrebsforschung).
San Marino: Giotton syntymästä 750 vuotta, lm. 
70.500 kpl. Alun perin piti ilmestyä jo Maaliskuussa 
eli julkaistaneen piakkoin. Toinen kolikko on Saksaksi 
Internationales Jahr des nachhaltigen Tourismus für 
Entwicklung eli pienellä Saksan kielen taidolla kään-
nettynä Turismin kehityksen vuosi?
Slovenia: Toinen erikoiskakkonen on Maierklärung 
von 1917 eli Toukokuun selvitys 1917, jolloin rakennet-
tiin pohjia syntyvälle Jugoslavian valtiolle
Suomi: Kesäkuussa ilmestyy Suomi 100 vuotta erikois-
kakkonen ja Lokakuussa Suomalainen luonto?
Vatikaani: Kesällä pitäisi ilmestyä ensimmäinen 
erikoiskakkonen ja syksyllä toinen. Aiheet lienevät 
Marttyyrit Pietari ja Paavali sekä Fatiman ilmestyksistä 
100 vuotta.
Viro: Tämän vuoden erikoiskakkonen käsittelee Viron 
polkua itsenäisyyteen. •

€urokolikkokeräilijä Jussi

JUTUN LÄHTEET: 

EUROKERÄILIJÄN AAPINEN (EUROVALUUTTAMAIDEN KOLIKOT JA 
SETELIT 1999-2015 ARVIOHINTOINEEN, 3:S PAINOS, POHJOIS-KARJALAN 
NUMISMAATIKOT RY JA OULUN NUMISMAATTINEN KERHO RY

LEUHTTURM, CATALOGUE EURO (COINS AND BANKNOTES) 2017

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

Kustannuslaskenta 
Seppo Jehkonen & Kumpp.

Liperintie 19 B
80400 Ylämylly

Puh. 0500 175958

Erikoiseurokeräilyn 
vuosi 2017 
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Y ksi eurokeräilyn ja yleensäkin keräilyn 
muoto on tyyppikeräily eli euroissa kerä-
tään jokaisen euromaan 1 eurovuosisarja 
siten, että kolikoiden vuosiluku ei rat-
kaise vaan kolikoiden ulkoasu eli tyyppi 

on määräävä tekijä. Jokaista arvoa kerätä niin monta 
tyyppiä kuin maa on valmistanut niitä.

Eurojen alkuvuosina 1999–2006 ei kolikoiden ulko-
asu juurikaan muuttunut millään maalla. Ainoastaan 
Vatikaanissa Johannes Paavali II:n kuolema 2.4.2005 
sai aikaan sen, että alkuvuodesta tehtiin vuosisarja 
hänen kuvallaan varustettuna ja kun seurasi ns. Sede 
Vacante-aika (=Tyhjä tuoli) niin valmistettiin vielä vuo-
sisarja 2005 II Sede Vacante, joissa kolikoissa on Vati-
kaanin vaakuna, jolla mm. sinetöidään uuden Paa-
vin valitsijamiesten eli konklaavin ovet. Seuraavana 
vuonna 2006 Vatikaanin eurokolikoita kuvastikin jo 
uuden Paavin Benedictus XVI:n kuva. Hänet oli valittu 
virkaan 19.4.2005.

EU:N LAAJENEMINEN NÄKYY
2007 oli EU:n laajenemisen aikaa ja kolikoiden arvo-
puolen kartta muuttui. Nopeimmat maat ennättivät 
vaihtaa uuden kartan jo ko. vuoden kolikoihinsa, mutta 
viimeistään seuraavana vuonna se oli jo kaikkien mai-
den kolikoissa (tarkemman jaon näet esim. Euroaapi-
sesta). Onkin monta euromaata, joilla tämä muutos on 
ainut kolikoihin tullut muutos. Näitä maita ovat Irlanti, 
Italia, Itävalta, Luxemburg, Portugali, Ranska, Saksa ja 
tietenkin Suomi. 

Lisäksi Kreikka kuuluisi muuten näihin maihin, 
joilla on kahdet tyyppikolikot, mutta heti 2002 Kreikka 
valmisti kahdentyyppiset eurokolikot. Toisen sarjan 

valmisti Kreikan Rahapaja (National Greek Mint) ja toi-
sen sarjan valmistivat yhteistyössä Ranskan (tunnus 
F= 1+2+5 cent), Espanjan (tunnus E=10+20+50 cent) ja 
Suomen (tunnus S=1+2 €) Rahapajat. Tämä sarja tun-
netaan tutummin nimillä FES- tai EFS-sarja. Näin siis 
Kreikalta löytyy kolmet tyyppikolikot. Lisäksi uusien 
euromaiden kolikot ovat pysyneet alkuperäismuodos-
saan (2007=Slovenia 2008=Kypros ja Malta 2009=Slo-
vakia 2011=Viro 2014=Andorra ja Latvia 2015=Liettua) 
koko olemassaoloajan. 

HALLITSIJANVAIHDOKSIA
Sitten on maita, joilla hallitsijanvaihdos on vaikuttanut 
kolikoiden ulkoasuun. Hollannin kolmannen tyypin 
kolikot valmistettiin 2014 kun niihin lyötiin uuden 
kuninkaan Willem-Alexanderin sivuprofiili (valtaan 
30.4.2013)  kuningatar Beatrixin tilalle. Myös Mona-
colta löytyy kolmen tyyppiset kolikot kun Ruhtinas 
Rainier III löytyy vuosien 2001–2005 kolikoista ja 
vuodesta 2006 lähtien kuvana on ollut Ruhtinas Albert 
II . Tosin vanhalla kartalla löytyy vain Proof-laatuisia 
kolikoita (2006). 

Sitten löytyy 2 euromaata, joilla kolikoiden kehitys 
on hyvin samankaltaista. nimittäin Belgia ja Espanja. 
Kummallakin maalla on tunnuspuoli vaihtunut kerran 
hallitsijavaihdoksen takia ja lisäksi kolikon kuvaa on 
”päivitetty” kertaalleen. Belgia päivitti Albertin ulko-
muotoa vuonna 2008 ja Espanja puolestaan yhden ja 
kahden euron kolikoidensa ulkomuotoa vuonna 2010. 
Hallitsijavaihdoksen jälkeen Belgia sai uudet Philippen 
kuvalla (valtaan 21.7.2013) varustetut eurokolikkonsa 
2014 ja Espanjassa muutos tehtiin vuoden 2015 kolikoi-
hin ja jälleen muutos koski vain yhden ja kahden euron 

kolikoita, joihin tuli Felipe VI:n kuva (valtaan 19.6.2014) 
korvaamaan Juan Carloksen kuvan.

JA VUONNA 2017
Tämä vuosi tuo mukanaan taas hieman muutoksia. Jo 
maaliskuussa Vatikaani julkaisi vuosisarjan, jossa ei 
ollutkaan Paavin kuvaa. Näin on tarkoitus tehdä jatkos-
sakin. Kuva-aiheeksi kolikoihin valikoitui jo ennestään 
tuttua Sede Vacante -vaakunaa etäisesti muistuttava 
Vatikaanivaltion vaakuna (kyseessä on Vatikaanivaltion 
virallinen vaakuna). Näin Vatikaanin kolikoista löytyy 
peräti kuudet erilaiset tyyppikolikot. Paavi-kolikoita 
neljät tyyppikolikot (Johannes Paavali II (2002–2005), 
Benedictus XVI (2006- 2007), Benedictus XVI (2008–
2013) ja Franciscus (2013–2016) ja kahdet vaakuna-koli-
kot (2005 ja 2017). 

Viimeinen muutoksesta ilmoituksen tehnyt valtio 
on puolestaan San Marino, jonka kaikki eurokolikot 
saavat uuden kuva-aiheen kesällä, luultavasti ensim-
mäinen uusilla kuvilla varustettu BU-sarja ilmestyy 
heti kesäkuussa. Kyseessä on ensimmäinen tunnuspuo-
len muutos ja arvopuoli vaihtui 2008 joten kolikot ovat 
kolmannet tyyppikolikot San Marinolta. 

Niitä odotellessa… •

€urokolikkokeräilijä Jussi
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€urokolikoiden 
    ulkoasumuutokset

Pamilonkatu 17,  80100 Joensuu
Puh.  0500 760826

www.kuljetusmaatta.fi

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

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

Toukokuun 
ajan 2 x 
pinssit!

Timo Holmi Uulalta perehdyttää 
perinne maalaukseen klo 10-17.

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

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

Tarjoamme 
talkookahvit!

Yki Rouhe pinnoite alk.

7290
9 l (8,10/l)

Uutuus!

Patio Kivikuullote

5990
9 l (6,66/l)

Pika-Teho alk.

919011,7 l (7,85/l)

Päijän veneet 
meiltä!Keinutuoli 

Textalen

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

Yritys- tai yksityis-

kortin ottajalle 

yllätyspalkinto!

Terassilauta
Ruskea 
Ruskea
Uritettu 135jm 160jm

Rakennustarvikepuolelta...

28 x 95 28 x 120

Nilfisk ikkunapesuri 
Smart Extra

6900
kpl

3490

Meiltä löydät Myös 

siveltiMet ja pesuaineet 

Maalattaville pinnoille!

Uula Petrooliöljymaali
Kertavedolla valmista! alk.

11900 9 l 
(13,22/l)

Tikkurilan esittelypäivä 
tänään klo 10-16.30.

Paikalla Kirsi Sepponen 
ja maalari mestari Risto 
Hakkarainen.

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

Koneurakointi 
Eero Kiiskinen

Finntimo.com
Arviointeja kauppaa kokemuksella

24/7

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

Tilaa laatukirja 
itselle tai lahjaksi

Lounaskahvio
Pamilo

Pamilonkatu 7
80100 JOENSUU
puh. 013 224 789
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00
pkt

(687,90 €)

p. 0500 760 851 
juha@juhannostopalvelu.fi

JUHAN 
NOSTOPALVELU OY

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

Oheisessa kirjoittajan kokoelmasta kuvatusta korvaustodisteesta 
ilmenee, että valtio oli maksanut vuokrakorvausta 13.12.1939–
8.4.1940 hevosen omistajalle joulukuun 1939 päivien ajalta 20 
markkaa päivältä ja vuoden 1940 puolelle korvaus olikin pudonnut 
vain 8 markkaan päivälle. Hevonen on sittemmin lunastettu 
kokonaan valtiolle ja siitä omistajalle on suoritettu 9 000 markan 
korvaus. Vertailtaessa rahanarvolaskurilla summia nykypäivään 
vastaisi tuo 20 markkaa noin 5,5 euron summaa ja vastaavasti 8 
markkaa 2,2 euroa ja edelleen 9 000 markkaa noin 2 500 euron 
määräistä summaa.

sotien aikana ja erityisesti, kuinka suuri rooli hevosella 
yleensä oli sodan käynnissä. 

Autokanta ja erityisesti kuorma-autojen määrä vielä 
vuonna 1939 talvisodan alla oli ollut varsin vaatima-
ton. Esimerkiksi sodan alla Suomessa oli lähes 400 000 
hevosta mutta autoja vain reilut 50 000. Talvisodassa 
1939–40 oli esimerkiksi tykkien siirtelyyn käytetty 
ainoastaan hevosia. Jatkosodan aikana oli jo jossain 
määrin saatu motorisoitua vetokalustoa tähän tehtävään. 
Ojalan mukaan myös suomenhevonen hevosrotuna oli 
osoittautunut ylivoimaisesti parhaimmaksi vertailtaessa 
sitä muihin lämminveri- ym. hevosrotuihin. 

Puolustusvoimilla oli ollut sotien alla omia hevosia 
noin 4 700 ja sodan sytyttyä tarvittiin niitä lisää. Hevo-
sia otettiin ns. pakko-ottoina siviilistä sotien aikana 
kaikkiaan 72 000. Hevosten sotaväen käyttöön ottoon oli 
perustettu hevosottopiirejä, jotka olivat toimineet ylei-

K
eski-Karjalan Hevosystäväinseura 
oli saanut tietokirjailija, opetus-
neuvos Ilmari Ojalan esitelmöi-
mään aiheesta 23. maaliskuuta 
sanomalehti Karjalaisen auditori-
ossa järjestämäänsä tilaisuuteen. 
Paikalle oli saapunut järjestäjän 

edustajan arvion mukaan noin 130 asiasta kiinnostu-
nutta kuulijaa ja auditorio täyttyikin aivan täyteen jopa 
niin, että saliin jouduttiin kantamaan lisätuoleja kaik-
kien päästäkseen istumaan. Tilaisuuden aluksi esitel-
möitsijä silmäillessään yleisömäärää totesi humoris-
tisesti, että ’Joensuussa taitaakin olla hyvin tiedossa 
Karjalaisella tarjottavan mainiota kahvia!’

Liki puolentoista tunnin pituisessa esityksessään 
Ojala kertoi hyvin asiantuntevasti ja mielenkiintoi-
sella tavalla suomenhevosen roolista vuosien 1939–1945 

simmin kunnittain. Joissakin pienemmissä kunnissa 
sellainen oli ollut useamman kunnankin alueen yhtei-
nen. Nämä olivat toimineet tiiviissä yhteistyössä suoje-
luskuntapiirien kanssa. 

Puolustusvoimien käyttöön oli otettu ainoastaan 
tammoja tai ruunia. Kuulijoita huvittikin tieto, miksi 
oriita ei ollut huolittu. Tähän Ojalan mukaan oli ollut 
yksinkertainen syy. Koska tammojen kiima on liki vii-
koittain toistuvaa, niin mahdollisesti lähellä olevat oriit 
olisivat hullaantuneet ja menettäneet toimintakykynsä 
itse työtehtäviin!

Sotien 1939–45 aikana sodissa oli hevosia myös 
menetetty runsaasti. Yksin talvisodan aikana oli 
menehtynyt 7 200 hevosta ja Lapin sodan loppuun 
oli menehtyneitten luku noussut jo yli 22 000 hevo-
seen. Vertauksellisesti Ojala kertoi nykyisen Suomessa 
olevan koko hevoskannan vastaavan likimain samaa 
lukua.

Valtio oli maksanut korvausta käyttöönsä otetuista 
hevosista ja maksanut myös korvauksia menehtyneistä 

tai muutoin puolustusvoimien käyttöön 
lopullisesti jääneistä hevosista. Sotaväen 
käytössä olleista ja omistajilleen takai-
sin palautetuista hevosista lukuisat oli-
vat sotien jälkeen käyneet alkuperäiseen 
työkäyttöönsä soveltumattomiksi. Ojala 
kertoi, kuinka yksikin hevonen oli vauh-
koontunut ja juossut isännältään karkuun 
metsän suojaan kun kuullut esimerkiksi 
lentokoneen ääntä taivaalta. 

Ojala päätti esityksensä hauskaan jat-
kosodassa Suomessa toimineen saksalai-
sen upseerin sotamuistelmiinsa kirjoit-
tamaan tarinaan. Siinä upseeri kertoo, 
kuinka heinäpaalikuorman kuljettami-

seen tarvittiin suuri määrä saksalaisia sotilaita lukui-
sine hevosineen ja raskaine nelipyörävankkureineen. 
Vastaavasti saman heinämäärän kuljetti pienellä suo-
menhevosella yksi suomalaissotilas käyttäen monin 
verroin kevyempää vetokalustoa. Ja toisekseen saksa-
laiskolonnan perille päästyä olivat heidän hevosensa jo 
matkalla syöneet kaikki heinät! •

— ILMARI OJALA ESITELMÖI

Suomenhevonen 
talvisodassa

TEKSTI MATTI VIRRANTALO  |  KUVAT MATTI 
VIRRANTALO JA SCANSTOCKPOHOTO.COM
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N
umismaattisten iltojen sarjassa maalis-
kuussa oli vuorossa Ilomantsi.

Pohjois-Karjalan Numismaatikot ry. 
järjesti 29.3. Ilomantsissa yhteistyössä 
Pogostan Sanomien kanssa lehden toi-

mituksen tiloissa numismaattisen illan. Paikallislehti 
kutsui näyttävällä ilmoituksella asiasta kiinnostuneita 
kuulemaan rahojen keräilystä, Suomen rahahistoriasta 
ja myös rahojen arviointia oli luvassa kahvitarjoilun 
kera. Ja osallistuipa Yle Joensuukin tapahtumasta tie-
dottamiseen.

Numismaatikot otettiin lehden taholta avosylin vas-
taan. Tilaisuus olikin hyvin lämminhenkinen. Saimme 
niin lehden väeltä kuin paikalle saapuneilta ilomant-

silaisilta paljon kiitosta niin Joukon pitämästä esitel-
mästä kuin muustakin keräilyyn liittyvästä informaa-
tiosta ym. Paikalle tuotiin myös arvioitavaksi jonkun 
verran vanhoja rahoja ja muita vanhoja keräilyesineitä. 

Mutta oliko niin, että aihe oli liian etäinen pogos-
talaisille, kun paikalle oli saapunut vaivaiset seitse-
män asiasta kiinnostunutta, vai mistä kyse? Vastaavaan 
tilaisuuteen syksyllä Lieksassa saapui sentään viitisen-
kymmentä vierasta. Mutta väen vähyydestä huolimatta 
katson tilaisuuden onnistuneen ja näitä kannattanee 
järjestää jatkossakin.

Suuret Kiitokset Pogostan Sanomien Leilalle kump-
paneineen, että mahdollistitte tilaisuuden pitämisen ja 
otitte meidät niin lämpimästi vastaan! •

TEKSTI JA KUVAT  |  MATTI VIRRANTALONumismaatikot Pogostalla

LLMika Räty toi 
nähtäväksi isoisänsä 
vuonna 1927 saaman 
ansiomerkin ja siihen 
liittyvän kunniakirjan.

LLiisa Sorjonen 
oli kiinnostunut 
kuulemaan, miten Timo 
arvioi hänen vanhoja 
rahojaan. 

Timo Ruotsalaisen esille tuoma moninainen keräilyaineisto kiinnosti kovin paikalle tulleita pogostalaisia.

Hurrikaani iski täysin odottamatta. Risteilyalus upposi 
ja liikemies havahtui ajautuneena pienen saaren rantaan 
eikä hän nähnyt muita ihmisiä tai tarvikkeita. Hänellä oli 
vain banaaneja ja kookospähkinöitä. Tottuneena viiden 
tähden hotelleihin hänellä ei ollut aavistustakaan mitä 
tehdä, joten seuraavan neljän kuukauden aikana hän 
söi banaaneja, joi kookospähkinämehua, kaipasi van-
haa vaimoaan ja tarkkaili merta toivoen huomaavansa 
pelastusaluksen.

Eräänä päivänä kun hän oli makailemassa puoliunes-
sa rannalla, hän havahtui silmäkulmastaan huomaamaan-
sa liikkeeseen. Kyseessä oli soutuvene, jossa oli kau-
neimman näköinen nainen jota hän oli koskaan nähnyt. 
Nainen souti hänen luokseen.

Epäuskossa mies kysyi häneltä: “Mistä sinä tulit? 
Kuinka sinä pääsit tänne?” “Soudin saaren toiselta 
puolelta”, nainen vastasi, “ajauduin tänne kun risteilyalus 
upposi joitain kuukausia sitten.”

“Uskomatonta”, mies vastasi. “Luulin, että kukaan 
muu ei selviytynyt. Kuinka monta teitä on? Olitpa 
onnekas kun soutuvene ajautui luoksesi, minulla ei ole 
mitään”.

“Olen yksin”, nainen vastasi, “eikä tämä soutuvene 
ajautunut, ei minullakaan ollut mitään.” Mies oli häm-
mentynyt. “Mistä sinä sitten sait tuon soutuveneen?” 
“Voi, sehän oli yksinkertaista”, nainen vastasi.” Tein 
soutuveneen siitä mitä tältä saarelta löytyy. Airot ovat 
kumipuun oksia ja koversin pohjan palmupuun rungosta 
ja sivut sekä keulan Eukalyptus-puusta.”

“Mu-mu-mutta sehän on mahdotonta!”, änkytti mies. 
“Sinulla ei ollut työkaluja eikä tarvikkeita, kuinka sinä 
siinä onnistuit?”

“Eihän se nyt ollut ongelma”, nainen vastasi. “Saaren 
toisella puolella on paljon ihmeellistä laavakiveä ja huo-
masin, että kun sitä kuumentaa tulisijassa, siitä tulee hel-
posti muotoiltavaa rautaa. Käytin sitä tehdäkseni joitain 
työkaluja ja niillä sitten sain tehtyä kaiken tarvittavan.”

“Mutta ei siitä sen enempää”, nainen jatkoi. “Missä 
sinä asut?”

Häpeillen mies tunnusti, että hän oli nukkunut 
rannalla avotaivaan alla koko ajan. “No, eiköhän sitten 
soudeta minun puolelleni”, nainen sanoi.

Parin minuutin soutamisen jälkeen vene rantautui 
pieneen merenlahteen. Kun mies katsoi rannalle, hän 
melkein tippui veneestä. Rannalta lähti kivetty polku 
johtaen upeaan bungalowiin, joka oli maalattu siniseksi 
ja valkoiseksi.

Kun nainen kiinnitti venettä ammattitaitoisesti pu-
notulla hamppuköydellä, mies pystyi vain tuijottamaan 
tyhmänä. Kun he saapuivat taloon, nainen sanoi rennos-
ti, “Eihän tämä nyt kovin erikoinen ole, mutta kutsun sitä 
kuitenkin kodiksi. Istu alas, ole hyvä. Haluaisitko drin-
kin?” “Ei, ei kiitos”, mies vastasi edelleen hämmentynee-

nä. “En halua enää pisaraakaan kookospähkinän mehua.”
“En ajatellut kookospähkinämehua”, nainen vastasi. 

“Miten olisi Pina Colada?”. Yrittäen peittää hämmäs-
tyksensä mies nyökkäsi vaisusti ja he istuivat sohvalle 
keskustelemaan.

Kun he olivat kertoneet tarinansa, nainen ilmoitti, 
“Vaihdan nyt jotain mukavampaa päälleni. Haluaisitko 
käydä suihkussa ja ajaa partasi? Partahöylä on yläkerras-
sa kylpyhuoneen kaapissa.”

Kysymättä enää yhtään mitään mies meni kylpyhuo-
neeseen. Kaapissa oli partahöylä, joka oli tehty luusta. 
Keksi terävää simpukankuorta oli kiinnitetty sivuistaan 
kasvoja myötäilevään mekanismiin.

“Tämä nainen on ihmeellinen”, hän mutisi. “Mitähän 
ihmeitä tässä vielä paljastuu?” Kun hän palasi olohuo-
neeseen, nainen istui sohvalla pukeutuneena ainoastaan 
pariin isoon lehteen, jotka oli strategisesti asetultu ja hän 
tuoksui ihanalta. Nainen pyysi häntä istumaan viereensä.

“Kerrohan minulle”, nainen aloitti vihjailevalla ää-
nensävyllä siirtyen samalla lähemmäksi miestä, “me 
olemme olleet tällä saarella todella pitkään ja olen ollut 
yksinäinen. Uskoisinpa, että sinäkin haluaisit tehdä juuri 
nyt jotain, mitä olet kaivannut kaikkina näinä kuukausina, 
ymmärräthän…” ja hän tuijotti syvälle miehen silmiin.

Mies ei voinut uskoa korviaan.
“Tarkoitatko…?” hän vastasi, “että voin lukea sähkö-

postini täältä?” •

H U U M O R I S I V U

Autiolla saarella

TOIMITTANUT  |  TEEMU KORTELAINEN

Apu ei kelvannut

Keski-Euroopassa oli hirveä tulva. Muuan hollantilai-
nen pappi jäi veden saartamaksi ja istui talonsa katol-
la. Naapuri tuli kumiveneellä meloen hänen luokseen 
ja sanoi:
– Hyppää kyytiin.
– Kiitos vain, mutta minä odotan apua Jumalalta, 
vastasi pappi.
Seuraavana päivänä paikalle tuli pelastusryhmän 
moottorivene. He sanoivat:
– Hypätkää kyytiin.
– Kiitos vain, minä odotan apua Jumalalta, vastasi 
pappi.
Kolmantena päivänä armeijan helikopteri tuli talon 
yläpuolelle. Kopterista laskettiin köysi ja huudettiin:
– Hypätkää kyytiin.
– Kiitos vain, minä odotan apua Jumalalta, sanoi pappi.
Neljäntenä päivänä pappi kuoli ja joutui taivaaseen. 
Hän tapasi Pietarin ja kysyi ihmetellen:
– Miksi minä kuolin, vaikka pyysin apua Jumalalta?
Pietari puisteli päätään ja sanoi:
– Mutta mehän yritimme pelastaa sinut kolme kertaa. •
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Kaltimontie 9  |  80100 Joensuu
093 541 3800  |  www.stark-suomi.fi

N umismaatikoille järjestyi talvisena päi-
vänä tutustumiskäynti Kansallisar-
kiston Joensuussa sijaitsevaan toi-
mipaikkaan. Tiistaina 21. helmikuuta 
iltapäivällä meitä oli neljätoista arkis-

tojen aarteista kiinnostunutta sovitusti paikalla, kun 
ylitarkastaja Minna-Liisa Mäkiranta otti meidät ystä-
vällisesti vastaan arkiston aulassa. 

Aluksi Minna-Liisa esitteli Kansallisarkiston tehtä-
viä ja kertoi sen tarjoamista palveluksista niin tutki-
joiden kuin ihan tavallisten kansalaistenkin suhteen. 
Myös netin moninaisista mahdollisuuksista arkistotoi-
men tietokantojen tutkimiseen saimme valaistusta. 

Luennon jälkeen pääsimme tutustumaan itse arkis-
ton makasiineihin. Ensimmäisenä menimme tilaan, 
jossa säilytettiin karttoja. Ja niitä olikin yhden kook-
kaan salin seinähyllyt täynnään. Esillä pöydillä oli 
muun muassa karttoja Joensuusta, kuten asemakaava-

TEKSTI MATTI VIRRANTALO  |  KUVAT MATTI VIRRANTALO JA KARI TAHVANAINEN

Kylässä Kansallisarkistossa

vesikatto- ja 
vesieristystyöt
• katot • seinät

käytämme 
kotimaisia 

katepal-tuotteita

Sakari Virta
40 vuoden kokemus alalta.

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

J

luonnoksia, rakennuspiirustuksia, ja olipa esillä peräti 
Joensuun kaupungin perustamisasiakirja vuodelta 
1948. 

Hilpeyttäkin herätti seinällä ollut isokokoinen pii-
rustus kaupungin ensimmäisestä kauppahallista vuo-
delta 1903. Moni oli sitä mieltä, että tuosta vaan piirus-
tukset pöydälle ja rakentamaan Joensuun torille uusi 
samanlainen!

Huolimatta suhteellisen lyhyestä ajasta pääsimme 
tutustumaan vielä mm. joihinkin 1700- ja 1800-luku-
jen tuomioistuinasiakirjoihin ja kirkonkirjoihin. Ilo oli 
seurata ja kuunnella, kun Minna-Liisa oikein innos-
tuksella kertoi eräästäkin 1850-luvun käräjäjutusta. 

Tutustumisvisiitti oli todella mielenkiintoinen! 
Suuret Kiitokset Minna-Liisa Mäkirannalle, että pää-
simme tulemaan ja tutustumaan arkistoon, ja erityi-
sesti kuulemaan todella asiantuntevaa luentoasi ja 
mielenkiintoisia tarinoitasi esittelemistäsi kohteista. •

Vahvaa osaamista 
jo 36 vuotta!
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'K
oli, koli, koli', sanoi kolikko pudot-
tuaan aikoinaan Pielisen rannan 
tuntumassa olleen korkean kallion 
syvään halkeamaan. Siitä sai erään 
tarinan mukaan tuo sittemmin koko 

maan kuuluksi tullut matkailukohde nimensä. 
No, tarinat sikseen, mutta olipahan mainio esitelmä 

lieksalaiselta Jouko Martiskaiselta kerhoillassamme 
7. helmikuuta. Käsittämätön on se määrä Koli-aihetta, 
mitä Jouko on aina 1960-luvulta lähtien kerännyt Koliin 
liittyen. Ja satoja ja taas satoja Koli-aiheisia kortteja on 
kokoelmissa, ja niistä osa oli saatu näytille kerhoiltaan. 
Ja mikä mukavinta, huolimatta kirpeistä pakkasista 
paikalle oli saapunut tuvan täydeltä yleisöä. Osin siitä 
kiitos lankeaa myös tilaisuuteen saapuneille Joensuun 
postimerkkeilijöiden edustajille. Suuret Kiitokset Jou-
kolle mainiosta esitelmästä ja esille tuoduista mielen-
kiintoisista Koli-kohteista! 

MITÄ KOLI-AIHEESEEN 
LIITTYVÄÄ VOI KERÄTÄ?
Muutama poiminta Jouko Martiskaisen esitelmästä 
valaissee keräilyaiheen laajuutta ja monialaisuutta. 

Kokoelma on muodostunut vuosikymmenten var-
rella ja taustalla on muitakin keräilijöitä.

on monipuolinen keräilykohde

TEKSTI MATTI VIRRANTALO JA KARI TAHVANAINEN  |  KUVAT KARI TAHVANAINEN JA SCANSTOCKPHOTO.COM

– Meitä oli aikanaan kuusi keräilijää, jotka löi-
vät kokoelmansa siinä mielessä yhteen kasaan, että 
saimme koottua varmasti melkein lähes täydellisen 
Koli-korttien ja muun keräystavaran luettelot. Näitä 
luetteloita täydentää yksi ryhmän jäsenistä oman ajan-
käytön ja voimien mukaan. Uutta ”vanhaa” materiaalia 
tulee esille enää ani harvoin korttien osalta. Uusia kort-
teja, valokuvia ja varhaisempia käyttöaikoja kyllä löy-
tyy, Martiskainen kertoo. 

Koli-aiheeseen liittyvää keräysmateriaalia voidaan 
jakaa esimerkiksi kymmeneen aihealueeseen. Postikor-
tit; valokuvat; postileimat ja postinkuljetus, postimer-
kit; matkamuistoesineet; matkailuesitteet ja tiedotteet; 
kartat; kirjallisuus; musiikki; taide; nautintoaineet. 

Muutamia mielenkiintoisia aineettomia keräilykoh-
teita löytyy Kolin alueelta. Räsävaaran näkötornista 
voi ottaa vaikka valokuvia auringonlaskusta Kolilla. 
Kolin satamassa on tiettävästi Suomen vanhin matkai-
luopaste kiveen hakattuna. Pirunkirkon luola on hyvä 
käyntikohde. Kolin Kotiseutumuseossa on runsaasti 
valokuvamateriaalia. Kolin Maisemahiihto, Ahman-
hiihto ja Vaarojen Maraton taas hikeä ja kyyneliäkin 
tuovia tapahtumia innokkaille urheiluihmisille. Hyvät 
vaellusreitit ja maisemat kyllä ovat joka ihmisen käy-
tettävissä. •

K O L I
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UHallituksen jäsen Heikki Arppi täytti 
60 vuotta 4.4. Onnittelukäynnillä Martti 
Puustinen ja Timo Ruotsalainen.

yYhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja 
ja kunniajäsen Raimo Vänskä täytti 75 
vuotta 19.2. Onnitteluvisiitillä kävivät Jouko 
Hirvonen ja Timo Ruotsalainen. 

RYhdistyksen pitkäaikainen sihteeri Eero 
Kervisen luona Kontiolinnan hoitokodissa 
pistäytyi Timo Ruotsalainen. 

Lämpimät onnittelut 
ja muistamiset

Pohjois-Karjalan Numismaatikoilla on ollut 
ilo käydä onnittelemassa ja tervehtimässä 
pitkäaikaisia jäseniämme ja vaikuttajiamme. 

Suomessa liikkeessä olevasta setelistöstä löydettiin 
vuoden 2016 aikana yhteensä 2 171 euroseteliväären-
nöstä. Väärennösten määrä oli noin kaksinkertainen 
verrattuna vuoden 2015 tilanteeseen. Väärennösmäärän 
kasvun selittää pitkälti vuoden 2016 lopussa sattunut 
yksittäistapaus, jonka yhteydessä Helsingistä löydettiin 
lähes tuhat heikkolaatuista 500 euron seteliväärennös-
tä. Tapaus on poliisilla tutkinnassa. Muiden seteliarvojen 
väärennösmäärät pysyivät samansuuruisina kuin vuonna 
2015.
 
Verraten muihin euromaihin väärennösmäärät ovat 
Suomessa edelleen pieniä, mikä johtuu muun muassa 
hyväkuntoisesta setelistöstä. Marraskuussa 2015 lasket-
tiin liikkeeseen uusi 20 euron seteli, ja seuraavaksi liik-
keeseen lasketaan uusi 50 euron seteli 4.4.2017. Uusien 
turvatekijöiden ansiosta setelin aitouden tarkastaminen 
on entistä helpompaa. ”Vaikka väärennösten määrä on 
kasvanut, on väärennöksen saamisen todennäköisyys 
edelleen erittäin pieni”, toteaa neuvonantaja Jussi 
Kangas Suomen Pankista. ”On kuitenkin hyvä kiinnittää 
huomiota setelin turvatekijöihin seteleitä käsiteltäessä”.

SUOMEN PANKKI TIEDOTTAA

Vuonna 2016 Suomesta löydettiin eriarvoisista seteleistä 
eniten 500 euron väärennöksiä, joita oli yhteensä 1 000 
kpl. Seuraavaksi eniten oli 50 euron väärennöksiä (446 
kpl) ja 20 euron väärennöksiä (342 kpl). Ilman edellä 
mainittua yhtä tapausta, jossa löydettiin suuri määrä 
500 euron väärennöksiä, kokonaismäärä olisi lähellä 
edellisen vuoden lukua ja 50 euroa olisi väärennetyin 
seteli.
 
Euroseteleissä on useita turvatekijöitä, joilla setelin 
aitous voidaan tarkastaa käyttämällä eurojärjestelmän 
julkaisuista tuttuja yksinkertaisia testejä: tunnustelemal-
la setelin painatusta, katsomalla seteliä ja kallistelemalla 
sitä. Jos on epävarma yksittäisen setelin aitoudesta, 
väärennökseksi epäilemäänsä seteliä kannattaa verrata 
sellaiseen, jonka tietää olevan aito. Ohjeita ja oppaita 
setelin aitouden tarkastamiseen löytyy Suomen Pankin 
verkkosivuilta (www.suomenpankki.fi).
 
Euroopan keskuspankki kertoo tämänpäiväisessä tiedot-
teessaan (www.ecb.europa.eu) euroseteliväärennösten 
kokonaistilanteesta.
 
Lisätietoja Suomen tilanteesta antavat neuvonantaja 
Jussi Kangas Suomen Pankista, puh. 010 831 3432,
rikoskomisario Jukka Martikainen Keskusrikospoliisista, 
puh. 0295 486 598, rikosylikonstaapeli Lauri Åberg 
Helsingin poliisista, puh. 0295 475 528.

Suomessa löytyi 2171 euroseteliväärennöstä 
vuonna 2016

T I E D O T T E E T

Ajanjakso 2012 2013 2014 2015 2016

Väärennösten 
lukumäärä

620 427 502 1 085 2 171

VISAINEN VENTTI
OIKEAT VASTAUKSET: 1b, 2b, 3c, 4b, 5a, 6b, 7c, 8a, 9a, 10a, 11b, 12c, 13b, 14a, 15b, 16c, 17a, 18c, 19b, 20c, 21a.
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H A R R A S T U S T A M M E  T U K E VA T

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!

AB PHILEA / MYNTKOMPANIET  -  WWW. PHILEA.SE
Svensk Adress:
Myntkompaniet
Svartensgatan 6
116 20  Stockholm

Helsinki Office:
Myntkompaniet
Opastinsilta 8E
00520  Helsinki puh: 0 405706195

Email:
juho.paananen@elisanet.fi
www.philea.se

Osallistumme ympäri maailmaa alan messuille ja huutokauppasivustoille, joten voimme markkinoida 
meille jättämiäsi kohteita. Teemme tarvittaessa kotikäyntejä ja ostamme käteisellä.

MYYTY PHILEAN HELSINGIN 
HUUTOKAUPASSA 1.4.2017.

Finnmedals
Jani Tiainen
Kankurinkatu 7
00150 Helsinki

Email:
jani.tiainen@finnmedals.com
www.finnmedals.net
puh: 0 50 439 6595

Mannerheim Ritari- risti nr.43, 
Arvid Janhunen, myyntihinta 

43.400 EUR

SEURAAVA PHILEAN RAHAHUUTOKAUP-
PA TUKHOLMASSA LAUANTAINA 6. 
TOUKOKUU 2017, KTS. LUETTELO 

1 daler 1559
Lähtöhinta 8500 EUR

Vanerialan erikoisliike

Salpakankaankatu 36, 80110 Joensuu, p. 010 322 0850 
info@palavaneri.fi www.palavaneri.fi



Pohjois-Karjalan Numismaatikot ry:n hallitus 
toivottaa

Erinomaista ja raharikasta 
keräilykesää jäsenille ja 
Rajan Rahan lukijoille!


