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P Ä Ä K I R J O I T U S

I tsenäisen Suomen satavuotisjuhlavuosi on tätä 

kirjoitettaessa värikkäässä syksyssään. Ruska 

kruunaa luonnon ennen kuin piirtää eteemme 

paljaiden muotojen grafiikkaa ja valmistaa meitä 

talven valoon, lumeen ja pikkupakkasiin.  

Rajan Raha kruunaa juhlavuoden kertomalla luki-

joille Suomen leijonasta, jonka karvaturkki on tehty 

metallirahoista. Timo Ruotsalaisen suurhanke alkaa 

olla loppusuoralla. Kaksimetrinen tuhatkiloinen leijona 

loistaa kirkkaana rahan väreissä Joensuun Prisman 

aulassa 25. marraskuuta kello 12.00. Numismatiikka ja 

taide yhdistyvät juhlavalla tavalla. Rajan Raha onnitte-

lee! 

Schenkenbergin liivinmaalaiset modernit väären-

nökset pääsevät lehdessämme esille Hannu Sarkkisen 

laajassa artikkelissa. Juha Pöllänen puolestaan ker-

too €urouutisia. Juha Marienbergin juttusarja Lau-

luja rahoista ja rahoja lauluista on edennyt jo peräti 

kahdenteentoista jaksoonsa Pennitön uneksija. Heikki 

Arppi testaa numismaatikoiden tietämystä Visaisella 

ventillään. Siinäpä tämän syysnumeron värikästä sisäl-

töä. 

KERÄILYKOHTEEKSI AIKA? 
Keräilijän yleinen ongelma lienee se, ettei ole koskaan 

riittävästi aikaa. Tämänkin numeron jutuista ilmenee, 

että aikaa keräilyyn käytetään jo työelämän ja muun 

elämän ohessakin aivan uskomattomia tuntimääriä. Se 

kertoo siitä, että keräily on parhaimmillaan elämänta-

pa, joka imaisee mukaansa. 

Mutta onhan se toki niinkin, että silloin ei tarvitse 

pelätä ikävystymistä. Pitäisikin ruveta keräilemään 

aikaa. Keksiä ja kirjata ylös tapoja, millä aikaa saisi 

kasaan enemmän harrastustaan varten. 

Kiinalainen sananlasku toteaa että jos haluat olla 

koko elämäsi onnellinen, aloita puutarhanhoito. 

Ehkäpä myös keräily on puutarhanhoitoa. 

Toivotan lukijoillemme värikästä syksyä hyvien 

harrastusten parissa.

Kari Tahvanainen

Rajan Rahan päätoimittaja 
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A
rvoisat yhdistyksemme jäsenet ja Rajan 

Raha -lehden lukijat! Kesä mennä hurahti 

ja kelit ovat muuttuneet syksyisiksi 

aamukasteineen ja sateineen. 

Toki koko kesä on ollut enemmän 

tai vähemmän sateinen ja kolea, itselläni myös kiirei-

nen. Ei ole tullut käytyä keräilytapahtumissa, saatikka 

monessa muussakaan kesäriennossa, eikä se ole joh-

tunut aina kelistä. Simpeleen antiikkimessutkin jäivät 

väliin, vaikka uhosin käyväni, edellisvuosien hyvien 

kokemusten vuoksi. No aika aikaansa kutakin, eteen-

päin mennään ja eteenpäinhän se on vaikka nenälleen 

kaatuisi, katseet kohti tulevaa.

Tätä kirjoittaessa on jo yksi kuukausitapaami-

nen takana ja illan esitelmöijänä oli Hannu Sarkkinen 

Espoosta aiheenaan Schenkenbergin väärennökset. 

Hannun esitelmän aiheesta ja liivinmaalaisista vää-

rennöksistä voit lukea toisaalta tästä lehdestä. Ennen 

kokousiltaa hallitus kokoontui parituntisen tehden pää-

töksiä loppuvuoden suuntaviivoista ja esityksistä syys-

kokoukselle.

MUISTATHAN SYYSKOKOUKSEMME
Yhdistyksemme sääntömääräinen syyskokoushan pi-

detään 7.11.2017 kokoustilassamme, josta on myös kutsu 

tämän lehtemme sivuilla. Kokouksessa käsitellään 

muun muassa tulevan kauden toimintasuunnitelma, 

tulo- ja menoarvio, päätetään jäsen- ja liittymismak-

suista sekä valitaan tulevan vuoden puheenjohtaja sekä 

hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

Ilmoitan jo nyt, että en ole käytettävissä puheenjoh-

tajan ja hallitustehtäviin. Lisäksi olen ymmärtänyt, että 

muitakin tehtäviä vapautuu. Nyt siis Sinulla jäsenenä 

on ensiarvoisen tärkeää olla läsnä kokouksessa ja olla 

vaikuttamassa yhdistyksemme tulevaisuuteen. Toivon 

näkeväni kokouksessa ennätysvilkkaan osanoton ja eri-

tyisesti nuorempia jäseniä, joille avautuu mahdollisuus 

ottaa vastaan mielenkiintoisia ja opettavaisia tehtäviä. 

Tehdään hyviä päätöksiä syyskokouksessa.

Tulevissa syksyn kerhoilloissa on jälleen tulossa 

mielenkiintoisia esitelmiä ja infoa eri keräilyaiheista. 

Unohtaa ei myöskään pidä vaihtokokouksia joka kuu-

kauden kolmantena tiistaina. Siellä on mukava vaihtaa 

ajatuksia ja esitellä vaikka omia keräilykokoelmiaan.

Tervetuloa sankoin joukoin kokouksiimme sekä ker-

hoiltoihimme ja antakaa toiveidenne ja äänenne kuu-

lua.

Lopuksi kiitän kaikkia Rajan Rahaan kirjoittaneita 

ja lehden tekoon osallistuneita. Toivotan kaikille hie-

noja hetkiä lehtemme parissa sekä oikein hyvää keräi-

lysyksyä.

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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TEKSTI  |  JUHA PÖLLÄNEN

€UROKOLIKOIDEN 
KERÄILYSTÄ

K
irjoittelen jälleen mieliaiheestani eli 

eurokolikoista sekä niiden keräilyyn liit-

tyvistä tekijöistä. Viime numerossa käsi-

teltiin jo ns. tyyppikeräily, joten en palaa 

siihen nyt enkä myöskään kerro vuoden 

2017 eurokuulumisista, koska edellisessä lehdessä ker-

rotut asiat ovat osittain jo toteutuneet ja osittain toteu-

tumassa pienillä ilmestymisajankohdan muutoksilla 

maustettuna. 

KORJAUKSIA
Yhden asiavirheen haluan kuitenkin oikaista. Slovenia 

ei ole yleensä tehnyt kuin yhden erikoiskakkosen per 

vuosi. Poikkeuksena 2015 jolloin valmistettiin Emo-

na-Lljubjanan (Emona (tai Aemona) oli 2000 vuotta 

sitten roomalainen kaupunki, joka sijaitsi nykyisen 

maan pääkaupungin Ljulbjanan alueella (Lähde www.

eurospeciai.fi/2 euron juhlarahat). 

Lisäksi yhteislyönnin EU-lippu 30 vuotta. Muina 

yhteislyöntivuosina 2012 TYE (Ten Year of  Euro) 2009 

EMU (Economic and Monetary Union of  EU) 2007 ToR 

(Treaty of  Rome 50 years) Slovenia ei valmistanut ns. 

omaa erikoiskakkostaan. Nyt kirjoitin että Toukokuun 

1917 tapahtumista tehtäisiin juhlaraha ja näin tehtiin-

kin mutta se oli kolmen euron juhlaraha. 

Lisäksi Kypros on ilmoittanut valmistavansa ensim-

mäisen oman erikoiskakkosensa marraskuussa aiheena 

on Paphos-kulttuurikaupunki. Suomalaiset matkailijat 

tuntevat paikan nimellä Pafos ja se on yksi UNESCO:n 

maailmanperintöluetteloon kuuluvista kohteista. Se oli 

antiikin aikaan pääkaupunki ja siellä on säilynyt roo-

malaisten ajoilta mm. kuuluisa mosaiikkilattia kuver-

nöörin palatsissa sekä tarujen mukaan Afrodite syntyi 

siellä.

JA SITTEN ASIAAN
Kun keräilee UNC/BU-laatuisia eurokolikoita käyttä-

mättöminä (UNC= UNCirculated BU=Brilliant Uncircu-

lated) ja haluaa joka maalta joka vuoden kolikkosarjan 

tai ilmestyneet kolikot, mikäli kokonaista sarjaa ei 

valmisteta (Monaco 2003, 2007, 2012, 2015 ja 2016 

Malta 2010 Viro2012, 2015 ja 2017 Liettua 2016 ja 2017) 

haluaisi, että mahdollisimman moni maa valmistaisi 

edelleen ns. irtosarjoja. Aiemmissa kirjoituksissani olen 

jo asiaa osittain kommentoinutkin mutta tässä hieman 

statistiikkaa, tilastollista faktaa aiheesta sekä maakoh-

taista tietoa (katso taulukko). 

Eurojen alkuvuosina 1999 - 2001 melkein kaikki 

eurokolikkosarjat pystyi ostamaan edullisempina ver-

sioina eli irtosarjoina (BU-setteihin verrattuna) Bel-

giaa lukuun ottamatta, mutta heiltäkin ilmestyi ns. 

Tripla-BU jolloin pystyit ostamaan kerralla kaikki kol-

men vuoden eurokolikot yhdessä sarjassa.

Vielä eurojen käytön virallisen aloituksen vuonna 

2002 (15 maalla omat eurokolikot) ainoastaan Belgia ja 

Ranska sekä ns. kääpiövaltioiden (Monaco, San Marino 

ja Vatikaanivaltio) eurokolikot täytyi hankkia BU-sar-

joina. Kun Kreikka valmisti kaksi toisistaan hieman 

poikkeavaa kolikkosarjaa 2002, niin irtosarjoja löy-

tyi 11 ja BU-sarjoja 5 jolloin irtosarjojen prosenttiosuus 

oli vielä 68,75 % kun 1999 - 2001 yhteensä ilmestyi 16 

kolikkosarjaa, joista irtosarjoina 13 BU-sarjoina 3 eli 

irtosarjojen osuus 81,25 % ja jos haluaa/tykkää kikkailla 

luvuilla niin mikäli Belgian tripla laskettaisiin vain 

yhdeksi BU-sarjaksi olisi irtosarjojen osuus HUIMA 

92,86 %. 

Uskonkin että mikäli kohtuuhintaisia irtosarjoja 

valmistettaisiin nykyäänkin alkuvuosien tapaan edes 

hieman enemmän, olisi eurokolikoiden keräilijöitä, 

jotka keräilevät myös vuosisarjoja eikä vain erikoiskak-

kosia, huomattavasti enemmän.

Ei tarvitse mennä kuin 5 vuotta eteenpäin vuoteen 

2007 kun irtosarjoja löytyi enää kahdeksalta maalta ja 

7 valmisti jo BU-sarjan, kunnes 2011 suhdeluku kään-

tyi (irtosarjoja 9 BU-sarjoja 11) ja nykyisin irtosarjojen 

%-osuus onkin jo alle 40 % (2012 - 2013 36,84 %  2014 - 

2016 38,1 %  2017 tällä hetkellä 6 irtosarjaa 13 BU-sarjaa 

eli 31,58 %). Näissä luvuissa on otettu huomioon jo tie-

dossa olevat julkaisut (mikäli ne sitten toteutuvat) mm. 

Italian irtosarja 2016 mutta 2017 vasta BU ja Irlannilta-

kin ilmestynee tänäkin vuonna irtosarja vaikka nor-

maalisti se on valmistunut aina ennen elokuuta. Mikäli 

havaitset taulukossani virheitä ota rohkeasti yhteyttä 

vaikka sähköpostitse tai kerhoilloissa livenä!

LOPUKSI
Lopuksi kuitenkin aina positiivisen kautta, sillä onhan 

keräily joka tapauksessa kiva harrastus. Onneksi on 

kuitenkin vielä maita kuten Espanja, Kypros, Luxem-

HUOM! SARJA ON LASKETTU KOKONAISEKSI IRTOSARJAKSI, JOS MAA ON VALMISTANUT KO. VUONNA 
KAIKKIEN ARVOJEN KOLIKOT VAIKKA VAIN 2 € OLISIKIN ERIKOIS2€ VRT. ITÄVALTA 2005+2007+2009 JA 
2016 TAI SAKSA A-J 2007+2009+2012+2013 JA 2015.

HUOM 2! JOS MAA ON VALMISTANUT MUITAKIN KOLIKOITA KUIN ERIKOISKAKKOSEN KO. VUONNA ON 
LASKETTU VAJAAKSI SARJAKSI EI MUUTEN.

HUOM3! KREIKKA 2002 IRTOSARJOJA 2 KPL (GREAK MINT + FES), VATIKAANI 2005 BU-SARJOJA 2 KPL 
(JOHANNES PAAVALI II + SEDE VACANTE) 

VAJAAT SARJAT/MITÄ VALMISTETTU:

LIETTUA 2016= 2€CC + 1 CENT,  2017= 2€, 10+2+1 CENT 

MALTA 2010= 2€

MONACO 2003= 2€ - 10 CENT,  2007= 2€CC + 1€,  2012= 2€,  2015= 1€,  2016= 2+1 €

VIRO 2012= 2€CC+ 2+1 CENT,  2015= 2€CC+ 2+1 CENT,  2017= 2€CC+ 20+5+2+1 CENT

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Andorra 0 3 0
Belgia 2 17 0
Espanja 19 0 0
Hollanti 18 1 0
Irlanti 15 0 0
Italia 15 1 0
Itävalta 10 7 0
Kreikka 8 9 0
Kypros 10 0 0
Latvia 1 2 0
Liettua 1 0 2
Luxemburg 16 0 0
Malta 2 6 1
Monaco 1 6 5
Portugali 4 12 0
Ranska 3 17 0
San Marino 0 16 0
Saksa A-J 1 15 0
Slovakia 1 8 0
Slovenia 1 10 0
Suomi 19 0 0
Vatikaani 0 17 0
Viro 1 1 3

Ei ole tehty Irtosarjana BU-sarjana Vajaa sarja Ei vielä tietoa

HUOM ! Sarja on laskettu kokonaiseksi irtosarjaksi, jos maa on valmistanut ko. vuonna kaikkien arvojen kolikot vaikka vain 2 € olisikin erikois2€ vrt. Itävalta 2005+2007+2009 ja 2016 
tai Saksa A-J 2007+2009+2012+2013 ja 2015.

HUOM 2! Jos maa on valmistanut muitakin kolikoita kuin erikoiskakkosen ko. vuonna on laskettu vajaaksi sarjaksi ei muuten.
HUOM3! Kreikka 2002 irtosarjoja 2 kpl (Greak Mint + FES), Vatikaani 2005 BU-sarjoja 2 kpl (Johannes Paavali II + Sede Vacante)

Vajaat sarjat/mitä valmistettu:

Liettua 2016= 2€cc + 1 cent,  2017= 2€, 10+2+1 cent
Malta 2010= 2€

Eurot valmistusmuodon mukaan

burg, Irlanti, Suomi (vaikkakin vain ”numismaattiset 

keräilykohteet” ja Italia (toivottavasti), joilta irtosarjan 

voi vielä vuosittain saada ja toivottavasti Hollanti eli 

Alankomaat teki vain poikkeuksen kun ei tänä vuonna 

valmistanutkaan omaa Muntroll-paketti rullasarjaan-

sa. Lisäksi Itävalta teki puolestaan positiivisen yllätyk-

sen kun se valmistikin edulliset irtokolikot tänä vuonna 

viiden vuoden tauon jälkeen (2012 - 2016 kaikki kolikot 

halutessaan täytyi hankkia BU-sarja + 2012 vielä nor-

mikakkonen rullasta erikseen). 

Toivottavasti heidän suuntauksensa jatkuisi myös 

2018 sillä BU-sarjan ilmestymisaika on saamani tieto-

jen mukaan joulukuu 2017 ja BU-sarja sisältäisi mah-

dollisesti Itävallan kolmannen oman erikoiskakkosen ja 

mikä on sitten normikakkosen kohtalo silloin, mielen-

kiinnolla jäädään odottamaan, ainakin minä 

€UROKOLIKKOKERÄILIJÄ JUSSI 
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L
iivinmaa muodostaa hyvin marginaali-

sen kokonaisuuden maailman numisma-

tiikasta ja tässä pyrin vain esittämään sen, 

että hyvin pienestäkin alueesta löytyy pal-

jon vaarallisia moderneja väärennöksiä. 

Esimerkiksi Venäjän rahojen modernien väärennösten 

esittely vaatisi kokonaisen kirjan, on platinarahoja (!), 

paljon kultarahoja, paljon hopea ja kuparirahoja; venä-

läisten rahojen kanssa on oltava erittäin varovainen. 

Myös ruotsalaisia rahoja on väärennetty pal-

jon, myös Kiinassa. Hauska esimerkki, joka tapah-

tui minulle Singaporessa, oli kun myyjä tarjosi iloi-

sena minulle selkeästi väärennettyjä ruotsalaisia 1600 

– 1700-lukujen rahoja, samoja rahoja, joita silloin oli 

myös Tallinnassa kaupan. Kiinassa taasen olen näh-

nyt kulhoittain väärennöksiä, kulhoissa oli kaikkea 

mahdollista rahaa. Se mitä haluan sanoa, on, että mitä 

tahansa rahaa voi väärentää, vaikka kultaisia olympia-

rahoja. Olkaa aina valppaita ja varovaisia, sillä muutoin 

ostatte Talvivaaran osakkeita.

Väärennökset voi karkeasti jakaa kahteen luokkaan: 

aikalaiset väärennökset, jotka olivat tarkoitettu pet-

tämään kanssaihmisiä normaalissa rahaliikenteessä, 

useimmiten hämärissä kapakoissa tai vastaavissa olo-

suhteissa. Jo kreikkalaiset ja varsinkin roomalaiset osa-

sivat tämän taidon (esim. serratus ). Toinen väärennös-

ten laji on modernit väärennökset, jotka on tarkoitettu 

SCHENKENBERGIN 
LIIVINMAALAISET 
VÄÄRENNÖKSET

TEKSTI JA KUVAT | HANNU SARKKINEN

Pohjois-Karjalan Numismaatikot ry pyysi minulta artikkelia Rajan 

Rahaan rahoista, jotka mieluiten olisivat 1800 – 1900-luvuilta. Itse 

tutkin keskiaikaisia rahoja sekä rahoja aina suureen Pohjansotaan, eli 

noin vuoteen 1700 asti. Päätin kaikesta huolimatta pyrkiä toteuttamaan 

toiveen ja kirjoittaa tallinnalaisen firma Schenkenbergin moderneista 

liivinmaalaisten rahojen väärennöksistä.  

pettämään keräilijöitä tai täyttämään kokoelmien auk-

koja. Tunnetuimpia näistä ovat tänä päivänä ns. kiina-

laisväärennökset ja vanhemmista Paduaanit sekä Bec-

kerit. Mutta, osataan sitä muuallakin. 

Lisäksi kaikkialla on valmistettu erilaisia muisto-

lyöntejä, jotka metallinsa tai kokonsa puolesta erot-

tuvat selkeästi aidoista. On aina syytä muistaa, että 

kopioiden ja väärennösten myynti aitoina on aina ran-

gaistava teko, rikos, petos, jollaisista tulisi aina ilmoit-

taa poliisille ja esiin tulleet väärennökset tulisi julkaista 

jossain suomalaisessa numismaattisessa aikakausileh-

dessä.

VALMISTUSTAPOJA
Modernien väärennösten ja kopioiden erilaisia valmis-

tustapoja on useita:

- Valos muotilla, joka on tehty aidolla rahalla. (Esim.  
 tsaarinvallan aikaiset suomalaiset 2mk, 1mk, 50p ja 25p.)
- Nykyaikaisella painevalulla päästään vielä parempiin  
 tuloksiin kuin käsivalulla.
- Sentrifugi-valos (pyörivä, keskipakoisvoimaan 
 perustuva) muotilla, joka on tehty aidolla rahalla, 
 antaa vielä painevaluakin paremman tuloksen.
- Museokappaleet ovat yleensä valuja, niitä on tehty 
 ainakin 1800-luvulta alkaen. Osa tällaisista kopioista 
 on erittäin korkeatasoisia ja yleensä vanhoissa 
 kopioissa ei ole mitään leimaa tai muuta tunnusta, 

 joka osoittaisi rahan kopioksi, väärennökseksi, valuksi
  tai muuksi sellaiseksi. Tällaisia kopioita tehtiin 
 erityisesti Suomen ulkopuolella.
- Uusintalyönti, joka on tehty vanhoilla, alkuperäisillä 
 meisteillä. Tällaiset lyönnit ovat useimmiten rahapajojen 
 tai niiden henkilökunnan enemmän tai vähemmän 
 virallisia tekeleitä.
- Galvaaniset kopiot: kuparinen kopio kummastakin 
 rahan puolesta, jotka liimataan yhteen. Tulos on 
 hämmästyttävän hyvä. Hopearahojen kopiot 
 hopeoidaan ja kultarahojen kullataan.
- Tulevaisuudessa 3D-printteritulostetut kopiot tullevat 
 myös väärennösmarkkinoille.
- Turistikopiot ja matkamuistot: ovat yleensä selkeästi 
 havaittavissa ei-aidoiksi. Metalli, koko ja paino sekä 
 kirjainten muoto ja kuva-aiheiden toteutus poikkeaa 
 aidoista kappaleista.
- Mainosrahat kuulunevat edelliseen ryhmään varsinkin, 
 jos on vaara sekoittaa ne aitoihin.
- Vanhojen rahojen lyönti uusilla meisteillä: yleisesti 
 tällöin on kyse jäljennöksistä tai kopioista.
- Venäjän novodelit ja ns. ”novodelit”: ovat kaikki 
 kopioita, jotka on useimmiten valmistettu rahapajassa 
 ja josta maksetaan hurjia hintoja, jopa aitoihin rahoihin 
 verrattuna. Rahat ovat kuitenkin kaikki pelkkiä 
 väärennöksiä käsitteen laajassa merkityksessä. 
 Suomessa ns. Helteen tekeleet, kuten esim. 75 penniä 
 1863, ovat tunnetuimpia rahapajassa ylitöinä tehtyjä, 
 nykyisin kalliihkoja, väärennöksiä. Ns. ”novodeleista” 
 voidaan taas mainita esim. fantasiatuote Grivennik 1739, 
 jossa arvopuolella on iso ”meistihalkeama” rahan 
 yläosassa. 

Mitä vanhemmasta rahasta on kyse, sitä yksilölli-

sempiä eri meistit ja niiden osat, punssit, ovat. Tottunut 

silmä voi helposti tunnistaa aidon, aikalaisen kädenjäl-

jen. Toki myös tunnetut viat, kuten meistien halkeamat 

ja lohkeamat, kirjainpunssien kuluminen ja lohkeami-

nen jne. auttavat oikean ja väärän erottamisessa. Yleis-

sääntö on, että vanhan rahan viat ovat sen aitoustakuu, 

seikka, jota proof-rahojen keräilijän saattaa olla vaikea 

ymmärtää.

Oma suuri huijausteollisuuden alansa liittyy kii-

nalaisten, alun perinkin valettujen, reikä-, veitsi- ynnä 

muiden rahoihin. Kansainvälisessä rahakaupassa hyvin 

suuri osa kaupan ja kokoelmissa olevista kiinalaisista 

reikä- ym. rahoista on osoittautunut väärennöksiksi. 

Moni keräilijä on masentunut ja lopettanut ainakin kii-

nalaisten rahojen keräilyn.

SCHENKENBERG
Tämän artikkelin aiheena ovat siis vain tallinnalaisen 

firma Schenkenbergin valmistamat väärennökset. On 

siis muistettava, että liivinmaalaisista rahoista on 

näiden, tässä artikkelissa käsiteltävien väärennösten 

lisäksi, tehty tusinoittain muita enemmän tai vähem-

män onnistuneita väärennöksiä. Valmistusmenetel-

mänä Schenkenbergillä on nykyisin Sentrifugi-valos 

muotilla, joka on tehty aidolla rahalla ja joka antaa 

täydellisen lopputuloksen. Erityisesti ensimmäiset va-

loskappaleet, joissa ei ole mitään merkkiä tai leimaa, 

ovat lähes mahdottomia tunnistaa väärennöksiksi, 

Se mitä haluan sanoa, on, 

että mitä tahansa rahaa 

voi väärentää, vaikka 

kultaisia olympiarahoja. 

Olkaa aina valppaita ja 

varovaisia, sillä muutoin 

ostatte Talvivaaran 

osakkeita.

edes ammattilaiset eivät havaitse niissä mitään epäi-

lyttävää. Schenkenbergejä lienee nyt jo myös museois-

sa, mutta näinollen saattaa herätä kysymys, että missä 

lienevät sitten ne alkuperäiset rahat? 

SCHENKENBERG – EESTIN MUSEOIDEN 
(AM; TLM; TM) MYÖTÄVAIKUTUKSELLA
Täsä meillä on siis kaikkein vaarallisimmat, ja mi-

kä kummallisinta, ”virallisimmat” liivinmaalaisten 

rahojen väärennökset! Tallinnan museoissa, Ajaloo 

Muuseum ja Linna Muuseum, sekä Tarton Linnamuu-

seumissa on jo jonkin aikaa harrastettu liivinmaalais-

ten rahojen väärentämistä yhteistyössä firma Schen-

kenberg’in kanssa.

Väärennetyt rahat ovat pikkutarkkoja kopioita alku-

peräisistä rahoista, viat mukaan lukien. Ainoa selkeä 

poikkeus on, että näissä museoissa sekä Schenkenber-

gillä myytävissä ”virallisissa” väärennöksissä on usein 

tyypiltään 1500- tai 1600-luvulle ajoitettavissa oleva 

kantolenkki, mutta rahoissa voi olla myös erilaisia lei-

moja (katso jäljempänä) tai sitten ei mitään seikkaa, 

joka heti tunnistaisi rahan väärennökseksi. Rahojen 

koko saattaa poiketa myös hivenen aidoista, mutta ei 

aina.

Yleensä 1600-luvun ja sitä vanhemmat rahat, kes-

kiaikaiset ja antiikin rahat, ovat yksilöitä. Rahassa ole-

vat pienemmät tai suuremmat, valmistuksesta johtu-

vat tai rahan kierrossa saadut, viat ovat yleisesti ottaen 

näiden rahojen aitoustakuu. Tämän johdosta myös 

rahan provenienssi, eli se mistä kokoelmasta raha on 

peräisin, tullee yhä merkittävämmäksi. Mikäli viat-

kin kopioidaan, ei numismaatikolle jää muita kei-

noja kuin metallianalyysi ja rahan metrologia, paino, 

pitoisuus ja halkaisija. Schenkenbergin hopearahat on 

tehty 925-hopeasta ja ferdingien halkaisija on aina 23 

mm, mutta kuka pystyy estämään, ettei rahoja tehdä 

oikeasta hopeaseoksesta, jopa aikalaisesta hopeasta, ja 

oikean painoisina ja kokoisina. Ei kukaan! Seuraavassa 

luettelo tietooni tulleista Schenkenbergin väärennök-

sistä, joka ei varmaankaan ole täydellinen luettelo.
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SCHENKENBERG TALLINNA
Tallinnalainen Schenkenberg on tietenkin tehnyt vää-

rennöksiä myös tallinnalaisista rahoista, sekä itselleen 

myyntiin että Ajaloo Muuseumille ja Linna Muuseu-

mille.

Pfennig (Brakteaatti) i.vl. (1220-luku)

Tanskalaiset valloittivat nykyisen Tallinnan (taani linn 

= tanskalaisten kaupunki) vuonna 1219, jolloin he myös 

saivat taivaasta Dannebroginsa. Tästä johtuen sekä 

Tanskan että Tallinnan ja Eestin heraldiikassa on suurta 

yhtäläisyyttä. Rahanlyönti kaupungissa alkoi 1220-lu-

vulla tanskalaisen rahajärjestelmän mukaisesti. Pfen-

nigejä, joka oli tuolloin ainoa valmistettu nominaali, 

lyötiin hopeasta. Aitoja rahoja tunnetaan tänä päivänä 

111 kappaletta, jotka on lyöty samalla meistillä, ne ovat 

peräisin kolmesta löydöstä ja kaikki ovat museossa.

U  Väärennetty tallinnalainen penninki 1220-luvulta.  Aito raha on 
brakteaatti, mutta Schenkenbergin tekemä väärennös on enemmän-
kin möykky.  
Ostettu Ajaloo Muuseumin museokaupasta.  
Turvatekijöinä, möykkymäisyyden lisäksi, ovat taustapuolen kaksi 
leimaa: triskel ja 925.

U  Liivinmaan maamestari Wolter von Plettenberg, Tallinna Ferding, 
1515. 23 mm. AR 925. Kopio Eesti Ajaloo Muuseumin kappaleista.

A. Schenkenbergin kuvissa on kaksi eri kappaleista tehtyä kopiota, 
toisessa Marian kädessä on valtikka, toisessa ei. 
Schenkenbergin kuvat ovat heikkotasoisia ja niistä ei saa selville 
onko kappaleisiin leimattu vai ei. 
Turvatekijöinä ainakin kantolenkit.

B. Oma valtikallinen kappaleeni sisältää turvatekijöinä sekä kantolen-
kin että triskel- ja 925-leimat.

A.

B.

Ferding 1515, iso vl.

Vuoden 1515 Ferdingit ovat ensimmäiset tallinnalai-

set Ferdingit.  Aiemmin suurin lyöty rahayksikkö oli 

Schilling.  Vuonna 1515 Liivinmaalla päätettiin uudesta 

raha-asetuksesta, joka mahdollisti tämän suuriko-

koisen, 9 Schillingin arvoisen rahan lyönnin.  Meistit 

tilattiin Lyypekistä.

Schilling 1561

Tämä Schenkenbergin luomus on pietty patinavaiku-

tuksen aikaan saamiseksi.  Schilling 1561, jossa tausta-

puolen ristin yläsakaran päässä on risti, on varhaisinta 

Ruotsin vallan aikaista tyyppiä ja hivenen harvinai-

sempi.

U  Erik XIV, Tallinna markka 1562, AR ja AE. 
Lenkillä ja ilman lenkkiä.  Rahoista puuttuvat 
turvaleimat. 
Lenkki lienee tehty ”turvatekijäksi” hopeoituun 
kappaleeseen. 
Kuva 8  Aito Erik XIV:n tallinnalainen markka vuodelta 
1562. 
Aidon rahan kirjaimet ja muut kuviot ovat terävämpiä 
kuin Schenkenbergin kopioissa. 
Raha on erittäin harvinainen aitona.

Ferding 1515, pieni vl.

U  Liivinmaan maamestari Wolter von Plettenberg, Tallinna 
Ferding, 1515, pieni v.l. 23 mm. AR 925. Kopio Eesti Ajaloo 
Muuseumin kappaleesta. 
Turvatekijöinä kantolenkin lisäksi leimat: triskel ja 925.

Ferding, i.vl. (1560–1561)

U  Liivinmaan maamestari Gotthard Kettler,  
Tallinna, Ferding ilman vuosilukua (1560–1561). 
23 mm. AR 925. Kopio TLÜ Ajaloo Instituutin 
kokoelmassa olevasta kappaleesta. 
Turvatekijänä kantolenkki.

Ferding 1526

R Liivinmaan maamestari Wolter 
von Plettenberg, Tallinna Ferding, 
1526. 
Raha on erittäin harvinainen 
aitona.  23 mm Kopio Eesti Ajaloo 
Muuseumin kappaleesta. 
Turvatekijänä kantolenkki.

U  Kopio Erik XIV:n tallinnalaisesta Ajaloo Muuseumin teettämästä 
hopeisesta Schillingistä 1561. 
Turvatekijöinä ovat tutut leimat AM ja 925 rahan etupuolella. 
Ostettu Ajaloo Muuseumin kaupasta.

Markka 1562

Tallinnassa lyötiin ensimmäisen kerran 

kokonaiset markan ja kahden markan rahat 

Ruotsin kuninkaan Erik XIV:n aikana vuo-

sina 1561–1562.  Erik XIV lähetti Ruotsista 

sen alaisuuteen siirtyneeseen kaupunkiin 

suuren määrän hopeaa.  Tämä ja kaupungin 

vanhojen privilegioiden vahvistaminen 

mahdollistivat rahanvalmistuksen jatkumi-

sen kaupungissa: pikkurahaa tehtiin vuosi-

na 1561 – 1562 suuria määriä sekä uutuutena 

aloitettiin suuriarvoisten rahojen lyönti.  

Markat ja kaksimarkkaset vuosilta 1561 – 

1562 ovat erittäin harvinaisia.  Tallinnan 

kaupunginmuseo tilasi 1990-luvulla Erikin 

markasta 1562 oikean kokoisia ja näköisiä 

sekä hopeoituja lenkillisiä että kuparisia 

lenkittömiä kopioita Schenkenbegiltä.  

Pidän erityisesti hopeoituja kopioita erittäin 

vaarallisina. 

AR

 AE  
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D  Aito tallinnalainen Kristiinan 
dukaatti vuodelta 1650.

Rundstyck 1673

Tallinnan Ajaloo Muuseumin kopiosarjassa Schenken-

berg on myös valmistanut kantolenkittömiä kopiota.  

Nämä ovat tietenkin paljon vaarallisempia väärennök-

siä kuin lenkilliset.  Tämän johdosta Ajaloo Muuseum 

on lyötättänyt niihin turvatekijöiksi leimat AM ja 925, 

jotka kuitenkin voi tuhota litistämällä ne näkymättö-

miin.

R  Kaarle XI:n tallinnalainen Rundstyck 1673. Schenkenber-
gin kopioon on lisätty pikimäistä patinaa aidon tunnelman 
saavuttamiseksi. Turvatekijöinä AM- ja pitoisuusleima (AR 
925)

Dukaatti 1650

Tämä Schenkenbergin kopiotekele on kullattua 

hopeaa. Turvatekijöinä taustapuolen leimat AM 

ja 925.

L Kristiinan Tallinnan dukaatti 1650. 
Kullattua 925 hopeaa. 
Turvatekijöinä leimat AM ja 925. AM = 
Ajaloo Muuseum.

SCENKENBERG PIISPA MAGNUS 
– HAPSAL JA ARENSBURG
Tanskan kuninkaan veli, piispa Maunu, löi rahaa, 

Schillinkejä ja Ferdinkejä, Saarenmaan, Kuurinmaan ja 

Tallinnan hiippakunnassaan vuosina 1562 - 1569.  Raha-

pajoina toimivat ensin Haapasalo ja sitten Arensburg.

Hapsal Ferding 1562

D Tanskan kuninkaan veljen, Saarenmaan, Kuurinmaan 
ja Tallinnan piispa Magnus, Haapasalo, Ferding (15)6Z. 23 
mm. Kopio TLÜ Ajaloo Instituutin kokoelmassa olevasta 
kappaleesta. Turvatekijöinä kantolenkki. Schenkenbergin 
kuvista ei voi erottaa mitään leimoja. Kuvissa on kaksi 
aihioittensa vikojen puolesta hivenen erilaista kappaletta.

Arensburg Ferding 1564

Raha on aitona suhteellisen yleinen.

yR  Tanskan kuninkaan veljen, 
Saarenmaan, Kuurinmaan ja Tallinnan 
piispa Magnus, Kuresaari, Ferding 
(15)64. 23 mm. AR-925. Kopio TLÜ 
Ajaloo Instituutin kokoelmassa 
olevasta kappaleesta. Kuvat Schen-
kenbergin nettimainoksesta ja omasta 
kokoelmastani. Turvatekijöinä ovat 
kantolenkki sekä leimat triskel ja 925 
(RE:n kohdalla taustapuolella).

SCHENKENBERG TARTTO

Bomhover Ferding 1516

Bomhoverin Ferding on suhteellisen harvinainen, joka 

selittää väärennöksen olemassaolon.

y Tarton piispa Christian Bomhover, Ferding 1516. 23 mm. Kopio 
Eesti Ajaloo Muuseumin kappaleesta. Schenkenbergin kuva, jonka 
otin netistä, on kehno. Turvatekijöinä ainakin kantolenkki, mutta 
kuvasta voi hyvällä tahdolla ajatella näkyvän myös triskel- ja 925-
leimat päästä oikealle.  Vertaa alla olevaan minun kappaleeseeni.

L Tarton piispa Christian Bomhover, Ferding 1516. 
23 mm. Kopio Eesti Ajaloo Muuseumin kappaleesta. 
Turvatekijöinä kantolenkki sekä triskel- ja 925-leimat 
pään vasemmalla puolella.

Bey Ferding 1532

Johannes Beyn Ferdingeille on tunnusomaista, että 

hänen nimensä ei esiinny hänen Ferdingeissään, sen 

sijaan Ferdingeissä on hänen sukuvaakunansa.

U Tarton piispa Johannes VI Bey, Ferding, 153Z.  23 
mm. Kopio TLÜ Ajaloo Instituutin kokoelmassa olevasta 
kappaleesta.  Kuvissa on kaksi aihioittensa vikojen 
puolesta hivenen erilaista kappaletta.Rahoista puuttuvat 
leimat, joten ainoa turvatekijä on kantolenkki.

U Oma kappaleeni on täsmälleen 
samanlainen kuin yllä oleva oikean-
puoleinen kappale. Aihiossa olevat 
pitkät halkeamat näyttävät menevän 
koko rahan läpi ja näkyvät selkeästi 
kummallakin puolella.  Rahassa ei ole 
leimoja; turvatekijänä on ainoastaan 
kantolenkki.

Bey Ferding 1534, AM-leimalla, ilman 

kantolenkkiä

Tämä väärennös näyttää kehnommalta kuin kantolen-

killiset kappaleet.  Siitä tulee heti valettu tuntuma, sillä 

rahan kentät on pietty ja siitä johtuen epätasaiset. Tämä 

on tehty aidon tuntuman saavuttamiseksi. Vuoden 1534 

Bey Ferding on huomattavasti harvinaisempi aitona 

kuin Ferding 1532.

R Tartto, piispa Johannes Bey, harvinaisempi Ferding, 
1534. 23 mm. AR 925. Kopio Eesti Ajaloo Muuseumin 
kappaleesta. Turvatekijöinä leimat AM ja 925.
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Wesel Ferding 1555

R a.- b. Tarton piispa Hermann II Wesel, Ferding (15)55. 23 m. Kopio 
Eesti Ajaloo Muuseumin kappaleesta. a. Schenkenbergin kuva on 
heikkotasoinen ja siitä ei saa selville onko kappale leimattu vai 
ei. Turvatekijänä ainakin kantolenkki. b. Oma kappaleeni sisältää 
turvatekijöinä sekä kantolenkin että triskel- ja 925-leimat.

SCENKENBERG NARVA

Kaarle XI 4 Rundstyck 1671

U Riikalainen puolimarkkaa, väärennös Maamestari 
Heinrich von Galenin lyötättämästä rahasta 
vuodelta 1556. Turvatekijänä on vain kantolenkki.

D Riikalainen puolimarkkaa, väärennös Maamestari Heinrich 
von Galenin lyötättämästä rahasta vuodelta 1556. Turvatekijöinä 
kantolenkki, triskel-leima ja 925-leima. Rahassa on kummallisia 
iskujälkiä aitouden takaamiseksi, aivan kuin valun huokoisuutta.  
Väärennös on tehty samasta aidosta rahasta kuin edellinen 
kappale.

D Aito riikalainen puolimarkkaa, 
Heinrich von Galen, 1556.

A.

B.

SCHENKENBERG RIIKA

Puoli markkaa 1556 – Maamestari Heinrich von 

Galen

Tässä on kaksi rahaa, toinen jonka Schenkenberg on 

valmistanut itselleen ja toinen, jonka Ajaloo Muuseum 

on tilannut.  Nämä kaksi rahaa esittävät selkeästi, 

kuinka Schenkenberg voisi tehdä täydellisiä kopioita 

vanhoista rahoista, jos niitä ei leimata ja vielä jos niihin 

ei laiteta kantolenkkiä, joilla tavallisia ja kokematto-

mampia keräilijöitä voi hyvin helposti pettää.  Nämä 

rahat ovat todella pirullisia.

X Ruotsin kuningas Kaarle XI, 
Narva, 4 äyriä 1671. 23 mm. AR 925. 
Kopio Narvan museon kokoelmassa 
olevasta kappaleesta. Raha näyttää 
viekkaasti ”patinoidulta” aidon tun-
nelman saavuttamiseksi. Aihion iso 
reunavika lisää valheellista aitouden 
tuntua. Turvatekijänä kantolenkki.

R  Maamestari Gotthard Kettlerin suuri kultaraha (2 
guldenia) i.vl. Raha on Schenkenbergin valmistama 
kopio Ajaloo Muuseumin hallussa olevasta Eremitaasin 
aidon kappaleen galvaanisesta kopiosta. Tässä on siis 
jo väärentämisen ketjutus, väärennöksen väärennös, 
viety lähes äärimmilleen. Näitä rahoja on valmistettu 
kahteen otteeseen, 10 kappaletta kulloinkin. Toiseen 
valmistuserään lyötiin turvatekijöiksi leimat AM ja 925.

Gotthard Kettler 2 guldenia, i.vl.

Liivinmaalaisten kultarahojen kukoistuskausi ajoittuu 

Liivinmaan Sodan 1558 – 1561 aikaan. Palkkasotureille, 

tai ainakin heidän päälliköilleen, piti maksaa hyvässä 

rahassa, muutoin he saattoivat kääntyä isäntäänsä vas-

taan.  Kaikki Liivinmaan Sodan aikaiset kultarahat ovat 

erittäin harvinaisia aitoina.

UL Maamestari Gotthard Kettlerin suuri kultaraha (2 
guldenia) i.vl. Raha on Schenkenbergin valmistama kopio 
Ajaloo Muuseumin hallussa olevasta Eremitaasin aidon kap-
paleen galvaanisesta kopiosta. Näitä rahoja on valmistettu 
kahteen otteeseen, 10 kappaletta kulloinkin. Ensimmäiseen 
valmistuserään lyötiin turvatekijäksi leima C. Alemmassa 
rahassa on kummallisia alueita rahan kummallakin puolella, 
jossa metalli aaltoilee.

A.

B.

L Gotthard Kettler, Riika, 2 (tai 2 3/8) 
Guldenia, ilman vuosilukua. Olletikin aito 
kappale. Raha on erittäin harvinainen. Se on 
pyörinyt useamman viime vuoden aikana eri 
huutokaupoissa, vielä löytämättä onnellista 
omistajaa. Ex. Heritage Auctions huhtikuu 
2016.  Myyntihinta oli noin 65.000 dollaria.

Vapaakaupungin (1561 – 1581) aikainen 

puolimarkkaa 1565

R Riikalainen puolimarkkaa, väärennös vapaakaupungin lyötättä-
mästä rahasta vuodelta 1565. Turvatekijänä on vain kantolenkki.

LOPUKSI: SCHENKENBERG
Itse pidän Schenkenbergin väärennöksiä kaikkein 
vaarallisimpina tottumattomien ja tottuneidenkin 
keräilijöiden kannalta. Väärennökset näyttävät liian 
aidoilta, koska ne ovat täydellisiä kopioita aidoista.  
Olisi saanut jäädä tekemättä. Vanhan amerikkalai-
sen poliisisarjan motto pitää edelleen paikkansa: 
Let’s be careful out there!

D Riikalainen puolimarkkaa, väärennös vapaakaupungin 
lyötättämästä rahasta vuodelta 1565. Turvatekijöinä 
kantolenkki, triskel-leima ja 925-leima. Väärennös on tehty 
samasta aidosta rahasta kuin edellinen kappale.
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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.

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

Harkkotie

Alasintie

Lekatie

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

J
oensuulaisen rakennusliikkeen toimistossa 

tulee vastaan hymyilevä ja puhelias mies. 

Lukulasit riippuvat rennosti t-paidan kauluk-

sesta. Kädenpuristus on nopea ja luja. Atlas-

pointin yrittäjä Timo Ruotsalainen on itse 

asiassa eläkkeellä, mutta lienee unohtanut sen. 

Sisäänkäynnin vieressä ulkoseinällä on juliste, jossa 

kasvaa puu. Ja puun oksalla on Ruotsalaisen motto: 

”Raha ei kasva puussa, on se uskottava. Joka aamu on 

nöyränä lähdettävä. – Timo. Eläkkeen alkamispäivänä 

1.8.2017” 

Raha merkitsee Timo Ruotsalaiselle paljon muu-

takin kuin yrittäjän arkea. Hän on numismaatikko ja 

monen alan keräilijä. Omien sanojensa mukaan hän on 

syntynyt keräilijäksi. Joensuulaispojan keräilyharras-

tus alkoi 60-luvulla kioskista. 

Olemme sopineet, että tässä jutussa esitellään 

Timon keräilyinnostuksen ulottuvuuksia ja juuria. 

Rajan Rahan myöhemmissä numeroissa nostamme 

esille muutamia teemoja, keräilykohteita tarkemmin. 

Keräilijä Timo Ruotsalainen lähikuvassa

42 OSA-ALUEEN 
MIES

TEKSTI | KARI TAHVANAINEN

KUVAT | KARI TAHVANAINEN JA TIMO RUOTSALAISEN ALBUMI

TIMO JA NUMISMATIIKKA
Keräily alkoi samalla kun Timo oppi tuntemaan nume-

rot. Hän aloitti varsinaisen keräilemisen 10-vuotiaana 

ollessaan Joensuussa äitinsä kioskissa apulaisena. 

Elettiin vuotta 1963 jolloin markat vaihtuivat penneiksi 

ja uusia penniyksilöitä alkoi tulla kassaan. Timo keräsi 

markkamääräiset kolikot pois kioskin kassasta ja 

vaihtoi ne työllä äidilleen. Niitä tuli kesähatullisia. Osa 

näistäkin menee nyt työn alla olevaan leijonapatsaa-

seen, josta on tässä lehdessä erillinen juttu. 

Jo 11-vuotiaana Timo tutustui paikallisen KOP:n 

johtajaan Björn Erik Saariseen, joka piti Timoa oppi-

poikanaan ja puhui hänet muiden ”kermaporukoiden” 

kokouksiin ennen kuin Pohjois-Karjalan numismaa-

tikot ry:tä oli edes perustettu. Sen aikaiset numismaa-

tikkoherrat kokoontuivat KOP:n yläkerrassa (nykyinen 

Nordea). 

- Isä oli töissä Ilomantsissa ja toi sieltä löytämiään 

1700-luvun ruotsalaisia öyrejä. Menin näyttämään 

niitä Saariselle, Timo kertoo. Saarinen oli Pohjois-Kar-

jalan Numismaatikoiden jäsenkin aikoinaan. 

Sitten alkoi kultainen nuoruus. Siitä lähtien takana 

on nyt 50 vuotta hyvin värikästä elämää ja sivussa eletty 

nuoruus, jolloin ei ostettu, vaan ainoastaan myytiin ja 

rilluteltiin. 

- Mutta sitten se ratkesi, kun pistin korkin kiinni 

1984 ja alkoi täysi tohina keräilyrintamallakin. Rupesin 

käymään kerhomme kokouksissa ja olen siitä lähtien 32 

vuotta käynyt melko säännöllisesti. Tähän aikaan mah-

tuu paljon historiaa! 
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Putki-Ykkönen Oy
Tulliportinkatu 54,
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www.putkiykkonen.fi

Kustannuslaskenta 
Seppo Jehkonen & Kumpp.

Liperintie 19 B
80400 Ylämylly

Puh. 0500 175958

On luonnollista, että keräilijälle kasvaa intohimo 

loikata vähän eri alueille keräilyn myötä, koska saa jon-

kun alueen lähes täyteen. Siihen ei löydy enää vuosiin 

yhtään täydennystä. Tulee halua aloittaa jotain muuta-

kin. 

- Tässä tämä halu on kasvanut niin isoksi, että tätä 

ei oikein enää ilman taltiointia pysty hallitsemaan. Jos 

nyt lasketaan kaikki tunnit, mitä on mennyt tietoko-

neelle siirtämiseen, se on tehty miestyövuosina vähin-

tään kolme vuotta. Eikä kaikki ole kirjoitettu vieläkään 

koneelle eikä skannattu. Alueita on paljon ja aikaa on 

paljon. Ja vuosia tähän vielä menee. Tietysti kun ikää 

tulee, enää ei riitä potentiaali kerätä kaikkia lajeja, eikä 

kukkaro. Se on luonnollista, Ruotsalainen arvioi.  

Keräilyalueita on peräti 42 kappaletta, kuten 

tulemme kohta näkemään. 

- Tämän hetkinen pääalani on specimensetelit. Se 

on erittäin laaja alue. Etsin niitä kiertäessäni messuilla 

ulkomailla. Ja sitten euroseteleitä. Tuntemieni keskieu-

rooppalaisten kauppiaiden mukaan puuteluetteloni on 

Euroopan laajuisesti kolmen parhaan joukossa kokoel-

mana. Puutteita on niin vähän. Mutta ajan hermolla on 

pysyttävä, että kokoelmat täydentyvät ja täydennystä 

saa sopivaan hintaan. 

Alueet ovat eläviä ja muuttuvia. 

- Tietenkin osa 42 keräilyalueen luettelon kohteista 

on jo tässä vaiheessa hävitetty, pari aluetta, kuten pos-

timerkit. Sitten on taas tullut uusia alueita, joihin ei 

löydy uutta, tai jos löytyy, se maksaa viisinumeroisen 

summan. 

Kun katselee listausta Timon keräilyalueiden koh-

teista joita hän perheenjäsenilleen kerää, voisi todeta, 

että kyseessä on tiettävästi yksi laajamittaisimmista 

keräilykokonaisuuksista, mitä maassamme tunnetaan. 

KONKURSSIN VARJOISTA 
1990-luvun laman jäljet ovat laajalti läsnä suomalai-

sessa yhteiskunnassa edelleenkin. Julkinen valta ei ole 

ollut kykenevä vielä 2010-luvullakaan vapauttamaan 

konkurssiin menneitä yrittäjiä silloin syntyneistä taa-

koista ja syytteistä. Niin on myös yrittäjä Timo Ruotsa-

laisen kohdalla. 

- Ja kuten tiedetään, minähän en voi näistä edelleen-

kään omistaa mitään 1990-luvun konkurssin seurauk-

sena! Ne ovat perheenjäsenten omistuksessa 

Esimerkiksi rahat on takavarikoitu moneen kertaan 

ja olleet voudin lattialla eräänkin kerran, Timo huokai-

see. 

- Mutta takaisin on aina saatu, muutaman kerholai-

senkin avustuksella. Kiitos muun muassa pastori Eero 

Kerviselle! 

Mutta Timo on positiivinen 

luonne, yrittäjä ja keräilijä, joka 

porskuttaa. 

- Hyvässä lihassa ja hyvässä 

elinkeinossa olen silti nämä-

kin vuodet ollut, kaikesta huoli-

matta. Se on vain vaatinut vähän 

sitkeämpää lähtemistä aamulla. 

Tässä mennään eikä mitään 

valittamista ole. 

KERÄILYN NOIN 
42 ALUETTA 
Selaamme Timo Ruotsalaisen 

keräilyalueiden listaa ja pysäh-

dymme välillä tarkastelemaan 

aluetta tarkemmin. Ja kuten 

sanottu, muutamiin teemoihin 

palataan Rajan Rahassa tarkem-

min erillisten juttujen muodossa 

lähitulevaisuudessa. 

I SUOMEN 
NUMISMAATTISET 
KOHTEET
Suomen numismatiikkaa Ruot-

salaisen kokoelmissa on nel-

jältätoista alueelta ja ajallisesti 

kokoelmassa liikutaan 1800-lu-

vulta nykyaikaan. 

Ruplamääräiset setelit 1814 

– 1860 eli Venäjän vallan ajalta 

ovat vanhimmasta päästä. 

- Niistä möin suuren osan, 

mutta nyt kerään jo uudelleen, 

Timo kertoo. 

Seuraavana ovat perussetelit 

1860 – 1917 ja itsenäisyyden ajan 

setelit 1922 – 1992. Sitten tule-

vat metallirahat ennen itsenäi-

syyttä 1864 – 1917 ja itsenäisyy-

den aikana 1917 – 2001. 

Se on vain vaatinut 

vähän sitkeämpää 

lähtemistä aamulla.

Kytäjän rahoista koottu taulu on menossa Laakkosen perheelle. 
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Pamilonkatu 17,  80100 Joensuu
Puh.  0500 760826

www.kuljetusmaatta.fi

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

vesikatto- ja 
vesieristystyöt
• katot • seinät

käytämme 
kotimaisia 

katepal-tuotteita

Sakari Virta
40 vuoden kokemus alalta.

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

J

Erikoisuutena Timolla on kolikkopötkyjen keräily, 

samoin setelinippujen keräily. 

- Vuosilta 1963 – 2001 minulta uupuu vain viisi pötköä! 

Suomessa vanhimmat pötköt ovat 1940-luvulta, ehkä joku 

vieläkin vanhempi. Silloin pötkyt olivat sadan kappaleen 

kokoisia. Pötkykeräilijöitä on Suomessa korkeintaan pari-

kymmentä. 

Tilapäiset maksuvälineet ovat seuraava alue. 

- Lukematon määrä firmoja 1800-luvulta lähtien on 

pitänyt omia maksuvälineitään. Ne ovat suhteellisen harvi-

naisia tänä päivänä. Tähän alueeseen kuuluvat myös Kytä-

jän kartanon rahat, joista vanhimmat ovat vuodelta 1861. 

Nykyisin Kytäjän kartanon omistaa joensuulainen Laak-

kosten liikemiesperhe. 

Shekit, vekselit ja matkashekit ovat omana alueenaan. 

Shekkinipuista saa hyvän kuvan vaikkapa sadan vuoden 

aikajaksosta. 

Suomalaiset specimensetelit ovat Timon kokoelmien 

ydintä. 

- Näistä minulla on melko täydellinen kokoelma. Niitä 

alettiin varsinaisesti valmistaa vuonna 1922. Toki aiempia-

kin on, jopa vuodelta 1898. Ne painettiin yleensä Englan-

nissa. Koesetelit olivat yleensä yksipuolisia ja ne mitätöitiin 

rei’ittämällä.  

Väärennökset ovat mielenkiintoinen osa rahan histo-

riaa ja arkipäivää. 

- Tämä on laaja ala, jota olen harrastanut jo kolmisen-

kymmentä vuotta, Timo selittää. - Nyt uutena ovat tulleet 

euroväärennökset. Niitähän ei saisi pitää hallussa, koska ne 

ovat käypää valuuttaa. Mutta virkavaltakin on hyväksynyt, 

että saan kerätä niitä asiantuntijana. Markka-ajan väären-

nöksiäkin löytyy keräilijältä kansiollinen. 

- Parhaat väärennökset ovat käsin tehtyjä. Laitoin viime 

vuonna tiedustelun keskusrikospoliisille, että haluaisin 

ammattilaisen analyysin eräästä tapauksesta. Minulla on 

kolme käsin tehtyä väärennöstä ja kysymys kuuluu: Ovatko 

nämä saman tekijän? Vastausta ei ole vieläkään tullut. 

Kyseessä on 20 markkaa 1860. 

Raha-arpoja on kokoelmissa pari kolme mapillista ja 

siihen liittyy vierailu Veikkauksen arkistoon. 

- Olin kaksi päivää Veikkauksen vieraana heidän arkis-

tossaan. Tyttäreni kanssa kuvattiin kaikki Veikkauksen 

raaputusraha-arvat. Kaksi päivää siihen meni.  Minun 

raha-arpakokoelmani lähtee jostain 1865 vuodesta. Vaihto-

kappaleitakin on yksi kansiollinen. 

Virhepainatukset seteleissä ja metallirahoissa on oma 

kiehtova alueensa, joka on harmillinen rahapajalle mutta 

täynnä aarteita keräilijälle. 

- Sarjatyössä tulee aina virheitä eikä niitä aina huomata 

rahapajalla. Ne pääsevät levitykseen. Esimerkiksi parhaat 

kolikkokoneet lyövät parhaimmillaan 10 – 20 rahaa sekun-

nissa! Virheet nähdään vasta myöhemmin ja onnelliset 

keräilijät tekevät löytöjä. Miten sitten arvo määräytyy vir-

hepainatuksille? Mitä suurempi virhe, sen arvokkaampi, 

Timo pamauttaa. 

Polettejakin kokoelmasta löytyy. 

- Suomalaisia poletteja ovat tehneet muun muassa kar-

tanot ja tehtaat. Sitten on pelipoletteja. Tämä on erittäin 

laaja alue. 

Raha-aiheiset postikortit päättävät suomalaisen numis-

matiikan alueen. 

- Tämä on pieni aihe. Niitä tehtiin yleensä 1900-luvun 

alussa. Ne olivat kauniita kohopainatuskortteja, joissa oli 

rahojen kuvia piirrettyinä. Tuollaisen kortin saaminen oli 

erittäin arvostettua ja se pistettiin talteen. Näitä on sittem-

min painettu aina 1980-luvulle asti. 

II MUIDEN MAIDEN NUMISMAATTISET KOHTEET
Antiikin rahat vievät nimensä mukaisesti hyvin kauas his-

toriassa ja ihmisyhteiskunnan kehityksessä. 

- Keräily alkoi minulla siitä kun meillä oli mukana pas-

tori Eero Kervinen, joka oli spesialisti. 1980-luvulla hän 

rupesi tuomaan huutokauppoihimme ns. yliopistotasoi-

sia selostuksia kohteista. Hän piirsi kaikki rahat itse! 1980 

– 1990-luvuilla hän saattoi tehdä numismatiikkaa 50 – 100 

tuntia viikossa palkkatyönsä ohessa. Siinä on esimerkkiä 

innosta. 

- Eero kielitaitoisena oli ainoita täällä, joka oli yhtey-

dessä kansainvälisiin huutokauppoihin. Hänelle tuli kaikki 

luettelot, ja vanhoja hän sitten jakoi kerhossamme. Minul-

lakin oli niitä paljon, Timo muistelee. 

Venäjän metallirahat ja setelit muodostavat oman sar-

jansa. 

- Venäjä on kyllä niin laaja maa, että siihen pitäisi kes-

kittyä ihan kokonaan. Siksi olen kerännyt vain luettelon 

mukaan, kun en ymmärrä kyrillisiä kirjaimiakaan. Sete-

leistä minulla on laaja kokoelma. 

Ruotsin metallirahat ja setelit ovat myös osa Ruot-

si-Suomen aikaa. 

- Täältä Pohjois-Karjalasta on löydetty aika paljon ruot-

salaista metallirahaa Ruotsin vallan ajalta. Esimerkiksi 

tuosta Joensuun rautatieaseman maastosta, Soldanin-

lammen (nykyinen Varaslampi uuden poliisi- ja oikeusta-

lon läheisyydessä) ympäristöstä Pikkupoikana sain 1627 

yksiöyrisiä ratamiehiltä. 

Eestin metallirahat ja setelit ovat seuraava kokonaisuus.  

- Metallirahaa on vähän. Setelikokoelmankin olen mel-

kein myynyt pois. 

Thaimaan metallirahat ja setelit vievät jo eksoottisiin 

maihin. 

- Seteleihin olen keskittynyt niin paljon, että uskaltaisin 

sanoa, että minulla on yksi parhaista suomalaisten kerää-

mistä setelikokoelmista. 16 vuotta sitten aloitin Thaimaan 

matkailun. Kerään sieltä myös specimenejä, Timo valaisee. 

Timo on veistänyt vuosikymmenten varrella puusta mitä erilaisimpia 
kohteita kuten lukkoja. - Ja yleensäkin olen kiinnostunut taiteellisesta 
työstä, hän korostaa. 

Timon setä Einari Ruotsalainen. Omakuva 1933. Hän oli tekemässä 
Kolmen sepän patsasta Helsinkiin Halosen taidevalimolla Lapinlahdella. 
Kiinnostus taiteelliseen työhön juontaa oman suvun historiaan.

Niitähän ei saisi 

pitää hallussa, koska 

ne ovat käypää 

valuuttaa.
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Ruotsalaiset plooturahat ovat erikoinen jakso rahan 

historiassa. 

- Plootujen päävalmistaja lienee ollut Ruotsi, niitä 

on valmistettu aika harvassa maassa. Kaikki ruotsa-

laisen plooturahan yksiköt perheeni omistaa. Tosin 8- 

ja 10-taalereista eivät ole aitoja vaan Ruotsin valtion 

myöntämällä jälkipainatuksella tehtyjä. Niitä oli tehty 

kumpaakin kolmekymmentä kappaletta ja minulla 

on molemmat. Nekin ovat arvokkaita. Aito 80 taalerin 

plooturaha maksaa 100.000 euroa. 

Seuraavaksi edessämme on aika erikoinen keräily-

kokonaisuus muiden maiden numismatiikan alueella, 

ykkössetelit. Niitä on monta sarjaa alkaen ykkösistä ja 

päätyen biljardeihin. Maailman taloushistoria loistaa 

edessämme. 

Yhden yksikön seteleistä ensimmäisinä tulevat 

yhden rahayksikön suuruiset rahat. 

- Rupesin keräilemään näitä tyttärelleni kun hän oli 

polvenkorkuinen. Näitä kerään ympäri maailmaa. Esi-

merkiksi yksi dollari, yksi jeni, niitä on tuhansia. 

Miljoonan, miljardin ja biljardin setelit kertovat val-

lattomasta inflaatiosta ja rahajärjestelmän horjumi-

sesta. 

- Noin 90 prosenttia miljoonista on Saksan inflaa-

tioseteleitä. Samana päivänä voitiin tehdä useampi 

seteli, niistä toiset ovat tosi arvokkaita.  Miljardin 

seteleitä on vajaa kansiollinen. Biljoonan setelit ovat 

huippu!

- Kiertäessäni messuilla etsin näitä yhden yksikön 

suuria seteleitä. Saatoin käydä joka kauppiaalla katso-

massa heidän setelikansioitaan ja ostaa sieltä parhaim-

millaan päivässä neljän tuhannen euron edestä seteli-

nippuja. Sieltä nämä erikoisuudet sitten löytyivät.

Koko maailman specimen-setelit ovat yksi keskei-

sistä Ruotsalaisen keräilyalueista. 

- Nämä ovat laajimpia ja arvokkaimpia kokoelmis-

tani. Tämä on rajaton ja pohjaton suo, ei tule koskaan 

täyteen. maailman kaikki setelit kaikilta aikakausilta! 

Yli 2000 erilaista seteliä kokoelmassani silti jo on. Kri-

teerit hankinnassa: kerään vain tiettyyn euromäärään 

olevia seteleitä.  

Koko maailman väärennökset metallirahoissa ja 

seteleissä ovat seuraava alue. 

- Näitä on kertynyt molempia tähän mennessä kan-

siollinen. Messuilla katselen näitä lisää. Sikäli jännä 

alue, että euroväärennyksiä kukaan ei esitä myytäväksi 

ennen kuin tietää, kuka kysyy. On oltava luotettava 

numismaatikko. 

Ruotsalaisia raha-arpojakin kokoelmassa on 

mukana. 

- Jostain niitäkin on kertynyt, Timo naurahtaa. 

Minisetelit ovat kokoelman yksi erikoisuus. 

- Italiassa käytettiin 1970-luvulla miniseteleitä, 

Timo kertoo. - Pieni kansiollinen minulla niitä on. Ne 

olivat paikallisen kauppiaan tilapäisseteleitä tyypil-

tään. Itse asiassa haluttaisi selvittää niiden taustaa 

enemmänkin, pitääkin kysyä italialaisilta kauppiailta! 

III EUROAJAN KOHTEET
Eurokolikot vuosilta 1999 – 2010 ovat tämän alueen 

ensimmäinen keräilysarja. Tästä huomaamme että 

kokoelmat elävät ja vaihtuvat koko ajan. 

- Myin pääkokoelmani pois entiselle puheenjohta-

jallemme, mutta on näitä vielä jäljellä. Osan olen käyt-

tänyt tekeillä olevaan leijonapatsaaseen. 

Eurosetelit ovat oma keräilykohteensa. Kuten aiem-

min todettiin, Ruotsalaisen puuteluettelo on arvioiden 

mukaan Euroopan laajuisesti kolmen parhaan joukossa 

kokoelmana. Puutteita on niin vähän. 

- Yksi Euroopan laajimmista kokoelmista, Timo vir-

nistää! 

Koe-eurot eli metallirahat ja setelit ovat syntyneet 

euron ollessa vasta tulollaan. 

- Nythän on tehty kaikkia koe-euroja, ja minulla on 

niitä kansiollinen. Erilaiset firmat tekivät Saksassa, Ita-

liassa ja muissa maissa testiseteleitä kun euro rupesi 

tulemaan. Tekivät niitä omana mainoskampanjanaan, 

että nyt euro tulee! Onpa yksi erikoinen keräilyalue!

Eurovirheellisyydet metallirahoissa ja seteleissä 

ovat seuraava alue. 

- Mutta olen itse asiassa myymässä tätä kokoel-

maani pois. Minulla on mm. suomalainen 22 euron 

kolikko. Eli se on niin selvä kaksoislyönti kahden euron 

rahaan kuin voi olla. Se on hyvin haluttu kohde. Sitä 

kysytään ympäri Eurooppa, mutta en myy sitä erikseen, 

vaan osana tämän alan kokoelmaani. 

IV MUUT KERÄILYALUEET 
Keräilyalueiden viimeisenä otamme esille sekalaisen 

osaston, josta löytyy perinteistä keräilijän aarreaineis-

toa. Kukapa ei olisi hurahtanut mitä erikoisimpiin ke-

räilykohteisiin. Tällä Timo Ruotsalaisen keräilyalueella 

on kymmenen eri aihetta. 

Osakekirjat muodostavat yhden keskeisistä keräily-

kohteista. Kansioita on niin paljon, että niitä ei yhteen 

syliin jaksa nostaa. 

- Kokoelmassani on 850 suomalaista osakekirjaa, 

kokoelma on siis erittäin laaja! 

Postimerkit, se perinteinen keräilijän mielenkiin-

non kohde lapsuudesta lähtien. 

- Mutta näitä minulla on enää pieni kokoelma enää. 

Muut olen myynyt pois, Ruotsalainen kertoo. 

Muut tämän alueen kohteet ovat tulitikkuetiketit, 

vanhat pistoolit joille ei tarvita lupaa, teatteri- ja mai-

Puuveistäminen Ruotsalaisella on ollut harrastuksena pitkään. 
Kuvassa on vanhasta saunanlauteesta veistetty Tigatti Model 36 
-autoprofiili. Se on 1990-luvulta.
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nossetelit, tuhkakupit, tupakka-askit, pienoismoottori-

pyörät, pankkilippaat ja silitysraudat. 

Keräily on joskus, ehkä useamminkin, yllättävän 

raskasta hommaa. Siitä on osoituksena silitysrautako-

koelman kartuttaminen. 

- Esimerkiksi silitysrautoja olen keräillyt 

1980-luvulta lähtien. Katajan koripalloreissuilta ympäri 

maailmaa olen niitä nyt kantanut. Kun kierrän fanina 

pelimatkoilla, saatan kierrellä päivän kuluessa kau-

pungin kirpputorit ja muut kohteet. Löytyy vaikkapa 

silitysrautoja tai säästöporsaita. Niitä saa kantaa sitten 

selkä vääränä pitkin kaupungin katuja. 

KUN IHMISMUISTI EI ENÄÄ RIITÄ 
Tällaisen keräilyalueiden määrän edessä ei voi olla ky-

symättä, muistatko sinä kaiken mitä kokoelmissasi on. 

- En. Silmämuisti ei enää riitä, kaikkea ei voi muis-

taa. Esimerkiksi voi ostaa messuilta kohteita, jotka jo 

ovat omissa kokoelmissa. Siksi on välttämätöntä pitää 

yllä luetteloja omista keräilykohteista. Se auttaa mes-

suilla kierrellessäkin. Vinkiksi muillekin. 

KERÄILY MERKITSEE - PALJON 
Lopuksi on aika kysyä siitä, mikä kaiken kaikkiaan on 

keräilyn merkitys keräilijälle, mikä se on se joka pistää 

sydämen tykyttämään ja silmät kiiltämään innosta. 

- Tämähän on pohjimmiltaan rahan vaihtamista. 

Kaikilla rahoilla arvo ei nouse. Minulle ollut pikku-

pojasta lähtien minulla on ollut ajatuksena, että tämä 

on minun harrastukseni ja sijoitukseni. Siskot ostivat 

karkkia ja minä ostin mummoilta rahoja. No, karkit 

sain luontaisesti kun olin kioskissa myymässä. 

- Pienenä kerättiin vaikkapa tulitikkuetikettejä. 

Opeteltiin niiden liuottamista ja kerättiin alkeellisiin 

vihkoihin. Into katosi välillä johonkin. Tuli keihäs-

buumi ja piti päästä heittämään keihästä. Aallot olivat 

hyvin lyhytaikaisia. 

- Minun kohdallani tämä on 

ollut usein myös henkireiän yllä-

pitämistä, Ruotsalainen kertoo 

viitaten 1990-luvun laman tuo-

man konkurssin synkkään var-

joon joka häntä yhä seuraa. Ja 

lisää vielä: - Mutta erikoistumi-

nen on sitten mielenkiintoista 

kehitystä! 

Numismatiikka on historian-

tutkimuksen aputiedettä. Luulisi 

että numismaatikossa yhdistyy 

keräilijä ja historioitsija. Miten 

on Timo Ruotsalaisen kohdalla? 

- Minustahan piti tulla his-

torioitsija! Historianopetta-

jani Veijo Saloheimo Joensuun 

keskikoulussa lupasi hankkia 

minulle kesätyöpaikan Ilomant-

sin kaivauksille. Mutta joku hel-

sinkiläinen yliopisto-opiskelija 

ehtikin saada sen paikan ennen 

minua. Tiedä vaikka olisin silloin 

suuntautunut historiaan.  Opet-

taja tiesi että olen rahan keräilijä 

ja kiinnostunut historiasta. Tie-

däpä häntä. Mutta keräilijäksi 

usein synnytään, se on jo veren-

perinnössä.

Timon keräilyharrastuksista yksi on moottoripyöräpienoismallien keräily. Tämä taidonnäyte on tehty Thaimaassa. 
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P
ennitön uneksija on Georg Malmsté-

nin (1902 - 1981) säveltämä ja sanoittama 

jenkka vuodelta 1947. Kappaleen päähen-

kilönä on rahaton mies, jonka elämä pyö-

rii unelmien ympärillä. Aiheen on ajateltu 

löytyneen Malmsténin omasta elämästä, sillä sotien 

jälkeisinä vuosina häneltä puuttui vakituinen työpaikka 

ja säännölliset tulot. Toisin kuin yleisesti kuviteltiin, 

ei Malmstén 1940-luvulla lauluillaan rikastunut, vaan 

perheen toimeentulo oli satunnaisten keikkatulojen 

varassa. Omien sanojensa mukaan hän oli raha-asioi-

densa hoitamisessa täysi amatööri, mutta sai onneksi 

pidettyä tulot ja menot jonkinlaisessa tasapainossa.

Ei ole mulla markkoja taskussa, 

mutta siitä viis´ mä välitän, 

kas rikkaus maan, ei konsanaan 

voi näyttää meille tietä onnelaan.

Kuten niin useissa lauluissa, on Pennittömän unek-

sijankin aiheena raha ja rakkaus. Rahaa ei ole ja rak-

kaus ei oikein kukoista. Laulu kertoo miehestä, jonka 

käteisvarat ovat tyystin loppu. Mieltään piristääkseen 

hän rakentelee pilvilinnoja ja yrittää uskotella itselleen, 

ettei onnen löytäminen ole rahasta kiinni. Ja oikeassa-

han hän tavallaan onkin. Vaikka pelkkä raha ei takai-

sikaan onnea, kyllä se onnen löytämistä kummasti 

helpottaa. Ei raha sellaisenaan tuo onnea kenellekään - 

paitsi ehkä Roope Ankalle ja numismaatikoille.

Pennitön uneksija

Niin moni lyöpi onnesta korttia 

ja palvoo maailman rahoja, 

mutta kerran lähestytään porttia, 

missä markkoja ei tunneta.

Mies on joko kuluttanut kaiken omaisuutensa tai 

sitten sitä ei ole hänellä koskaan ollutkaan. Kortinpe-

luu ja rahan palvontaan eivät liene poimintoja mie-

hen omasta menneisyydestä, vaan havaintoja muiden 

toilailuista. Miehen mielestä onnellisuutta on aivan 

turha tavoitella rahan avulla, sillä taivaspaikkaa raha ei 

takaa. Kaikkihan tästä maailmasta poistuvat yhtä köy-

hinä kuin ovat tänne saapuneetkin. Maallista mam-

monaa kun ei tiettävästi kukaan ole taivaan porteille 

saakka mukaansa saanut.

 Mutta köyhä en ole minä kuitenkaan, 

vaikka markat eivät kilise. 

Kun laulan mä vaan, niin rauhan mä saan 

ja murheet kaikki jäävät unholaan.

Todellinen rikkaus miehelle ovat unelmat, joiden 

myötä hän pääsee pakenemaan todellisuutta. Myös 

laulaminen on merkittävä osa hänen elämäänsä, vaik-

kei sekään täytä miehen kassavajetta. Korkeintaan tuo 

hetkellistä helpotusta arkeen ja karkottaa murheet. 

Mutta mitkä murheet? Laulussa esille tulee ainoastaan 

kaksi murhetta: raha ja rakkaus. Rakkaus ei riitä sii-

hen, että rahaa alkaisi virrata. Sen sijaan rahasta saat-

taisi olla apua rakkaudessa.

Sä pelkäät ja emmit mun rakkaani, 

etkö usko onnen unelmiin? 

Kun pennitön uneksija seuraasi 

sulle matkallesi annettiin.

Pennittömyys osoittautuu ylitsepääsemättömäksi 

esteeksi miehen parisuhteen etenemiselle. Tyttöys-

tävä kyllä olisi, mutta tämäpä ei huoli aivan penni-

töntä sulhaspoikaa. Eikä mikään ihme, sillä eiväthän 

haavekuvat vielä luo riittäviä puitteita yhteiselle tai-

paleelle. Jos haaveilija ei pikkuhiljaa ryhdistäydy ja 

JENKKA

Jenkka on vauhdikas ja melko yksinkertainen 
tasajakoinen paritanssi. Polkan ohella sitä pide-
tään tyypillisenä suomalaisena maatalouskult-
tuuriin kuuluvana tanssina. Tanssimista helpot-
tavat ns. jenkkakahvat, jotka auttavat pysymään 
tanssipartnerin vauhdissa mukana.

ala toteuttaa unelmiaan, unelmien joukkoon voi lisätä 

unelman uudesta tyttöystävästä. Tilannetta voisi auttaa 

edes pieni toivo paremmasta, mutta ei. Kappaleessa ei 

vilahda minkäänlaista lupausta siitä, että miehen pen-

nittömyys jotenkin korjaantuisi.

Pennittömyys muuttui 1940-luvulla koko Suomea 

koskevaksi ilmiöksi, sillä penniarvoiset kolikot alkoivat 

vähin erin kadota liikenteestä. Pennien lyönti oli lope-

tettu jo vuonna 1924, kun valtion tilintarkastajat olivat 

huomanneet niiden tuottavan pelkkää tappiota. Yhden 

kolikon valmistaminen oli sen nimellisarvoa kalliim-

paa, eikä niin pienelle rahayksikölle ollut enää mak-

suliikenteessä tarvetta. Hieman tuon jälkeen, vuonna 

1928, suunniteltiin myös 5 ja 25 pennin kolikoiden käy-

töstä poistamista, mutta ajatus ei saanut kannatusta. 

Seuraavan vuosikymmenen ajan Suomen kolikot pysyi-

vät lähestulkoon muuttumattomina.

5 pennin kolikon tarpeellisuus otettiin uudelleen 

esille vuonna 1940. Tälläkin kertaa 5 pennisen käyttö 

jatkui, vaikkakin malliltaan muutettuna. Samassa 

yhteydessä myös muita kolikoita uudistettiin ulko-

asun ja/tai metallien osalta. Kovinkaan kauan ei viisi-

pennisten historia tuon jälkeen jatkunut, sillä niiden 

lyönti päättyi vuoteen 1943. Saman kohtalon kokivat 

10 ja 25 penniä vuonna 1945. Penniarvoisista kolikoista 

pitkäikäisin oli 50 penniä, jonka valmistamista jatket-

tiin aina vuoteen 1948 saakka. Käytännössä viimeiset-

kin penniarvoiset kolikot jäivät käytöstä pois siinä vai-

heessa, kun käyttöön otettiin vuoden 1952 mallia olevat 

uudet kolikot. Takaisin rahaliikenteeseen penni isovel-

jineen palasi rahanuudistuksen myötä vuonna 1963.

Pennittömän uneksijan kohtalo ei laulusta paljastu-

nut. Sinne hän jäi pennittömänä laulelemaan ja unel-

moimaan. Sen sijaan Malmsténin elämä muuttui jo 

1940-luvun lopulla hänen saatuaan vakituisen työpai-

kan Helsingin Poliisisoittokunnan kapellimestarina. 

Pennittömyys loppui ja Malmsténin levytysura pääsi 

uuteen nousuun.

LÄHTEET: 
Erkki Borg: Suomessa käytetyt rahat 
Aapeli Vuoristo: Suuri toivelaulukirja 7 
Wikipedia (fi.wikipedia.org)



28 RAJAN RAHA 02/2017 2903/2017 RAJAN RAHA

N
yt alkaa jo vähän helpottaa! Näin huo-

kaisee Timo Ruotsalainen syyskuun 

lopun päivänä hallissa, jossa seisoo kak-

simetrinen vaakunaleijona turkki täynnä 

kolikoita. On tasan kaksi kuukautta sii-

hen, kun Leijonapatsas julkistetaan Joensuun Pris-

massa. 

Monta on ollut mutkaa matkassa. Kun patsas painaa 

tuhat kiloa ja on saksilavalla, sen nostamiseen tarvi-

taan voimaa. – Viikko sitten saksilavasta hävisi voimat, 

ei jaksanut nostaa patsasta. Laakerit olivat muovia ja 

ne olivat muuttuneet neliön muotoisiksi patsaan pai-

non alla, ja kaikki pultit katkesivat. Jouduin tekemään 

teräksestä uudet. Nyt kestävät, Ruotsalainen vakuuttaa. 

PITKÄÄN HAUDOTTU IDEA 
Ruotsalainen kertoo, että työn pohjustaminen on alka-

nut jo kaksi vuosikymmentä sitten, jolloin hän rupesi 

ostamaan käytöstä pois jääneitä markka-ajan metalli-

rahoja huutokaupoista, numismaatikoilta, ja onpa hän 

saanut vuosien varrella osan lahjoituksinakin. Vuonna 

2012 Suomen Pankki lopetti markkojen vastaanottami-

sen kymmenen vuoden siirtymäajan kuluttua loppuun. 

Nyt Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi 

Ruotsalainen ryhtyi tuumasta toimeen eli valmista-

JUHLAVUODEN PROJEKTI LOPPUSUORALLA

TEKSTI | KARI TAHVANAINEN

KUVAT | KARI TAHVANAINEN JA ARMI HAKKARAINEN

maan Leijonapatsasta kiitokseksi satavuotiaalle Suo-

melle. Kipsistä valettu patsas päällystetään itsenäisyy-

den ajan markka- ja eurokolikoilla. Hanke on mukana 

Suomi 100 -juhlaohjelmassa, mikä tuo taideteokselle 

näkyvyyttä laajemminkin. 

Patsas on kolmiulotteinen ja kuvaa Suomen vaaku-

naleijonaa, joka seisoo sapelin päällä ja pitää miekkaa 

kädessään. Se on valettu kipsiin kaksiulotteisesta puu-

reliefistä. Kruunu on tehty kymmensenttisistä, samoin 

käsivartta, keho on pääasiassa pennejä, viisipennisiä, 

alumiinia ja kuparia. 

Patsas päällystetään kolikoilla noin 1,5 mm ker-

roksin eri metallirahoilla, joista muodostuvat patsaan 

värit. Leijona on lähes kahden metrin korkuinen, 0,25 

metriä leveä ja 1,2 metrin pituinen. Se seisoo nostet-

tavalla jalustalla, jota voidaan näyttelypaikalla nostaa 

aina metrin korkeuteen saakka. Jalustakin on päällys-

tetty metallirahoilla. Patsaalla on myös kaiteet, jotka 

on tehty metallirahoista punotusta köydestä. Metal-

lirahoja taideteokseen on laskettu menevän yli puoli 

miljoonaa kappaletta. Patsasta katsellessa voi vain 

kuvitella, miten monien miljoonien ihmiskäsien kos-

kettelemia sitä peittävät suomalaiset kolikot ovat. 

- Itse olen liimannut yli kahdeksankymmentä pro-

senttia kolikoista, Ruotsalainen laskeskelee. - Liimaa-

Suomen Leijona 
saa karvaturkin 

kolikoista 

Leijonan tekemisen vaiheita.

massa on käynyt muun muassa Katajan naisia sekä 

Teemu Rannikko. Kolme tuntia on ollut liimausvuoron 

minimi. Mitattiin kerran minun liimausvauhtiani, vii-

den minuutin jaksoissa. Minun vauhtini on 800 – 1200 

kolikkoa tunnissa. Eli pitkänä lauantaina ja sunnun-

taina teen 10000 liimausta päivässä! 

Lattia on aina täynnä hukkakolikoita, välillä har-

jataan pois tieltä. Liiman lisäksi kannatinkoukkuja on 

liimattu säännöllisin välein, koska liiman tekninen ikä 

vanhenee. 

- Kohtahan tämä on kiillotusta vaille valmis! Se 

lakataan lopuksi ja siihen tulee valot eli patsas valais-

taan alhaalta päin. Siitä tulee komea! 

LAHJOITUKSIA JA LAHJOITTAJIA
Leijonaa varten on saatu monenlaisia lahjoituksia. Kuka 

on lahjoittanut rutikuivaa rahaa, kuka kolikoita. Määrät 

vaihtelevat yhdestä kolikosta kymmeniin kiloihin. Lah-

joituslistan otsikoista löytyy mm. otsikot Monet-pul-

lollinen, pieni pussukka, kanisterillinen, kourallinen, 

ankallinen ja purkillinen. 

Suurin lahjoittaja on Matin Markka Oy Jyväsky-

lästä, joka on antanut taideteokseen 61,80 kiloa kolik-

koja vuosilta 1963 – 2000. Yksittäisistä lahjoittajista 

suurin on Pohjois-Karjalan Numismaatikoiden jyväs-

kyläläinen jäsen Aulis Parviainen, joka on lahjoittanut 

29,70 kiloa kolikkoja vuosilta 1917 – 2000. 

JULKISTAMISTILAISUUS JA KIERTUE 
Patsaan julkistamistilaisuus on 25.11.2017 kello 12.00 

Joensuun Prisman ala-aulassa. Tervetuloa kaikki nu-

mismaatikotkin paikalle, Ruotsalainen viestittää. 

Vuoden 2018 aikana patsas tulee kiertämään erilai-

sissa tapahtumissa ja näyttelyissä. Vuoden 2018 jälkeen 

patsas tulee myyntiin ja osa myyntitulosta lahjoitetaan 

urheilun nuorisotoimintaan.

X Patsaan kaidetolpatkin on päällystetty metallirahoilla. 

D Nyt alkaa jo helpottaa!  Timo patsaan äärellä jutuntekopäivänä.  
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VISAINEN VENTTI

OIKEAT VASTAUKSET SIVULLA 33.

KYSYMYKSET ON LAATINUT HEIKKI ARPPI

1) Euroseteleissä on Euroopan 
kartan lisäksi kuvattu muitakin 
alueita. Mitkä?

a) Ranskan merentakaiset alueet 
Guadeloupe, Martinique, Réunion 
ja Ranskan Guyana

b) Britannian kruununsiirtomaat 
Bermuda, Barbados ja Bahama-
saaret

c) Hollannin siirtomaat Alankomai-
den Antillit ja Aruba

2) Vuosina 1664 - 1778 Ruotsi-Suo-
messa käytettiin kuparilevyra-
hoja eli plootuja. Kuinka painava 
10 taalerin plootu oli?

a) 7 kiloa
b) yli 12 kg
c) lähes 20 kg

3) Kiina valmisti maailman ensim-
mäiset setelit. Mikä oli ensim-
mäinen Euroopan maa, joka 
vuonna 1661 alkoi tehdä samaa?

a) Englanti
b) Tanska
c) Ruotsi

4) Itsenäisyyden 50-vuotisjuh-
laraha vuonna 1967 oli saanut 
vaikutteita erään toisen maan 
juhlarahoista. Minkä?

a) Kreikan
b) Ruotsin
c) Israelin

5) Helsingin olympialaisten juhlara-
ha (1951 - 52) oli lähes identtinen 
vuodeksi 1939 - 40 suunniteltu-
jen olympiarahojen kanssa. Mikä 
oli suurin ero?

a) 100 markan nimellisarvo oli muut-
tunut 500 markaksi

b) paino ja hopeapitoisuus lähes 
puolittuivat

c) alkuperäisessä ehdotuksessa 
tammenlehvän tilalla oli Paavo 
Nurmen piikkari

6) Kaksimetallisissa 1 ja 2 euron 
kolikoissa sisempi osa on uusho-
peaa. Mikä sen toinen nimi on?

a) kuparinikkeli
b) nikkelimessinki
c) alumiinipronssi

7) Miksi viiden euron seteli on 
sininen ja 10 euron punainen?

a) sosiaalidemokraatit olivat rahois-
ta päätettäessä vallassa useim-
missa euromaissa

b) punaisen huomioarvo on isompi 
ja sopii näin suuremman nimellis-
arvon omaavaan rahaan

c) vanha perinne useissa maissa on, 
että pienimmissä seteleissä suu-
rempi on punainen ja pienempi 
sininen. Suomessa tämä omak-
suttiin jo vuonna 1840 Venäjän 
ruplista.

8) Mistä vuonna 1701 Ruotsiin pe-
rustettu Valtakunnan Säätyjen 
Pankki muistetaan?

a) Se oli maailman ensimmäinen 
keskuspankki

b) kaikki sen lyömät rahat olivat yli 
90-prosenttisesti kuparia

c) sen painamissa seteleissä oli 
alusta asti arvomerkintä myös 
suomeksi

9) Missä seuraavista suomalais-
rahoista on eniten hahmoja, 
yhteensä 25?

a) Eliel Saarisen vuoden 1922 sete-
leissä alastomia ihmisiä

b) Itsenäisyyden 60-vuotisjuhlara-
hassa 1977 henkilöitä

c) Turun juhlarahassa 1979 kaloja

10) Miksi vuoden 1955 setelisarjasta 
1000 markkaa ilmestyi lähes 
vuotta muita myöhemmin?

a) istuvan presidentin kuva oli liian 
tulenarka yleislakon uhkaamassa 
Suomessa

b) haluttiin odottaa vuoden 1956 
presidentinvaalit

c) suunnittelija Tapio Wirkkala olisi 
halunnut tehdä tasavallan presi-
dentti Paasikiven setelistä muita 
isomman, mutta rahalaissa halut-
tiin kaikista seteleistä ensi kertaa 
itsenäisen Suomen historiassa 
yhtä suuret 

11) Agricolan Uudessa Testamentis-
sa vuonna 1548 mainitaan raha 
”kuusinainen”. Mitä rahaa se 
tarkoitti?

a) neliömäistä klippinkiä
b) Ruotsissa tuolloin käytössä olevaa 

aurtoa
c) Turun rahapajassa 1410 - 1420 

lyöttämää aboa 
12) Kekkosen juhlaraha vuonna 1975 

teki historiaa? Miten?
a) Se oli Suomessa ensimmäinen 

kolikko, jossa oli elävä henkilö
b) Kekkosen silmälasit olivat neliö-

mäiset, vaikka hän todellisuudes-
sa käytti pyöreitä laseja Paasiki-
ven kaltaisesti.

c) raaka-aine oli sinkkipitoisista 
hopeamarkoista, joten hopean 
ohella raha sisälsi yli 20 prosent-
tia sinkkiä

13) Mikä oli useimman euromaan va-
luutta ennen euroon siirtymistä?

a) liira
b) frangi
c) punta

14) Minkä euromaan seteleissä 
lukee ebpo?

a) Romanian
b) Kroatian
c) Bulgarian

15) Suomenlinna sai oman juhlara-
hansa vuonna 1998. Missä aiem-
massa rahassa pääkuva-aiheena 
oli Suomenlinna? 

a) Vuoden 1909 50 markan setelissä 
oleva majakka oli Viaporin edustal-
la

b) Vuoden 1986 setelisarjassa Chyde-
niuksen 1000 markan setelissä

c) yleisurheilun EM-kisojen 1971 juhla-
rahassa, jossa takasivulla kuvattiin 
Helsingin tunnetuimpia paikkoja

16) Euroseteleissä kuva-aiheena on 
arkkitehtuuri. Missä tämä oli 
yleistä jo ennen euroa?

a) islamilaisissa maissa
b) hallinnollisissa euromaissa Rans-

kassa ja Belgiassa
c) setelien suunnittelijan Robert 

Kalinan kotimaassa Itävallassa

17) 50 rauhan vuotta julkaistiin juh-
larahana vuonna 1995. Mistä tuo 
50 rauhan vuotta symbolisesti 
rahassa alkoi?

a) Lapin sodan päättymisestä
b) Yhdistyneiden kansakuntien pe-

rustamisesta
c) Adolf Hitlerin kuolemasta

18) Yhden suomalaisen setelin nimel-
lisarvo muutettiin päällepaina-
tuksella. Minkä?

a) kansalaissodan aikana punaisten 
painaman 1 markan setelin

b) 500 markan setelistä tehtiin vuon-
na 1939 5000 markan seteli

c) Vuoden 1963 rahanuudistuksessa 
Snellmanin 10 000 markan setelis-
tä tehtiin 100 markkaa Litt B.

19) Vuonna 1998 päätettiin, mitkä 
11 maata voivat ottaa euron tili-
valuuttana käyttöön jo vuoden 
1999 alusta. Ne olivat Alanko-
maat, Belgia, Espanja, Irlanti, 
Italia, Itävalta, Luxemburg, 
Portugali, Ranska, Saksa ja mikä 
maa oli se yhdestoista?

a) Suomi
b) Kreikka
c) Englanti

20)Konsta Jylhä pääsi 10 euron 
kolikkoon vuonna 2010. Kenen 
hautajaisissa soitettiin mestari-
pelimanni Konsta Jylhän ”Vaien-
nut viulu”?

a) Paavo Nurmen
b) Tapio Rautavaaran
c) Teijo Joutselan

21) 10 euron juhlarahan sai myös 
saksalainen Fredrik Pacius, joka 
tunnetaan Maamme-laulun ja Vi-
ron kansallislaulun ”Mu isamaa” 
säveltäjänä. Ketkä myös käyttä-
vät samaa sävelmää kansallislau-
lunaan?

a) Latviassa asuvat liiviläiset
b) Venäjällä asuvat kolttasaamelai-

set
c) Inkerinsuomalaiset Pietarin ympä-

ristössä



32 RAJAN RAHA 02/2017 3303/2017 RAJAN RAHA

Y H D I S T Y S U U T I S I A

Y H D I S T Y S U U T I S I A

H A L U T A A N  O S T A A

Aulis Parviainen puh. 0500641295

Numismaattinen yhdistyksemme kokoontui ker-
hoiltaan toukokuussa ennen kesätaukoa perintei-
sesti Kiteellä. Vieraanamme oli Suomen Numis-
maatikkoliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Erkki 
Lähderanta, joka toi liiton terveiset iltaamme. 

Pohjois-Karjalan Numismaatikkojen toukokuun 
kerhoillassa oli myös huutokauppa, mihin myytä-
viä kohteita oli jätetty 181 kappaletta! Siis varsin 
suuri määrä. Tarjolla oli kirjojen ja lehtien lisäksi 
filateliaa, ansiomitaleja ja –merkkejä, Lotta Svärd 
–merkeistä aina venäjän Keisarilliseen baptis-
mal-kultamitaliin, jonka hintapyyntö oli reilut tuhat 
euroa. Tämä kohde jäi odottamaan uutta kotia.

Tarjolla oli pinssien lisäksi myös venäläisiä ja 
suomalaisia kultakolikoita. sekä Suomi-kolikoita. 
Nämä puolestaan löysivät uudet kodit. Molempien 
maiden kultarahat olivat kuntoluokiltaan 8 - 9.

Edelleen myynnissä oli juhlarahoja, eurokolikoita ja suo-
malaisia seteleitä. Kauppa kävi vaihtelevasti, sillä monilla 
noin kolmestakymmenestä huutokaupassa mukana 
olleella niitä tuntui olevan kansioissa ennestään.

Täysin tyhjän päälle huutokaupan tuotto ei kuitenkaan 
jäänyt. Myyntituotto kohosi lähes 2700 euroon, mikä 
nykytilanteessa on kohtuullinen. Se olisi voinut olla suu-

rempikin, mutta yhdistyksen jäsenistö on ikääntynyttä ja 
nuoria jäseniä kaivataan mukaan harrastukseen.

Koko yhdistyksen jäsenten ikäjakautumasta Kiteellä 
olevien keski-ikä on yksi Pohjois-Karjalan parhaimmista. 
Panostusta nuorten innostamisen kuitenkin tarvitaan 
lisää. myös huutokauppatoiminta tarvitsee uusia tuulia. 
Se ei saa olla pelkästään bisnestä, mitä se on viime 
vuodet osoittanut olevansa.

Kerhoillassa 

Kiteellä 

TEKSTI | TUOMO FLINKMAN

KUVAT | MATTI VIRRANTALO

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

KUVAT | KARI TAHVANAINEN

Hannu Sarkkinen esitelmöi kerhoillassa 5.9. aihees-
ta Schenkenbergin liivinmaalaiset väärennökset, 
kaikkein vaarallisimmat väärennökset. Sarkkisen 
juttu tästä aiheesta on toisaalla lehdessämme. 
Puheenjohtaja Jouko Hirvonen lahjoitti hänelle 
lopuksi Rajan Rahan uusimmat vuosikerrat. 

Syyskuun  

kerhoillassa

SYYSKOKOUSKUTSU

Pohjois-Karjalan Numismaatikot ry:n sääntömääräinen  
syyskokous tiistaina 7.11.2017 klo 19.00 Rauhankatu 4, Joensuu
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset syyskokousasiat
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

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

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Käsitellään vuoden 2018 toimintasuunnitelma

5. Päätetään toimihenkilöiden palkkioista

6. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksusta vuodelle 2018 ja kannatusjäsenten vähimmäisjäsenmaksu

7. Vahvistetaan vuoden 2018 tulo- ja menoarvio

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, joka toimii myös yhdistyksen puheenjohtajana ja valitaan  

 hallitukseen jäsenet erovuoroisten tilalle

9. Valitaan vuodelle 2018 kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt

10. Valitaan yhdistyksen edustajat liiton kokouksiin

11. Käsitellään jäsenten viimeistään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen kokouksen pitoa  

 kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamat asiat

12. Käsitellään muut asiat (epävirallisia)

Tervetuloa
hallitus
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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!

Vanerialan erikoisliike

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

Puh. 24 h (013) 123 177

www.autonosturi.com 
Rahkeentie 14, Joensuu

Wahlforssinkatu 8, 80100 JOENSUU
Puh. 013 229 215

www.joensuunkonevuokraamo.fi

Metalliasennus
Timo Räsänen Oy

Kölitie 1, 80160 Joensuu
Puh. 0500 374 755

Kodin Keittiöpiste
Pamilonkatu 32, 80130 Joensuu

Puh. (013) 227 850
www.keittiopiste.fi 

RAUTA-LVI MYYNTI 

PMV Tolvanen Oy

RAUTA-LVI MYYNTI 

PMV Tolvanen Oy

RAUTA-LVI MYYNTI 

PMV Tolvanen Oy
RAUTA-LVI MYYNTI 

PMV Tolvanen Oy
RAUTA-LVI MYYNTI 

PMV Tolvanen Oy
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RAUTA-LVI MYYNTI 

PMV Tolvanen Oy
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PMV Tolvanen Oy

RAUTA-LVI MYYNTI 

PMV Tolvanen Oy

    

00
pkt

(687,90 €)

H A R R A S T U S T A M M E  T U K E VA T



Otamme vastaan  huutokauppoihimme parempia rahoja, mitaleita ja kunniamerkkejä. Tarjoamme hyvät mahdollisuudet löytää 
ostaja kohteillenne, koska yli 20.000 kansainvälistä, potentiaalista asiakasta katsoo kotisivujamme ja huutokauppaluetteloitamme. 

Ota yhteys meihin sitoumuksetta!

AB PHILEA / MYNTKOMPANIET

Svensk Adress:
Myntkompaniet
Svartensgatan 6
116 20  Stockholm

Helsinki Office:
Myntkompaniet
Opastinsilta 8E
00520  Helsinki
puh: 0 405706195 puh: +4686400978

Email: juho.paananen@elisanet.fi
www.philea.se
jani.tiainen@finnmedals.com
www.finnmedals.net

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

KANSAINVÄLISIÄ RAHA-, MITALI- JA KUNNIAMERKKI- HUUTOKAUPPOJA

Norjan 1 daler, speci-
men 1861 ’’B’’, tulos 

236.000 EUR

Ruotsi 8 daler 
plooturaha 1660

tulos 223.000 EUR

Mitali- ja kunniamerkki- huutokauppa Helsingissä 9. joulukuuta 
yhteistyössä Finnmedalsin kanssa.
Rahahuutokauppa Tukholmassa 11. marraskuuta 2017. Kohteita     
vastaanotetaan!

Mannerheim Ritarin  
Risti, tulos 43.000 EUR.

Finnmedals 
Jani Tiainen 
Kankurinkatu 7 
00150 Helsinki 
puh: 0 504396595


