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Jouluinen kerhoilta!

Joulukuun ainoa kerhoilta  

pidetään tiistaina 12.12. klo 18.

Iltaan ovat tontut lupailleet jotain pientä  
ohjelmaa ja jouluista mutusteltavaa :)  
Palkitsemisiakin luvassa.

Lämpimästi tervetuloa

R ajan Raha on monipuolinen numismatii-

kan ja monenlaisten muidenkin keräi-

lyharrastusten ja harrastajien lehti, joka 

ilmestyy Pohjois-Karjalassa, mutta var-

masti tunnetaan ympäri maata alan 

ihmisten piireissä. Lehtemme kahdeksas vuosikerta on 

valmiina tämän numeron myötä. 

Lehtemme sivuilla vierailemme Suomen Numis-

maatikkoliiton syyskokouksessa ja huutokaupassa 

Imatralla. Vierailemme myös Hummovaarassa Kiteellä. 

Nimittäin numismaatikot tekivät retken Hummovaa-

ran kylälle. Timo Ruotsalainen puolestaan on vierail-

lut Turkissa ja joutunut poliisin puhutteluun ostettuaan 

väärää rahaa. Mutta kaikesta selvittiin, kuten jutusta 

voitte lukea. 

Meillä on lehdessämme kaksi erikoismainin-

nan ansaitsevaa palstaa. Juha Marienbergin Lauluja 

rahoista ja rahoja lauluista sekä Heikki Arpin Visainen 

ventti. Rahaa voi lähestyä kulttuurin ja yhteiskunnan 

kautta hyvin monesta näkökulmasta. Ja numismaatikko 

voi hieroa aivosolujaan visaisten kysymysten parissa. 

Nykyaikaa ja 
vähän retroa 

Rajan Rahalla alkaa olla historiaa, nyt jo kahdeksan 

vuotta. Juuret ulottuvat kauemmaksikin, 1990-luvulle. 

Siksipä tässä numerossa on retrojuttu eli katsaus 

lehden ensimmäiseen vuosikertaan. Tavoitteena on 

samalla innostaa lukijoita muistelemaan yhdistyksen 

menneitä vuosia ja tuomaan esille siihen liittyviä koke-

muksiaan ja materiaalejaan. 50-vuotisjuhlavuosi lähes-

tyy kovaa vauhtia. 

Toivotan lukijoillemme oikein leppoisaa joulua ja 

onnea alkavalle vuodelle

Kari Tahvanainen

Rajan Rahan päätoimittaja 
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A
rvoisat yhdistyksemme jäsenet ja Rajan 
Raha -lehden lukijat. Syksy on edennyt 

jo pitkälle, ensilumetkin sataneet ja kau-

pat toitottaa täydellä volyymilla Joulua, 

jotenkin tuntuu, että vuosi vuodelta vaan 

aikaisemmin. 

Tätä toitotusta ja markkinameininkiä vuosittain 

katsellessa ja kuunnellessa on tullut mieleeni ajatus, 

että kunpa voisi nukkua siilien tapaan tämän ajankoh-

dan yli ja ”herätä” vuodenvaihteessa tulevaan uuteen 

vuoteen ilman tätä markkinahulinaa. Jotenkin se alku-

peräinen joulun odotus ja rauhoittuminen on koko-

naan tyystin poissa. Noin kuukauden päästä heräämme 

uuteen kauteen, uusin puheenjohtajin ja yhdistyksen 

hallituksin.

Yhdistyksemme sääntömääräinen syyskokous 

pidettiin 7.11.2017 kokoustilassamme. Kokouksessa 

käsiteltiin mm tulevan kauden toimintasuunnitelma, 

tulo- ja menoarvio, päätettiin jäsen- ja liittymismak-

suista sekä valittiin tulevan vuoden puheenjohtaja sekä 

hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. 

Hallituksessa jo pidempään ollut Tuomo Flinkman 

Kiteeltä lupautui vapautuvaan puheenjohtajan pestiin. 

Kokous välillä keskeytettiin kymmenminuuttiseksi, kun 

alkujaan ei meinannut millään puheenjohtajaehdo-

kasta ilmaantua. 

Hallituksen erovuoroisten tilalle löytyi onneksi jo 

hieman helpommin henkilöt ja olen erityisesti iloi-

nen siitä, että saimme nuoren Markus Ruotsalaisen 

Kiteeltä, kuten myös Anssi Kukkosen Juuasta halli-

tukseen. Tällaisia nuoria tarvitsisimme rutkasti lisää 

kokouksiimme ja kasvamaan näihin tehtäviin. Heissä 

on se toivo yhdistyksemme tulevaisuuden suhteen. 

Monta yhdistystä seuranneena valitettavan usein 

käy niin, että eläkeikään saavuttua ”kiireet” lisäänty-

KOHTI VUOTTA 2018
vät ja ei olla enää sitoutuneita yhdistyksien vastuuteh-

täviin. Erovuoroisten tilalle hallitukseen valittiin myös 

Martti Puustinen ja Juha Pöllänen uudelleen.

Ennen varsinaista syyskokousta kuulimme hienon 

esitelmän plooturahoista, jonka piti AB Philean Johan 

Ågren. Esitelmän käänsi suomeksi saman yrityksen 

Juho Paananen. Paananen piti vielä kokouksen lopulla 

ns. ensimmäisen osan esitelmästään venäläisistä tip-

parahoista. Toisen osan esitys siirtynee ensi keväälle ja 

ainakaan itse en malttaisi enää sinne asti odotella, sen 

verran mielenkiintoinen katsaus oli. 

Nämä esitelmät kuultuani, ei voi kun todeta jokai-

sen olevan oman sektorinsa tietoguru. On ilo kuulua 

numismaatikoihin ja saada monipuolista tietoa men-

neistä kuten nykyisistäkin maksuvälineistä. Nämä het-

ket ovat juuri niitä, joiden takia kokouksistamme ei 

tulisi olla pois.

Luovuin puheenjohtajan pestistäni osittain haikein 

ja osittain helpottunein mielin. Haikein mielin siksi, 

että kyseinen tehtävä tuo aina uusia haasteita, uutta 

oppia, kokemusta ja eritoten läheisempiä ystäviä. Näi-

den johdosta mennyt vuosi onkin ollut antoisa, kiitok-

sia siitä kaikille. Helpottunein mielin jättäydyn pois 

siksi, etten katsonut pystyväni antamaan tarpeeksi 

yhdistyksemme eteen. Monet muut harrastustehtävät, 

työt sekä kahden omakotitalon ylläpito lämmityksi-

neen, pihatöineen, rakentamisineen verottaa niin pal-

jon aikaani, että jostakin oli pakko luopua ja tällaista 

karsintaa tulen myös jatkossa tekemään.

Olenkin todella iloinen, että yhdistykseemme saa-

tiin uusi virkeä hallitus, joka omaa vanhempaa koke-

musta ja nuorempaa uutta näkemystä. Toivotan 

sydämestäni Tuomolle ja koko hallitukselle onnea, 

menestystä ja voimia tuleviin haasteisiin.

Toivotan myös menestystä, terveyttä ja antoisia 

keräilyvuosia koko jäsenistöllemme ja sydämellinen 

Kiitos siitä kaikesta, mitä olen saanut teidän kanssanne 

kokea. Tervetuloa edelleen sankoin joukoin kokouk-

siimme. Siellä on ihana nähdä ja vaihtaa kuulumisia.

Haluan kiittää myös kaikkia lehteen kirjoittaneita 

ja lehden tekoon osallistuneita sekä erityisesti tukijoita 

ja ilmoittajia, ilman Teidän panostanne emme pitäisi 

käsissämme tällaista infopakettia kuin nyt. Toivon, että 

yhteistyömme jatkuu ja jäsenistömme on huomioinut 

Teidät hankintoja tehdessään.

Toivotan kaikille hienoja hetkiä lehtemme parissa 

sekä oikein hyvää joulun odotusta, Joulua ja uutta keräi-

lyvuotta 2018.

Jouko 

Puheenjohtaja 

10

12

20



6 RAJAN RAHA 02/2017 703/2017 RAJAN RAHA

S
uomen Numismaatikkoliiton syyskokous 

pidettiin Imatralla 21. - 22.10.2017 ja allekir-

joittanut sai olla edustamassa Pohjois-Kar-

jalan Numismaatikoita kyseisessä kokouk-

sessa. Viikonloppuun kuului myös lauantain 

iltajuhla, kun Kaakkois-Suomen Numismaattinen 

Kerho juhlisti 50-vuotista taivaltaan. Viikonloppuna oli 

myös Oulun numismaatikoiden järjestämä kaksipäi-

väinen huutokauppa, josta lehdessämme Anssi Kukko-

sen juttu, sekä vierailu Jorma Ignatiuksen Tammenleh-

vä-kotimuseoon.

Antoisa viikonloppu

IMATRALLA!

TEKSTI JA KUVAT  |  JOUKO HIRVONEN

VIIKONLOPPUNA TAPAHTUI
Seuraavassa tiivistelmäni viikonlopun tapahtumista. 

Lauantaina valtakirjojen tarkistuksen jälkeen pidet-

tiin Suomen Numismaatikkoliiton syyskokous, jossa 

todettiin olevan edustettuna 14 yhdistystä 23:sta ympäri 

Suomea olevasta yhdistyksestä ja 35 virallisesta edusta-

jasta oli paikalla 16. 

Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen 

mukaan tulevan kauden tulo- ja menoarvio sekä toi-

mintasuunnitelma. Pienten keskustelujen ja tarken-

nuksien jälkeen ne hyväksyttiin yksimielisesti. Liiton 

ensivuoden jäsenmaksuksi päätettiin 35 euroa. 

Liiton hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2018 

ehdotettiin jatkamaan nykyistä puheenjohtajaa Erkki 

Lähderantaa. Erkin lupauduttua jatkamaan muita esi-

tyksiä ei kuultu. Hallituksen erovuoroiset jäsenet Timo 

Ahonen, Jorma Imppola ja Marko Puumala valittiin 

uudelleen ja jatkamaan kaudet 2018 ja 2019, myös toi-

minnan- ja varatoiminnantarkastajissa ei tullut muu-

toksia, joten kokous saatiin jouhevasti päätökseensä. 

Varsinaisen syyskokouksen jälkeen pidettiin ensim-

mäinen osa Oulun Numismaattisen kerhon järjestä-

mästä huutokaupasta, jonka jälkeen Kaakkois-Suomen 

Numismaattisen Kerhon puheenjohtaja Jorma Ignatius 

piti ansiokkaan esityksen/historiakatsauksen kokouspai-

kastamme Imatran Valtionhotellista ja sen käytöstä sodis-

samme. Mielestäni hänet olisi hyvä kutsua esitelmöimään 

kokoukseemme, mutta tässä yhteydessä otan muutamia 

otteita hänen antamastaan powerpoint-esitelmästä.

ILTAJUHLA
Mielenkiintoisen esityksen jälkeen oli aika siirtyä iltajuh-

laan. Illan isännän Jorma Ignatiuksen ja liiton puheen-

johtaja Erkki Lähderannan alkutervehdysten jälkeen oli 

muistamisten aika. Sain kunnian onnitella Kaakkois-Suo-

men Numismaattinen Kerho ry:tä sen juhliessa 50-vuotis-

ta toimintaansa ja ojentaa yhdistyksemme pöytästandaa-

rin no 25, jonka vastaanotti puheenjohtaja Jorma Ignatius. 

Myös yhdistyksen ansioituneita jäseniä muistettiin mm. 

Suomen Numismaatikkoliiton pronssisilla ansiomitaleilla. 

Onnittelujen ja ansiomerkkien luovutusten jälkeen 

meitä odotti runsas ja erinomainen ruoka ja salin täytti 

iloinen puheensorina. Arvata saattaa, että monessa pöy-

dässä keskustelua taidettiin käydä niin päivän huutokau-

pasta kuin kunkin rahakokoelmista ja keräilystä.

SUNNUNTAINA 
Sunnuntaiaamulla pääsimme tutustumaan Jorma Igna-

tiuksen Tammenlehvä-kotimuseoon, ja voi valtava sitä 

elämystä. Kyllä on mies tehnyt työtä keräilyharrastuksen 

eteen! Ei voi kun hattua nostaa. Omakotitalo on täyttynyt 

kaikenlaisesta sotahistoriasta ja sen esineistä. 

Autotallista oli rakennettu museohuone ja siellä oli laa-

tikot täynnä kunniamerkkejä, puhdetöitä ja vaikka mitä. 

Katosta roikkui putkiloita, joiden ympärille oli kiedottu 

käsivarsinauhoja, seinillä oli puukkoja ja muuta tavaraa. 
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Oli kirjallisuutta ja kortteja ja ja.. . jopa taulussaan tal-

visodan 1939 - 1940 tarkka-ampujaässä SIMO HÄYHÄN 

ampuma alkuperäinen 7,62 mm:n patruunan hylsy. 

Pihaan tultaessa tulijoita oli vastassa tallin oven 

yläpuolella puupyöräinen lavetti konekivääreineen ja 

katoksessa soppatykki. Kyllä siellä pienen miehen pää 

kääntyili niitä ihastellessa. Kehottaisin kaikkia Imat-

ralla käyjiä ottamaan yhteyttä Jormaan ja sopimaan 

käynnistä kotimuseossa.

Sunnuntaina päivällä huutokauppa jatkui. Tiivis-

telmän huutokaupasta tekee toisaalla tässä lehdessä 

jäsenemme Anssi Kukkonen. Totean vain, että 832 koh-

teesta myytiin 80 prosenttia ja hinnat nousivat hyvin 

lähtöhinnoistaan. Vähiten kohteita ehkä meni kaupaksi 

kategoriassa euro kolikkopötköt ja euromääräiset sete-

lit. Kallein kohde oli nro 66 eli 50p 1876 Ag, joka myytiin 

6250 €:n hintaan.

Kiitos!
Oulun numismaattisen kerhon jäsenet olivat laatineet 
hyvän huutokaupan, josta heille täysi tunnustus. Näin 
pitäisi meilläkin kohteet ottaa vastaan, kuntoluokittaa ja 
käydä kauppaa.
Kokousviikonlopusta jäi erittäin hyvä mieli ja mukavia 
muistoja muistojen joukkoon, eikä voi vähätellä muuta-
man kohteen päätymistä keräilykokoelmiin.
Ohessa muutama kuvaotos viikonlopusta.

SUOMEN NUMISMAATIKKOLIITON SYYSKOKOUSTERVEISIN  
PJ. JOUKO HIRVONEN

Imatran Valtionhotellin 

historiaa

Imatran Valtionhotelli on rakennettu 1903 (Grand Hôtel 
Cascade) ja arkkitehtina oli Usko Nyström, lasimaalauk-
set kellarissa ovat Eino Kaurian käsialaa. Vapaussodassa 
hotelli oli Sotilashallinnon käytössä ja Sotasairaalana 
(Sotilassairaalana).
• Mannerheim teki ainakin yhden vierailun 1918 jakaen kunnia-

merkkejä.
• 20- ja 30-luvulla hotellissa oli Suojeluskunta- ja Lottatoimintaa.
• Mannerheim teki ainakin yhden vierailun elokuussa 1921.
• Talvisodassa Kannaksen Armeijan Esikunnan käytössä.
• Mannerheim teki ainakin yhden vierailun 2.12.1939.
• Jatkosodassa päämajan sotilashallinto-keskuksena. Kellarissa 

sijaitsi Imatran ilmapuolustuskeskus.
• Mannerheim tiettävästi vieraili useamman kerran.
• Sodan jälkeen on ollut juhla- ym tilaisuuksien pitopaikkana. Jär-

jestetään mm. opastettuja kierroksia, Maanpuolustusjuhlia, Itse-
näisyyspäivän/aaton juhlia.

H
uutokaupassa meklarin nuijaa heilutti 

tutusti Markku Sumen, Tero Kontioka-

rin ja Aki Löytynojan toimiessa kirju-

reina ja ONK:n toimitsijoiden huolehti-

essa huutokohteiden siirtämisen oikean 

huutajan tai ilman tarjousta jääneiden laatikkoon. Kir-

jureille oli saapunut ennakkotarjouksia 82 tarjoajalta ja 

noin puoleen yhteensä 832 kohteesta oli jo ennakkotar-

jous mikä noudatteli aiempien vuosien ennakkotarjous-

määriä.

LAUANTAINA ALOITELTIIN
Huutokauppa oli jaettu kahdelle päivälle, lauantaina 

pöydillä oli 624 kohdetta ja sunnuntaina 208 kohdetta. 

Lauantain näyttö alkoi klo 14:00 ja varsinainen huu-

tokauppa klo 14:30. Salissa oli lauantaina parhaim-

millaan 35 huutajaa, myös venäläisiä huutajia oli rajan 

läheisyydestä johtuen saapunut huutokauppaan. 

Puolivälin kahvitauon jälkeen jatkunut huuto-

kauppa oli saatu lauantain osalta päätökseen klo 17:15. 

Vain lauantaina paikalla olleet lunastivat huutonsa ja 

lähtivät kotimatkalle. Molempien päivien huutokaup-

paan osallistuvien ei tarvinnut vaihtaa huutonume-

roaan vaan myös sunnuntaina tarjoaminen tapahtui 

samalla huutonumerolla.

Useiden kohteiden hinnat nousivatkin kilpailun 

ansiosta aika korkeiksi, esimerkkinä 25 kop 1890 joka 

lähti ennakkotarjouksella hintaan 980 euroa lähtö-

hinnan ollessa 200 euroa. Kalleimman rahan myynti 

tapahtui heti lauantaina kun myyntiin tuli 50 p 1876 

lähtöhinnalla 5700 euroa. Kohteen lopullinen hinta oli 

ennakkotarjouksella 6250 euroa. 

Myös 3 mk seteli 1861 kl.1 nousi hyvään hintaan, 

lopullinen hinta oli 1100 € lähtöhinnan ollessa 500 

€.  Lauantain osalta huonoin menekki vaikutti olevan 

käyttöjuhlaraharullilla, 18 kohteesta vain viisi huudet-

tiin uuteen kotiin. 

SUNNUNTAINA JATKETTIIN
Sunnuntain huutokauppa alkoi klo 11:00 näytöllä ja 

varsinainen huutokauppa käynnistyi klo 11:30. Viimei-

TEKSTI JA KUVAT | ANSSI KUKKONEN

ONK:N  
SYYSHUUTOKAUPASSA 

IMATRALLA
Perinteinen Oulun Numismaattisen Kerhon syyshuutokauppa järjestettiin  

tällä kertaa perinteikkäässä Imatran Valtionhotellissa Suomen Numismaatikkoliiton 

vuosikokouksen yhteydessä 21. - 22.10. 

set 208 kohdetta oli lyöty nopeasti pöytään klo 12:15. 

Sunnuntain nopeaan etenemiseen vaikutti osaltaan eu-

roseteleiden suuri määrä ja nopea myynti – 93 kohdet-

ta, joista 37 jäi pöydälle, 30 kohdetta meni lähtöhinnal-

la ja lopuista käytiin enemmän tai vähemmän kilpailua. 

Sunnuntain kallein myyty kohde oli 1000 € lähtö-

hinnalla Suomen 50 € kl.6 H005-laatalla, joka saavutti 

pienen huutokilpailun päätteeksi 1250 € loppuhinnan. 

Niin ikään Suomen 50 € kl. 4 H007-laatalla nousi 485 

euroon lähtöhinnan ollessa 400 €. Kerhomme jäsenen 

Timo Ruotsalaisen patsashanke sai myös tukea neljän 

kohteen osalta kaikkien mennessä kaupaksi, kahden 

viimeisen kohteen lähtiessä allekirjoittaneen mukana 

takaisin Pohjois-Karjalaan. 

Sunnuntain huutokauppa kärsi ehkä myös pienoi-

sesta huutajakadosta, saliin oli sunnuntaihin saakka 

jäänyt vain alle puolet lauantain osallistujista. Toisaalta 

eri puolelta suomea saapuneille huutokaupan nopea 

päätös antoi enemmän aikaa ehtiä junaan ja jatkoyhte-

yksille. 

Myymättä jääneet kohteet siirtyivät tuttuun tapaan 

jälkimyyntiin viikon ajaksi ONK:n nettisivuille. ONK:n 

nettisivuilta löytyneiden myyntitulosten perusteella 

124 kohdetta jäi lopulta myymättä jälkimyynnin pää-

tyttyä. 
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Y
ksi risti kaksi on varmasti hyvin tuttu 

kappale kaikille 1960 ja 1970-luvuilla tele-

visiota katsoneille. Tuohon aikaan tele-

vision ohjelmatarjonta oli vähäistä, joten 

mainostauotkin vietettiin usein tiiviisti 

sohvalla istuen. Mainokset katsottiin ja kuunneltiin 

tarkkaan, minkä vuoksi tietyt mainoslaulut iskostui-

vat mieliin niin hyvin, että monet muistavat ne vielä 

vuosikymmenienkin jälkeen. Vakioveikkausmainosten 

tunnusmusiikkina soitettu Yksi risti kaksi on epäile-

mättä yksi unohtumattomimmista rallatuksista. Tämän 

nostalgisen kappaleen on säveltänyt muusikko Kaarlo 

Kaartinen ja televisio-

L A U L U J A  R A H O I S T A  J A  R A H O J A  L A U L U I S T A

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

TEKSTI | JUHA MARIENBERG

Pennitön  

uneksija

mainoksiin sopivaksi sen on sovittanut Seppo Ran-

nikko.

Yksi risti kaksi, markat miljoonaksi. 

Veikkaus on joka viikko, 

palautuspäivä keskiviikko.

Kappale alkaa lauseella ”Yksi risti kaksi, markat 

miljoonaksi”, joka kuvaa vakioveikkauskupongin täyt-

tötilannetta sekä sen myötä syntyvää toivetta pikai-

sesta rikastumisesta. Veikkaajan tuli merkitä kupon-

kiin kunkin ottelun kohdalle joko 1, X tai 2 

sen mukaan, kuinka hän arveli pelin päät-

tyvän. Ykkönen oli kotivoitto, risti tasapeli 

ja 2 vierasvoitto. Mitä useampi veikkaus 

osui oikeaan, sitä suurempi potti rahaa oli 

odotettavissa. Voittosumma määräytyi sen 

mukaan, kuinka paljon milläkin kierrok-

sella oli rahaa jaettavaksi.

Kappaleen lopussa tiivistetään napa-

kasti vakioveikkauspelejä koskevat aika-

taulut, ”Veikkaus on joka viikko, palau-

tuspäivä keskiviikko”. Varsinaiset ottelut 

pelattiin aina lauantaisin ja tulokset ker-

rottiin seuraavana päivinä radiossa ja 

sanomalehdissä. Jotta veikkauskupon-

git ehtivät ajoissa, ne tuli palauttaa veikkausasiamie-

hille kyseisen viikon keskiviikkoon mennessä. 1960-

luvun lopulla Veikkauksen pelikuponkeja vastaanotti 

yli 11.000 asiamiestä eri puolilla Suomea. Palautuspäi-

väksi valittu keskiviikko oli myös laulun kannalta hyvä 

ajankohta, sillä seitsemästä viikonpäivästä se sopi rii-

mitykseen ehdottomasti parhaiten.

Ennen vuoden 1963 rahanuudistusta mainosteks-

tinä oli ”Yksi risti kaksi, markat miljoonaksi”. Noihin 

aikoihin markka oli käyttörahoista pienin ja miljoona 

markkaa oli ihan realistinen voittosumma. Tuohon 

summaan kun tarvittiin vain 100 kpl silloisia 10.000 

mk seteleitä. Pennien käyttöön oton myötä miljoona 

markkaa muuttui veikkausvoittona liian suureksi, 

minkä vuoksi myös mainosteksti päätettiin vaihtaa 

uusien käyttörahojen mukaiseksi, ”Yksi risti kaksi, 

pennit miljoonaksi”. Rahanuudistus vaikutti siis suo-

raan ainakin tämän kappaleen sanoitukseen. Pennien 

muuttuminen miljoonaksi oli nyt hyvinkin mahdol-

lista, sillä miljoona penniä vastasi sadan kappaleen 

erää uusia 100 mk seteleitä.

Yksi risti kaksi, pennit miljoonaksi. 

Veikkaus on joka viikko, 

palautuspäivä keskiviikko.

Vakioveikkauksen mainoskappaletta Yksi risti kaksi 

laulettiin ja soitettiin televisiomainoksissa noin 20 vuo-

den ajan. Eikä turhaan, sillä mainokset houkuttelivat 

varmasti paljon uusia veikkaajia Veikkauksen asiak-

kaiksi. Jos oma veikkaus meni aivan metsään tai tulos ei 

muilta osin miellyttänyt, seuraavalla viikolla oli mah-

dollisuus kokeilla onnea uudelleen. 

Edellyttäen tietysti, että muisti toimit-

taa kupongin veikkausasiamiehelle vii-

meistään keskiviikkona.

LÄHTEET: 
Veikkaus (www.veikkaus.fi) 
Wikipedia (fi.wikipedia.org) 
Populaarimusiikin museo (www.pomus.net)

OY TIPPAUSTOIMISTO AB
TUL, SVUL ja Suomen Palloliitto alle-
kirjoittivat vuonna 1940 sopimuksen 
uuden veikkausyhtiön perustamiseksi. 
Yhtiön nimeksi tuli Oy Tippaustoimis-
to Ab, mutta jo seuraavana vuonna se 
korvattiin nimellä Oy Veikkaustoimis-
to Ab. 1970-luvulla nimi lyhennettiin 
muotoon Oy Veikkaus Ab ja vuonna 
2004 edelleen muotoon Veikkaus Oy. 
Kun Veikkaus Oy, Finntoto Oy ja RAY 
tammikuussa 2017 yhdistyivät, uuden 
yhtiön nimeksi tuli Veikkaus
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- Timo Ruotsalaisen alueita 1 

RAHAPAJAN RULLAT 
KERÄILYALUEENA

TEKSTI JA KUVAT |  KARI TAHVANAINEN

Pohjois-Karjalan Numismaatikkojen suurin keräilijä keräilyalueidensa 
ja kohteidensa määrän perusteella, Timo Ruotsalainen, 

esiteltiin Rajan Rahan numerossa 3/2017. Hänellä on yhteensä 
42 keräilyaluetta numismatiikasta silitysrautakokoelmiin. 

E
sittelemme lehtemme tässä ja parissa 

tulevassa numerossa muutamaa Ruot-

salaisen keräilyalaa tarkemmin. Tänään 

vuorossa ovat Rahapajan kolikkorullat. 

– Tietääkseni niitä ruvettiin tekemään 

1940-luvulla, Ruotsalainen kertoo. – Olen nähnyt myös 

1950-luvun markkapötköjä. 

Kun Suomen Pankki rupesi laittamaan metallira-

hoja kääröön eli paperirullaan, kääreenä käytettiin 

aluksi vahvempaa kartonkipaperia. Vuosikymmenten 

saatossa paperilaadut ja vahvuudet ovat vaihdelleet. 

Normaalipakkauksen kappalemäärä on 50 kappa-

letta, mutta ennen vuotta 1963 tehtiin myös 100 kappa-

leen rullia. Vuonna 1963 tehtiin erikoinen yhden kupa-

ripennin sadan kappaleen rulla, joka sai nimekseen 

Leningradin rulla. 

- Tiedossani on vuoden 1963 rahauudistuksen jälkei-

siä suomalaisia markkamääräisiä rullia 233 kappaletta, 

Ruotsalainen kertoo. – Euroajalta niitä on tullut 8 kap-

paletta vuodessa eli vuosina 1999 – 2017 yhteensä 152 

erilaista eurorullaa.

Joskus kesken valmistusvuoden saattoi Rahapajan 

johtaja vaihtua. Tällöin rahoja tehtiin molempien joh-

tajien sukunimien etukirjaimella. 1983 = K ja N sekä 

1987 = N ja M. Rahapajan johtajina tuolloin olivat Tapio 

Reino Nevalainen ja Raimo Tapio Makkonen. 

RASKASTA KERÄILYÄ
- Huikea ja paina määrä! Ja melkoinen homma kerätä 

kaikki Rahapajan valmistamat rullat. Painon tuntee 

konkreettisesti, kun nostelee kokoelmalaatikoita, Ruot-

salainen toteaa. - 

Miten sitten raharullia arvostellaan? 

- Raharulliahan arvostellaan niiden pakkausten 

perusteella. On toisarvoista, onko rulla täysin ehjä eikä 

siinä ole kynämerkintöjä tai muita. Jotkut rullathan on 

täytynyt avata, koska molemmissa päissä on saattanut 

olla klaava/klaavapuolet. Avaamatta vuosilukua on siis 

mahdoton siinä tapauksessa määrittää. Laatukriteerinä 

on, että rulla on ehjä eikä siinä ole suurempia merkin-

töjä. Harvinaisuusaste määräytyy sen mukaan, miten 

paljon niitä on maailmalla vielä liikkeellä. 

Suomen Rahapajan rullat vuosina 1963 – 2017
1 p Cu 1963-69 7 kpl
1 p Al 1969-79 11 kpl
5 p Cu 1963-77 15 kpl
5 p Al 1977-90 14 kpl
10 p Alpr 1963-82 20 kpl
10 p Al 1983-90 10 kpl  
  (K ja N)
10 p CuNi 1990-2001 12 kpl
20 p Alpr 1963-1990 28 kpl
  (N ja M -83, -87)
50 p Alpr 1963-90 30 kpl 
  (K ja N -83. N ja M -87)
50 p CuNi 1990-2001 12 kpl
1 mk Ag 1964-68 5 kpl
1 mk CuNi 1969-93 17 kpl 
  (K ja N -83. N ja M -87)
1 mk Alpr 1993-2001 9 kpl
5 mk Alpr 1972-78 7 kpl
5 mk Alpr 1979-93 17 kpl 
  (K ja N -83. N ja M -87)
5 mk Alpr 1992-01 10 kpl
10 mk Alpr 1993-01 9 kpl
Yhteensä .................................................... 233 kpl

Eurorullat 152 kpl 
Markka- ja eurorullia 1963 - 2017  
on yhteensä 385 erilaista.

Erikoisuus. Viisipennispötkö vuodelta 1964. Ruotsalainen kertoo 
ostaneensa sen neljännesvuosisata sitten helsinkiläisestä huuto-
kaupasta. – Kallein markkinoilla ollut pötkö siihen aikaan, hinta 1450 
markkaa. Harvinaisin pötkö vuoden 1963 jälkeiseltä ajalta. Tätä on nyt 
myyty sellaiseen 500 euron hintaan. 



14 RAJAN RAHA 02/2017 1503/2017 RAJAN RAHA

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.

Suomalaiset pankit aloittivat myös jo 1960-luvulla 

metalliraharullien pakkaamisen ja toimittamisen. Esi-

merkkinä kuvassamme on Osuuspankin rullia. 

MUTTA JOTAIN VIELÄ PUUTTUU?
Paljon on raharullia Timo Ruotsalaisen perheen kokoel-

massa. Mutta silti siitä uupuu vielä muutamia vuosia, ja 

aukot haluttaisiin kaikin mokomin täyttää.

- Olisi tervetullutta, jos Rajan Rahan lukijat tiedot-

taisivat esimerkiksi siitä, mitä omistavat ja onko heillä 

kokoelmastani uupuvia rullia. Kaikki uupuvat eivät ole 

harvinaisia, mutta eivät vain ole kohdalleni sattuneet 

tai en ole niistä muistanut tehdä tarjousta rahahuuto-

kaupoissa, joissa niitä olisi ollut myytävänä, Ruotsalai-

nen kertoo. 

Eli nyt on lukijoilla oiva tilaisuus tarttua kynään ja 

kertoa, mitä omistaa ja haluaako luopua niistä. – Voi-

han niistä tehdä vaikka Leijonan pentuja Suomileijonan 

perheeseen, Timo virnistää viitaten tekemäänsä Suo-

men juhlavuoden Kuningasleijona-patsaaseen. 

Timo Ruotsalaisen perheen kokoelmasta  
puuttuvia rullia
•  1963: 5p ja 20p
•  1964: 20p, 50p ja 1mk
• 1965: 5p ja 1mk
• 1987M: 5mk
• 1994: 5mk ja 10mk
• 1995: 10mk

Vanhin rulla, joka kokoelmassa on, on 10 p 1942 Cu 

100 kpl:n rulla, joka näkyy oheisessa valokuvassa. 

Kokoelma on silti melko täydellinen. Puuttuvien 

listalla on 11 rulla, mikä on noin 0,03 prosenttia koko 

kokoelmasta! §

- Lukijoilta otan mielelläni vastaan tietoja siitäkin, 

mitä uusia rullia olette tavanneet ja onko niitä kellään, 

Ruotsalainen pyytää. 

Timo Ruotsalaisen tavoittaa sähköpostilla 

osoitteesta timo.ruotsalainen@atlaspoint.fi 

 ja puhelimitse numerosta 0500-572712.
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K
aikkien rekisteröityjen yhdistysten 

pakollisiin tapahtumiin kuuluvat jo 

yhdistyslaistakin johtuvat vuosikokouk-

set, joita Pohjois-Karjalan Numismaati-

koissakin on sääntöjen mukaan pidet-

tävä kaksi – syyskokous ja kevätkokous. 

Tärkeimpinä asioina syyskokouksessa on se, vali-

taan yhdistyksen hallitukselle puheenjohtaja aina 

kalenterivuoden pituiseksi kaudeksi ja lisäksi valitaan 

hallitukseen uudet jäsenet erovuoroisten sijaan – sikäli 

kun erovuoroiset sitä mahdollisuuttaan haluavat käyt-

tää. Yhdistyksemme hallituksen jäsenten kausihan on 

kaksi vuotta ja vuosittain puolet hallituksen jäsenistä 

ovat erovuoroisia. 

Näiden lisäksi syyskokouksen asialistalta löytyy 

tulevan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion 

käsittely ja niiden hyväksyminen. Kevätkokouksen pää-

asiana vastaavasti käydään läpi, mitä on edellisen vuo-

den aikana tehty (tai jätetty tekemättä!) ja kevätkokous 

antaa (tai jättää antamatta!) yhdistyksen hallinnolle 

tili- ja vastuuvapauden.  

Tiistai-iltana 7.11. oli syyskokouksen vuoro ja pai-

kalle Rauhankadun kerhotilaan oli kokoontunut 24 

yhdistyksen asioista kiinnostunutta jäsentä. Hir-

vosen Jouko avasi kokouksen ja, kuten aina, aloitet-

TEKSTI MATTI VIRRANTALO KUVAT MATTI VIRRANTALO JA KARI TAHVANAINEN

Syyskokous-
KUULUMISIA

tiin kokouksen toimihenkilöiden valinnalla. Jaatisen 

Kalervo valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja allekir-

joittanut sai hoitaa sihteerin virkaa. Pöytäkirjan tarkis-

tajiksi nimettiin Mauno Saarelainen ja Anssi Kukko-

nen.

TOIMINTA JA TALOUS 
Jouko esitteli tulevan vuoden toimintasuunnitelmaa. 

Totean siitä tässä vain lyhyesti, että toimintaa pyritään 

jatkamaan pitkälle samaan tyyliin. Rajan Raha -lehteä 

on edelleen tarkoitus julkaista neljästi vuodessa ilmes-

tyvänä, eikä sen hintoihin tai jäsenmaksuihinkaan 

tehty tarkistuksia. Pientä terävöittämistoivetta jäse-

nistön aktivoimiseksi ja uusien jäsenten saamiseksi on 

toimintasuunnitelmasta luettavissa. 

Kerhokokoontumisia on edelleen tarkoitus jatkaa 

samaan tapaan ’talvikaudella’ pääsääntöisesti kahtena 

tiistaina kuukausittain. Yhdistyksen kotisivujen ylläpi-

toon ja niiden aktiivisempaan käyttöön on suunnitel-

massa myös kiinnitetty huomiota.

Mauno esitteli talousarviota ensi vuodelle. Merkit-

tävimpinä tulolähteinä ovat jäsenmaksut kannatus-

maksuineen ja kerholehden ilmoitustulot. Vastaavasti 

suurimpana menoeränä on kerholehti sen painatus-, 

toimitus- ja postituskuluineen. Tulo- ja menoarvion 

lopputulos on likimain plusmiinusnollatasoa.

HENKILÖVALINTOJA
Kokouksen vaikeimpana asiana näytti olevan uuden 

puheenjohtajan löytyminen. Olihan Jouko ilmoitta-

nut jo ajoissa syksyllä, ettei ole käytettävissä tulevalle 

vuodelle työ- ja muiden tehtäviensä vuoksi. Kokouk-

sessa tehtiin useita esityksiä uudeksi puheenjohtajaksi, 

mutta kukaan esitetyistä ei alkuun suostunut olemaan 

käytettävissä. 

Niinpä kokouksen puheenjohtaja Kalervo keskeytti 

kokouksen ja kehotti kokousväkeä käymään neuvonpi-

Vuoden 2018 hallituksesta kuvassa vasemmalta Tuomo Flinkman, Anssi Kukkonen, Mauno Saarelainen, Mika Ruotsalainen, Markus Ruotsalai-
nen, Timo Ruotsalainen ja Martti Puustinen. 

toa asiasta. Ja löytyihän se ratkaisu. Hallituksessa pit-

kään toiminutta Tuomo Flinkmania esitettiin ja viimein 

Tuomo ryhdikkäänä miehenä otti vastuuta ja ilmoitti 

suostuvansa.

Hallitukseen uusina valittiin Anssi Kukkonen ja 

Markus Ruotsalainen sen jälkeen kun Tuomon hallitus-

paikka tuli avoimeksi puheenjohtajaksi siirtymisestä 

ja kun erovuoroisista allekirjoittanut ilmoitti jättäyty-

vänsä pois. 

Hallituksen kokoonpanoksi tulevalle kaudelle muo-

dostui siis Tuomo Flinkman puheenjohtajana ja jäse-

ninä Timo Ruotsalainen, Heikki Arppi, Mauno Saa-

relainen, Juha Pöllänen, Mika Ruotsalainen, Martti 

Puustinen, Anssi Kukkonen ja Markus Ruotsalainen.

Muita erityisemmin esille nostettavia asioita ei 

kokouksessa juurikaan ollut ja niinpä Kalervo sai 

kopauttaa kokouksen päättyneeksi. Iltaa saatettiinkin 

sitten jatkaa Juho Paanasen ansiokkaalla esitelmällä 

vanhoista venäläisistä tipparahoista. 

Toivotan uudelle puheenjohtajalle Tuomolle ja 

uudistuneelle hallitukselle menestystä ja aktiivista toi-

mintaa yhdistyksen parhaaksi.

XPorukka kuunteli ja seurasi mielenkiinnolla Johan Ågrenin 
esitelmää ruotsalaisista plooturahoista.

YJohan ja Juho saivat Joukolta muistoksi käynnistä muutamia Rajan 
Raha –lehtiä ja Pohjois-Karjalan Numismaatikkojen juhlarahasarjan. 

Vallanvaihdon symbolina uusi ja vanha puheenjohtaja Tuomo 
Flinkman ja Jouko Hirvonen vaihtoivat puheenjohtajan nuijan uusiin 
käsiin. 
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Putki-Ykkönen Oy
Tulliportinkatu 54,
80100 Joensuu
www.putkiykkonen.fi

P
ohjois-Karjalan Numismaatikkojen eteläisim-

män kunnan Kiteen ja sitä edeltäneen Kesä-

lahden kunnan pohjoisin kylä Hummovaara 

omaa pitkän ja vaikuttavan historian. Käväi-

sihän sieltä muun muassa Elias Lönnrot Kale-

vala eepokseensa runsaasti kansankertomuksia ja loitsuja 

keräämässä. Lokakuun lopulla seuramme kiteeläiset jäse-

net Jouko Lappalainen ja Tuomo Flinkman saivat kutsun 

tulla kertomaan numismatiikasta niin kerhona kuin har-

rastuksenakin.

Idea kutsuun tuli kyläpäällikkö Seija Makkoselta, joka 

puolitoista vuotta sitten vieraili kerhomme osastolla LC-Ke-

sälahti Messuilla. Seijan tiedusteluun ja kutsuun oli helppo 

TEKSTI JA KUVAT TUOMO FLINKMAN

HUMMOVAARASSA
Numikset kylässä

vastata, kun kysymyksessä oli vielä kylän yhteinen lounas-

päivä, keskiviikko.

HYVÄN ELÄMÄN KYLÄSSÄ
Hummovaaran kylätoimikunta perustettiin vuonna 1973 ja 

se muutettiin kyläyhdistykseksi vuonna 1993. Heti seuraa-

vana vuonna Hummovaara julistautui Hyvän elämän ky-

läksi. Hiipuvasta asukasluvustaan huolimatta kyläyhdistys 

on järjestänyt monenlaista toimintaa niin oman kylätalon-

sa suojissa kuin sen ulkopuolellakin.

Kylätalolla on ohjattua toimintaa kolmena päivänä vii-

kossa.

– Tiistaina on perhekerho ja käsityökahvila. Keskiviik-

kona kyläläisille on järjestetty yhteinen ruokailutapah-

tuma. Torstaina vastaavasti kokoontuu joogakerho.

– Muita tapahtumia ovat joulujuhla, Eläkeliiton Kesä-

lahden yhdistyksen laulutapahtuma, perhejuhlia sekä eri 

tahojen kokoukset, kuten tiekuntien ja kalavesien hoito-

kunnan. 

– Tiistaina pidettävässä naisten käsityökahvilassa jokai-

nen osallistuja tuo vuorollaan kahvileivät. Käsitöitä teh-

dessä ja kahvia keitettäessä vaihdetaan ajatuksia, muistel-

laan menneitä ja pohditaan tulevaakin toimintaa.

– Keskiviikko on kyläkamarille katettu lounas, mihin 

kuka hyvänsä voi osallistua pientä korvausta vastaan. 

Meillä on niin kutsuttu ruokarinki, jossa on neljä ruuan val-

mistajaa. Jokainen saa vuorollaan olla kokkina, kyläpääl-

likkö Seija Makkonen kertoo.

Keskiviikon ruokailua kyläyhdistys on pyörittänyt jo 

usean vuoden ajan.

– Tämä toiminta on osoittautunut erittäin suosituksi. 

Paitsi valmis ruoka, tapahtuma on samalla sosiaalinen 

hetki kyläläisille. Tavallaan tulee käytyä kylässä, kun tapaa 

muita kyläläisiä.

– Ruokailun lisäksi meillä on käynyt vierailijoita, kuten 

Kesälahden kulttuuriseuran lukupiiri, kaupungin vapaa-ai-

kapäällikkö sekä nyt viimeksi Pohjois-Karjalan Numismaa-

tikot, jotka kertoivat toiminnastaan. He toivat nähtäväksi 

vanhoja markka-ajan rahoja. Myös kyläläiset olivat otta-

neet mukaan omia markkojaan, joiden kuntoa ja arvoa pui-

tiin yhdessä.

– Numismatiikka oli monelle kyläläiselle kiinnostava 

aihe. Vanhemmat kyläläiset muistivat varsin pitkälle ajassa 

taaksepäin, millaiset rahat kulloinkin oli käytössä. Itsellä-

nikin oli vanha seteliraha, josta sai päivitettyä tietoa ja vielä 

tiedon rahan nykyarvosta, Makkonen kertoi.

Kyläpäällikkö Seija Makkonen on laskenut, että Hum-

movaarassa on noin 170 asukasta. Kylällä toimii neljä mai-

totilaa ja yksi lihakarjatila. Makkonen toivoo samalla, että 

kyläläiset osallistuisivat jatkossakin eri tapahtumiin ja tal-

koisiin, että kylätalon toiminta pystytään ylläpitämään.

Keskiviikko on varattu kylän yhteiseksi ruokailupäi-

väksi. Lounaspöydän kattauksesta ja ruuan laitosta vastaa 

ruokarinki.

Keskiviikko on varattu kylän yhteiseksi ruokailupäiväksi. Lounaspöydän kattauksesta ja ruuan laitosta vastaa ruokarinki.

UTällä kertaa ruokavieraina olivat Pohjois-Karjalan Numismaatikot, jotka 
saivat kutsun Kesälahden messujen perusteella. Yksi numismaatikoista 
on kiteeläinen Jouko Lappalainen, toinen oikealta, joka kertoi mm. har-
rastuksen eri mahdollisuuksista. Rahoihin tutustumassa Heikki Rissanen, 
oikealla, Alpo Vasarainen, Harri Nousiainen ja Pekka Kosonen. Taustalla 
Kethel He´llsten.

Kyläpäällikkö Seija Makkonen on laskenut, että Hummovaarassa on noin 170 asukasta. 
Kylällä toimii neljä maitotilaa ja yksi lihakarjatila. Makkonen toivoo samalla, että 
kyläläiset osallistuisivat jatkossakin eri tapahtumiin ja talkoisiin, että kylätalon 
toiminta pystytään ylläpitämään.
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p. 0500 760 851 
juha@juhannostopalvelu.fi

JUHAN 
NOSTOPALVELU OY
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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

Leijonauutisia
Timo Ruotsalaisen tekemä Suomi 100 –Leijo-
napatsas on nyt saanut silmänsä, mutta niiden 
asentaminen paikalleen tapahtuu tulevaisuudes-
sa. Pohjois-Karjalan Numismaatikot luovutti 100 
markan kultarahan vuodelta 1926. Kalervo Jaatinen 
puolestaan luovutti toisen 100 markan kultarahan 
vuodelta 1926.

  
Ilmassa oli yllätyksen tuntua 
Leijonapatsas julkistettiin Joensuun Prisman aulas-
sa 25. marraskuuta. Tai oikeastaan siellä julkistettiin 
kaksi leijonapatsasta. Suomen Leijona oli saanut 
”puhdetyönä” rinnalleen myös naarasleijonan. Tai-
teilija kertoi avajaisissa, että metallirahaa oli tullut 
sen verran runsaasti eri lahjoittajilta, että syntyi 
päätös tehdä saman tien toinenkin leijona. 

TEKSTI KARI TAHVANAINEN, KUVAT JOUKO HIRVONEN JA KARI TAHVANAINEN

Timo Ruotsalainen on itse paikalla 
Prismassa esittelemässä patsasta 
seuraavina ajankohtina: 

26.11.2017 KLO 12.00—13.00
02.12.2017 KLO 12.00—13.00
06.12.2017 KLO 12.00—13.00
09.12.2017 KLO 12.00—13.00
17.12.2017 KLO 12.00—13.00
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Rajan Raha perustettiin vuonna 2010, kun Poh-

jois-Karjalan Numismaatikot vietti 40-vuotisjuhlavuot-

taan. Onkin mielenkiintoista nyt vuoden 2017 lopuksi 

palata tuon vuoden tunnelmiin lehden sivujen kautta. 

Tämän jutun tavoitteena on myös virkistää tei-

dän muistianne, hyvät lukijat. Keräämme parhaillaan 

aineistoa yhdistyksen 50-vuotiskirjaan, jonka on määrä 

ilmestyi vuonna 2020. Kirjahankkeelle olemme par-

haillaan hakemassa rahoitusta. Kirjan toimittajana on 

Rajan Rahan päätoimittaja Kari Tahvanainen. 

Kaikki mielenkiintoiset muistumat, tapahtumat, 

matkat, löydöt, aarteet, dokumentit, valokuvat, luette-

lot ym. ovat tervetulleita valaisemaan yhdistyksemme 

kunniakasta historiaa. Niitä voi toimittaa johtokunnalle 

ja Kari Tahvanaiselle. 

Seuraavilla sivuilla on kuvia Rajan Rahan ensim-

mäisestä vuosikerrasta. Lehden historiahan ulottuu itse 

asiassa vuoteen 1995, jolloin on ilmestynyt kansiku-

vassa komeileva yksittäinen numero. Tästä historiasta 

kertoo Raimo Vänskä. 

TEKSTI KARI TAHVANAINEN KUVAT RAJAN RAHASTA

Alussa oli… 
Rajan Rahan ensimmäinen 
vuosikerta 2010

MATKOILLA JA MUUTA TOIMINTAA 
Matkaraportteja valokuvineen on vuoden varrelta on 

tallennettu lehden sivuille. Siitä olkoon esimerkkinä 

Kuhmon matka marraskuussa 2009. Yhdistyksen väki 

on ollut matkoilla mm. World Money Fair 2010 –mes-

suilla Berliinissä. 

Pohjois-Karjalan Numismaatikkojen huutokauppo-

jen listat olivat liitteenä lehden keskellä, usein valoku-

vin varustettuina. 

Ensimmäisen numeron kolumnistina toimi Teemu 

Kortelainen. Hän kysyi kolumnissaan, onko helpompi 

repiä kuin rakentaa? ”Yhtenä alkusysäyksenä jäsenkir-

jeemme muuttumiselle lehdeksi juuri nyt toimi har-

rastuksemme kattojärjestön eli Numismaatikkoliiton 

muuttuminen rakentajasta repijäksi.” 

Rajan Rahan vastaavana toimittajana toiminut Kor-

telainen jatkoi yhdistystoiminnan pohdintaa kakkos-

numeron pääkirjoituksessa kysymällä: ”Onko yhdistyk-

sillä tulevaisuutta?” 
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Kaltimontie 9  |  80100 Joensuu
093 541 3800  |  www.stark-suomi.fi

Vahvaa osaamista 
jo 36 vuotta!

LEHDELLE OMA ILME 
Lehdelle muotoutui jo ensimmäisen vuoden aikana oma 

ilme, jossa korostuvat maakunnan tunnusvärit, punainen ja 

musta. Kannen ovat suunnitelleet Raimo Vänskä ja Teemu 

Kortelainen. Vuoden ensimmäisissä numeroissa kannet oli-

vat vielä vaihtelevia, kuten kuvasta näkyy. Numerossa viisi 

lanseerattiin edelleen käytössä oleva kannen ulkoasu. Sama 

teemahan toistuu myös yhdistyksen muissa julkaisuissa ja 

tuotteissa. 

Yhdistys sai juhlavuonna myös oman logon, jota käyte-

tään Rajan Rahassakin. Sen syntytarina ja tekijä onkin nyt 

hyvä esitellä oheisessa retrokuvassa. Italialainen mainos-

graafikko Fabrizio Annovi teki tyylikkään logon. 

Euroseteleiden keräilyyn liittyviä artikkeleita löytyy jo 

ensimmäisestä vuosikerrasta. Tero Kontiokari kysyy jutus-

saan: ”Euroseteleiden keräily ’lapsenkengissä’, vai onko?” 

MAAKUNTASARJA ALKAA 
Raimo Vänskän ainutlaatuinen artikkelisarja Maakuntam-

me alueita ja kuntia alkoi Rajan Rahan numerossa neljä. 

Ensimmäisenä kohteena oli Ilomantsi, idän ja lännen rajan 

keskus myös maalöytöjen valossa. Sarjan toisessa osassa 

kerrottiin Venäjän ja Ruotsin rahasta Ilomantsissa – Osa 

rahoista jäi maapankkiin. Vuoden viimeisessä numerossa 

jatkettiin Rääkkylään: Rääkkylä, veden täyttämä aarrepi-

täjä. 

Yhdistyksen konkari Eero Kervinen esitteli viitosnu-

merossa rahan historiaa havainnollisessa artikkelissaan. 

”Raha kielellisesti tai mielellisesti.” ”- Raha juontaa sanana 

alkunsa suomen kieleen pohjoisgermaanisesta skraha-sa-

nasta. Sen myöhemmän muodon skraho’n merkitys oli 

’kuiva eläimennahka’ (membran).”
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Juha Marienberg kertoi parissakin artikkelissa hyvin 

nykyaikaisesta keräilyn ulottuvuudesta, geokolikoista. 

”Geokolikko on geokätköilyharrastukseen liittyvä vaihtota-

vara, jota liikutellaan geokätköstä geokätköön.” 

Väärentämisteema on näkyvästi esillä. ”Väärentäjän 

uhri on usein yksityinen kansalainen”, otsikoi Heikki Arppi 

juttunsa ensimmäisessä numerossa. Siitä alkoi Kiinalaisten 

väärennösten esittely Rajan Rahassa. Juttusarjan oli kirjoit-

tanut Juha Marienberg. 

JUHLAVUODEN JUHLAA 
Juhlavuoden syksyllä lehden sivut täyttyvät 40-vuotisjuh-

liin liittyvistä uutisista. Numerossa 4 Timo Ruotsalainen 

kuvailee pääkirjoituksessaan yhdistyksen valmistautumista 

juhlaan. Ja Samalla sivulla on valaiseva taulukko Poh-

jois-Karjalan Numismaatikkojen historiasta siihen saakka. 

Vuioden 2010 viimeinen numero, 6/2010, on omistettu 

yhdistyksen 40-vuotisjuhlalle ja –vuodelle. ”Pohjois-Kar-

jalan Numismaatikot juhli 40 vuottaan lämmöllä.” ”- Poh-

jois-Karjalan Numismaatikouiden 40-vuostisjuhlat hui-

pentuivat lokakuiseen viikonloppuun, jolloin Joensuu 

Areenassa järjestettiin vertaansa vailla oleva rahanäyttely 

ja lauantai-iltana kokoonnuttiin joukolla lämminhenkiseen 

pääjuhlaan hotelli Julieen Kontiolahdella.” 

Julkistettiin Eurokerääjän aapinen. Mutta julkistettiin 

myös oma rahasarja. ”Yhdistyksemme 40v taipaleen kun-

niaksi valmistelun rahasarjan ensiesittely tapahtui juhla-

viikonloppuna. Rahasarjan pakkaus valmistettiin Puolassa 

ja jetoni Italiassa. Jetonin suunnitteli italialainen taiteilija 

Fabrizio Anovi ja pakkauksen Teemu Kortelainen.” 

MAINOSMARKAT MUKAAN
Rajan Raha on alusta saakka saanut sivuilleen kunnioitet-

tavan määrän mainoksia ja tuki-ilmoituksia. Loppuvuoden 

numeroista lähtien mainosten määrä nousee huomattavas-

ti ja lehden talous varmaan vakiintuu. 
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Joen Kivituote Oy

Petri Taulio
Puh. (013) 126 454
Gsm 0500 376 107
petri.taulio@joenkivituote.com

Lylykoskentie 2, 80130 Joensuu · www.joenkivituote.com

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

VISAINEN
KYSYMYKSET ON LAATINUT HEIKKI ARPPI

1) Satavuotiaan Suomen itsenäi-
syyspäivän kunniaksi julkaistaan 
6. joulukuuta hopeinen juhlara-
ha. Mikä on sen nimellisarvo?

a) 10 euroa
b) 20 euroa
c) 50 euroa

2) Maailman ensimmäiset rahat 
lyötiin 600-luvun puolivälissä 
ennen ajanlaskun alkua Lyydias-
sa. Minkä valtion alueella Lyydia 
nykyisin sijaitsee?

a) Kreikan
b) Bulgarian
c) Turkin 

3) Hittibiisi Money for Nothing 
julkaistiin vuonna 1985. Kenen 
tekemänä?

a) brittiläisen Dire Straits -yhtyeen
b) englantilaisen muusikon, Stingin
c) texasilaisen bluesrock-yhtyeen, 

ZZ Topin

4) Kuka joensuulaisen numismaa-
tikon kaima toimii Superpesik-
sessä Kouvolan Pallonlyöjien 
myyntipäällikkönä?

a) Matti Virrantalon
b) Teemu Kortelaisen
c) Timo Ruotsalaisen

5) Englannin kielellä raha on mo-
ney. Mistä money-sana tulee?

a) Antiikin Roomassa kolikot valmis-
tettiin Juno Monetan temppelissä 

b) Ranskan rahaa tarkoittavasta 
sanasta ”monnaie”

c) maanantaita tarkoittavasta sanas-
ta ”Monday”

6) Montako presidenttiä ehti esiin-
tyä markkaseteleissä?

a) kaksi
b) kolme
c) neljä

7) Yhteen Jethro Rostedtin uu-
tuuskirjaan ”Raha ratkaisee” on 
piilotettupalkintotarra. Mitä sillä 
voittaa?

a) unelmaviikonlopun Jethron kans-
sa Aninkaisten kartanossa

b) sadan gramman painoisen kulta-
harkon (arvo noin 4 000 euroa)

c) pääsyn Kauppaneuvos Jethron 
seuraavan tuotantokauden ku-
vauksiin avustajaksi

8) Kuka lauloi näin: ”Uskoiko Snell-
mankaan, mitä kuvallaan saa. 
Onko voima sen niin maagilli-
nen? Raha ratkaisee!”

a) Fredi
b) Danny
c) Irwin

9) Tästä iskelmästä tehtiin Joen-
suussa uusi versio vuonna 1981. 
Kenen esittämänä?

a) Hassisen Koneen
b) Ilkka Alangon
c) Jaakko Tepon

10) Suomen ensimmäiset markka-
setelit, 1 mk ja 3 mk, julkaistiin 
vuonna 1860. Milloin ne poistet-
tiin laillisten maksuvälineiden 
joukosta?

a) 1919
b) 1939
c) 1945

11) Entä milloin loppui vuoden 1955 
setelisarjan 1000 markan käyttö 
maksuvälineenä?

a) 1962
b) 1994
c) 2002

12) Sana numismatiikka tulee 
latinan kielen sanasta nummus. 
Mitä nummus tarkoittaa?

a) rahaa
b) valtaa
c) keräilyä

Pamilonkatu 17,  80100 Joensuu
Puh.  0500 760826

www.kuljetusmaatta.fi

JotSet Oy
Teollisuuskatu 13, 80100 JOENSUU

VENTTI
13) Seteleitä käytettiin ensimmäise-

nä Kiinassa, Tang Dynastian aika-
na (618 - 906). Miksi niitä Marco 
Polon kertomusten mukaan 
sanottiin?

a) keisarin silmiksi
b) lohikäärmeen kyyneliksi
c) lentäviksi rahoiksi
14) Suomen Numismaatikkoliitto 

perustettiin alueellisten jäsen-
yhdistysten kattojärjestöksi 
vuonna 1970. Entä milloin sai 
alkunsa Pohjois-Karjalan Numis-
maatikot?

a) vuonna 1945
b) samana vuonna valtakunnallisen 

liiton kanssa 1970
c) vuonna 1983

15) Kuka suomalainen koomikko sai 
kansainvälistä kuuluisuutta seu-
raavalla ”vitsillä”: Miten tyhmiä 
valtiot ovat, kun maksavat tun-
nollisesti velkojaan pankeille?

a) Sami Hedberg
b) Ismo Leikola
c) Jope Ruonansuu

16) Kun Israel itsenäistyi vuonna 
1948, mikä oli sen rahayksikkö?

a) Israelin punta
b) Israelin dollari
c) Israelin liira

17) Entä mitä valuuttaa käytetään 
yhä Filippiineillä?

a) pesoa
b) puntaa
c) dollaria

18) Hollannissa vuosina 1634 – 1637 
koettiin maailmanhistorian 
ensimmäinen sijoituskupla, kun 
vastikään markkinoille tulleiden 
tuotteiden hinnat kohosivat 
ennätyslukemiin ja lopulta 
romahtivat. Mistä tuotteesta oli 
kysymys?

a) Gouda-juustosta
b) tulppaaninsipuleista
c) puukengistä

19) Suomessakin koettiin it-kupla 
vuosituhannen vaihteessa. Yksi 
huimista päivänousijoista pörs-
sissä oli tietoturvayhtiö F-Secu-
re. Mikä sen nimi oli tuolloin?

a) Eimo
b) Jippii
c) Data Fellows

20) Mitä keräilee skripofiili?
a) vanhoja osakekirjoja
b) tunnettujen henkilöiden nimikir-

joituksia
c) tulitikkurasioiden etikettejä

21) Seitsemän suomalaista paahti-
moa julkaisi kahvipaketeissa au-
toaiheisia keräilykuvia 1950-lu-
vulla. Mikä oli tässä asiassa 
ensimmäisenä, jo vuonna 1938?

a) Kahvi Oy
b) Paulig
c) Kesko

Visaisen ventin vastaukset sivulla 34.
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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

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

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

Aulis Parviainen puh. 0500 641 295

VISAINEN VENTTI

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

RAUTA-LVI MYYNTI 

PMV Tolvanen Oy
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H A R R A S T U S T A M M E  T U K E VA T

Rajan Raha 1/2018  
ilmestyy helmikuussa!

Lähetä aineistosi toimitukselle 14.1.2018 mennessä  
päätoimittajan sähköpostiosoitteeseen
 
kartsa.tahvanainen@gmail.com
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Toivottaa Rajan Rahan toimituskunta

Kari, Jouko, Timo, Tuomo, Matti, Juha, 

Mauno, Heikki, Martti, Mika

Otamme vastaan  
huutokauppoi-

himme parempia 
rahoja, mitaleita 
ja kunniamerk-

kejä. Tarjoamme 
hyvät mahdol-

lisuudet löytää os-
taja kohteillenne, 
koska yli 20.000 
kansainvälistä, 
potentiaalista 

asiakasta katsoo 
kotisivujamme 
ja huutokaup-

paluetteloitamme. 
Ota yhteys meihin 

sitoumuksetta!

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.

9.12.2017 MM. SEUR. KOHTEET AB PHILEAN HUUTOKAUPASSA HELSINGISSÄ

Finnmedals
Jani Tiainen
Kankurinkatu 7
00150 Helsinki

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

 AB Philea ja suomalainen kunnia-
merkkeihin, mitaleihin ja militariaan 
erikoistunut Finnmedals Oy aloittavat 
huutokauppayhteistyön. Finnmedals 

jatkaa itsenäisenä yhtiönä ja nyt myös 
AB Philean edustajana.

Hyvää joulua
ja onnellista uutta 
vuotta 2018!


