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POHJOIS-KARJALAN NUMISMAATIKOT RY:N JULKAISU

PÄÄKIRJOITUS

Messuamista ja avajaisia 

Syksy on ollut tapahtumien aikaa, koti-
maassa ja ulkomailla. Pohjois-Karjalan 
Numismaatikkojen edustajat ovat ra-

vanneet niin Tuurissa kuin Hollannissakin, var-
masti vielä muuallakin. Tässä Rajan Rahan nu-
merossa on tunnelmia näiltä matkoilta, sanoin 
ja kuvin kerrottuna. 

Tuurissa Keskisen kyläkaupalla avattiin py-
syvä Markan Tarinan rahanäyttely. Meillä on ilo 
saada julkaista lehdessämme Suomen Numis-
maatikkoliiton puheenjohtaja Erkki Lähderan-
nan juhlaesitelmä Suomen markan tarinasta, 
alkuvaiheista 1850-luvulta aina euroaikaan 
2000-luvulle. 

Hollannin Valkenburgissa olivat Maastricht 
2014 -setelimessut syyskuussa. Pohjois-Kar-
jalan Numismaatikkojen iskuryhmä teki siel-
tä monenlaisia setelilöytöjä ja tapasi numis-
maatikkoja ympäri Eurooppaa, kuten Guy 
Sohierin, jolta on ilmestynyt uusi kirja Les Eu-
robillets 2002–2013. Kirjassa on myös pu-
heenjohtajamme Teemu Kortelaisen kirjoi-
tus (Preface from Finland). Martti Puustinen 
on löytänyt setelimessuilta eksoottisia setelei-
tä Bermudalta ja Caymansaarilta – kaksi sa-
mannumeroista setelisarjaa. Värikkäät setelit 
ovat nähtävinänne nyt tässä lehdessä. 

Pohjoiskarjalaista historiaa numismatiikan 
näkökulmasta valottanut juhlasarjamme päät-
tyy tähän numeroon. Raimo Vänskä kirjoittaa 
viimeisessä osassa Wärtsilä-yhtiön vaiheista 
koko sen 180-vuotisen historian ajalta. Jut-
tua ryydittää värikäs kuvitus ja tilastomateri-
aali. Raimo Vänskää on tullut kiitettyä jo Rajan 
Rahan edellisissä numeroissa tästä maakunta-
kierroksesta, mutta vielä kerran: suurkiitos! 

Matkalaisillemme kiitoksia valokuvista, joi-
ta he ovat lehdellemme toimittaneet niin Val-
kenburgista, Tuurista kuin muualtakin. Hyvä 
ohje numismaatikkotapahtumiin lähdettäessä 
on: Muista ottaa kamera mukaan! Ja kirjoi-
ta muistiin: mitä, missä, milloin, keitä kuvas-
sa on. Valokuvat kertovat sanonnan mukaan 
enemmän kuin tuhat sanaa – no, ainakin ne 
tuovat väriä ja tunnelmaa lehteen. Valokuvia 
tullaan varmasti käyttämään entistä enem-
män myös nettisivuillamme. Vireillä on netti-
sivujemme uusimisprojekti. 

Mutta kuinka käy Rajan Rahan? 
Pohjois-Karjalan Numismaatikot ry:n sääntö-
määräinen syyskokous on tiistaina 4.11.2014 
klo 19.00 Rauhankatu 4:n kerhohuoneella 
 Joensuussa. Hyvät jäsenet, lukekaahan tässä 
lehdessä oleva toimintasuunnitelma vuodelle 
2015 – ja tulkaa mukaan päättämään asiois-
ta. Kokouksessa päätetään nyt myös siitä, mi-
tä tehdään tämän Rajan Raha -lehden kans-
sa. Hallitus esittää toimintasuunnitelmassaan, 
että Rajan Raha -lehti lakkautettaisiin. Mutta 
tämä on vain esitys; syyskokous ja jäsenistö 
päättävät tästäkin asiasta. 

Lehdelle tarvitaan lisää tekijöitä nyt, kun 
Raimo Vänskän juttusarja on tullut päätök-
seen. En halua puuttua yhdistyksen päätök-
sentekoon, mutta vuoden kokemuksella Rajan 
Rahan päätoimittajana näkisin kuitenkin leh-
dellä olevan tulevaisuuden näköalan valoisana 
edessään. Sponsori- ja mainostajaverkosto, 
lehden taloudellinen selkäranka, on olemas-
sa ja käsittääkseni toimii hyvin. Jäsenistös-
sä on tämänkin vuoden kuluessa ilmaantu-
nut potentiaalia kertomaan ja kirjoittamaan 
numismatiikan ja keräilyharrastusten asiois-
ta. Aihe on aina tärkein, ei se, osaako kirjoit-
taa vai ei. Minä olen käytettävissä juttujen kir-
joittamiseen, tarvitsen vain aineistoa juttujen 
pohjaksi. Olen ollut otettu siitä, millä innol-
la ja antaumuksella numismaatikot suhtautu-
vat kokoelmiinsa ja löytöihinsä. Hyviä juttuja 
niistä on saatu aikaan, ja saadaan jatkossakin. 

Kari Tahvanainen
Vastaava toimittaja
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Suomen markan tarina
Markan Tarina –
rahahuone avattiin 
Tuurissa juhlallisesti 
11.10.2014. 
Avajaisissa piti 
juhlapuheen Suomen 
Numismaatikkoliiton 
puheenjohtaja Erkki 
Lähderanta. Hän 
kävi puheessaan 
läpi Suomen 
markan tarinan sen 
alkuvaiheista aina 
euroaikaan asti. 

Suomen markka syntyy 
Suomi sai oman markan vuonna 
1860. Tuolloin keskustelu Pietarin 
päätöksentekijöiden kanssa oli ai-
ka pitkä. Oman rahan tarpeelle esi-
tettiin kaksi perustetta: vaihtora-
han puute ja se, että rupla oli aika 
iso rahayksikkö.  

Vaihtorahan puute oli ongelma 
melkein koko 1850-luvun ajan. Ve-
näjän ruplan arvo oli osittain mata-
lampi, kuin ruplassa olevan hope-
an arvo. Tästä johtuen metallirahat 
osittain poistuivat kierrosta. Mo-
net paikkakunnat ja tehtaat teki-
vät omia seteleitä, koska ei ollut 
pikkurahaa, jota olisi voinut käyt-
tää palkan maksuun ja arkipäiväi-
siin ostoksiin. Nämä ns. tilapäi-
set maksuvälineet olivat laittomia, 
mutta valtiovalta ei puuttunut asi-
aan. 1850-luvun lopulla käytös-
sä olleet tilapäiset maksuvälineet 
ovat nykyään erittäin harvinaisia ja 
arvokkaita. Niiden ostoarvo säilyi 
loppuun asti ja täten ihmiset eivät 
jättäneet näitä tilapäisiä setelei-
tä lompakkoonsa – näiden numis-
maattinen arvo on nykyään yleen-
sä yli tuhat euroa. 

Rupla oli aika iso rahayksikkö; 
markka oli 1/4 ruplaa. Tuolloin väi-
tettiin, että suuri rahayksikkö ai-
heuttaa hintojen nousua, jos ja 
kun hinnat pyöristetään ylöspäin. 
Keskustelu oli varmaankin saman 
luonteista, kuin 2000-luvun alussa 
siirryttäessä euroon. 

Suomi sai oman markan 1860. 
Ensin tehtiin markan ja kolmen mar-

kan seteleitä. Vuonna 1863 saatiin 
päätös tehdä muita seteleitä, ni-
mittäin 12, 20, 40 ja 100 markan 
seteleitä. Nämä setelit ovat erittäin 
kauniita. Nimellisarvoista 12 ja 40 
markkaa ovat erittäin kiinnostavia 
ja se kuvastaa 1/4 suhdetta rup-
laan. Näissä seteleissä on vuosilu-
ku 1862, vaikka niistä tuli päätös ja 
niitä ryhdyttiin valmistamaan vas-
ta vuonna 1863. Kolikoita ryhdyt-
tiin valmistamaan vasta elokuussa 
1864 rahapajan rakennuksen val-
mistumisen viivästymisen vuoksi. 
Ensimmäiset kolikot, 1 pennin ra-
hat, toimitettiin 24.10.1864. Parin 
viikon päästä pennillä on 150-vuo-
tissyntymäpäivä. Tämä ensimmäi-
nen penni on harvinainen ja se 
puuttuu edelleen monesta kokoel-
masta. Sen arvo on huonokuntoi-
senakin yli tuhat euroa. Sana penni 
tulee sanasta pieni. Muina vaihto-
ehtoina oli mm. äyri. Sana markka 
oli rahayksikön nimenä ollut käy-
tössä jo aikaisemmin Ruotsin val-
lan aikana. 

Hopea- ja 
kultakannassa 

Suomen markka sidottiin 1865 ho-
peakantaan, mikä ei ollut miten-
kään yksinkertainen asia. Tähän 
liittyi Pietarin päätöksentekijöiden 
mielipiteen huomioiminen. Suo-
men rahatalous oli monella tavalla 
vakaammalla pohjalla kuin Venä-
jän rahatalous, mm. Krimin sodan 
vuoksi. Tämän vuoksi yksi ongelma 
Suomen rahataloudessa oli epäva-
kaan Venäjän ruplan vaihtovelvoite 
Suomen markkaan. Kun Suomi lo-
pultakin sai luvan sitoa markan ho-
peakantaan, se vähensi velvoitetta 
vaihtaa ruplia markkoihin. Suomen 
markan sitominen hopeakantaan 
luonnollisesti helpotti myös tärkeä-
tä ulkomaankauppaa. 

Vuonna 1877 Suomen markka 
sidottiin kultakantaan, koska mo-
net muut valtiotkin olivat sitoneet 
valuuttansa kultakantaan. Toinen 
syy kultakantaan siirtymiseen oli 
hopean arvon heilahtelu ja osit-
tainen heikkeneminen. Kultakan-
taan siirtyminen näkyy numis-
matiikassa siten, että Suomessa 
ilmestyivät ensimmäiset omat kul-
tarahat 1878 ja seteleiden tekstit 
muuttuivat. Aikaisemmin seteleis-

sä Suomen Pankki lupasi mak-
saa xx markkaa hopeassa, vuoden 
1878 jälkeen Suomen Pankki lu-
pasi maksaa xx markkaa kullassa. 
Suomen markka oli sidottu kulta-
kantaan 1878 – 1914. Tämä ajan-
jakso on pisin Suomen historias-
sa ollut ajanjakso, jolla rahan arvo 
on ollut hyvin kiinteä. Kuluttaja-
hintaindeksin mukaan tsaarinajan 
markat ovat olleen nykyrahassa 
ostovoimaltaan noin 4 – 5 euron 
suuruisia. Käytännössä kaupunki-
en ulkopuolella elämä toimi vaih-
dantatalouden pohjalta eikä ihmi-
sillä ollut rahaa ja jo markkakin oli 
aika suuri raha.

Suomen  
ostovoimaisin seteli 

Ennen itsenäistymisen alkua yksi 
kiinnostava seteli on 1000 mark-
kaa 1909, joka on ollut kautta ai-
kojen Suomen ostovoimaisin se-
teli. Sillä sai noin 300 grammaa 
kultaa, joka tämän päivän kurssin 
mukaan on noin 9000 euroa. Ku-
vaavaa on tunnetun Italian-kävi-
jän V. A. Koskenniemen muistelu 
1920-luvun puolivälissä: jos ennen 
vuotta 1914 istui syömässä aami-
aista Kappelissa ja kuuli jonkun ys-
tävänsä parin tunnin päästä lähte-
vän Firenzeen tai Roomaan, saattoi 
siitä paikasta lähteä mukaan, jos 
kukkarossa oli tuhatmarkkanen. 
Toisaalta, muistaakseni yhdessä 
lehtiartikkelissa oli maininta, että 
huone ja keittiö Helsingissä mak-
soi tuohon aikaan 5000 markkaa.

Itsenäiseen Suomeen 
Itsenäistymisen myötä rahoihin tu-
livat tasavallan symbolit. Itsenäis-
tyminen tuntui tavallisen ihmisen 
arjessa siten, että raha muuttui. 
Ensimmäisen maailmansodan ai-
kana Suomen rahan arvo heikkeni 
noin 10-osaan. Samanlainen mul-
listus oli toisen maailmansodan ai-
kana. Muilta osin itsenäistyminen 
tuntui tavallisen suomalaisen ar-
jessa aika vähän. Itse asiassa Suo-
messa oli autonomian aikana aika 
hyvät oltavat. Leikillisesti voisi sa-
noa, että itsenäistyminen näkyi ar-
kielämässä siten, että miehille tuli 
asevelvollisuus ja naisilla elämästä 
hävisi shampanja. Suomella ei Ve-
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näjän osana ollut asevelvollisuutta 
ja toisaalta melkein ensimmäinen 
päätös, minkä itsenäisen Suomen 
eduskunta teki, oli kieltolaki. Kiel-
tolain aikana väkevää alkoholijuo-
maa oli pimeästi tarjolla, mutta 
shampanjaa ei, koska sitä ei kan-
nattanut salakuljettaa.

Setelien 
leikkaamisesta 

rahanuudistukseen
Toisen maailmansodan jälkeen 
tapahtunut setelien leikkaus on 
kiinnostava osa Suomen histori-
aa. Vuoden 1946 alussa isoimpien 
(500, 1000 ja 5000 mk) setelien 
arvosta puolet piti antaa valtiol-
le lainaksi, joka palautettiin 1949. 
Tämä lainaaminen toteutettiin si-
ten, että setelin oikea puoli lei-
kattiin pois ja vasen puoli toimi 
maksuvälineenä vastaten arvol-
taan puolta alkuperäisestä arvos-
ta. Tällä pyrittiin mm. hillitsemään 
in aatiota, sillä saatiin valtiol-
le lainaa kotimaisilta markki-
noilta ja pyrittiin saamaan ns. 
pimeä raha esiin. Samanlai-
sia setelin leikkauksia, tai siis 
pakkolainoja, on tehty muuta-
massa muussakin maassa. Tä-
mä setelien leikkaus koski vain 
käteistä rahaa, ei pankkitilejä. 
Periaatteessa kansa ei tiennyt 
setelien leikkauksesta etukäteen, 
mutta käytännössä pankkeihin 
muodostui loppuvuodesta 1945 
rahanvaihtojonoja, kun seteleitä 

haluttiin vaihtaa pienemmiksi.
Vuonna 1963 muutettiin mark-

ka 100 kertaa suuremmaksi, ra-
hoista poistettiin kaksi nollaa. Uu-
simmissa kolikoissa ei ole kovin 
suuria harvinaisuuksia. Mutta nä-
mä uusimmat setelit ovat aika laa-
ja keräilyn kohde. Niissä kerätään 
eri kirjaimia ja eri allekirjoittajia ja 
tietenkin tähtiseteleitä. Jotkut se-
telit ovat erittäin harvinaisia ja tä-
ten erittäin kalliita. Yksi esimerk-
ki on Saclenin allekirjoitus, joka on 
aika harvinainen. Saclen jäi eläk-
keelle marraskuussa 1961, mut-
ta hänen allekirjoitustaan käytet-
tiin joissain 1963 seteleissä, koska 
vuoden 1963 seteleitä tehtiin val-
miiksi jo vuonna 1961.

Euroaikaan 
Euron tulemisen myötä markat hä-
visivät. Eurot ovat ehkä toiseksi 
suurin rahauudistus mitä Suomes-
sa on ollut. Suurin tietenkin oli se, 
kun saatiin oma markka 1860. Eu-
ron tulemisen kanssa samaan ai-
kakauteen sattuu sijoittumaan ve-
näläisten keräilijöiden tuleminen 
Suomen markkinoille. Nämä kaksi 
tapahtumaa yhdessä ovat heijas-
tuneet numismaattisten rahojen 
hintoihin. Venäläiset ovat osta-
neet suomalaisia kolikoita ja täl-
lä tavalla osa kolikoista on siirty-
nyt ulkomaille. Kun markkinoille 
on tullut suuri ostajaryhmä, hin-
nat ovat luonnollisesti nousseet 
aivan hurjasti. Lisäksi euron tule-
misen vuoksi, kun markat poistui-
vat käytöstä, on suomalaisten ke-
räilijöiden määrä kasvanut. Myös 
tämä on heijastunut hintoihin.  

Monet 1990-luvulla olleet huu-
tokauppahinnat ovat nyt sa-
man suuruisia, mutta hinnas-
sa markat ovat muuttuneet 
euroiksi. Eli monet hinnat 
ovat nousseet 6-kertaisik-
si. Tässä mielessä numis-
maattisten kolikoiden ja 
seteleiden ostaminen on 
hyvä sijoitus. Tietenkään 
ei pidä maksaa ylihintaa, 
vaan ainoastaan markkina-

hinta. Mutta rahojen keräily 
on oikein hyvää sijoitustoimin-

taa, jos osaa ostaa kolikon ja se-
telin oikealla hinnalla. 

3 ruplaa 1841. 20 kopeekkaa 1812.

Hauska kasku liittyy 
vuoden 1986 seteleihin, 
jotka on suunnitellut Erik 

Bruun. Kun setelit olivat vasta 
tulleet liikenteeseen, olivat Bruun 

ja hänen vaimonsa käymässä 
Tukholmassa. He olivat pankissa 
vaihtamassa Suomen markkoja 

kruunuiksi ja kassanhoitaja ei ollut 
vielä kertaakaan nähnyt uusia 

markkaseteleitä. Kassanhoitaja 
kysyi Bruunin vaimolta, ovatko ne 
aitoja, johon vaimo oli vastannut 

”Totta kai, mieheni on ne itse 
piirtänyt”.
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Markan Tarinan rahanäyttely 
avattiin komeasti

Teksti ja kuvat Timo Ruotsalainen

Juhlayleisöä näyttelyhuoneessa.

Erkki Lähderanta pitämässä juhlaesitelmää.

Erkki Lähderannan pienimuotoinen rahanäyttely 
kopeekka- ja rupla-arvoisista.

Tuurissa Keskisen kyläkaupalla avat-
tiin lauantaina 11.10. Markan Ta-
rinan rahanäyttely. Näyttely on 
avoinna kaupan aukioloaikoina. 

Avauspuheen piti Keskisen kyläkaupan 
talouspäällikkö Jari Pitkänen. Avausnau-
han leikkasivat Jari Pitkänen ja näyttelyn 
puuhamiehet, joensuulainen Ritzi Shakir ja 
seinäjokelainen keräilijä Pentti Kaunisharju 
kokoelman asiantuntijana. 

Kokoelma Suomen markanrahoista on 
upea kaikkine esittelyvitriineineen. Toinen 
pysyvän näyttelyn helmi on joensuulaisen 
Ritzi Shakirin kokoama ainutlaatuinen ko-
konaisuus 50 markan 1977 allekirjoitta-
mattomista seteleistä ja niiden ympärillä 
olevista sarjanumeroista sekä kaikki kir-
jeenvaihto pääministeri Mauno Koiviston 
kanssa allekirjoittamattomasta Maunon 
setelistä. Rajan Rahan seuraavassa nume-
rossa kerromme tarkemmin Shakirin ainut-
laatuisesta kokoelmasta. 

Numismaatikkoliiton puheenjohtaja Erk-
ki Lähderanta piti hienon esitelmän kylä-
kaupan hotellin auditoriossa Suomessa 
käytetyistä kopeekka- ja ruplamääräisistä 
seteleistä. Juttua esitelmästä on toisaalla 
tässä lehdessä. 

Sunnuntaina talouspäällikkö Jari Pitkä-
nen esitteli kutsuvieraille kyläkaupan, ja 
päätteeksi nautittiin karusellikyytiä Tivoli 
Sariolan tarjoamassa karusellissä. Avajai-
set olivat todella hieno tilaisuus, jossa oli 
erittäin leppoisa tunnelma, kuten kuvista-
kin näkyy.

Ritzi Shakir esittelee 50 mk 1977 
erikoiskokoelmaansa.
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Numismaatikot ja juhlavieraat illallisella.

Ritzi Shakir perheineen luovuttamassa 50 mk kokoelmaansa Keskisen 
kyläkaupalla. Vastaanottajina talouspäällikkö Jari Pitkänen (oikealla) ja 
kokoelman kokoonsaattaja numismaatikko Pentti Kaunisharju.

Kokeneita numismaatikkoja, vasemmalta Pentti Kaunisharju, rouva 
Kouvolasta, Arvo Leppänen, Matti Hänninen, Pentti Virolainen ja Timo 
Ruotsalainen.

Avajaisnauhan leikkaus, 
vasemmalla Erkki Lähderanta, 
Pentti Kaunisharju ja Ritzi Shakir.

Vierailun päätteeksi juhlavieraat 
vietiin perinteiseen Tivoli Sariolan 
vanhaan hevoskaruselliin. Se 
sijaitsee jouluosastolla ja on 
ilmainen asiakkaille.
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Erikoinen 5 euron virhekolikko. Tä-
mä on löytynyt Jyväskylästä. Koli-
kon valmistusvaiheessa rahan kes-
kiosaa (joka on eri metallia) ei ole 
ollut, kun rahaa on lyöty ja näin 
keskiosan reikä on typistynyt huo-
mattavasti. Tämä on ainut tiedos-
sa oleva. Kolikko on vuoden 2013 
Pohjolan luonto -kolikkosarjaan 
kuuluva: Pohjolan luonto – Kesä. 

Timo Ruotsalainen

5 euron virhekolikko

Discover about the 
5 € two typs of the 

Androl, moderator of the German 
webside Banknotesworld, found 
last year a difference of inscrip-
tion in the hologra c band on the 
5€ banknotes 2002. For nding 
the differnce you need to look at 
the symbol EPSILON in the middle 
of the band. In the corner on the 
right side there are TWO possible 
inscriptions! - the euro-inscription 
is written in latin letters. It is the 
typ A. Or  the euro-inscription is 
written in greek letters. It is the 
typ B. It seems that both typs ex-
ist since 2002. 

We have registered all existing 
typs BUT we hope that this book 
will help you to nd other new non 
registered differences ! Some dif-
ferent typs are extremly rare...." 

Guy Sohier

Photo from: Guy Sohier: Les Eurobillets 
Millésime 2002 Millésime 2013. Édition 
Numismatique & Change, 2014.

MAALAUSKOLMIO
Puh. 040 5842 255

MAALAUSLIIKE  
Raimo Ollikainen
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Finmani - pohjoiskarjalainen 
nettihuutokauppa avattu

Finmani/Fin Kauppahuone 
Oy on muutaman pohjois-
karjalaisen numismatiikan 

harrastajan perustama yhtiö. Se 
tarjoaa pohjoiskarjalaisen raha- 
ja tarvikeverkkokaupan palvelu-
ja alan harrastajille ja keräilijöille. 
Lisäksi se järjestää valtakunnalli-
sia huutokauppoja. Kaksi huuto-
kauppaa onkin jo pidetty Helsin-
gissä. 

Uutuutena Finmani on avan-
nut syyskuussa oman nettihuu-
tokaupan. Myyjät ovat voineet 
jättää numismaattisia kohtei-
ta huutokauppaan myytäväksi 
20.8. saakka. Huutokaupassa on 
tällä hetkellä 25 eri kohdealuet-
ta ja huudettavia tuotteita lähes 
800. Tältä erää huutokauppa sul-
keutuu 19.10.2014 kello 18.00. 
Huutokaupasta kiinnostuneiden 

kannattaa käydä tutustumassa 
sivuihin. Finmanin sivut löytyvät 
netistä osoitteella www. nmani.  

VESIKATTO- JA 
VESIERISTYSTYÖT

KÄYTÄMME 
KOTIMAISIA 

KATEPAL-TUOTTEITA

40 vuoden kokemus alalta.

p. 0500 881 026

J
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Rajan Rahan maakuntakier-
roksella on yleensä pysyt-
ty Pohjois-Karjalan piirissä.  

Värtsilän ja Outokummun osalta on 
menty pidemmälle. Näitä paikka-
kuntanimensä säilyttäneitä yrityk-
siä on seurattu alkuvaiheista läh-
tien. Wärtsilä ja Outokumpu ovat 
kansainvälisesti tunnettuja suur-
yrityksiä, joilla on ollut merkittävä 
asema ja tehtävä erityisesti kan-
samme kriisivaiheissa.

Wärtsilä-yritys syntyi 180 vuot-
ta sitten pastori Gustaf Löfströmin 

saatua Kuopion läänin maaherral-
ta oikeuden sahan rakentamiseen 
12.4.1834 Tohmajärven kunnassa 
sijaitsevan kosken äärelle. Saha 
siirtyi Nils Ludvig Arppen omistuk-
seen parin vuoden kuluttua.  Wil-
helm Wahlforssin johdolla Wärtsilä 
kasvoi 1930-luvulla maamme suu-
rimmaksi yritykseksi.   Wärtsilä ei 
ole unohtanut perinteitään. Niinpä 
se ei ole luopunut nimestään, jo-
ta se pitää esillä esitteissään, tuot-
teissaan ja julkaisuissaan.  Wärtsi-
lä on saavuttanut alansa johtavan 

aseman merenkulun ja energian-
tuotannon kehitystyössä ja käy-
tännön toteutuksessa.   

Wärtsilä nousee 
suuryritysten kärkeen 

Tilastojen mukaan Wärtsilä työllis-
ti 1844 32 henkeä ja oli 27. sijal-
la yritysten joukossa. Vuonna 1927 
Wärtsilää ei mainita 30 suurimman 
yrityksen joukossa. Tuolloin Wil-
helm Wahforss oli vasta aloitellut 
toimintansa yhtiön johdossa. Pi-
an tämän jälkeen alkoi Wärtsilän 
nousu. Wärtsilä oli Suomen suur-
yhtiöiden kärjessä vuosina 1938, 
1949 ja 1964 sekä kolmantena 
1975. Wärtsilä oli selviytynyt so-
dan uhan, sodan, sotakorvausten 
ja jälleen rakennuksen vuosista 
vahvana yrityksenä, Suomen ta-
louden yhtenä kulmakivenä.   

Pienestä karjalaisesta kylästä 
alansa kansainväliseksi  

markkinajohtajaksi –  
Wärtsilä 180 vuotta

Teksti ja kuvat Raimo Vänskä

Nils Ludvig Arppe. J. Takasen 
veistos Wärtsilä-talon aulassa 
Joensuussa.

Vanhan Wärtsilän merkki.
5000 markkaa 1939 laskettiin 
liikkeelle 11.5.1940.
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Suurimmat yritykset Suomen teollisuudessa 1844–1975 ja Wärtsilän tiedot

Sija/vuosi Yritys Toimi-
paikat

Työlli-
syys

Pää-
toimi-
ala

Tuotannon 
bruttoarvo

1/1844 Finlayson Co. puuvillatehdas, Tampere 2   526 2

2/ Fiskars ym. ruukit, om. J. von Julin Pohja 9   313 3

3/ Rokkalan lasitehdas, om. Keisarillinen kabinetti, 
Johannes

1   223 4

27/ Puhoksen, Utran, Kuurnan ja Wärtsilän sahat, 
om. tai vuokraaja N. L. Arppe Tohmajärvi

4     32 1

1/1860/62 Finlayson & Co, Tampere 1 1319 2

2/ Pitkäranta-yhtiö, (kuparikaivos ja ruukki),  
Impilahti

1    981 3

3/ Tammerfors Linn- och Jernmanufaktur AB  
(Tampereen Pellava- ja Rauta-Tehdas Osake-Yhtiö), 
Tampere

3   627 2

8/ Wärtsilän, Puhoksen, Läskelän ja Möhkön 
 sahat, Wärtsilän ja Möhkön ruukit, om. N. L. 
Arppe ja Hallonbladin perikunta Tohmajärvi

6   208 1

Bruttoarvo 
1000 vmk

1/1890/91 Finlayson & Co, Tampere 3 2143 2   6330

2/ Tampereen Pellallava- Rautatehdas Oy, Tampere 6 1604 2   4615

3/ E. Meyer & Co. (ent. Pitkäranta), Impilahti 6 1362 3   1732

12/ N. L. Arppe perilliset, Tohmajärvi 3   453 3   1464
1/1912/13 Finlayson & Co, Tampere 2 2223 2 11272

2/ A. Ahlström Oy, Noormarkku 17 2129 1 10624

3/ Kymin Oy, Kuusankoski 13 1956 1 22795

26/ Ab Wärtsilä Oy, Tohmajärvi 9   610 3    3181
Milj. vmk

1/1927 Enso-Gutzeit Oy, Kotka 25 4278 1 429,5

2/ A. Ahlström Oy, Noormarkku 24 3517 1 281,3

3/ Valtion rautateiden konepajat, Helsinki 18 3407 3 151,6

> 30/ Wärtsilä ei ole 30 suurimman yrityksen 
 joukossa

1/1938 Wärtsilä-Yhtymä Oy, Värtsilä 16 5938 3 505,5
2/ Enso-Gutzeit Oy, Kotka 31 4702 1 768,9

3/ Finlayson-Forssa Oy, Tampere   4 4498 2 226,0

1/1949 Wärtsilä-Yhtymä Oy, Värtsilä 20 11367 3 7720
2/ Valtion metalli tehtaat (myöh. Valmet Oy) Helsinki 14   8445 3 4978

3/ A. Ahlström Oy, Noormarkku 49   8112 1 8292

1/1964 Wärtsilä-yhtymä Oy, Värtsilä 12503 3
2/ Enso-Gutzeit Oy, Imatra 11073 1

3/ A. Ahlström Oy, Helsinki 10316 1

Lv. milj. mk
1/1975 Enso-Gutzeit Oy, Imatra 16349 1 1832

2/ Rauma-Repola Oy, Helsinki 16043 1 1716

3/ Oy Wärtsilä Ab, Värtsilä 15975 3 1659

Taulukon päätoimialat: 1. puu- ja paperiteollisuus, 2. tekstiili- ja vaateteollisuus, 3. kaivannais-, metalli- ja 
kulkuneuvoteollisuus, 4. muu teollisuus. Lähde: Riitta Hjerppe: Suurimmat yritykset Suomen teollisuudessa 
1844–1975. Helsinki 1979. Liitetaulukot 3–15. 
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Sotien aikana Wärtsilä-yhtymäl-
lä oli merkittävä vastuu Suomen 
huoltamisesta, johon liittyivät me-
netetyiltä alueilta siirtyneiden 
asuttaminen, jälleen rakentami-
nen ja sotakorvaukset. Kansan 
kriisivuodet näkyvät myös tuon 
ajan seteleissä. Setelien kysynnän 
kasvun vuoksi laskettiin liikkeel-
le 13.10.1939 500 markan setelin 
päälle painetulla uudella nimellis-
arvolla varustettu 5000 markkaa. 
Kansa sai odottaa uutta Aarne Kar-
jalaisen piirtämää 5000 markan se-
teliä ”snellmannia” vielä 11.5.1940 
saakka.

Suomen oloissa ainutlaatuinen 

määräys setelien leikkauksesta tu-
li voimaan 1.1.1946. 5000, 1000 
ja 500 markan setelit tuli leikata 
keskeltä kahtia. Setelin vasen puo-
li kävi maksuvälineeksi 16.2.1946 
saakka puolikashintaan. Oikea 
puoli tuli luovuttaa pankille kuit-
tia vastaan ”pakkolainaksi” valtiol-
le helmikuun loppuun 1946 men-
nessä.

Uuteen-Värtsilään 
rautatehdas 

Neuvostoliiton puolelle jäi Mosko-
van välirauhassa 19.9.1944 2/3 
Värtsilän alueesta. Värtsilän asuk-

kaita oli 1939 6500 henkeä. Heis-
tä oli 2/3 asunut Neuvostoliitolle 
jääneessä osassa. Pariisin rauhan-
sopimusta 1947 neuvoteltaessa 
vuoden 1944 rajaa ei muutettu. 
Wärtsilän rautatehdas jäi luovute-
tulle alueelle. 

Venäläiset olivat tuhonneet rau-
tatehtaan suomalaisten hyökkäys-
vaiheessa heinäkuussa 1941. Vä-
lirauhan aikana 1944 siirrettiin 
sulattimon uuneja Uuteen-Värt-
silään Tohmajärvelle. Sopimuk-
sen mukaan tehdas piti luovut-
taa käyttökuntoisena koneineen ja 
laitteineen Neuvostoliitolle. Siirto-
jen vuoksi syntyi ongelmia. Uuden-

Leikatut setelit 500 ja 1000 markkaa 1922. 5000 markan 1939 setelin puolikas.

Tohmajärven kunnanvirasto. Uusi- Värtsilä kuuluu Tohmajärven kuntaan.
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Värtsilän sijainti oli hyvä kulkuyh-
teyksien kannalta. Vääräkosken 
voimalaitos turvasi sulattimon  
sähkön saannin. Monet Värtsilän 
työntekijät siirtyivät uuden sulat-
timon palvelukseen.

Alueen paikkakuntien ja paikko-

jen nimet saattavat tuottaa häm-
mennystä. Rovasti Erkki Lintunen 
kertoo Värtsi-lehdessä 2011 muun 
muassa: ” Pitäisikö Uuden-Värtsi-
län nimi muuttaa Peijonniemek-
si. Jonkin verran on tapahtunut 
sekaannusta Värtsilän ja Uuden 

Värtsilän välillä. Sekaannusta lisää 
myös puhe Vanhasta Värtsilästä, 
jolla tarkoitetaan rajan taakse jää-
nyttä Värtsilää.”

Uudessa-Värtsilässä sodan jäl-
keen asunut Hilkka Partanen kertoi 
Värtsilän verkkolehdessä Värtsissä 
2010 kotikylänsä vaiheita. Laajojen 
rakennustöiden vaihe aloitettiin ra-
kentamalla parakit rakentajille, sit-
ten pystytettiin sulattorakennuk-
set ja yli 20 perheasuintaloa. Pian 
valmistui myös Peijonniemen kou-
lu, joka toimi vuoteen 2009 saak-
ka. Koulun oppilasmäärä nousi yli 
200:n. Seuratoiminta oli vilkasta. 
Kulttuuritoiminta kukoisti. Värtsi-
län Teräs urheiluseura jatkoi seu-
ran kunniakkaita perinteitä. Jouni 
Ratilainen kertoi verkkolehti Värt-
sissä 2011 tehtaan antaneen toi-
meentulon 50 vuotta sitten noin 
700 - 800 kyläläiselle ja huolehti-
neen monista kylän asioista.  Ka-
tu- eli tievalot loistivat pimeän tul-
tua Uusi-Värtsiläntien varressa. 
Lähimmät katuvalot olivat tuolloin 
Joensuussa saakka.

Uuden-Värtsilän sulattimo sai 
käyttöönsä kaksi kolmivaiheuu-
nia ja kolme yksivaiheuunia. Ro-
muraudasta tuotettiin harkkorau-
taa lähinnä Wärtsilä-yhtiön omille 
tehtaille. Tutustumiskäynnillä su-
lattimolla 1956 koululaisryhmäm-
me sai nähdä nestemäisen rau-
dan juoksevan valumuotteihin. 
Työnjohtajana toiminut Helge Ra-
tilainen kertoi 2010 työstään: ”Jos 
olisi vaarassa joutua kuoleman jäl-
keen sinne huonommalle puolelle, 
niin työnteko valokaariuunin lähei-
syydessä vei pelon siitäkin pois. 
Rautaromua ja kivihiiltä lapioitiin 
halutussa suhteessa käsin sulatus-
prosessiin. Jumiutunutta elektro-
dia irrotettiin tönimällä puukepeil-
lä.”  Lainaus sisältyy Janne Tervolan 
Metallitekniikka, 4.1.2010 artikke-
liin Toiveuusinta: Helvetin harjoit-
telupaikka. 

Tehdas toimi Wärtsilän sulatti-
mona vuoteen 1968 saakka. Wil-
helm Wahlforssin toimesta sulat-
timo oli saanut lisävuosia. Ruotsi 
veti puoleensa nuorta väkeä. Su-
lattimon väkeä siirtyi muihin Wärt-
silä-yhtymän tehtaisiin, kuten Jo-
ensuun lukkotehtaalle. Tehdas 
toimi eri yrittäjien rautavalimona 
vuoteen 1984 saakka. Tuula-Riit-
ta Kärkkäisen 2010 mukaan Toh-
majärven Rauta-Valu työllisti par-
haimmillaan yli 100 henkeä ennen 
toiminnan siirtämistä Iisalmeen.  
Työtä oli ollut kaikille tekeville.  
Tehtaan alueen rakennuskanta oli 
tuolloin vahva. Tohmajärven ra-

Uusi-Värtsiläntie Peijonniemestä entiselle Rautatehtaalle päin.

Tienviitat  Vääräkoskentie ja Uusi-Värtsiläntie radan tuntumassa 2014. 

Peijonniemen  kolmikerroksinen koulu 2014 (lakkautettiin 2009).
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kennustarkastajan 10.10.2014 tie-
don mukaan tehdasalueen omis-
taa nykyään Tohmakivi Oy, joka 
sai ympäristöluvan 2002 kalkkiki-
ven jauhatukseen, sahaukseen ja 
varastointiin. Laajan tehdasalu-
een suuret tiilirakennukset pihoi-
neen ovat tänään kuin ”aavekau-
pungista”.

Wärtsilä-yhtiö palveli 
ja kehitti eri toimialoja
Wärtsilän teollisuus palveli kan-
san arkea.  Maatalouden uudistus-
toimet 1800-luvulla ja 1900-luvun 
alussa edellyttivät myös työväli-
neiden kehittämistä ja tuottamis-
ta. Metsien arvon nousu merkit-
si erityisesti tukkipuun kysynnän 
kasvua. Maataloudessa siirryttiin 
1950- ja 1960-luvuilla traktorien 
käyttöön.  Tämä edellytti kaluston 
ja välineistön tuotekehittelyä.  Yri-
tykset solmivat kauppayhteyksiä 
myös ulkomaille. Tärkeitä vienti-
maita olivat Ruotsi, Saksan Liitto-
tasavalta, Englanti ja Ranska.

Työvoimapula 1970–luvun al-
kuvuosina vaikeutti telakoiden 
toimintaa. Wärtsilä joutui käyt-
tämään vierasta ulkopuolista työ-
voimaa, mikä nosti palkkauskus-
tannuksia 1/5:lla. Wärtsilän Turun 
telakka oli Suomen suurin telakka 
ja työnantaja. Vuonna 1971 telak-
ka työllisti 5300 työntekijää.  Työl-
lisyystilanne kuitenkin nopeasti 
huononi. Pernon kallioon louhittu 
noin 400 miljoonaa maksanut uu-
denaikainen ja kilpailukykyinen te-
lakkalaitos valmistui samoihin ai-
koihin. Siitä tuli yksi maailman 
nykyaikaisimmista telakoista. Tu-
run ja Pernon telakoiden toiminta 
yhdistettiin yhteisen Wärtsilän joh-
don alaiseksi. 

Lyhentyneet työviikot, lomautuk-
set ja lakkosuma (166 eri lakkoa) 
sekoittivat rajusti telakkatoimin-
taa. Vuoden 1976 aikana menetet-
tiin lakkojen vuoksi ainakin 46000 
työpäivää ja muista syistä 23000 
työpäivää. Wärtsilän piti suorittaa 
investointitavaroiden luovutukset 
tilaajille sovitun aikataulun mukai-
sesti. Lukuisat laittomat lakot vaa-
ransivat yhtiön toiminnan uskot-
tavuutta. Päästiin kaksivuotisiin 
työehtosopimuksiin, jotka vahvis-
tivat yhtiön ja sen työntekijöiden 
yhteistyötä ja toiminnan vakautta. 
Yhtiö perusti Wärtsilän Työsuojelu-
toimiston hoitamaan työsuojeluun 
ja työterveyshuoltoon liittyviä toi-
mia. Telakoille ja tehtaille perustet-
tiin 15 terveysasemaa. 

Uuden-Värtsilän rautatehtaan, nykyisen Tohmakivi Oy:n aluetta 2014.

Uusi-Värtsiläntien talonäkymiä.
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Metsähallitus ja Sahateollisuus 1859–1959 100 
vuotta. EPK. Nils Ludvig Arppe  
oli mukana metsälain valmistelussa.

SAK Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö 50 
vuotta 15.4.1957 ja Pietarsaari 29.6.1958. EPK.

STK Suomen 
Työnantajain Keskusliitto 

50 vuotta. 27.9.1957. 
Postimerkki.

Wärtsilän toimialoja 
vuonna 1984

Wärtsilän kuusi eri toimialaa Suo-
messa kertovat yhtiön vankasta 
asemasta ja toiminnan monipuoli-
suudesta.
– Telakkaryhmään kuuluivat Turun 

telakka Pernossa ja Helsingin te-
lakka, laivankorjaus Turussa ja 
Kotkassa sekä telakkaryhmän 
toiminta Piikkiössä, Paraisilla ja 
Ylivieskassa.

– Dieselryhmän tehtaat toimivat 
Vaasassa ja Turussa.

– Konepajaryhmään kuuluivat 
Järvenpään tehdas ja Wärtsi-
lä Engineering Automation sekä 

Pietarsaaren pesulakone-, maa-
talouskone- ja venttiilituotannon 
tehtaat.

– Teknisen posliinin ryhmän muo-

dostivat Tammisaaren Posliini, 
Evak Vacuum Systems Helsinki 
ja Turun Posliini.   

– Lukkoryhmään kuuluivat Joen-

Wärtsilän osakekirja 1984. 
Wärtsilä meni ensimmäisenä 
suomalaisena yrityksenä 
Lontoon arvopaperipörssiin 
1984. Yhtiö korotti tuolloin 
osakepääomaansa.

Rautaruukki Oy. Vuoden 
1984 vaihtuvakorkoinen 
joukkovelkakirjalaina. Myös 
Wärtsilä osallistui Rautaruukin 
perustamiseen
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suun tehdas, Ava-tehdas Ry-
mättylästä, Björkbodan tehdas 
Dragsfjärdistä, Oy Excelsior Ab 
Tampere ja Valvontaelektroniik-
ka Helsingistä. 

– Kulutustavararyhmän muodosti-
vat Arabia, Helsinki ja Nuutajär-
ven Lasi, Nuutajärvi.
Wärtsilän voimalaitokset sijait-

sivat Tohmajärvellä ja Kiihtelys-
vaarassa. Wärtsilän Keskinäisen 
Vakuutusyhtiön keskuspaikka oli 
Helsinki.  Yhtiöllä oli kolme tuotan-
tolaitosta USA:ssa sekä Kanadassa 
ja Singaporessa kummassakin yk-
si laitos. Wärtsilän 22 myyntiyhti-
öitä ja edustustoa toimi eri puolil-
la maapalloa. 

Wärtsilä - 
laivanrakentaja

Maailman suurin risteilyalus Royal 
Princess luovutettiin englantilaisel-
le tilaajalle 30.10.1984.  Wärtsilä 
sai Neuvostoliitolta suuren jään-
murtajatilauksen marraskuussa 
1984. Valmet Oy ja Oy Wärtsilä 
Ab ilmoittivat 30.5.1986 telakka- 
ja paperikoneteollisuutensa toi-
mialan rationalisoinnista. Wärt-
silä Meriteollisuus päätti lopettaa 
tytäryhtiönsä Oy Laivateollisuus 
Ab telakan Turusta 1988. Telakka 
oli valmistanut ensimmäisen Suo-
messa rakennetun matkustajasu-
kellusveneen 1987. Turun telakalta 
laskettiin vesille maailman suurin 
risteilyalus ja autolautta Cinderel-
la 15.4.1989. Ensimmäinen Suo-
messa rakennettu ydinpolttoainet-
ta käyttävä jäänmurtaja valmistui 
Helsingin telakalta 1987.  

Wärtsilä oli ollut jäänmurtaji-

en osaavin ja tuotteliain rakenta-
ja.  Wärtsilä valtasi markkinoita 
suurten risteilijöiden ja matkusta-
ja-alusten rakentajana.  Wärtsilän 
telakan johtaja Martin Saarikangas 
kertoi 1982 Wärtsilän olleen maa-
ilman johtava risteilijöiden raken-
taja Song of American–risteilijän 
(pituus 214 m) luovutuksen yhte-
ydessä seuraavaa: ”Uskomme ole-
vamme markkinajohtaja nyt ja tu-
levaisuudessa, sillä valttejamme 
ovat hyvä laatu, täsmällinen toi-
mitus ja uudet ideat, kaikki maa-
ilmanmarkkinahintaan.”  Mainitta-
koon, että Wärtsilän perustaja Nils 
Ludvig Arppe oli aloittanut höyry-
voimalla käyvän laivakannan ra-
kentamisen Suomessa 150 vuotta 
aiemmin. Wärtsilän kehityskaa-
ri myös laivanrakentajana on ollut 
valtava. 

Wärtsilän 
telakkateollisuus 

kaatui -  Wärtsilän 
järjestelyt

Kauko-Idässä havaittiin maail-
manmarkkinoiden laivanrakennus-
mahdollisuudet. Kilpailu koveni.  
Wärtsilän telakkateollisuus jou-
tui kannattavuuskriisiin. Valmetin 
ja Wärtsilän telakat yhdistivät voi-
mansa tulosvastuulliseksi Wärtsilä 
Meriteollisuus-yritykseksi, joka ir-
rotettiin emoyhtiöstä 1987. Yritys 
lopetti Helsingin Vuosaaren telakan 
toiminnan. Sekään ei auttanut. Yri-
tys kaatui Suomen teollisuushisto-
rian suurimpaan konkurssiin 1989. 
Tilauskannan jatkamiseksi Suo-
men valtio otti vastatakseen 50 % 

veloista. Konkurssin kautta 1989 
toiminta siirtyi Masa-Yards'ille. Yh-
tiön toimitusjohtajaksi tuli Martin 
Saarikangas. 

Vahvistaakseen asemaansa Oy 
Wärtsilä Ab ja Oy Lohja Ab yhdis-
tyivät 1990. Lohja Oy alkoi sulattaa 
Wärtsilää samana vuonna.  Uuden 
yhtiön nimeksi tuli vuoden 1991 
alussa Metra Oy (Metalli ja Raken-
nus), joka karsi toimintojaan, ku-
ten lukko-, lasi- ja posliinitehtaita, 
Lohjalta siirtynyttä rakennusteolli-
suutta ja elektronitehdasta (nyk. 
Elcotec Oyj).  Yritys keskittyi me-
rimoottoreiden ja voimalaitosten 
valmistukseen ja huoltoon.  Metra 
muutti nimensä takaisin Wärtsiläk-
si vuonna 2000.  Wärtsilä aloitti he-
ti Metra-vaiheen jälkeen aktiivisen 
toimialansa rakentamisen ja laa-
jentamisen ostojen, laajennusten 
ja erilaisten sopimusten kautta.

Telakoiden 
omistussuhteet ja 
nimet vaihtuvat 

Masa-Yardsilta Helsingin ja Tu-
run telakat siirtyivät toisen nor-
jalaisyrityksen haltuun 1991 ja 
edelleen 2002 perustetun Aker 
Kværner Yardsin omistukseen 
(omistusosuudet Kværner  50 % ja 
Aker RGI 50 %). Seuraavat omis-
tusjärjestelyt tehtiin 2004. Vuon-
na 2005 sovittiin jälleen omistus-
järjestelyistä. Yhtiö sai 2006 nimen 
Aker Yards Oy. Oslossa pääkontto-
riaan pitävän kansainvälisen Aker 
Yardsin laivanrakennusryhmän ja 
sen kaikkien tytäryhtiöiden yhteis-
nimeksi tuli 2008 STX Europe.  STX 
Finland Cruise Oy-nimi muutettiin 
STX Finland Oy:ksi.

STX Finland ja Venäjän valtion 
omistama USC sopivat joulukuussa 
2010 yhteisyrityksestä nimeltään 
Archtec Helsinki Shipyard. Uusi yh-
tiö aloitti toimintansa huhtikuussa 
2011. Syksyllä 2013 alettiin val-
mistella omistuksen siirtämisestä 
venäläisomistukseen. Mikäli yhtiö 
siirtyy venäläisomistukseen, Hel-
singin telakka tulee Viipurin tela-
kan alaisuuteen.  

Suomen valtio ja saksalainen 
Meyer Werft sopivat Turun telakan 
ostosta eteläkorealaiselta STX:ltä. 
Ostosopimus vahvistettiin syys-
kuussa 2014. Vuonna 1795 perus-
tetulla Meyerin telakalla on enem-
mistöosuus. Turun telakka jatkaa 
yhteistyötä suomalaisten alihank-
kijoiden kanssa.  Mainittakoon, et-
tä TUI Cruises on tilannut telakalta 
kaksi uutta risteilijää tilausarvol-

Risteilylautta  M/S Silja Serenade rakennettiin Turun uudella  telakalla. 
Aluksen pituus on 203 m, leveys 31,5 m, korkeus 59 m ja syväys  
6,8 m. Sen pääkoneistona toimii Wärtsilä-Vasa 9 R 46, jonka koneteho 
on 32580 KW.
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taan lähes 1 miljardi euroa. Työl-
lisyysvaikutus on noin 10000 hen-
kilötyövuotta.

Dieselmoottoreiden 
valmistuksesta 

Wärtsilän kulmakivi  
Wärtsilä osti Kruppilta lisenssin 
dieselien valmistukseen jo vuon-
na 1938. Wärtsilän suunnittele-
ma dieselmoottori ”Wärtsilä Vasa 
24” esiteltiin 1960. Wärtsilä Die-
sel muodostettiin erilliseksi tytär-
yhtiöksi 1980-luvulla. Wärtsilää 
seurannut Metra osti useita pieniä 
dieselien valmistajia. Ostettuaan 
konkurssiin joutuneen Bremer Vul-
canin osuuden (½) New Sluter Die-
selistä (NSD) vuonna 1997 Metra 
nousi maailman johtaviin dieselien 
valmistajiin. Toinen puolikas kon-
kurssiyhtiöstä kuului Italian val-
tion telakkayhtiölle Fincanteriel-
le. Yritykset fuusioituivat.  Syntyi 
Uusi Wärtsilä NSD. Vuosituhan-
nen lopulla Wärtsilä valmisti no-
peakäyntisiä dieselmoottoreita yh-
dysvaltalaisyrityksen Cumminsin 
kanssa.

Wärtsilä organisoi 
toimintakenttänsä

Wärtsilä näyttää noudattavan Wil-
helm Wahlforssin toimintatapaa 

yrityksen laajentamiseksi sulaut-
tamalla ja liittämällä sopimuksin 
tarkoituksenmukaista kapasiteet-
tia tavoitteiden saavuttamisek-
si. Wärtsilä on pitänyt nimensä 
ja aktiivisen tapansa toimia levit-
täytyessään maailmanlaajuiseksi 
suuryritykseksi. Jatkuva kehitys-
työ on ollut Wärtsilän toiminnan 
yksi johtava toimintaperiaate. 
Wärtsilä on jakanut kenttänsä kol-
meen toimialaan, joiden toimenku-
vat ovat yhtiön mukaan seuraavat:

Wärtsilän Ship Power tu-
kee meriteollisuusasiakkaiden-
sa liiketoimintaa monipuolises-
ti ja tehokkaasti (taloudelliset ja 
ympäristömyönteiset integroidut 
järjestelmät, ratkaisut ja tuotteet). 
Alan teknologiajohtajuus, osaava 
ja omistautunut henkilökunta luo-
vat edellytykset luoda optimoitu-
ja elinkaariratkaisuja eri puolilla 
maailmaa. 

Wärtsilän Power Plants on 
hajautetun energiatuotannon 
markkinoiden joustavien voimala-
ratkaisujen toimittaja (perusvoi-
mantuotanto, sähköverkon vakaa 
toiminta ja kuormitushuippujen 
tasaamiseen tarkoitetut voimalat, 
teollisuuden oman energiatuotan-
non sekä öljy- ja kaasuteollisuu-
den tarpeet). Yhtiö luo lisäarvoa 
ympäristömyönteisillä energiarat-
kaisuilla, jotka mahdollistavat 

maailmanlaajuisen siirtymisen 
kestävämpään ja uudenaikaisem-
paan energiastruktuuriin.

Wärtsilä Services tukee asia-
kasta toimitetun järjestelmän ko-
ko elinkaaren ajan optimoimalla 
laitteiston hyötysuhdetta ja suori-
tuskykyä. Yhtiö tarjoaa toimialan 
kattavimman palveluvalikoiman ja 
laajimman palveluverkoston sekä 
voimala- että merenkulkumarkki-
noilla toimiville asiakkaille. Yhtiö 
on sitoutunut tarjoamaan korkeaa 
laatua ja asiantuntevaa tukea se-
kä varmistamaan palvelujen saa-
tavuus myös ympäristön kannalta 
parhaalla mahdollisella tavalla.      

Wärtsilällä on vahva maailman-
laajuinen markkina-asema kaikilla 
toimintansa pääsektoreilla. Wärt-
silä liittyi YK:n Global Compact 
aloitteeseen 2010 kestävän kehi-
tyksen liiketoiminnan käytäntöi-
hin sekä sen ihmisoikeuksia, työ-
voimaa, ympäristöä ja korruptiota 
koskeviin periaatteisiin.

Wärtsilän  50 DF –monipolttoai-
nemoottorit suorittivat kaikki vaa-
dittavat kuormitustestit. Painolas-
tivesien uusi käsittelyjärjestelmä 
sai 2004 IMO Convertionin mukai-
sen tyyppihyväksynnän. Wärtsilän 
kaasumoottoreita myytiin yli 2000 
kappaletta. Näiden käyttötunte-
ja kertyi yli 7 miljoonaa maa- ja 
merisovelluksissa. Suurissa ja erit-

Wärtsilä 2013 Liikevaihto Tilauskertymä Tilauskanta Henkilöstö 

Wärtsilä Ship Power 1325.000.000 € 1662.000.000 € 2289.000.000 €     3612

Wärtsilä Power Plants 1459.000.000 € 1292.000.000 € 1367.000.000 €     1053

Wärtsilä Services 1842.000.000 € 1885.000.000 €   751.000.000 €   10785

”Wärtsilä-logo symbolisoi 
aaltoenergiaa maalla ja merellä”.

Wärtsilän moottorit 2013 ST. 
Maarten-risteilijöissä: Oasis of 
the Seas, Ruby Princess, Allure 
of the Seas ja Queen Victoria. 
Postimerkit.
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täin suurissa konttialuksissa käy-
tettävä uusi Wärtsilä x92 mootto-
ri saatiin käyttöön 2012. Vuonna 
2013 Wärtsilä toi markkinoille 
”kattavan valikoiman” uusia ma-
talapaineteknologiaan perustuvia 
moottoreita ja lanseerattiin hidas-
käyntinen 2-tahtinen monipoltto-
ainemoottori. Wärtsilä valmisti öl-
jyntuotannossa syntyvän kaasun 
energiaksi muuttavan Gas-Refor-
mer-tuotteen. Potkurivalikoimaa ja 
useita eri moottorilajeja kehitettiin 
edelleen. Wärtsilä sai Euroopan in-
vestointipankeilta lainaa 200 mil-
joonaa euroa tutkimus- ja kehitys-
toimintaan.  

Brittiyhtiö Rolls-Royce otti yhti-
öön yhteyttä ”alustavalla ehdotuk-
sella mahdollisesta ostotarjoukses-
ta”.  Asiasta ei ole kuitenkaan enää 
neuvotteluja. Mikäli Wärtsilä myy-
täisiin, kauppa olisi STT:n mukaan 
ylivoimaisesti suurin yrityskauppa 
Suomen historiassa.  Rolls-Royce 
on suuri lentokonemoottoreiden 
valmistaja. Se valmistaa myös lai-
vojen moottoreita ja muita laittei-
ta. Uutistoimisto Reutersin Wärtsi-
lästä saaman tiedon mukaan Rolls 
– Royce oli kiinnostunut ostamaan 
koko yhtiön.  

Wärtsilä keskinopeiden 
laivamoottoreiden 
maailman suurin 

valmistaja
Wärtsilän markkinaosuus oli hei-
nä -elokuussa 2013 keskinopei-
den laivamoottorien valmistukses-
sa peräti 49 % ja hidaskäyntisissä 
moottoreissa 10 %.  Kaasu- ja nes-
tekäyttöisissä voimaloissa Wärt-
silän markkinaosuus oli 6 %. 
Voimaloita Wärtsilä toimittaa koko-
naistoimituksina ja tarjoaa huolto-

palveluja. 
Wärtsilän dieselmoottoreiden sy-

linterin halkaisijat ovat välillä 20–
96 cm. Nelitahtiset keskinopeat 
moottorit ovat yrityksen päätuo-
te. Moottoreiden sylinteriluvut ovat 
välillä 4–20. Tehokkain moottori on 
2300 tonnia painava 14-sylinteri-
nen 2-tahtidiesel, jonka kampiak-
seli painaa peräti 300 tonnia. Täs-
sä moottorissa nämä 12 kpl 1820 
litran sylinteriä toimivat rinnakkain 
ja jokainen niistä tuottaa 7780 he-
vosvoimaa. 

Wärtsilän moottorit 
maailman nopeimpaan 

autolauttaan
Wärtsilän moottorit kiihdyttävät 
Buques-varustamolle rakennetun 
maailman nopeimman autolautan 

Francisco-katamaraanin 108 kilo-
metrin huippunopeuteen Uruguayn 
ja Argentiinan välisessä matkusta-
jaliikenteessä. Lähes 100 m pitkään 
alukseen mahtuu 1000 matkusta-
jaa ja 150 autoa. Sen kerrotaan kil-
pailevan lentokoneiden kanssa Ar-
gentiinan ja Uruquayn välisessä 
liikenteessä. Francisco on raken-
nettu Incat Tasmanian telakalla 
Australiassa. Se käyttää polttoai-
neenaan nesteytettyä maakaasua.

Monipolttoaine-
moottoreita ja 
pakokaasujen 

puhdistusjärjestelmiä
Yhtiö tarjoaa tiedotteensa mukaan: 
”Ratkaisuja, tuotteita ja palveluja 
öljy- ja kaasuteollisuuden käyttöön 
sekä tutkimus-. tuotanto-, kulje-

Wärtsilä-moottorit 2013 Pitcairn-ristelijöissä. Postimerkit.

Yläsatamakatu 9 B, 80100 Joensuu
www.karelcom.fi

www.pohjola.fi
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Wärtsilän osakkeen kurssiarvoja 1995-2014 kunkin vuoden lokakuun 10. päivän pörssitiedon mu-
kaan

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

31,96 44,91 23,23 15,81 17,30 19,56 18,97 10,70 13,14 20,40 26,35 30,84 49,20 20,02

2009 2010 2011 2012 2013 2014

27,55 48,49 18,87 25,87 32,54 33,19

tus-, varastointi- että jalostusvai-
heissa, sekä maassa että merellä.” 
Teknologia ja Talous–lehden uuti-
nen 30.3.2014 kertoo Wärtsilän 
saaneen useita pakokaasujen puh-
distusjärjestelmien tilauksia lai-
voihin, jotka rakennetaan Hyundai 
Heavy Industries telakoilla.  Sovit-
tuja tilauksia oli tehty maaliskuun 
loppuun 2014 mennessä 94 kappa-
letta 45 alukseen. 

 
Wärtsilän talous ja 

kehitysnäkymät
Wärtsilä meni ensimmäisenä suo-
malaisena yrityksenä Lontoon ar-
vopaperipörssiin 1984. Yhtiö ko-
rotti tuolloin osakepääomaansa.   
Tänään Wärtsilä kuuluu Helsingin 
pörssin suurimpiin yhtiöihin. Sen 
markkina-arvo on lähes 7 miljar-
dia euroa, liikevaihto 2013 4,7 mil-
jardia euroa ja liikevoitto 515.000 
euroa. Pääoman tuotto oli korkea 
21,6 %. Wärtsilän osakkeista ¼ on 
kotitalouksilla ja puolet ulkomais-
ten ja hallintarekisteröityjen omis-
tajien omistuksessa. Mainittakoon, 
että kymmenen suurimman omis-
tajan joukkoon kuuluu kuusi suo-
malaista eläkevakuutusyhtiötä. 
Wärtsilä Oyj:n kurssikehitystä pi-
detään hyvänä.  

Osakkeiden pörssiarvot heijas-
televat kansainvälisen ja Suomen 
talouden vaihteluita sekä Wärtsilän 

Lähteet: Kauppalehti ja Helsingin pörssi.

omien toimintojen menestymis-
tä maailman markkinoilla. Wärt-
silän osakkeen alin kurssiarvo on 
vuoden 2002 10,70 euroa. Vuon-
na 2008 Suomi koki taloudellisen 
kriisin. Se näkyy myös Wärtsilän 
osakkeiden hinnan romahdukse-
na 49 eurosta 20 euroon.  Vuosi-
na 2010 ja 2011 osakkeiden ar-
vot kokivat samanlaisen vaihtelun. 
Tänään osakkeen kurssiarvo on lä-
hes kaksinkertainen vuoden 2011 
pörssiarvoon nähden.   

Wärtsilä kertoo tiedotteessaan 
konserninjohtaja Rosengrenin ar-
viosta vuodelle 2014: ”Markkina-
näkymämme vuodelle 2014 ovat 
edelleen varovaiset, vaikka joil-
lakin alueilla on nähtävissä pien-
tä parannusta. Odotamme liike-
vaihdon kasvavan hieman vuonna 
2014 ja kannattavuuden säilyvän 
vuoden 2013 tasolla.”

 Wärtsilä pystyy toimittamaan 
”avaimet käteen” - kokonaispalve-
luja sekä voimanlähdepaketteja ja 
huollon kokonaispalveluja omille 
tuotteilleen niiden elinkaaren ajak-
si.  Wärtsilä on toimittanut laiva-
teknologiaa ja voimalaitoksia 165 
maahan. Suurimmat tuotantoyk-
siköt ovat Vaasassa ja Triestessä.  
Wärtsilän pääkonttori on Helsin-
gin Hakaniemessä.  Yli 200 toimi-
pistettä sijaitsee 70:ssä eri maas-
sa. Yhtiön palveluksessa on lähes 
18900 henkilöä. 

Wärtsilän uudet tekniset ratkai-
sut, kansainvälinen yhteistyö ja 
koulutus ovat avaimia yrityksen 
kasvulle. Wärtsilä toimii monialai-
sesti toisiaan tukevilla sektoreil-
la. Wärtsilän mukaan kestävä ke-
hitys on kestävän arvon luomista 
yrityksen sidosryhmille.  Yrityksen 
menestys perustuu jokaisen työn-
tekijänsä panokseen tavoitteiden 
suunnassa.   Wärtsilä on kasvanut 
monien vaiheiden jälkeen pienes-
tä karjalaiskylästä 180 vuodessa 
pääsektorinsa markkinajohtajaksi 
ja vastuulliseksi kestävän kehityk-
sen toimijaksi maailmalla. 

Lähteitä: 
Paavo Haavikko: Wärtsilä 1834 – 1984. 
Wärtsilä-yhtiön ja siihen liitettyjen yri-
tysten kehitysvaiheita kansainvälisty-
väksi monialayritykseksi. Porvoo 1984. 
Riitta Hjerppe: Suurimmat yritykset 
Suomen teollisuudessa 1844-1975. 
Helsinki 1979. Liitetaulukot.
Unto Martikainen (toim.): Vireä Van-
ha Värtsilä. Värtsiläisten Seura ry.  PR-
OFFSET,  Joensuu 2012.
Olof Mustelin: Nils Ludvig Arppe – Kar-
jalan teollisuuden perustaja. Porvoo 
1973.
Benedict Zilliacus: Wilhelm Wahlforss. 
Porvoo 1984.
Kauppalehti.
Tekniikka ja Talous 2014.
Wärtsilän tiedotteet, Wärtsilän viralliset 
sivut, Wikipedia
Värtsi – Värtsilän verkkolehti.
 Suomen Tietotoimisto.
 Helsingin pörssi.
 Sanomalehti Karjalainen. 
Raimo Vänskän arkisto.

tunnukset saat
Puukeskuksen

myyntipalvelusta

Puh. 020 55 66100
myynti.tilaukset@puukeskus.fi

Extranet -

Omat SivutKarjalan Pultti Oy
Salpakatu 6

80100 Joensuu
puh. 020 758 1300 

www.karjalanpultti.fi
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Maastricht 2014  -setelimessut 
Valkenburgissa 

Martti Puustinen 

Hollannin-matkalla olivat mu-
kana puheenjohtaja Teemu 
Kortelainen ja Seija Korte-

lainen sekä Martti Puustinen. Läh-
dimme Lappeenrannasta 24.9. klo 

10.00 edullisella Ryanairilla Düs-
seldor in, josta sitten jatkettiin 
taksilla Valkenburgiin, jonne oli 
matkaa 120 kilometriä. Majoitum-
me perhehotelli La Piazzaan, jossa 

Katu autiona klo 6 aamulla. Näkymiä Valkenburgista ja sen katukahviloista.

on erittäin ystävällinen isäntäpari 
ja henkilökunta, ja hyvää ja mo-
nenlaista ruokaa ja annoksia, piz-
zojen lisäksi.  

Valkenburg on idyllinen saksa-
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”Täällä ollaan.”

Myytäviä rahaläjiä ja kansioita.
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Iloinen kauppiaspariskunta italiasta, Anna Locatelli ja Francesco Spinelli.

lais-hollantilainen pikkukaupunki, 
jossa lienee alle 10.000 asukasta. 
Pääsääntöinen tulonlähde on turis-
mi, katukahviloita useita kymme-
niä ja tuolipaikkoja tuhansia. Val-
kenburgissa järjestetään keväällä 
ja syksyllä setelirahamessut. 

Parkhotel Valkenburgissa jär-
jestetään pienimuotoiset ”varjo-
messut” kahtena päivänä ennen 
päämessupäiviä. Samoja myyjiä 
on molemmissa paikoissa, mutta 
päämessuilla tietysti moninkertai-
sesti. Varjomessuilla tehdään alus-
tavia kauppoja tai tilauksia. Var-
jomessuilla myydään pääsyliput 
varjomessuille ja Maastrich-mes-
suille. Sisäänpääsylippu on todel-
la hinnakas, 125 €, joka oikeuttaa 
näihin kaikkiin messutapahtumiin. 
Setelimessut järjestettiin keväällä 
ja nyt syksyllä 26.9.2014, joka on 
messupäivä kauppiaille, ja 27. ja 
28.9.2014 kauppiaille ja yleisölle.  
Vartiointi on tarkkaa.  

Messut ovat Polfermolen-nimi-
sessä urheiluhallissa, joka on pyö-
räilijöiden tapaamiskeskus. Hol-
lantilaiset ovat pyöräilykansaa ja 
Valkenburg on pyöräilijöiden ”pää-
kaupunki”. Vuosittaiseen pyöräi-
lykilpailuun osallistuu yli 10.000 
pyöräilijää. Lauantaisin ja sunnun-
taisin hotellimme ohi polkee var-
maan 100–200 pyöräilijää päiväs-
sä.

Setelimessut on pääsääntöises-
ti tarkoitettu ainoastaan paperira-
hojen myyntiin. Rahamessut ovat 
kansainvälinen suurtapahtuma, 
jossa on myyjiä ja ostajia ympä-
ri maailmaa ja kaikista maanosis-
ta ja seteleitä kaikkialta kymmeniä 
tuhansia vai liekö satoja tuhansia. 
Myytävien seteleiden arvot ovat 
wc-paperiarvosta kymmeniin tu-
hansiin euroihin. Yleensä setelit 
ovat unc-laaatuisia sekä erittäin 
hyväkuntoisia. Myynnissä on myös 
suomalaisia rahoja. 

Myytävänä oli 100 tai 200 kap-
paleen pusseissa sekoitus rahoja 
edesmenneistä kommunistimais-
ta, tuntemattomiin Aasian ja Afri-
kan maihin, valtamerien saarival-
tioista maihin, joissa oli in aatio 
kymmeniä tuhansia vuodessa. Se-
teleiden arvo oli aamulla jotain ja 
illalla sillä ei ollut mitään arvoa 
enää.  Zimbabwen setelissä suu-
rimmassa oli muistaakseni 1 ja 14 
nollaa (100.000.000.000.000). 

Messut teki nyt mielenkiintoisiksi 
se, kun juuri 23.9. oli uuden 10 € 
setelin julkaisupäivä. Samoin Mari-
on Dragin allekirjoittama 500 € se-
teli N eli Itävallan  F007 oli unc-
laatuisena myynnissä, mutta uutta 
F008 ei vielä löytynyt. 

Messuilla tapasimme useita Eu-
roopan johtavia rahakauppiaita se-
kä myös Euroguru Guy Sohierin.

Samoin saimme uuden Guy So-
hierin julkaiseman Les Eurobillets 
2002–2013 -kirjan, jossa on myös 
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Guy Sohier, Tommi Kortelainen ja Teemu Kortelainen kertaamassa päivän messutapahtumat.

puheenjohtajamme Teemu Korte-
laisen kirjoitus (Preface from Fin-
land). Guyn kirja On paras tie-
topankki, mitä euroseteleillä on 
numismaattisessa mielessä. Kirja 
on saatavilla Finmani Oy:ltä. 

Jos harrastaa tosissaan esimer-
kiksi eurojen keräilyä, niin kannat-
taisi kerran ainakin käydä näillä 

Perhehotelin johtajalle annettiin 
Sohierin uusin kirja lahjaksi.

setelimessuilla, ainakin minulle on 
laajentunut käsitys tästä hienosta 
ja laajasta harrastuksesta. Voisin 
jopa sanoa, että rahassa ei raha 
ole hukassa, kun vaan järki on mu-
kana ostoissa.

Lisätietoja näistä messuista  
löytyy netistä: www.papermoney-maastricht.eu
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Eksoottisia seteleitä  
Valkenburgin messuilta 

Bermudan ja Caymansaarten seteleitä. Näissä on huomioitavaa, 
että kaikissa on sama setelin numero, mikä tekee niistä vielä 

ainutlaatuisempia.

Martti Puustinen
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Caymansaarten 
seteleitä
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Matkapassi Venäänmaalle 1868
Tuusniemen pitäjän Ohtaan-
niemen kylän työmies Pål 
Koistinen on saanut kuver-
nööriltä vuonna 1868 kuuden 
kuukauden passin matkustel-
lakseen Venäjällä. 

Mukavasti ovat miehen tun-
tomerkitkin esillä, muun mu-
assa kasvot ja nenä ”vanl.” eli 
tarkoittanee että ne ovat ta-
valliset. Ja kääntöpuolella on 
tiukat sanktiot mm. passin 
väärinkäytöstä. Ja rangaistus 
on vaimoihmiselle eri määrä 
raippoja kuin miehenpuolelle. 

Löysin tämän passin en-
tiseltä työpaikaltani kaato-
paikalle menossa olleelta 
kuormalavalta – kun oli tyh-
jennetty mukamas tarpee-
tonta roinaa kellaritiloista hä-
vitettäväksi. 

Matti Virrantalo

Lounaskahvio
Pamilo

Pamilonkatu 7 
80100 JOENSUU 
puh. 013 224 789 

Rahaliike 
Lehtola&Lehtola Oy

 
Ostamme, myymme Suomi-setelit ja -kolikot.

Valikoimastamme löytyy myös
eurokolikot ja keräilyyn liittyvät tarvikkeet.

Ilmarisenkatu 8
 33100 Tampere

p. 03 2122316, 0400 130 722
www.llshop.fi
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KENRAALIKUVERNÖÖRIN 
MÄÄRÄYS

Suomenmaan Kenraalikuvernöörin syksyllä 
1915 antama pakollinen määräys vaihtorahoja 
koskien.

Alle käsin kirjoitettu teksti kertoo, että määrä-
ys on saatettu kansan tietoisuuteen Rääkkyläs-
sä kirkkoherra Blombergin toimesta 12.9.1915 – 
eli 99 vuotta sitten. Määräys on julkaistu myös 
ruotsiksi ja venäjäksi.  

Juha Marienberg 

ISIP OY /
ASIAKASLÄHTÖINEN

LVI-MYYMÄLÄ /
ASENNUSPALVELURaatekankaantie 22 a 

puh. 020 779 0710
Avoinna arkisin 7–17
 la 9–13

–kaikki lämpöön, veteen ja ilmastointiin liittyvät osat ja asennukset.

Joensuun Tilintarkastus Oy
Seppo Åkerlund

Siltakatu 18, 80100 Joensuu
http://www.joensuuntilintarkastus.fi/

Tuulilasin 
vaihto ja korjaus!

KARJALAN
PURKU-POJAT
Lylykoskentie 27, Joensuu

Avoinna: ma–pe klo 8.00 –16.30, la suljettu

www.karjalanpurkupojat.fi
meiltä purkuosat  ostamme kolariautoja

0400 229 800

NSG Group Flat Glass Business
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POHJOIS- KARJALAN NUMISMAATIKOT RY

Toimintasuunnitelma  
vuodelle 2015

Yleistä
Yhdistyksen kotipaikka on Joensuu ja pääasiallinen 
toiminta-alueemme on itäinen Suomi. Pinta-alaltaan 
laajana se tarjoaa haastetta yhdistyksemme operatii-
viselle johdolle. Nettiaika on luonut omat haasteen-
sa, etenkin nuorten keräilijöiden yhdistysaktiviteetti 
on enemmän kotisivujen ja niiden viestinnän varas-
sa kuin kerhoiltojen sanoman kautta. Kotisivujen si-
sällöllä ja visuaalisella ilmeellä on merkittävä vaikutus 
nuorten aktiivisuuteen keräilyssä ja monelle se mer-
kitsee enemmän kuin kotiseutu. Yhdistyksellämme on 
myös useita eurooppalaisia eurokeräilijöitä ja raha-
kauppiaita, tuoden omalta osaltaan uutta haastetta 
ja näkemystä toimintaamme. Näiden yhteyksien jat-
kojalostaminen eurokeräilijöiden hyödyksi antaisi var-
masti uutta kipinää toimintaamme.

Toimintamme perustana ovat yhdistyksemme uu-
distetut säännöt. Jäsenmäärämme on hieman supis-
tunut jo toisena peräkkäisenä vuotena ja tämä suun-
ta on nyt katkaistava 45-vuotisjuhlavuonna. Tähän 
on erityisesti jäsenkunnan aktivoiduttava: puhumaan 
keräilystä harrastuksena sekä jäsenyyden tuomista 
eduista tietotaitona. Kerhoiltojen antia on myös lisät-
tävä ja mahdollisuutta kartuttaa kokoelmaansa huu-
tokaupoilla ja ostotoiminnalla. Tulevan vuoden pääta-
voite onkin saada uusia jäseniä luonnollisen poistuman 
tilalle sekä saada niin hallitus kuin jäsenistökin akti-
voitumaan ja huolehtimaan yhdistyksemme tulevai-
suudesta. Edellä mainittu päätavoite vaatii aikaa ja 
sitoutumista vetäjiltä. Ongelman ratkaisut eivät ole 
yksiselitteisiä – on joko löydettävä talkoohenkeä tai 
oltava valmiita maksamaan siitä, että kaikki toimii. 
Hallituksen on jatkettava aktiivisemmin tutkimalla eri 
vaihtoehtoja vastaamaan nykyajan haasteisiin yhdis-
tystoiminnasta, niin nuorten kuin varttuneempienkin 
jäsenten aktiviteetin säilyttämiseksi. 

40-vuotisjuhlavuotemme kunniaksi perustettu Ra-
jan Raha -lehti on saavuttamassa päämääränsä, sen 
tärkeimmäksi anniksi aloitettu maakuntaamme käsit-
televä artikkelisarja saatiin nyt loppuun. RAJAN RA-
HA -lehtemme lento on päättymässä viiteen vuoteen. 
Tämä on osaltaan ikävää juuri ennen 45-vuotisjuh-
lavuoteemme valmistautumista. Lehti ei saavuttanut 
jäsenistömme keskuudessa sellaista intohimoa ja tar-
peellisuuden tunnetta, että sen tekemisellä olisi saa-
vutettu ”yhteiseen hiileen puhaltamisen” ilmiö, vaan 

päinvastoin se on koettu rasitteeksi, eikä siihen ole 
halua panostusta. Hallitus toivookin, että lehden teos-
ta vapautuneilla resursseilla vastaavasti saadaan uut-
ta puhtia kerhoiltoihin ja kotisivutoimintaan.

Tietokoneiden käyttö on yleistynyt myös seniorei-
den keskuudessa, ja pikkuhiljaa nekin, jotka vannoi-
vat ruutupaperiin, hakevat tietoa netistä yhä enene-
vissä määrin myös Pohjois-Karjalassa. Tästä syystä 
kotisivumme ovat entistä tärkeämmässä roolissa tie-
donjakajana, etenkin kun lehden ilmestyminen lakkaa. 
Etenkin nuorten keskuudessa kotisivumme on todet-
tu ylivoimaisesti tehokkaimmaksi tietoidusvälineek-
si.  Kotisivut hyvin päivitettyinä antavat mahdollisuu-
den samanaikaiseen tiedonjakoon euroista markkaan, 
puhdistuksesta säilytykseen.  Kaikilla ei ole mahdolli-
suutta saapua jokaiseen kerhoiltaan, siksi kotisivujen 
sisällöllä on ratkaiseva vaikutus tiedon jakamisessa. 

Tulevan toimintakauden haasteita on myös kerhoil-
tojen kehittämisessä, tapahtumaksi jonne kaikkien 
tekee mieli tulla, se luo yhteisöllisyyttä. Jatkamalla 
aktiivisesti myös lähikunnissa tapahtuvaa toimintaa 
infoiltojen merkeissä saadaan numismatiikasta kiin-
nostuneita mukaan ja erityisesti aktiiviseen kerhotoi-
mintaan. Nämä kaksi asiaa hyvin hoidettuna ovat yh-
distystoiminnan jatkuvuuden a ja o.

Euroaapisen päivitys on viimeistään vuonna 2015 
saatava valmiiksi. Euroaapisen päivityksen valmistu-
minen ja ilmestyminen on pitkälti ollut kiinni Euroop-
palaisista ja Oulun kerhon avustajistamme sekä jä-
senistämme koostuvan työryhmän aktiivisuudesta. 
Euroaapisen julkaisun hoitaa yhdistyksemme yksin.

Hallinto
Yhdistyksemme toimintaa ohjaa ja koordinoi, sekä 
käytännössä toteuttaa syyskokouksessa valittu pu-
heenjohtaja ja hallitus yhteisvastuullisesti, apunaan 
mahdolliset nimetyt toimikunnat ja ostopalvelut. Li-
säksi toivotaan aktiivijäsenistöltä tukea ideoineen hal-
litukselle.

Yhdistyksemme kerhokokoukset  
ja retket vuonna 2015

Kuukausikokoukset ovat joka kuukauden ensimmäi-
senä tiistaina ja osto-, myynti- ja vaihtotilaisuutena; 
kolmas tiistai lopetetaan osallistuja/ostajapulan takia.  
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SYYSKOKOUSKUTSU
Pohjois-Karjalan Numismaatikot ry:n sääntö-
määräinen syyskokous ti 4.11.2014 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 2015 toimintasuunnitelma

5. Päätetään toimihenkilöiden palkkioista

6. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksusta vuodelle 
2015 ja kannatusjäsenten vähimmäisjäsenmaksu

7. Päätetään Rajan Raha -lehden julkaisemisen jat-
kamisesta/lakkauttamisesta

8. Vahvistetaan vuoden 2015 tulo- ja menoarvio

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, joka toimii 
myös yhdistyksen puheenjohtajana, ja hallituk-
sen jäsenet erovuoroisten tilalle

10. Valitaan vuodelle 2015 kaksi (2) toiminnantarkas-
tajaa sekä heille varahenkilöt

11. Valitaan yhdistyksen edustajat liiton kokouksiin

12. Käsitellään jäsenten viimeistään kaksikymmen-
täyksi (21) vuorokautta ennen kokouksen pitoa 
kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle kokouksen 
käsiteltäväksi ilmoittamat asiat

13. Käsitellään muut asiat (epävirallisia) 

TERVETULOA

Hallitus

Kokouspaikkana on Joensuun ev.lut. seurakunnan 
kerhohuone, kerhoillat alkavat klo 18.00. Osoite 
on Rauhankatu 4, Joensuu. Kesäkuukausina (ke-
sä-, heinä-, elokuu) emme perinteisesti kokoonnu, 
ellei tilanne sitä vaadi. Toukokuussa kokoonnum-
me totuttuun tapaan Kiteellä. 

Kerhoiltojen osallistujamäärän supistuminen ny-
kyiselle tasolle on huolestuttava ilmiö ja vaatii joh-
toryhmältä toimenpiteitä. Retkiä järjestetään - mi-
käli tarvetta niiden järjestämiseen esiintyy.

Yhdistyksemme sääntömääräiset 
kokoukset:

7.4.2015 on kevät- ja 3.11.2O15 syyskokous.
Liiton kokoukset: Liiton vuosikokoukset 2015 

ovat keväällä Lahdessa ja syksyllä Hyvinkäällä (ai-
kataulut avoinna). Liiton kokouksissa yhdistyksel-
lämme vuonna 2015 on 2 ääntä. 

Tapahtumat vuonna 2O15
Hallitus järjestää perinteitä kunnioittavan kahvi-
tarjoilun ja pienen huutokaupan yhdistyksemme 
45-vuotisen taipaleen kunniaksi.

Jäsenet ja jäsenmaksut
Yhdistyksen jäsenmaksuksi hallitus esittää 25 € 
perusjäsenille. tällä summalla saamme pidettyä 
kotisivut paremmin ajan tasalla. Kannattajajäse-
niltä maksu on 150 €. Kannattajajäsenten logot 
ja mainostilaa tarjoamme kotisivuillemme pientä 
korvausta vastaan. Suosimalla ja käyttämällä kan-
natusjäsentemme palveluja hyödyksi turvaamme 
tukijoidemme meille myönteisen suhtautumisen 
ja ehkäpä menetämme vain 1–2 kannatusjäsen-
tä. Lisäksi pyrimme laajentamaan yhteistyöyrityk-
siltämme saamiamme etuja jäsenkorttiamme vas-
taan. Nuorisojäsenmaksuksi esitetään 10 € (alle 
16-vuotiaat).

Yhteyksien ylläpito ja 
tiedottaminen

Yhteyksiä pyritään ylläpitämään aktiivisesti mm. 
paikallismuseoihin, kouluihin, yhdistyksiin ja liike-
elämään. Jäsenistömme tiedottaminen tapahtuu 
pääsääntöisesti kuukausikokouksissa ja kotisivuil-
lamme www.pk-numismaatikot.  

Kiireellisissä tiedotteissa olemme siirtyneet pel-
kästään sähköpostin käyttöön. Pyrimme lisäämään 
tietoa yhdistyksemme toiminnasta enemmän ko-
tisivuillamme. Positiivista julkisuutta pyrimme 
hankkimaan toiminnastamme erilaisissa muodois-
sa niin radiossa kuin alueen muissa medioissa. 
Yleisölle avoimia arviointi- ja tiedotustilaisuuksia 
harkitaan järjestettäväksi ympäri maakuntaa so-
pivien tilaisuuksien yhteydessä, varsinaisten ko-
kousten lisäksi.

Hallituksen puolesta 7.10.2014
Teemu Kortelainen, puheenjohtaja
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Talousarvioesitys vuodelle 2015
    Budj.2013 Toteut.2013 Budj.2014 Tot. 9/2014 Budj.2015
Varsinainen toiminta        
 Kokoukset ja esitelmät       
  Kahvikassa  140 61,00 45 53,05 50
  Muut tulot  0 0,00 0 0 0
  Kopiointi  -50 0,00 -30 0 -30
  Tarjoilut  -50 -64,25 -50 -15,44 -50
  Ilmoitukset  -50 -20,46 -80 0 -60
  Esitelmäpalkkiot  -500 0,00 -350 0 -350
  Muut kokouskulut  -50 0,00 -100 0 -100
 Yhteensä vars. Kokouskulu  -560 -23,71 -565 37,61 -540
 Liittokokous       
  Matkakulut  -500 0,00 -300 0 -300
  Majoituskulut  -400 0,00 -200 0 -200
  Muut kulut  -300 0,00 -100 0 -100
 Yhteensä liittokokouskulut  -1200 0,00 -600 0 -600
 Yhteensä kokoukset    -23,71 -1165 37,61 -1140
 Tarvikemyynti       
  Tarvikemyynti  8000 3386,36 4700 1169,73 1000
  Tarvikemyynti ei-jäsenet  250 0,00 300 0 50
  Tarvikeostot  -7100 -3764,22 -4500 -364,20 -500
  Varastonmuutos   -717,14   -500
 Yhteensä tarvikemyynti  1150 -1095,00 500 805,53 50
 Huutokauppa        
  Huutokauppatulot  15000 1861,40 5000 616,70 3000
  Huutokauppatilitykset  -13650 -743,66 -4500 -606,41 -2500
  Posti- ja lähetyskulut  -100 -11,25 -100  -100
 Yhteensä huutokauppa  1250 1106,49 400 10,29 400
 Muu toiminta       
  Vuokrat  -240 -240,00 -240 0 -240
  Kulukorvaukset  -120 -240,00 -400 -95,27 -350
  Lahjat ja lahjoitukset  -100 0,00 -150  -100
  Tiedottaminen  -200 0,00 -200 -7,50 -150
  Kirjahankinnat  -100 0,00 -100 -53,00 -100
  Kirjanpito  0 0,00 -100 0 -100
  Postikulut  -200 -18,50 -100 -87,50 -80
  Pankkikulut  -300 -138,46 -250 -140,82 -200
  Toimistotarvikkeet  -300 -104,59 -200 0 -150
  Kertapoistoinen kalusto  -1000 0,00 -100 0 0
  Vakuutukset  -100 0,00 -50 0 -50
  Osallistumismaksut  -100 -642,06 -100 0 -100
  Muut toimistokulut  0 -166,50 -100 -49,00 -100
 Yhteensä muu toiminta  -2760 -1550,11 -2090 -433,09 -1720
 Kerholehti       
  Lehtimaksut  8000 6327,00 6390 5976,00 50
  Lehtimaksut ei-jäsenet  200 281,00 200 315,00 10
  Mainostulot  5500 5906,00 4000 9380,00 100
  Painatus ja taitto  -15500 -11569,36 -7200 -5475,86 0
  Postituskulut  -1400 -1648,22 -1200 -477,07 0
  Lehden toimitus    -2000 -2000,00 0
 Yhteensä kerholehti  -3200 -703,58 190 7718,07 160
 Poistot       
  Poistot kalustosta  0 0,00 0 0 0
Varsinainen toiminta yhteensä  -5320 -2265,91 -2165 8138,41 -2250
Varainhankinta        
 Tuotot       
  Jäsenmaksut  1900 1680,00 1360 1575,00 3000
  Nuorisojäsenmaksut     325,00 250
  Kannatusjäsenmaksut  1500 300,00 1000 2850,00 1000
  Muut varainhank. tuotot   0,00  445,00 50
 Tuotot yhteensä  3400 1980,00 2360 5195,00 4300
 Kulut       
  Jäsenmaksutilitykset  0  0 0 
  Muut varainhankinnan kulut   0 -535,00 -10
 Kulut yhteensä  0   -535,00 -10
Varainhankinta yhteensä    -285,91 4660,00 4290
Sijoitus- ja rahoitustoiminta        
  Korkotuotot  25  19 0 25
  Lähdevero  -8  -8 0 -10
Sijoitus-ja rahoit.toiminta yhteensä  17 43,88 11 0 15
Satunnaiset erät        
  Yleisavustukset  0   0 0
  Satunnaiset tuotot  0   0 0
  Satunnaiset kulut  0   -105,00 -50
Satunnaiset erät yhteensä  0  0 -105,00 -50
Vapaaehtoisten varausten muutos    0    
Tilikauden tulos  -1903 -242,03 206 12693,41 2005
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RajanRaha 5/2014
5. vuosikerta
Pohjois-Karjalan Numismaatikot ry:n julkaisu
ISSN-L 1798-761X
ISSN 1798-761X
6 numeroa vuodessa

Vastaava toimittaja
Kari Tahvanainen

Toimitus
Kari Tahvanainen ja hallituksen jäsenet

Toimitus, ilmoitusmyynti ja sähköposti 
Osoitteenmuutokset kirjallisina: 
Pohjois-Karjalan Numismaatikot ry
Kerolantie 52a
80910 KULHO 
tai sähköpostitse: info rajanraha.  

Lehti ilmestyy vuonna 2014
4.2., 21.3., 29.4., 30.9., 24.10., 2.12.

Tilaushinta koko vuodeksi 2014
Koko vuosikerta 50 €
P-K:n Numismaatikot ry:n jäsenet 45 €
Kannatusjäsenet 45 €
Irtonumero 8,50 €

Ilmoitushinnasto 1.1.2014 alkaen toistaiseksi
Koko sivu / takakansi, väri 350 €
Etukannen jälkeinen/takakannen edellinen, väri 280 €
Koko sivu, mustavalkoinen 200 €
1/2 sivua, väri 185 €
1/8 sivua 80 €
Rivi-ilmoitus 50-100 merkkiä 8 €
yli 100-150 merkkiä 10 €
yli 150 alkavalta 50 merkiltä + 3 €
Yhdistysten huutokauppasivut á 60 €

Muut ilmoitukset sopimuksen mukaan
Ilmoitukset sähköpostilla: toimitus rajanraha.
Lisää kotisivuillamme www.pk-numismaatikot.  

Lisävärit, ilmoitusliitteet ym. sopimuksen mukaan.

Julkaisemme sitoumuksetta kirjoituksia eri 
harrastusaloil ta. Kirjoittajien teksteissään ilmaisemat 
mielipiteet eivät välttämättä edusta yhdistyksemme 
kantaa, ellei sitä ole erityisesti mainittu.

Taitto/Paino
Kustannushuone Oy / Tammerprint, Tampere

Rajan Raha 6/2014 ilmestyy 2.12.
Lehteen tarkoitetun ilmoitusaineiston tulee olla 
toimituksella 10.11. mennessä.
Pohjois-Karjalan Numismaatikot ry
www.pk-numismaatikot.
Vastaava toimittaja 2014 
Kari Tahvanainen, 050 356 1903, 
kartsa.tahvanainen@gmail.com 
Toimituskuntana toimii yhdistyksen hallitus
Hallitus
Puheenjohtaja
Teemu Kortelainen, 0400 170 211
Sihteeri, rahastonhoitaja, jäsenasiat
Matti Virrantalo, matti@virrantalo. , 040 566 6646
Hallituksen jäsenet 
I varapuheenjohtaja Timo Ruotsalainen, 0500 572 712
II varapuheenjohtaja Juha Pöllänen 
Martti Puustinen
Mauno Saarelainen
Paavo Pölönen
Sähköpostiosoite: info@pk-numismaatikot.  
Pankit 
päätilimme FI6157700520113132
huutokauppatilimme FI2457700520202844
Y-2323168-8

Kansi: Taitto: Kustannushuone Oy
 Suunnittelu ja toteutus: Raimo Vänskä,  
 Teemu Kortelainen, Kari Tahvanainen
Kannen kuvat: STK Suomen Työnantajain Keskusliitto 50 vuotta. 
27.9.1957, postimerkki. Bermudan seteleitä.

Harrastustamme tukevat:
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