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NÄIN LÖYDÄT MEIDÄT :

Myymälät ma-pe 10-16
Vaajakoskentie 9
40320 JYVÄSKYLÄ
+358 40 719 9906

Kauppakatu 20
53100 LAPPEENRANTA
+358 50 3775073

Verkkokauppa 24h
www.matinmarkka.com

HUOMIOTA HUOMIOTA HOO !   
Uusi kauppa Lappeenrannassa.

Sijainti historiallisesti merkittävän Linnoi-
tuksen laidalla aivan ydinkeskustassa. 

Hyllyssä paljon hopearahoja, kultaa ja 
erikoisuuksia sekä tarjoustuotteita, 

joita et löydä nettikaupastamme. 

TERVETULOA OSTOKSILLE ! 
Myymme, ostamme ja arvioimme. Suomen ja 

Venäjän rahat, eurot, maailman rahat. 
Laatutarvikkeet, oma maahantuonti. 

Savonmäentie 1
40800 VAAJAKOSKI

Sähköä tiedotukSeen!

Laittakaapa sihteerille sähköpostiosoitteenne! 
kehitämme vuonna 2015 tiedotusta sähköiseen 
suuntaan. Ajankohtaisista asioista tieto kulkee 

nopeimmin sähköpostin kautta. 

Sihteeri Matti Virrantalo
matti@virrantalo.fi

040 566  6 6 46
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POHJOIS-KARJALAN NUMISMAATIKOT RY:N JULKAISU

6 • 2014

PÄÄKIRJOITUS

Visuaalisuutta ja asiaa 

Rajan Rahan viimeinen numero täl-
tä vuodelta on käsissäsi. Olemme 
eläneet murroskautta. Raimo Väns-

kän mainio maakuntasarja on päättynyt ja 
olemme matkalla kohti uutta. Siitä onkin 
esimakua tässä lehdessä. Juha Marienberg 
aloittaa uuden sarjan Lauluja rahoista ja ra-
hoja lauluista. 

Lehtemme on nyt hiukan visuaalisem-
pi kuin aikaisemmat numerot, mistä kii-
tos ammattilaiselle Tampereella, taittaja 
Tarja Rantalalle Kustannushuone Oy/Tam-
merprintissä. Olemme suurempien lehtien 
jalanjäljillä – visuaalisuutta pidetään nykyi-
sin oleellisena osana printtimediaa. Kuva ja 
taitto ovat yksi sisällöllinenkin osa lehteä. 
Lukijalle visuaalinen lehti on laajempi lu-
kukokemus. 

Ensi vuonna Rajan Raha ilmestyy neljänä 
numerona, jotka kolahtavat postiluukuista 
ja tipahtavat postilaatikoihin suunnitelmi-
en mukaan 3.2., 5.5., 13.10. ja 1.12. Leh-
teä tukemaan tulevat vuoden alkupuolella 
myös uusitut Pohjois-Karjalan Numismaa-
tikkojen kotisivut vanhassa tutussa osoit-
teessa www.pk-numismaatikot.fi. Samoin 
sähköistä tiedotusta lisätään. Siksi oli-
si tärkeää että kaikki jäsenet ilmoittaisi-
vat sihteerillemme sähköpostiosoitteensa. 
Sähköinen tiedotuskirje kilahtaa sitten kä-
tevästi kotikoneelle, kun numismaatikoilla 
on jotain tärkeää kerrottavaa sinulle! 

Paavo Pölönen on koonnut tähän nu-
meroon yhteenvedon tämän vuoden Ra-
jan Rahan (numerot 1–5) jutuista teemoit-
tain. Paavo toteaa: ”Tänä vuonna oli paljon 
juttuja, jotka eivät tavallaan osuneet noi-
hin aiempiin kategorioihin, listasinkin nä-
mä jutut luettelon loppuun "lukijan kynäs-
tä" -osioon. Toinen huomioni oli, että tänä 
vuonna ei ollut kuin yksi osakekirjoja käsit-
televä juttu. Militiaa, ansiomerkkejä yms. 

käsitteleviä juttuja, taasen ei ollut lain-
kaan. Siinä voisi olla tulevaisuudessa sau-
maa herätellä uudelleen.” Näihin toiveisiin 
voi yhtyä. Toisaalta sisällysluetteloa katsel-
lessa huomaa, kuinka monipuolinen keräi-
lijän lehti Rajan Rahamme on. Kiitos siitä 
kaikille tekijöille. 

Jatkan lehden vastaavana toimittajana 
ensi vuonnakin. Kun nyt vuosi on hurah-
tanut lehden luotsaajana, haluan kiittää 
Teemu Kortelaista, joka on ollut korvaa-
mattomana tukena tutustuessani lehden 
tekemisen asioihin. Kaiken kiireen keskellä 
olemme pistäneet varsin tehokkaasti nämä 
lehdet kasaan. Timo Ruotsalaiselle samoin 
kiitokset vauhdikkaasta mainoshankinnas-
ta ja jutuista. 

Kohti uutta mennään myös tämän lehden 
puheenjohtajaesittelyssä. Pohjois-Karjalan 
numismaatikkojen puheenjohtaja Martti 
Puustinen tulee toivottavasti tutuksi jäse-
nistölle ja ystävillemme hänestä tekemä-
ni jutun kautta – Eurojen lumoista yhdis-
tyksen ruoriin. 

Toivotan kaikille mukavaa joulun aikaa ja 
sopivasti kaikkea hyvää uudelle vuodelle. 

Kari Tahvanainen
Vastaava toimittaja
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Kuukausikokouksessa 
esitelmä 

Joensuun ilmasillasta 

Yhdistyksen ensimmäinen kuukausikokous  
on poikkeuksellisesti

tiistaina 13.1.2015 klo 19.00
Rauhankatu 4, Joensuu. 

Kokoukseen tulee esitelmöimään  
Joensuun Ilmasilta ry:n puheenjohtaja  

Rauno Suhonen.  
Esitelmän aihe on mielenkiintoinen:  

Sotien aikainen lentosotatoiminta Joensuussa. 
(Lisätietoja Ilmasillasta: joensuunilmasilta.nettisivu.org)

 
Tervetuloa jäsenet kuukausikokoukseen!  

 
Pohjois-Karjalan Numismaatikot ry, hallitus



5

SiSällyS 6/2014

 3 Pääkirjoitus: Visuaalisuutta ja asiaa

 4 Yhdistyksen ensimmäinen kuukausi
kokous 13.1.2015

 6 Eurojen lumoissa, kohta yhdistyksen 
ruorissa

10 Halosen makkaratehtaan historia
kokoelma 

13 PohjoisKarjalan numismaatikot ry. 
vuonna 2015

 15 Asiakkaidensa omistama LähiTapiola!

16 Mulon talvikäräjät 100 vuotta sitten

 17 Vanha osakekirja kertoo hajaannuk
sen vuosista

20 Mielenkiintoinen pakettikortti

21 Harvinaisimmat eurosetelimme

23 Thaimaan kuninkaan setelit

24 Nikkelimarkka

26 Huutokauppaan!

27 Rajan Raha sisällys 2014

30 Huumorinurkka



6

Eurojen lumoissa,  
kohta yhdistyksen ruorissa 

Pohjois-Karjalan Numismaatikkojen puheenjohtaja vuosimallia 2015 
Kari Tahvanainen, teksti ja kuvat 

Martti Puustinen valittiin 
syyskokouksessa Pohjois-
Karjalan Numismaatikkojen 
puheenjohtajaksi ensi 
vuodeksi. Numismatiikka, 
keräilyharrastukset ja 
toiminta perheyrityksessä 
kuuluvat erottamattomasti 
uuden puheenjohtajan 
arkipäivään. Ehtiipä 
hän välillä jo piipahtaa 
Thaimaahankin muutamaksi 
kuukaudeksi. Mitä kuuluu 
uudelle puheenjohtajalle? 

Puustinen on toisen polven 
yrittäjä, Karelian Lihajalos-
te Oy:n perustaja ja nykyi-

sin sen Senior Advisor eli vanhem-
pi neuvonantaja, vastuualueina 
myynti ja yritysesittelyt. Sukupol-
venvaihdoksen jälkeen poika Sami 
Puustinen johtaa Ylämyllyllä sijait-
sevaa firmaa. 

– Olen syntyisin Hammaslahden 
Rekivaarasta jossa isä oli kauppi-
aana. Vuonna 1978 aloitin Itäpal-
vi Oy:ssä yrittäjänä ja 1981 pää-
dyin Ylämyllylle. Kaikkiaan reilut 
36 vuotta on nyt tullut oltua yrittä-
jänä. Taipaleelle mahtuu niin nou-

suja kuin laskujakin, Puustinen to-
teaa aluksi. 

Yrittäjä on Joensuun kauppaop-
pilaitoksen kasvatteja. Arvostettu 
Joensuun kauppaopisto on tullut 
käytyä 1970-luvun alussa. 

– Olin viimeistä porukkaa, joka 
aloitti kopiksen vanhassa paikassa 
eli nykyisellä konservatoriolla. 

– Liha-ala on vienyt mukanaan. 
Kävin 1990-luvulla yrittäjäkursse-
ja myös yliopistossa, poikani Sa-
min opintojen innoittamana. Suori-
tin yrittäjän ammattitutkinnon. 

Työhuoneen seinällä on sertifi-
kaattien keskellä taulu, joka kertoo 
paljon uran traagisista hetkistä.

– Tämä on kolmen miljoonan 
taulu, Puustinen puuskahtaa. Tau-
luun päätyivät Karelian Lihajalos-
teen tulipalosta vuonna 2006 pe-
lastuneet ainoat setelit. Tulipalosta 
selvittiin ja firma jatkuu. 

Myönteisenä kokemuksena yrit-
täjä mainitsee EU:n mukanaan 
tuoman muutoksen. 

– Yrittäjänä voin sanoa, että yri-
tykselle euroon meno oli hyvä asia, 
samoin EU:hun meno. Ennen EU:ta 
Suomi oli aika suljettu talous. 

Maakunnan 
numismaatikkojen 
puheenjohtajaksi

Puustinen valittiin syyskokoukses-
sa yksimielisesti johtamaan Poh-
jois-Karjalan Numismaatikkoja 
vuonna 2015. Aktiivisella yhdistys-
ihmisellä on aina kysyntää. 

– Pitkin vuotta muutamat ky-
selivät puheenjohtajaksi. Jo vuosi 
pari sitten kyseltiin. Katsoin ensin 
etten ole soveltuva siihen. En ole 
nuori numismaatikko enkä haluai-
si olla koko aikaa äänessä vaikka 

Viiden ja kymmenen euron aidot 
leikkaamattomat seteliarkit 
Senior Advisorin seinällä 
työpöydän takana.
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karjalainen puhelias ihminen olen-
kin. Mutta yhdistyksellä ei tuntu-
nut olevan sopivampia vaihtoehto-
ja, joten katsotaan tässä nyt ensi 
vuosi puheenjohtajana, miten yh-
teistyö menee. Pohjois-Karjalan 
Numismaatikkojen jäsenenä olen 
ollut viitisen vuotta. 

Yhdistyksen toiminta on ollut vil-
kasta ja näkyvää. Millaisiin saap-
paisiin tulevana puheenjohtajana 
koet olevasi nyt hyppäämässä?  

– Haluan tässä yhteydessä kiit-
tää Teemu Kortelaista elinkauti-
sesta eli kahdestatoista vuodesta 
puheenjohtajana. Samoin hänen 
vaimoaan Seija Kortelaista. Ko-
en että Teemun saappaat ovat niin 
isot, etten pysty niissä hommia 
tekemään. Mutta jokainen tekee 
omalla tyylillään, ehkä tavat muut-
tuvat. Pohjois-Karjalan Numismaa-
tikot on niin kunniakas seura, että 
muualla Suomessa sitä kadehdi-
taan. Ensi vuonna yhdistykselle tu-
lee täyteen 45 vuotta. Viisi vuot-
ta on julkaistu omaa lehteä, mihin 
ei mikään muu paikallinen numis-
maatikkoseura ole Suomessa pys-
tynyt. Suomen Numismaattisel-
la Yhdistyksellä on tietenkin oma 
lehtensä Numismaatikko. 

– Sen haluan vielä mainita Tee-
mun jalanjäljestä, että hän on yksi 
Suomen johtavia numismaatikko-
ja, Puustinen jatkaa. – Guy Sohier 
on euroguru, tietää eniten eurose-
teleistä ja –rahoista. Teemu on ai-
noa suomalainen, joka on pääs-
syt Sohierin kokoamaan kahteen 
kirjaan. Tähän ei Martti Puustinen 
varmasti pysty.

 Millaisia terveisiä uusi puheen-
johtaja haluaa lähettää jäsenistöl-
le? 

– Virrantalon Matin kanssa on 
kehitelty nyt erilaisia lomakkei-
ta, joiden kautta jäsenistö pystyy 
osallistumaan huutokauppoihim-
me, luetteloita. Toivomme aktiivis-
ta jäsenten osallistumista huuto-
kauppoihin ja kerhoiltoihin. Sitten 
toivotaan jäsenistön kertovan pu-
heenjohtajalle ilonsa, surunsa, toi-
vomuksensa ja murheensa. Rajan 
Rahasta löytyy yhteystiedot, Puus-
tinen painottaa. - Minut tavoittaa 
Ylämyllyltä Karelian lihajalosteel-
ta, Tehtaantie 2. Kun kysyy hen-
kilökunnalta, he ohjaavat varmasti 
puheilleni. Ottakaa yhteyttä ja teh-
kää ehdotuksia, miten asioita vie-
dään eteenpäin! Yritän kuunnella 
ja toivomuksia viedä. Toinen osoi-
te yhteydenotoille on sihteerimme, 
rahastonhoitajamme ja jäsenrekis-
terin hoitajamme Virrantalon Mat-
ti. 

 

Pohjois-Karjalan Numismaatikot ry:n uusi puheenjohtaja työpöytänsä 
ääressä Karelian Lihajalosteella.

Työhuoneen seinää komistavat kunniakirjat ja sertifikaatit.
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Historiaa 
numismaatikkona ja 

keräilijänä 
Kuten useilla numismaatikoilla, 
Martti Puustisellakin on monipuo-
linen historia keräilyharrastusten 
parissa. 

– 1970–80-luvuilla tuli kasattua 
suomalaisia arvokolikoita, Kekko-
sia ja jääkiekkokolikoita jonkin-
lainen kokoelma. Myöhemmin tuli 
sitten noilta ajoilta seteleitä. Sitten 
oli parinkymmenen vuoden tauko, 
jolloin tuli hankittua vain Arto Paa-
silinnan kirjoja, Puustinen naurah-
taa lukuharrastuksestaan. – Ehkä 
se aktiivinen keräily oli hiljemmäl-
lä tuolloin. 

– 1990-luvun loppupuolella nu-
mismatiikka alkoi taas kiinnostaa 

Karelian Lihajaloste on vuosina 1995–2006, 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013 ja 2014 kuulunut Bisnode 
Finland Oy/Soliditet (entinen D&B)  myöntämään 
korkeimpaan AAA-rating luottoluokitusryhmään. 
AAA-sertifikaatti on vuosittainen todistus siitä, että 
yritys on Suomen parhaimmistoa. 

- Ensimmäinen 1995 lähtien vuosittain saatu 
tämä taulu, Puustinen kertoo. – Se ilmoittaa että 
yhtiön talous on kunnossa. Liha-alalla Suomessa 
on vain 1–2 yritystä joilla löytyy samanlainen. Kun 
teemme kauppaa Eurooppaan, kauppakumppanit 
kysyvät luottotiedot tästä kansainvälisestä Soliditet-
järjestelmästä.

enemmän. Lopullisen sysäyksen 
minulle antoi Suomen siirtyminen 
euroon. Eurokolikot ja –setelit on 
mielenkiintoinen alue. Se antoi 
enemmän mahdollisuuksia. Arvok-
kaita eurorahoja kokoelmassani 
löytyy jonkin verran. 

Suomessa meitä on parituhatta 
numismaatikkoa, Euroopassa var-
maan parisataatuhatta tai pari mil-
joonaa, en tiedä. 

– Tällä hetkellä keräilen lähinnä 
eurokolikkoja ja –seteleitä. Lisäksi 
jonkun verran olen kerännyt histo-
riatietoa Oy A. Halonen –makkara-
tehtaan historiasta. 

– Aiemmin myös valokuvaus oli 
enemmän kuvioissa mukana. Va-
lokuvia on paljon. Lintuharrastaja 
tai kalastaja en kyllä ole koskaan 
ollut. 

Mikäs se numismatiikassa vetää 
puoleensa? 

– Numismatiikka on tällä hetkel-
lä kolahtanut minulle yhtä paljon 
kuin jollekin on kolahtanut lenk-
keily tai golf. Seteleiden järjestely, 
luettelointi, seuranta, arvojen nou-
sut kiehtoo, Puustinen kuvailee. 

– Vaimo aina sanoo, että kal-
lis harrastus, mutta vastaan sii-
hen että rahalla on rahan arvo. Ja 
kun vaimo kysyy, milloin alan myy-
mään kokoelmiani, sanon että pe-
rikunta sitten myy aikanaan, Puus-
tinen naurahtaa. 

- Keräilyn kohteista on aina vai-
kea luopua, toteaa tähän väliin 
haastattelua toimittajakin kertoen 
omasta kokemuksestaan. - Omas-
ta kirjastosta on vaikea antaa pois 
yhtään kirjaa, samoin nuorena oli 

Martti Puustinen on myös Akateemisen Kius-Seuran 
kunniajäsen. 

– Akateeminen Kiuas Seura (AKS) Ry. valitsi 
yhtiömme Hirvi-Balkan grillimakkaran vuoden 
2002 parhaaksi kotimaiseksi grillimakkaraksi 
testaamistaan. Myöskin aidolla saksalaisella 
reseptillä valmistettu Rost-Bratwurst on toistaiseksi 
paras bratwurst Aks:n testaamista kautta aikain.
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vaikea luopua yhdestäkään oman 
kokoelman postimerkistä.  

- Itse asiassa vaimollanikin on 
keräilykohteita, Puustinen jatkaa. 
Se selvisi kerran kun Ruotsalaisen 
Timo häneltä kyseli. Arabian taulu-
ja, vuositauluja, astiastoja, muu-
mimukeja. Yllättävän paljon keräi-
lykohteita meidän perheessä on. 

Matkoilla 
numismatiikan 

maailmassa
Rajan Rahan edellisessä nume-
rossa kerrottiin numismaatikkojen 
matkasta Valkenburgin setelimes-
suille. Puustinenkin oli matkalla 
mukana. 

– Joensuun antiikkinäyttelyissä 
tulee käytyä. Keväällä ja syksyllä 
käytiin tosiaan nyt Valkenburgissa. 
Ja jos yhtä tosissaan ottaa keräi-
lyn kuin minä, pitää ehdottomas-
ti mennä. Berliinin messut eivät 
nyt sattuneet aikatauluun, mutta 
jossain vaiheessa varmaan siellä-
kin vielä käyn. Ulkomailla liikkues-
sa tulee tietysti seurattua seteleis-
tä ihan eri tavalla kuin ennen. 

Martti Puustisen tavoittaa näin: 
Kotiosoite: 
Tassupolku 4, 80230 Joensuu 
Puhelin 0500-851851
Sähköposti martti.puustinen@klj.fi
Ja usein myös Karelian Lihajalos-
teelta, Tehtaantie 2, Ylämylly  

Raju tulipalo tuhosi Karelian Lihajalosteen tilat 23.10.2006.

Henkilökunta kokoontui pihalle turvaan rajulta tulipalolta. ”Tuhosta voi 
nousta” kertoo lehtiotsikko. Karelian Lihajaloste toipui tulipalosta ja 
jatkaa toimintaansa entistä ehompana.

Kolmen miljoonan euron taulu. 
Karelian lihajaloste 23.10.2006 
paloi maan tasalle. Sen verran 
palossa meni omaisuutta. Nämä 
olivat ainoat setelit, jotka jäivät 
kassakoneesta ehjiksi. Toinen 
puoli näistäkin on palanut.

Lähikuvassa 10 euron aito leikkaamaton seteliarkki, 54 seteliä 
vuodelta 2002. Saksan setelipaino sai luvan Euroopan Keskuspankilta 
myydä pienen erän 5 ja 10 euron arkkeja. Kyseessä on harvinainen 
kokonaisuus.
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Halosen  
makkaratehtaan  

historiakokoelma
Puustisen yrittäjähistoriaan kietoutuu vanhan joen-
suulaisen makkaratehtaan historia. Makkaratehdas 
Oy A. Halosen historiakokoelma sijaitsee Karelian Li-
hajalosteen myymälätiloissa Liperin Ylämyllyllä. Se si-
sältää valokuvia vuosilta 1893–1978. Yritys meni kon-
kurssiin 1977. 

– Halonen toimi tässä vuoteen 1976. Sain Halosen 
vanhoja mappeja, kirjapitomappeja, valokuvia. Sitten 
sain historioitsija Heikki Tarmalta lisää. Siitä muodos-
tui kokoelma, Puustinen esittelee historiallisia valoku-
via. – Kun olen liha-alalla, minulle vain sattui innos-
tus, että kerätäänpä näitä. Eräänlaista keräilyä se on 
tämäkin. 

Kuvassa Halosen kolme sukupolvea. Perustaja Antti 
Halonen, Arvo, Jouko, Aarne Halonen. Aarne oli 
Jokipoikien puheenjohtajana pitkään.

Halosen perhettä.

Porukkaa tulossa tai lähdössä lentomatkalle Onttolan 
lentokentältä. Tunnistatko kuvasta ketään?

Perustajien sukukuvia, joista kaikkia henkilöitä ei ole 
tunnistettu.

Perustajien sukukuvia, joista kaikkia henkilöitä ei ole 
tunnistettu.
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Kokoelmanurkkaus.

– Mukana perustajien sukuku-
via, joista kaikkia henkilöitä ei 
ole tunnistettu. Siinäpä Rajan Ra-
han lukijoille haastetta. Tunnistat-
ko vanhoissa kuvissa olevia hen-
kilöitä? 

Kokoelmassa on mm. kuvia jois-
sa vierailulla ovat tasavallan pre-
sidentin puoliso Sylvi Kekkonen ja 
polvijärveläinen työministeri Urpo 
Leppänen. 

Kokoelman vieressä on myös 
kuvia Joensuun vanhasta kauppa-
hallista, joka purettiin 1969. 

Kokoelmassa on vanhoja ku-
via Joensuun kauppahallista aina 
1900-luvun alkupuolelta. Vanha 
linja-autoasemakin kuvissa nä-
kyy. Hallin sisältä otetussa kuvas-
sa on Aulis Ahon herkkumyymälä. 

KARELIAN  
LIHA- 

JALOSTE 

 Perheyritys Karelian Li-
hajaloste Oy aloitti toimin-
tansa toukokuussa 1990. 
Tehtaamme tuotantokonei-
neen tuhoutui lähes täy-
sin 23.10.2006 tulipalossa. 
Jälleenrakentaminen aloi-
tettiin toukokuulla 2007 ja 
toiminta aloitettiin jälleen 
30.11.2007. Vuosina 2012–
2013 laajensimme tehdasta 
900 m2.

 Uusi tehtaanmyymälä 
avattiin 7.12.2012, kool-
taan lähes 300 m2. 

 Toiminta-ajatuksena on ol-
lut laadukkaiden ja kohtuu-
hintaisten lihajalosteiden 
jalostaminen. Asiakkainam-
me ovat suurkeittiöt, piz-
zeriat, ravintolat, leipomot, 
tukku- ja vähittäiskauppa. 
Valmistamme myös rahti-
työnä hirviseurueille, yri-
tyksille sekä yksityisille mm. 
hirvenlihoista säilykkeitä ja 
erilaisia lihajalosteita.

 Lihajalosteiden raaka-ai-
neina on suurin osa sian-
lihaa, mutta myös nau-
danlihaa, karitsanlihaa, 
kalkkunaa, broileria ym. 
Riistaa kuten hirveä, villi-
sikaa, karhua, poroa, sekä 
erikoisuuksia strutsia, ken-
gurua, biisonia ym. löytyy 
tarvittaessa myös valikoi-
mistamme.

 Pääsääntöisesti käytäm-
me kotimaista lihaa, mut-
ta myös tuontilihaa Eu:sta. 
Valmiita tuotteitamme ovat 
mm. pizzakinkut, palvikin-
kut, savuhärkä, kokoliha 
grillimakkarat, lenkit ja li-
hahyytelö ym.

www.karelianlihajaloste.fi

Vanhoja kuvia Joensuun kauppahallista. 1900-luvun alkupuolelta.

Halosen makkaratehdas toimi 
Joensuun kaupungissa Suvanto- 
ja Koulukadun kulmassa, 
Suvantokatu 15. Nykyisin siinä 
on elokuvavuokraamo Makuuni 
ja huoltoasema. Vanhan, nyt 
puretun, poliisitalon vastapäätä.
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Historiallisia kuvia.

Kuva Ylämyllyltä 1981, kun 
Karelian Lihajaloste tuli tänne. 
– Tämä oli siis alkuperäinen 
tehtaamme, Puustinen kertoo.  
– Siihen tehtiin sittemmin 
välikatto, jossa 2006 tuli 
lopulta kyti 30 metrin matkalla 
ja tuhosi koko tehtaan.
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Kuvat: Kari Tahvanainen

Pohjois-Karjalan  
numismaatikot ry.  

vuonna 2015

Yhdistyksen syyskokouksessa 4.11. 
päätettiin ensi vuoden toiminnasta.  

Hallitus: 
puheenjohtajana Martti Puustinen ja 
jäseninä Teemu Kortelainen, 
Timo Ruotsalainen, 
Matti Virrantalo, 
Juha Pöllänen, 
Tuomo Flinkman, 
Mika Ruotsalainen, 
Mauno Saarelainen ja 
Heikki Arppi.

Toiminnantarkastajat: 
Kalervo Jaatinen ja 
Jyrki Miikki, 
varalla Jouko Lappalainen ja 
Kauko Hämäläinen.

Rajan Raha ilmestyy ensi vuonna 
neljänä numerona. 
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Puheenjohtaja Teemu Kortelainen puhuu, Heikki Arppi 
kuuntelee.

Onnea ja 
onnittelut
Martille

Pohjois-Karjalan Numismaatikot ry on hie-
no yhdistys. Toivotan vilpittömästi menes-
tystä tuleville vuosille toiminnassasi yhdis-
tyksen parhaaksi

Samalla kiitän nykyistä ja edellisiä hal-
lituksia vuosien saatossa, sekä jäsenistöä 
ja eri toimikuntia. On ollut hienoa saada ol-
la mukana kehittämässä pohjoiskarjalais-
ta numismatiikan ja keräilyn harrastustoi-
mintaa, joka Eurokeräilyn edelläkävijänä ja 
sen myötä tunnetaan aktiivisena yhdistyk-
senä lähes koko EU:n alueella.  

Yksi kolmas tiistai ja pikkujoulu – se on 
sitten siinä - Martti jatkaa.

Teemu Kortelainen Vallanvaihdon symboliikkaa. 

Uuden puheen-
johtajan ensi-

kommentit
Uusi puheenjohtaja Martti Puus-
tinen äänessä heti valinnan jäl-
keen. Kuvassa vas. myös Rajan 
Rahan vastaaava toimittaja Kari 
Tahvanainen. 

Kuva: Teemu Kortelainen
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Asiakkaidensa omistama  
LähiTapiola!

Lähivakuutuksen ja Tapiolan fuu-
siosta syntynyt LähiTapiola pal-
velee yksityis-, yrittäjä-, yritys ja 
yhteisöasiakkaita. LähiTapiolas-
ta löytyy kattavat tuoteratkaisut 
omaisuuden-, toiminnan- ja hen-
kilövakuuttamisen sekä  varain-
hoidon ratkaisuihin, jotka räätälöi-
dään asiakkaan tarpeen mukaan. 
Etenkin henkilöturvan ja varainhoi-
don ratkaisut ovat lisänneet valta-
vasti suosiotaan maailman epävar-
muuksien keskellä.

LähiTapiola-ryhmä koostuu 19 it-
senäisestä alueyhtiöstä ja alueyh-
tiön tapaan toimivasta pääkau-
punkiseudun liiketoiminnasta sekä 
Espoon tuoteyhtiöistä. 

LähiTapiola Itä palvelee Pohjois-
Karjalassa Joensuun Rantakadul-
la ja Prismassa. Yhtiömme palve-
lee myös Kiteellä, 
Nurmeksessa, Liek-
sassa ja Ilomantsis-
sa. LähiTapiola Itä 
on asiakkaidensa 
omistama yhtiö, jo-
ka käyttää liikevoi-
tot asiakasetuihin ja 
laadukkaisiin palve-
luihin.

TerveysHelppi  
palvelu alkaa

Vetämätön olo vain jatkuu, mikä 
auttaisi? Kyynerpäätä jomottaa, 
kenelle pitäisi näyttää? Kun tarvit-
set lääkäriä ja sinulla on LähiTapio-
lan Omavara-sairauskuluvakuutus 
tai tapaturmavakuutus, ota yhteys 
maksuttomaan TerveysHelppi pal-
veluumme soittamalla numeroon 
0206 1000 ma-pe klo 7–23. 

TerveysHelpissä puheluusi vas-
taa kokenut terveydenhuollon am-
mattilainen, joka antaa ohjeet 
kuinka toimia ja tarvittaessa varaa 
ajan lääkärille.  Saat puhelunaika-
na tiedon siitä kuinka korvausasia-
si hoituu!

Kotivakuutukset 
sisältävät arvoesineitä 

vain tiettyyn 
korvausmäärään 

saakka
Kotivakuutuksella vakuutetaan ko-
ti-irtaimistoa, joka käsittää ja kat-
taa jo sellaisenaan hyvin monen-
laista irtaimistoa ja keräilytavaraa 
ilman erikseen vakuuttamista. Ko-
tivakuutuksen sisältyvät esim. ar-

ron arvoisesta omaisuudesta. 
”Jos omistaa tällaista erityistä 

omaisuutta, kannatta aina kysyä 
vakuutusta tehtäessä, tarvitsee-
ko kyseistä omaisuutta vakuuttaa 
erikseen vai kuuluko se jo vakuu-
tukseen”, toteaa riskipäällikkö Sep-
po Nissinen. ”Yleensä erikoisten 
esineiden vakuuttaminen on 
tapauskohtaista ja se vaati ar-
viointia, näissä kannattaa olla 
yhteydessä omaan vakuutus-
yhtiöön”. Harvinaisten erikoisten 
esineiden arvon ja aitouden mää-
rittelyssä käytetään usein ko. ai-
heeseen perehtyneitä ulkopuolisia 
asiantuntijoita ja heidän arvioita, 
lausuntoja ja todistuksia.

Eniten vakuutetaan erikseen ar-
votauluja ja taide-esineitä, antiik-
ki ja arvokkaita soittimia. Erik-

seen vakuutettuna 
on myös erilaisia 
harvinaisempia ko-
koelmia kuten, ra-
hakokoelmia, pos-
timerkkikokoelmia, 
kellokokoelmia ja 
täytettyjä eläimiä. 
Myös museoesinei-

tä ns. kotimuseoissa on vakuutet-
tuna.  Muualla museoon tilapäi-
sesti näytteille annettuja esineitä 
voidaan myös vakuuttaa.

”Viime kädessä omaisuuden ar-
vo arvioidaan vahinkotilanteessa”, 
kertoo Seppo Nissinen. ”Käytäm-
me omaisuuden arvioinnissa ulko-
puolisia kyseisen omaisuuden arvi-
ointiin erikoistuneita henkilöitä tai 
yrityksiä”. Vahinkomäärän arvioin-
nissa on hyvänä apuna reaaliaikai-
nen omaisuusluettelo arvoesineis-
tä ja – kokoelmista. 

MAALAUSKOLMIO
Puh. 040 5842 255

MAALAUSLIIKE  
Raimo Ollikainen

 

Yläsatamakatu 9 B, 80100 Joensuu
www.karelcom.fi

 

vo-omaisuus, kokoelmat (myös 
keräilykokoelmat) ja taide-esineet. 
Ne sisältyvät usein automaattisesti 
tiettyyn summaan, jota on tarvit-
taessa myös mahdollista korottaa, 
jos esineen arvo sitä vaatii. Esinei-
den erikseen vakuuttaminen 
tulee kysymykseen, jos kotiva-
kuutuksen vakuutusmäärät ei-
vät ole riittäviä tai kysymys on 
jostain todella epätavallisesta 
ja harvinaisesta omaisuudes-
ta. Tällöin puhutaan usein ar-
voltaan yli 10.000-15.000 eu-
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Mulon talvikäräjät 100 vuotta sitten

www.paroc.fi

 

vesikatto- ja 
vesieristystyöt
• katot • seinät

käytämme 
kotimaisia 

katepal-tuotteita

Sakari Virta
40 vuoden kokemus alalta.

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

J

 
 

Rahaliike 
Lehtola&Lehtola Oy

 
Ostamme, myymme Suomi-setelit ja -kolikot.

Valikoimastamme löytyy myös
eurokolikot ja keräilyyn liittyvät tarvikkeet.

Ilmarinkatu 8
 33100 Tampere

p. 03 2122316, 0400 130 772
www.llshop.fi
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Vanha osakekirja kertoo
hajaannuksen vuosista

Teksti: Heikki Arppi. Lähteet: Pohjois-Karjalan Kirjapainon historia, Wikipedia

Taannoin Pohjois-Karjalan 
Numismaatikkojen ker-
hoillassa ostamani Suur-

Karjalan Kirjapainon osakekir-
ja kertoo Joensuun värikkäästä 
mielipideilmastosta nuoren kan-
sakunnan itsenäistymisen jäl-
keen 1920-luvun vaihteessa.

Maahan puuhattiin kuningas-
ta ja samanaikaisesti Suur-Suo-
mea, joka huipentui Aunuksen 
sotaretkeen.

Mutta palataanpa Joensuuhun 
Venäjän-vallan aikana.

Pohjois-Karjalan ensimmäiset 
kirjapainot – Joensuun Kirjapai-
no ja Pohjois-Karjalan Kirjapai-
no – perustettiin vuosina 1874 ja 
1899 Joensuuhun. Jälkimmäisen 
syntyhistoriaan vaikutti vahvas-
ti Joensuun Raittiusseura, johon 
kuului parhaimmillaan joka seit-
semäs kaupungin asukas.

Raittiusseura katsoi Joensuun 
Kirjapainon julkaiseman Karja-
lattaren (sittemmin Karjalainen) 
ja sen kiistanalaisen päätoimit-
tajan Tyko Hagmanin olevan 
pakkoraittiutta vastaan.

Vastapainoksi vanhasuomalai-
seksi muuttuneelle Karjalattarelle 
perustettu Pohjois-Karjala -lehti il-
mestyi Joensuussa vuosina 1899–
1906. Sortovuosina se oli avoimesti 
perustuslaillinen joutuen kahdesti 
lakkautetuksi. Vuoden 1905 suur-
lakon jälkeen lehti kääntyi kuiten-
kin vanhasuomalaisten linjalle. 
Seuraavana vuonna nuorsuoma-
laiset hankkivat itselleen Pohjois-
Karjalaa julkaisseen Pohjois-Karja-
lan Kirjapainon osake-enemmistön 
ja perustivat sen tilalle Karjalan 
Sanomat.

Aloitteellisimmin hääri maiste-
ri Johannes Laine, kiteeläisel-
tä Koivikon tilalta vaimonsa löytä-
nyt nuorsuomalaisaktivisti. Laine 
oli perustanut Karjalan Sanomat 
ja suostui sen julkaisemiseen kol-
mesti viikossa ilmestyneen Poh-
jois-Karjalan tilalla, mikäli hän saa 
päätoimittajana toimittaa lehteä 
nuorsuomalaisesti.

Karjalan Sanomat ilmestyi aluk-
si kolme kertaa ja viimeisenä vuo-
tenaan 1918 jo kuudesti viikossa. 
Lehden levikki oli alkuun runsaat 

4 000 ja vuonna 1918 jo 10 000 
kappaletta. Sen päätoimittaji-
na työskentelivät Laineen jälkeen 
Ari Pitkänen (1909–1918), Yr-
jö Juuti (1918) ja Matti Klemo-
la (1918).

Vuonna 1917 perustettiin Kirja-
paino Oy Maakunta, joka julkaisi 
ensin Korpi-Jaakkoa, mutta jo sa-
man vuoden lopulla 2000-luvulle 
asti elänyttä Karjalan Maata. Kor-
pi-Jaakon päätoimittaja, Karjalan 
Maan nimeä ehdottanut ja tuossa 

lehdessä vuoteen 1933 päätoi-
mittajana ollut Ari Pitkänen oli 
jo Karjalan Sanomista tuttu leh-
timies.

Pohjois-Karjalan Kirjapainon 
julkaisema ja Karjalattaresta 
1918 nimensä uudistanut Karja-
lainen oli tuolloin kokoomuksen 
ja Karjalan Maa maalaisliiton ää-
nenkannattaja.

Vuoden 1918 hallitusmuoto-
kiistassa julkaisijat kannatti-
vat monarkiaa ja Suomea ku-
ningaskunnaksi. He yhdistivät 
Karjalan Sanomat samaa poliit-
tista suuntaa kannattaneeseen 
Karjalaiseen. Karjalan Sanomat 
lopetettiin ja kokoomuspuolu-
een äänenkannattajaksi siirty-
nyt Karjalainen jatkoi fuusion 
jälkeen.

Suur-Karjala 
syntyy monarkian 

vastapainoksi
Nuoren kansakunnan sekasor-

toisina alkuvuosina maa jakau-
tui mielipiteineen kahtia. Oli juuri 
selvitty kansalaissodasta (tai si-
sällissodasta, punakapinasta tai 
vapaussodasta – vielä sata vuot-
ta myöhemminkin suomalaisilla 
on erilaisia käsityksiä paljon verta 
vaatineen tapahtumaketjun luon-
teesta) ja maahan alettiin puuha-
ta Ruotsin mallin mukaisesti kunin-
gasta.

Joensuun molemmat porvari-
lehdet, Karjalainen ja Karjalan 
Sanomat olivat omistajiensa ää-
nen mukaisesti vuonna 1918 Hes-

Kaikki Aunus-merkit Säämäjärven 
postileimalla ovat ilmeisesti 

jälkileimauksia, mutta kuitenkin aitoja 
merkkejä aidolla Aunuksen alueella 
käytettäväksi tehdyllä postileimalla 

mitätöityinä.
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senin prinssin Friedrich Karlin 
kruunaamisen kannalla ja siksi 
edistyspuolue perusti kaupunkiin 
vastapainoksi tasavaltaa hallitus-
muotona puolustavan Suur-Karjala 
-lehden. Kolmesti viikossa ilmesty-
neen lehden julkaisija oli Suur-Kar-
jalan Kirjapaino Oy. Päätoimittaji-
na työskentelivät Johannes Laine 
(1919), Aarne Alpo Rahunen 
(1919–1920), kansakoulunopetta-
ja Aarne Ryynänen (1920–1921) 
ja toimittaja/kirjailija Niilo Pärnä-
nen (1921–1922).

Suur-Karjalan yritys oli tuhoon 
tuomittu ja päättyi jo kolme vuot-
ta myöhemmin tappiollisena kilpai-
lussa Karjalaisen ja Karjalan Maan 
kanssa.

Suur-Karjalan neljästä päätoi-
mittajasta kaksi nousee painoar-
vossaan  muita ylemmäksi. Niilo 
Pärnänen (syntyi 19. huhtikuu-
ta 1887 Pietarissa, kuoli 26. jou-
lukuuta 1936 Enossa) kirjoitti Ol-
li Karilana yli 20 seikkailuromaania 
ja näytelmää. 

Pärnänen kirjoitti ylioppilaaksi 
1917, oli toimittajana Karjalan Aa-
mulehdessä 1917–21, sen jälkeen 
Suur-Karjala-lehdessä päätoimit-
tajana, ja lopulta pakinoitsijana 
ja toimittajana Karjala-lehdessä 
1922–25. Tämän jälkeen hän ryh-
tyi vapaaksi toimittajaksi.

Pärnäsen tuotanto koostuu pää-
asiassa seikkailuromaaneista ja 
huvinäytelmistä. Hän kirjoitti myös 
paljon erilaisiin lukemistolehtiin 
kuten Kariston julkaisemaan Maa-
ilma-lehteen ja Kolmiokirjan Jänni-
ke-lehteen.

Johannes Laine (syntyi 18. huh-
tikuuta 1866 Viipurissa, kuoli 10. 
tammikuuta 1933 Helsingissä) 
oli äitinsä, piika Maria Caroliina 
Päätiläisen mukaan alkuperäi-
seltä sukunimeltään Päätiläinen ja 
koulutukseltaan filosofian maiste-
ri 1904). Laine oli arvoltaan myös 
rehtori ja kunnallisneuvos.

Hän toimi ennen päätoimitta-
juuttaan neljä vuotta nuorsuoma-
laisen puolueen kansanedustajana 
1914-1917 ja myöhemmin vahva 
edistyspuolueen sanansaattaja.

Laine toimi urallaan myös Kuo-
pion, Joensuun ja Mikkelin lyseois-
sa matematiikan ja fysiikan lehto-
rina vuosina 1902-1905, Joensuun 
lyseon matematiikan nuorempa-
na lehtorina 1905-1922, samaisen 
opinahjon matematiikan, fysiikan 
ja kemian vanhempana lehtorina 
1922-1933, Joensuun lyseon vara-
rehtorina 1921 ja rehtorina 1930-
1933, Karjalan Sanomain vas-
taavana toimittajana 1907-1909, 

mäisen maailmansodan syntyy.
Taustalla oli kansalaissota. Moni 

kyseenalaisti Jean Sibeliuksen, 
Akseli Gallen-Kallelan ja Juho 
Kusti Paasikiven lailla tasavalta-
mallin ja katsoi kuninkaan olevan 
puolueriitojen yläpuolella lakeja 
turvaavana ja kansaa kokoavana 
henkilönä.

Monarkistit perustelivat vaati-
muksiaan vuoden 1772 hallitus-
muodolla: valtiopäivien on va-
littava uusi kuningas, jos vanha 
kuningassuku sammuu. Romano-
vien tultua murhatuksi Venäjän 
vallankumouksen pyörteissä kat-
sottiin, että Suomea hallinnut ku-
ningassuku on sammunut.

Eduskunta valitsi lokakuussa 
1918 Suomen kuninkaaksi Hesse-
nin prinssi Friedrich Karlin, jonka 
vaimo oli Saksan keisari Vilhelm 
II:n sisko ja sukulaissuhteessa Bri-
tannian hallitsijaperheeseen. Tuol-
loin näytti Saksan pystyvän voitta-
maan maailmansodan ja takaavan 
Suomen itsenäisyyden tällä poliit-
tisella valinnalla.

Kruunajaiset piti pitää Turun tuo-
miokirkossa ja Friedrich Karlista 
tulisi Fredrik Kaarle, ”Suomen ja 
Karjalan kuningas, Ahvenanmaan 
herttua, Lapin suuriruhtinas, Kale-
valan ja Pohjolan isäntä”. 

Friedrich Karl oli antanut suos-
tumuksensa 9. syyskuuta ja tapa-
si Svinhufvudin 25. syyskuuta Tal-
linnassa, mutta ei käynyt koskaan 
Suomessa eikä ehtinyt innostua 
kielen opettelusta. Hän ilmoitti 14. 
joulukuuta luopuvansa tarjotusta 
kruunusta.

Monarkistien haave romuttui 
Saksan häviöön ja Yhdysvaltain 
vaateeseen, että Suomen tulee 
järjestää uudet eduskuntavaalit. 
Tasavaltaa kannattaneet puolueet 
maalaisliiton johdolla menestyivät, 
mutta kompromissiksi monarkis-
teille presidentti sai poikkeukselli-
sen suuret valtaoikeudet.

 
Suur-Suomea 

ihannoivat 
Aunuksen retkelle

Aktivistit salaliittoilivat ”Plootu-
vuorta” (valtionhoitaja Ståhlberg) 
vastaan ja haaveilivat Suur-Suo-
mesta. Vuonna 1920 Yrjö Ruu-
tu julkaisi ”Uusi Suunta” -teoksen, 
jonka innokkaisiin lukijoihin kuului 
myös nuori Urho Kekkonen.

Aktivistitkin jakaantuivat Suur-
Suomea tavoitteleviin donnerilai-
siin (taustalla Suunta-lehden pää-
toimittaja Karl Reinhold Donner) 
ja yhtenäistä ja valtiososialistista 

Joensuun kansakoulujen tarkasta-
jana 1910-1931, Joensuun kaup-
pa-apulaiskoulun ja kauppakoulun 
opettajana 1913-1918 ja 1922-
1931. Myöhempinä vuosinaan hän 
viljeli maata Kiteellä.

Kunnallisneuvos Laine oli myös 
presidentin valitsijamiehenä 1931, 
Joensuun kaupunginvaltuuston 
puheenjohtajana sekä puheenjoh-
tajana muun muassa Pälksaaren 
piirimielisairaalassa, Kontioniemen 
parantolassa ja rajaseudun kan-
sankorkeakouluyhdistyksssä.

Myös Laineen vaimo Augusta 
Laine, omaa sukua Brander, oli 
sortovuosina 1914-1917 kansan-
edustajana. Hänen nuoremmista 
veljistään maanviljelysneuvos Ak-
seli Brander (1876–1958) oli ki-
teeläisen Koivikon karjanhoitokou-
lun johtaja, talonpoikaisen väestön 
innostaja ja aloiterikas maatalous-
mies. Hän oli myös suomalaisen 
osuustoimintaliikkeen ennakkoluu-
lottomimpia pioneereja.

Toinen veli Uuno Brander 
(1870–1934) oli kiteeläinen ti-
lanomistaja, mutta myös maa-
talousministeri ja pitkäaikainen 
kansanedustaja. Hän oli maan-
viljelyshallituksen ylitarkastajana 
1904–1917, maataloushallituksen 
ylijohtajana 1917–1923 ja Maata-
loudellisen rajaseututoiminnan yli-
johtajana 1923–1934.

Brander oli nuorsuomalaisen 
puolueen kansanedustajana 1907–
1909 Kuopion läänin itäisestä vaa-
lipiiristä ja 1911–1914 sekä 1917 
Mikkelin läänin vaalipiiristä. Hän 
oli Edistyspuolueen kansanedus-
tajana 1924–1926 Oulun läänin 
eteläisestä vaalipiiristä ja 1930–
1932 Mikkelin läänin vaalipiiristä. 
Brander toimi maatalousministeri-
nä Ingmanin I hallituksessa 1918–
1919 ja apulaismaatalousminis-
terinä Mantereen hallituksessa 
1928–1929. Brander oli valitsija-
miehenä vuoden 1931 presidentin-
vaalissa. Hän sai maanviljelysneu-
voksen arvonimen vuonna 1932.

Kuningaskunnan  
tulo lähellä

Porvarilliset piirit jakanut hallitus-
muotokiista päättyi 1919 tasaval-
talaisten eduskuntavaalimenes-
tykseen sosiaalidemokraattien ja 
länsivaltojen avulla. 

Sitä ennen oli kuitenkin ollut jo 
hyvin lähellä, että Suomesta olisi 
tullut kuningaskunta. Siitäkin huo-
limatta, että eurooppalaisen mo-
narkian epäonnistuneen politiikan 
katsottiin olevan suurin syy ensim-
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Suomea tavoitteleviin ruutulaisiin.
Aunuksen retki oli suomalaisten 

vapaaehtoisten yritys valloittaa ja 
liittää Suomeen osia Itä-Karjalasta 
vuonna 1919 Venäjän ollessa sisäl-
lissotansa hajaannuksessa.

Carl Gustaf Emil Mannerheim 
vakuutti helmikuussa 1918, ettei 
pane miekkaansa tuppeen, ennen 
kuin Viena ja Aunus on vapautet-
tu Vladimir I. Leninin sotilaista. 
Henki valkoisessa Suomessa puol-
si Itä-Karjalan liittämistä.

Mannerheimin puhetta edelsivät 
epäonnistuneet sotaretket Petsa-
moon ja Vienaan, joista vastassa 
olivat Vienan Karjalaa miehittä-
neet brittisotilaat ja suomalaisista 
punaisista koottu Muurmanskin le-
gioona.

Aunuslaiset Repolan asukkaat 
äänestivät kesällä 1918 Suomeen 
liittymisestä. Suomen armeija va-
pauttikin alueen syksyllä. Myös Au-
nuksen Porajärvellä talonpoikien 
kokous äänesti Suomeen liittymi-
sestä seuraavana vuonna.

Mannerheim lupasi länsivalloil-
le ja Venäjän valkoiselle armeijal-
le Suomen hyökkäävän Pietariin 
(silloiseen Petrogradiin). Jääkäri-
majuri Gunnar von Hertzen puo-
lestaan valmisteli hyökkäystä Au-
nukseen, mutta tarvitsi tähän 
tuhat vapaaehtoista ja paikallisen 
karjalaisasujamiston osallistumis-
ta taisteluihin. Mannerheim hyväk-
syi aikeen sillä reunaehdolla, että 
Englanti ei asetu poikkiteloin.

Eduskunta hyväksyi suomalai-
sen sotilaallisen Viron vapausso-
dan menestyksen innoittamana 
Aunuksen retken ja sen rahoituk-
sen äänin 160–80, mikä mahdollis-
ti rahoituksen. Tavoitteena oli siir-
tää maamme itäraja Vienanmeren 
ja Äänisen, Äänisen ja Laatokan 
sekä Laatokan ja Suomenlahden 
välissä olevien kannaksien rajalle, 
joka maantieteellisesti olisi hyvin 
puolustettavissa.

Jos Venäjä osasi masinoida pa-
rikymmentä vuotta myöhemmin 
talvisodan aloittaneet Mainilan 
laukaukset, osasivat sitä suomalai-
setkin. Aktivistit järjestivät alle sa-
ta henkeä keränneen mielenosoi-
tuksen bolsevikkihallintoa vastaan 
Vielijärvellä. Näin saatiin Aunuksen 
retkelle moraalinen syy.

Sotaretki kuitenkin epäonnistui, 
kun Suomen vakinainen armeija 
ei osallistunut ja hallituskin näki 
myöhemmin retken olevan lähinnä 
”seikkailupolitiikkaa”.

Tuhat vapaaehtoista ylitti ra-
jan loppukeväästä 1919 aikomuk-
senaan vallata Lotinanpelto, Pet-

roskoi ja Muurmannin rautatie. 
Aunuksenkaupunki vallattiin kol-
messa päivässä, samoin pohjoi-
sessa Prääsä.

Aunuksen väliaikaisen hoitokun-
nan roolina oli organisoida valloi-
tettujen alueiden hallinto ja tehdä 
heimovalistustyötä. Bolshevikki-
en vastaisku ajoi kuitenkin joukot 
Tuulosjoen taakse ja myös retken 
pituus asetti oman ongelmansa. 

Kahdeksi kuukaudeksi värväyty-
neet vapaaehtoiset eivät enää tä-
män jälkeen palanneet rintamalle 
ja jouduttiin käynnistämään uu-
si värväyskierros. Jääkärieversti 
Aarne Sihvo valittiin retkikunnan 
ylipäälliköksi. 

Jääkärimajuri Paavo Talve-
la hyökkäsi Petroskoihin juhan-
nuksena, mutta joutui lyödyksi 
odotellessaan turhaan avukseen 
Muurmanskin rautatielle sijoitettu-
ja englantilaisjoukkoja. Myöskään 
etelän rintamaa innokkaammin 
joukkoihin liittyneistä aunuslaisis-
ta ei ollut sotilaallisesti käytännön 
hyötyä.

Muurmanskin rata jäi katkaise-
matta ja bolshevikit saivat keskitet-
tyä joukkonsa. "Vitelen katastrofi" 
mursi lopullisesti suomalaisten yri-
tykset. 26. kesäkuuta yli 600 Pie-
tarin punaisten upseerien opiston 
suomalaista nousi maihin ja suo-
malaisten selustaan Laatokan ran-
nalla sijaitsevassa punaupseeri Ei-
no Rahjan johdolla. Huoltoreitin 
katkettua von Hertzenin eteläi-
nen rykmentti joutui vetäytymään 
Suomeen pahoja tappioita kärsi-
neenä. Talvelankin rykmentti pala-
si kotimaahansa, vaikka oli ollut jo 
Petroskoin porteilla.

Tarton rauhassa vuonna 1920 
Suomi luovutti Repolan ja Porajär-
ven Neuvosto-Venäjälle vastineek-
si Petsamosta. Repolan nimismies 
ja heimoaktivisti Bobi Sivén ampui 
itsensä protestiksi 12. tammikuuta 
1921. Akateeminen Karjala-Seu-
ra piti surman luotia myöhemmin 
mustan lippunsa nauhassa.

........................... 
Niilo Pärnäsen alias Olli Karilan 
kirjallista tuotantoa:
- Maanalaiset, seikkailuromaani kapi-
nahankkeiden vakoilusta. Karisto 1919
Viehättävä vastustajatar, seikkailuro-
maani. Karisto 1920
- Kahden reportterin seikkailut, seik-
kailuromaani. Gummerus 1922
- Salatun kaupungin kaunotar, seikkai-
luromaani. Karisto 1923
- Harmaitten tarina : kertomus jääpal-
lojoukkueesta. Gummerus 1926
- Kultakuningas, seikkailuromaani. 
1926
- Pelastus, seikkailuromaani. Karis-
to 1926

- Tieteen tyranni : kaksinäytöksinen 
jännitysnäytelmä. Karisto 1927
- Ah, hän suuteli : yksinäytöksinen huvi-
näytelmä. Karisto 1928
- Taistelun aatto : yksinäytöksinen va-
paussota-aiheinen huvinäytelmä. Suoje-
luskuntain Kustannus Oy, Helsinki 1928
- Kahden miljoonan tyttölapsi : kolmi-
näytöksinen komedia. Karisto 1930
- Avioliitto oy : kolminäytöksinen huvi-
näytelmä. Karisto 1932
- Kaksi kaartilaista : kaksinäytöksinen 
komedia. Hakkapeliitta, Helsinki 1932
- Talonpoikaispäällikkö : yksinäytöksi-
nen historiallinen näytelmä rajakaptee-
ni Olli Tiaisesta vuodelta 1808. Gumme-
rus 1932
- Punasolun äkkiloppu : yksinäytöksi-
nen huvinäytelmä. Hakkapeliitta, Helsin-
ki 1935
- Mustaa ja valkoista, jännitysromaani. 
H. W. Marjamaan kirjapaino, Oulu 1936
- Ylämaan kultaa, eräromaani. Gumme-
rus 1936
- Polkkatukkainen madonna, seikkailu-
romaani. Karisto 1944
- Kellastuneet paperit ja muita jännitys-
kertomuksia. Seaflower, Helsinki 1999
- Viimeinen kerta ja muita jännitysker-
tomuksia. Seaflower, Helsinki 1999
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Mielenkiintoinen pakettikortti
Heikki Arpin juttuun Suur-Suomi –haaveilusta liit-
tyen minulla on tavallaan siihen liittyen yksi melko 
mielenkiintoinen pakettikortti.

Kortti on vaan sinetöidyssä nipussa, joten en raas-
ki rikkoa nipun sinetöintiä saadakseni siitä kunnon 
kuvaa. Tällainen kuva riittäköön. 

Miksi sitten nippu pakettikortteja oli aikanaan 
1924 Niittylahden postitoimipaikassa sinetöity ja 
viety/piilotettu yläkerran eristeisiin, niin siitäpä ei 
ole tietoa ja ei siihen postimuseon amanuenssikaan 
osannut sanoa syytä kun asiaa sieltä aikanaan tie-
dustelin.

Mutta sain sieltä ystävällisesti vastauksen tuos-
ta Aunuksen pakolaisten avustuskomiteasta. Oi-
kein olivat kaivaneet kopion minulle siitä silloises-
ta postin kiertokirjeestä, jolla tuolle komitealle oli 
Suomessa annettu vapaakirjeoikeus. Siksi tuokin 
Lieksasta keväällä 1924 Niittylahden opistolle ’pa-
kolainen Vera Tshernille’ lähetetty kenkiä sisältänyt 
4 kg:n paketti kulki vapaakirjeoikeudella kun oli lei-
mattu ao. leimalla.

Tästä aiheesta on jo jokunen vuosi sitten ollut 
Rajan Rahassa juttua, jossa oli kuvakin mainitus-
ta kiertokirjeestä.

Matti Virrantalo 

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.

LVI-ALAN TYÖT
www.mt-lvi.fi

Helinintie 6, 80130 Joensuu
Puh. 0400 610 270, 050 3053 531

Mt-lvi@netti.fi

JV-Varustelut on Joensuussa toiminnan aloittanut 
hyötyajoneuvojen varusteluihin erikoistunut yritys.

Olemme laajentaneet toimintaamme 
ottamalla uudeksi osa-alueeksi täyden palvelun rengasmyynnin. 

Tarjoamme asiakkaillemme laadukkaita 
renkaita ja vanteita kilpailukykyiseen hintaan.

JV-Varustelut Oy
Telitie 7, 80100 Joensuu, puh. 040 5150 345

www.jvvarustelut.fi
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HARVINAISIMMAT EUROSETELIMME
Suomen maatunnuksella L valmistetut ja koodilla 
H007 ja H005 olevat setelit vaikuttavat pitävän ar-
vonsa. Näitä seteleitä on tavattu H005-koodilla 15 kpl 
ja H007-koodilla 33 kpl. Tunnetut setelit on listattu al-
la olevissa taulukoissa.

H007:n arvo kunnosta riippuen on 500–1500 € ja 
H005:n arvo 1500–2500 €.

Hinnat ovat olleet vain noususuuntaisia, joten kan-
nattaa tarkkailla lompakkoaan.

Itselleni on jäänyt molempia seteleitä yhdet ylimää-
räiset, kun olen saanut hankittua parempikuntoiset.
Voi tiedustella allekirjoittaneelta.

H007 L 214 06 006112 H00 7 C 1 8

L 214 02 007034 H00 7 G 1 5

L 214 26 007811 H00 7 G 4 5

L 214 28 012633 H00 7 E 4 4

L 214 12 015907 H00 7 E 2 6

L 214 25 016857 H00 7 H 4 5

L 214 20 020975 H00 7 E 4 5

L 214 28 022551 H00 7 E 4 5

L 214 25 023121 H00 7 H 4 5

L 214 04 023133 H00 7 E 1 ?

L 214 08 025325 H00 7 A 1 7

L 214 28 025782 H00 7 E 4 5

L 214 25 038961 H00 7 H 4 4

L 214 19 041253 H00 7 F 3 8

L 214 06 045181 H00 7 C 1 5

L 214 15 046594 H00 7 B 2 ?

L 214 28 055806 H00 7 E 4 5

L 214 26 063647 H00 7 G 4 5

L 214 33 064441 H00 7 H 5 5

L 214 01 065598 H00 7 H 1 ?

L 214 06 065773 H00 7 C 1 5

L 214 19 066867 H00 7 F 3 8

L 214 14 071795 H00 7 C 2 ?

L 214 15 073351 H00 7 B 2 7

L 214 08 080963 H00 7 A 1 5

L 214 16 083187 H00 7 A 2 6

L 214 12 084982 H00 7 E 2 ?

L 214 04 086772 H00 7 E 1 5

L 214 33 087634 H00 7 H 5 9

L 214 14 089246 H00 7 C 2 4

L 214 19 089772 H00 7 F 3 3

L 214 07 097443 H00 7 B 1 5

L 214 12 099247 H00 7 E 2 5

Lisätietoa uusista löytyneistä voi allekirjoittaneelle lä-
hettää ja muutakin tietoa euroista; virheellisyyksistä 
ja ”epäaidoista” etenkin.
-Timo Ruotsalainen P. 0500 – 572 712
timo.ruotsalainen@atlaspoint.fi

H005 L 204 07 004303 H00 5 B 1 3

L 204 23 046047 H00 5 B 3

L 204 21 004352 H00 5 D 3 4

L 204 18 010367 H00 5 G 3 2

L 204 28 010519 H00 5 E 4 5

L 204 27 033245 H00 5 F 4 5

L 204 21 044825 H00 5 D 3 4

L 204 37 045007 H00 5 ?

L 204 21 045131 H00 5 D 3 1

L 204 20 045537 H00 5 E 3 6

L 204 32 047208 H00 5 A 4 6

L 204 32 068664 H00 5 A 4 5

L 204 37 045007 H00 5 D 5 4

L 204 18 081143 H00 5 G 3 4

L 205 40 595371 H00 5 A 5 6

L 205 35 598661 H00 5 F 5 4
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Kuka tunnistaa oheisen poletin?
Alumiinia, koko 20 x 21, leimaus  * M.C 3:50.

Olisin kiinnostunut tietämään,
missä poletti on ollut käytössä ja milloin?

Timo Ruotsalainen
timo.ruotsalainen@atlaspoint.fi
P. 0500 – 572 712

LÖYTYNYT HARVINAISUUS
Löytynyt toinen harvinaisuus Kytäjän Kartanon 
polettisarjaan.
2 Litraa maitoa, messinkiä, H.J.Linderin ajoilta 1907–1928.
Poletti on yksipuolinen, koko 22 x 43 mm, leimaus.
Aiempi tunnettu oli keskeltä taitettu.
Tällä hetkellä Kytäjän Kartanon maito-poletteja vuosilta 
1861–1930 tunnetaan 22 erilaista ja eriarvoista.
Nykyään Kytäjän Kartanoa hallinnoi pohjoiskarjalaisen Yrjö Laakkosen suku.
Pyrin laittamaan täydennetyn Kytäjän Kartanon poletti kuvasarjan lähitulevai-
suudessa.
Kaikkia uusia tietoja Kytäjän Kartanon polettirahoista otetaan vastaan, samoin 
kiinnostuneet voivat kysellä tietoja minulta.

Timo Ruotsalainen
timo.ruotsalainen@atlaspoint.fi
P. 0500 – 572 712

 

 
 

www.pohjola.fi

www.ncc.fi
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Thaimaan kuninkaan setelit 
Hankintoja Valkenburgin setelimessuilta -sarjamme jatkuu.
Leikkaamaton ja kuninkaan elämä on esitelty takapuolella.

Martti Puustinen

  

Insinööritoimisto 
Matti Salonen Ky

   
Rakennesuunnittelua

 
Neulaspolku 7

80230 Joensuu
p. 0500 273 720
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Nikkelimarkka
"Kyllä minä maksan sen nikkelimarkan,
jonka minä olen sulta lainannut.
Olethan jo varmaankin ollut sitä vailla
ja kauankin markkaasi kaivannut."



Lauluja rahoista ja rahoja lauluista
Juha Marienberg

Uusi artikkelisarja alkaa Rajan Rahassa. 
Tämä on sarjan ensimmäinen artikkeli.   

    
 

Näin laulaa Georg Malmstén 
Matti Jurvan säveltämässä 
ja Tatu Pekkarisen sanoit-

tamassa jenkassa Nikkelimarkka. 
Tarina kertoo henkilöstä, joka on 
aikoinaan lainannut ystävältään 
markan, mutta ei ole vieläkään 
maksanut sitä takaisin. Velalli-
nen arvaa ystävänsä jo odottele-
van lainan takaisinmaksua, niinpä 
hän jälleen kerran lupaa hoitaa vel-
kansa pois. Mutta mikä onkaan tuo 
nikkelimarkka, jota jenkassa niin 
kauan on kaivattu?

Suomessa on ollut käytössä pe-
rustyypiltään kolme erilaista nikke-
limarkkasarjaa sekä nikkelipinnoi-
tettu rautamarkka. Nikkelimarkan 
historia alkaa vuodesta 1920, jol-
loin alettiin suunnitella pieniarvois-
ten setelirahojen korvaamista me-
tallisilla vaihtorahoilla. 25 pennin, 
50 pennin ja 1 markan seteleiden 
käyttö oli osoittautunut hankalak-
si eivätkä ne edes kestäneet ko-
vaa kulutusta. Tuolloin voimassa 
olleen rahalain mukaan korvaavat 
vaihtorahat olisi pitänyt valmistaa 
hopeasta, mikä ei kuitenkaan ol-
lut järkevää hopean korkean hin-
nan vuoksi. Ratkaisuna ongelmaan 
säädettiin vielä samana vuonna 
uusi rahalaki, joka mahdollisti ku-
parinikkelin käytön rahametallina 
hopean sijaan. Metallin sekoitus-
suhteeksi määriteltiin 75 % kupa-
ria ja 25 % nikkeliä. Suomen raha-
pajalla ei ollut valmiuksia aloittaa 
uusien kolikoiden valmistusta niin 
pian kuin niitä olisi tarvittu, niinpä 
ensimmäiset kuparinikkelikolikot 
jouduttiin teettämään ulkomailla, 

vuoden 1921 kolikot Englannissa 
ja vuoden 1922 markat Tanskassa. 
Vasta vuodesta 1923 alkaen koli-
kot pystyttiin valmistamaan Suo-
messa. Tämän sarjan nikkelimark-
kojen halkaisija oli 24 mm ja niitä 
valmistettiin neljän vuoden ajan 
vuosina 1921–1924.

Setelirahojen korvaaminen me-
tallirahoilla osoittautui hyväk-
si ratkaisuksi, joten vuonna 1928 
ryhdyttiin miettimään kolikoiden 
käyttöä myös 5, 10 ja 20 markan 
setelien rinnalla. Suunnitteluvai-
heessa todettiin tuolloin käytössä 
olleen 1 markan kolikon muistutta-
van kokonsa puolesta liikaa uutena 
käyttöön otettavaa 5 markan ko-
likkoa, niinpä nikkelimarkan kokoa 

päätettiin pienentää. Edullisim-
maksi ratkaisuksi keksittiin kier-
rättää käytössä olleet isokokoiset 
nikkelimarkat uusien kolikoiden 
raaka-aineeksi. Käytännössä tämä 
tapahtui niin, että osa uusien koli-
koiden aihioista leikattiin vanhois-
ta käytöstä palautuneista kolikois-
ta ja uudet kolikot lyötiin suoraan 
näiden päälle. Päällelyötyjä nikke-
limarkkoja löytyy runsaasti vuosi-
en 1929 ja 1930 markoista, mut-
ta myös muutamia vuoden 1928 
päällelyöntejä tunnetaan. Tämän 
pienikokoisen nikkelimarkan hal-
kaisija oli 21 mm ja niitä valmistet-
tiin vuodesta 1928 vuoteen 1940 
saakka, kunnes ne korvattiin vas-
taavan kolikkotyypin kuparimar-
kalla.
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Seuraavien vuosikymmenten ai-
kana rahoja ei varsinaisesti valmis-
tettu nikkelistä, vaikkakin nikkeliä 
oli mukana myös tuon aikakauden 
rahoissa. Kaikissa alumiiniprons-
sirahoissa oli vähäisiä määriä nik-
keliä sekoitemetallina lähinnä me-
tallin värin vuoksi, minkä lisäksi 
nikkeliä käytettiin vuosien 1953 - 
1962 markan ja 5 markan rautako-
likoiden pinnoittamiseen. Nikkeli-
markan viimeinen valtakausi alkoi 
vuonna 1969, jolloin sitä edeltä-
nyt hopeamarkka (35 % Ag, 57 % 
Cu ja 8 % Zn) korvattiin uudella 
nikkelimarkalla (25 % Ni ja 75 % 

"Ainahan on maksettava, eikös juu,
mitä tässä maailmassa velkaantuu."

Georg Malmstén levytti Nik-
kelimarkan ensimmäisen kerran 
1930-luvulla, joten epäilemättä 
laulussa esiintyvä raha on vuoden 
1928 mallin mukainen pienikokoi-
nen markan kolikko. Lainattu nik-
kelimarkka on tietysti voinut ol-
la aiemman mallin isokokoinen ns. 
hevosmarkka, mutta ainakin levy-
tyshetkeen mennessä markat oli-
vat jo vaihtuneet pienempiin. Entä 

Cu). Tätä monen edelleenkin hyvin 
muistamaa markan kolikkoa lyö-
tiin 25 vuoden ajan aina vuoteen 
1993 saakka, jolloin nikkelimarkan 
historia käyttörahana päättyi. Vielä 
tuonkin jälkeen valmistettiin kak-
si nikkelimarkkaa, jotka eivät kui-
tenkaan enää olleet virallisia mak-
suvälineitä. Ensimmäinen näistä oli 
uuden tyypin alumiinipronssimar-
kan mukainen kuparinikkelistä lyö-
ty markka, joka esiintyy vain vuo-
den 1993 kolikkosarjassa. Toinen 
puolestaan "Muistojeni markka", 
joka lyötiin vuonna 2001 markka-
kauden päättymisen muistoksi.

"Mutta sinä itse!  
Milloinka sä maksat
surut, jotka olet mulle 
tuottanut,
Kaihoni kalvaan,  
jonka minä sain,
kun olen sinun  
sanoihisi luottanut."

Lähteet:
Erkki Borg: Suomessa käytetyt rahat
Aapeli Vuoristo: Suuri toivelaulukirja 7

kuinka nikkelimarkalle laulussa lo-
pulta kävi? Toisessa eli viimeisessä 
säkeistössä velallinen uskottelee 
ystävälleen nikkelimarkan olevan 
suorastaan mitätöntä sen rinnalla, 
mitä hän itse on lainaajan vuoksi 
joutunut kärsimään. Laulussa ve-
lan takaisinmaksusta ei anneta mi-
tään varmuutta, joten eiköhän se 
nikkelimarkka jäänyt edelleen ve-
lallisen taskuun.

  
 

Nikkeli
Nikkeli on rautaryhmään 
kuuluva ferromagneetti-
nen metallinen alkuaine. 
Sen kemiallinen merk-
ki on Ni ja järjestysluku 
28. Suomessa nikkeliä 
on louhittu Leppävirral-
la, Nivalassa, rajan taak-
se jääneessä Petsamossa 
sekä tietenkin Sotkamon 
Talvivaaran kaivoksessa. 
Nikkeli kestää erinomai-
sesti syövyttäviä aineita, 
minkä vuoksi sitä käyte-
tään erilaisissa metallise-
oksissa sekä metalliesi-
neiden pinnoiteaineena. 
Suuri osa teollisuuden 
käyttämästä nikkelis-
tä menee ruostumatto-
man teräksen valmista-
miseen.
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HUUTOKAUPPA-‐

TOIMEKSIANTO

Nimellis-‐ mk
Toimeksi arvioima Arvioijan  

määri<elemä arvioijan
Myyn>-‐

Myynnin  kohd
e/tyyppi

arvo
€ kpl  

antajan
lähtö-‐

kunto-‐
lähtö-‐

Nimik.
hinta

muu
kuntoluokka

hinta
luokka

hinta

Päiväys        __
__________

_

Nimi:    ________
__________

__________
_______Osoite:  _____

__________
__________

________

Puh:        ____
__________

__________
_____

Spos>  _____
__________

__________
____

Pankki>lin  n
ro    _______

__________
__________

_________

Luovu<ajan  allekirjo
itus

Vastaano<ajan  allekirjo
itus

www.pk-‐numismaa>kot.fi

Huutokauppaan! 
Yhdistyksen seuraava huutokauppa järjestetään 

tiistaina 20.1.2015. 
Tutustuminen klo 18.00 ja huutokauppa klo 19.00

Huutokauppaan tulevat kohteesi voit jättää 
30.12.2014 mennessä joko 

• yhdistyksen sihteerille Matti Virrantalolle,   
matti@virrantalo.fi puh. 040-5666646

• yhdistyksen puheenjohtajalle Martti Puustiselle, 
martti.puustinen@klj.fi  puh. 0500-851851
• tai hallituksen jäsenelle Tuomo Flinkmanille,  

tuomo.flinkman@gmail.com, puh. 0400-917677.

Voit pyytää spostilla valmiin lomakkeen,  
johon on helppo kirjata kohteet ylös! 

Yhdistyksen nettisivuja ollaan uusimassa.  
Pyrimme saamaan myytävät kohteet tietoineen 

15.1.2015 yhdistyksen nettisivuille.

Pohjois-Karjalan Numismaatikot ry, hallitus
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Pääkirjoitukset  
  
Kari Tahvanainen Numismatiikkaa ja muuta keräilyä 1/2014 s. 3
Kari Tahvanainen Seteleitä, kolikoita, osakekirjoja ja meteoriitteja 2/2014 s. 3
Kari Tahvanainen Maakuntakierroksen loppumetreillä 3/2014 s. 3
Kari Tahvanainen Syksyä ja huumoria 4/2014 s. 3
Kari Tahvanainen Messuamista ja avajaisia 5/2014 s. 3
  
Näyttelyt, tapahtumat ja matkakertomukset  
  
Timo Ruotsalainen Matkakertomus vierailustani Latvian Ventspilsin  
 satamakaupunkiin 2/2013 1/2014 s. 38-39
Rajan Raha toimitus Rajan Raha vieraili Berliinissä maailman rahapäivillä  
 7-9.2.2014 2/2014 s. 36
Kortelainen Teemu Numismaatikot kävivät yhteistyökumppanimme  
 Lähi-Tapiolan vieraina 11.9 4/2014 s. 24
Rajan Raha toimitus Suomen markan tarina, Tuurissa 11.10.2014 5/2014 s. 4-5
Ruotsalainen Timo Markan Tarinan rahanäyttely avattiin komeasti. 5/2014 s. 6-7
Puustinen Martti Maastricht 2014 -setelimessut Valkenburgissa 5/2014 s. 20-23
Puustinen Martti Eksoottisia seteleitä Valkenburgin messuilta 5/2014 s. 24-25
  
Henkilö uutiset ja esittelyt sekä muistosanat  
  
Lee Gordon Esittelyssä Lee Gordon 2/2014 s. 35
Rajan Raha toimitus Pohjois-Karjalan numismaatikot Ry päätti muistaa  
 pöytästandaarilla kahta pitkäaikaista puurtajaa.  
 Armi Hakkaraista ja Tapio Turusta 3/2014 s. 4
  
Keräily ja muut harrastukset  
  
Flinkman Tuomo Oivan kynät odottavat lajittelua 1/2014 s. 27
Kuronen Ari Tuttu ja tuntematon puukko 1/2014 s. 28-29
Flinkman Tuomo Suomen suurin kirkko korttikokoelma löytyy Kiteeltä 1/2014 s. 30-32
Kemppi Jarkko Viron suojeluskuntie vaiheista 1/2014 s. 36-37
Tahvanainen Kari Viisikopeekkainen poikineen 2/2014 s. 4
Tahvanainen Kari Vodkaetikettejä, Komisaario Palmu 3/2014 s. 30-31
Pöllänen Juha Eurokeräily vuodesta 2014 4/2014 s. 20

Rajan Raha sisällys 2014

POHJOIS-KARJALAN NUMISMAATIKOT RY:N JULKAISU 5. vsk 1/2014

Maakunta-artikkelissa 

Pyhäselkä ennen – tänään

Seuraavassa numerossa 

esittelemme Värtsilän

Kyläkaupalle Suomen suurin  

esillä oleva kokoelma  

Suomen käyttörahoista, s. 6 

Pyhäselän varhaisasutuksesta 

metallirahan käyttöön, s. 18 

01 Etukansi RR 1.14.indd   1

28.1.2014   6.51

POHJOIS-KARJALAN NUMISMAATIKOT RY:N JULKAISU 5. vsk 2/2014

Maakunta-artikkelissa
Värtsilä ennen – tänään

Seuraavassa numerossa
esittelemme Tohmajärven 

Vanhaan Värtsilään 
johtivat rauhan ja 
sodan polut, s. 6 

Värtsilä 
tänään, s. 20
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Kuulumisia osakekirjoista  
  
Suni Pentti Osakeyhtiö tai melkein osakeyhtiö 2/2014 s. 24-25
  
Numismatiikka: Rahat ja muut maksuvälineet  
  
Kontiokari Tero, Alatalo  
Pekka, Oulun Numisk. Eurosetelien harvinaisuus - 5 ja 10 € 2/2014 s. 26-32
Kontiokari Tero,  
Alatalo Pekka, Oulun Numisk. Eurosetelien harvinaisuus osa II - 20 ja 50 € 3/2014 s. 32-39
Rajan Raha toimitus Kymppi tulee! - Toinen eurosetelisarja jatkuu 4/2014 s. 5
Marienberg Juha Tilapäiset maksuvälineet,  
 vaihtorahamerkit 1915-1917 4/2014 s. 18-19
Pölönen Paavo Kolikkoharvinaisuuksia 4/2014 s. 22
Ruotsalainen Timo 5 euron virhekolikko 5/2014 s. 8
Sohier Guy Discovery about the 5 € two types  
	 of	the	holografic	band	 5/2014	s.	8
  
Maakuntamme alueita ja kuntia  
  
Vänskä Raimo Pyhäselästä poimittua 1/2014 s. 8-17
Vänskä Raimo Pyhäselän varhais asutuksesta metallirahan käyttöön 1/2014 s. 18-26
Tahvanainen Kari Mobiileja kirkonkelloja - osaamista Pyhäselästä 1/2014 s. 33-35
Vänskä Raimo,  
Kuvat: SA-kuva ja kirjoittaja Vanhaan Värtsilään johtivat rauhan ja sodan polut 2/2014 s. 6-14
Vänskä Raimo Vanhan Värtsilän raha-aarteet, Arppen ja  
 Aktiebolaget Värtsilä Osakeyhtiön tilapäiset  
 maksuvälineet 2/2014 s. 15-19
Erkki Lintunen Värtsilä: kylä - kunta - pitäjä 2/2014 s. 20-22
Vänskä Raimo Kun Tohmajärven kyliä syntyi, väki vaihtui,  
 omaisuutta suojattiin ja kruunu ohjasi alaisiaan 3/2014 s. 6-10
Vänskä Raimo Kustaan sota 1788 - 1790 sekä Tohmajärven  
 Jouhkolan carpelanit ja sotakomissaariaatin  
 fahnehjelmit 3/2014 s. 20-25
Eronen Tuomo Tohmajärvi Tänään 3/2014 s. 26-27
Vänskä Raimo,  
Kuvat: SA-kuva ja kirjoittaja Tuokiokuvia Tohmajärveltä eilen ja tänään 3/2014 s. 28-29
Vänskä Raimo Pienestä karjalaisesta kylästä alansa  
 kansainväliseksi markkinajohtajaksi -  
 Wärtsilä 180 vuotta 5/2014 s. 10-19
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Ilmarinen, s. 11 

Maakunta-
artikkelissa 
Tohmajärvi 
ennen - 
tänään, s. 6

Eurosetelien 
harvinaisuus 
20 ja 50 €, s. 32
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Pienestä karjalaisesta kylästä alansa kansainväliseksi  markkinajohtajaksi  – Wärtsilä 180 vuotta s.10

Maastricht 2014 -setelimessut Valkenburgissa s. 20
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Wärtsilä Stakeholder Magazine
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The Normand Subsea,designed by Wärtsilä
more on page 67
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Maakuntamme historiallisia vaikuttajia  
  
Vänskä Raimo Nils Ludvig Arppe Karjalan teollisuuden rakentaja,  
 maatalaouden kehittäjä ja suurliikemies 3/2014 s. 11-19
Vänskä Raimo,  
Kuvat: PKM, SA-kuva  
ja kirjoittaja Wilhelm Wahlforss pelasti Wärtsilän kuilun partaalta  
 ja kokosi yrityksistä suuren Wärtsilä-yhtymän 4/2014 s. 7-17
  
Uutiset ja muu ajankohtainen  
  
Tahvanainen Kari Numismatiikka loisti Karjalaisessa 1/2014 s. 4
Keskinen Vesa Kyläkaupalle Suomen suurin esillä oleva kokoelma  
 Suomen käyttörahoista 1/2014 s. 6-7
Heikki Arppi Nythän Rahapaja tempun teki - ja vieläpä  
 valtiovallan suostumuksella 2/2014 s. 23
Suomen Pankin tiedote Suomeen rekisteröidyillä sijoitusrahastoilla  
 suotuisa vuosi 2013 2/2014 s. 33
Rajan Raha toimitus Wanted - Juttuja Rajan Rahaan 3/2014 s. 40
Suomen Pankin tiedote Euroväärennökset Suomessa alkuvuonna 2014 4/2014 s. 27
  
Liiton, paikallisyhdistysten ja muiden yhdistysten toiminta  
  
Kortelainen Teemu Keväkokouskutsu 2/2014 s. 25
Pohjoiskarjan  
Numismaatikot Ry Pohjois-Karjalan Numismaatikot Ry - Säännöt 4/2014 s. 29-30
Pohjoiskarjan  
Numismaatikot Ry Pohjois-Karjalan Numismaatikot Ry -  
 Toimintasuunnitelma 2015 5/2014 s. 28-30
  
Lukijan kynästä  
  
Pölönen Anja Lomamatkalla kotimaassa kesällä 2013 1/2014 s. 42
"Seniorinörtti" Positiivista ajattelua! 3/2014 s. 40
Kortelainen Teemu Miksi kahden euron kolikolla on alv? 4/2014 s. 6
Pölllänen Juha Muista tarkistaa aina vaihtorahasi 4/2014 s. 21
Tahvanainen Kari Kultakuumeessa kuultua (Kyösti Kakkonen) 4/2014 s. 23
Ruotsalainen Timo Vuoden 1914 5mk arvan lunastusarvo korkoineen  
 nykypäivänä (Laskutehtävä) 4/2014 s. 25-26
Virrantalo Matti On hyvä varautua kylmään talveen (Huumorinurkka) 4/2014 s. 27
Ilvonen Ahti Kiteen koulu-historiaa 4/2014 s. 28
Virrantalo Matti Matkapassi Venäänmaalle 1868 5/2014 s. 26
Marienberg Juha Kenraalikuvernöörin määräys 5/2014 s. 27

POHJOIS-KARJALAN NUMISMAATIKOT RY:N JULKAISU 5. vsk 
4/2014

Kymppi 
tulee, s. 5

Wilhelm Wahlforss pelasti  

Wärtsilän kuilun partaalta  

ja kokosi yrityksistä suuren  

Wärtsilä-yhtymän, s. 7
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Eurojen lumoissa,  
kohta yhdistyksen ruorissa.

Pohjois-Karjalan Numismaatikkojen 
uusi puheenjohtaja  
Martti Puustinen s. 6

Lauluja rahoista ja rahoja 
lauluista. Uusi artikkelisarja 
alkaa s. 24
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       Finnairin koneen perämies unohti laskeutu-
    miskuulutuksen jälkeen mikrofonin päälle. Mat-
kustamossa matkustavat kuuluivat selvästi seu-
raavat suunnitelmat: ”Heti kun on kone kuitattu 
ulos, meikä sihauttaa kylmän kaljatölkin auki ja 
heti kohta niksautan sitä tämän lennon hyvämuo-
toista blondiemäntää”. Mainittu emäntä ryntäsi 
kohti ohjaamoa, mutta kompastui kesken mat-
kan. Matkustajista yksi lausui: - Ei mikään kii-
re, tyttöseni, kaverihan sanoi ottavansa sen olu-
en ensin… 

Teemu Kortelainen

Huumorinurkka

Myytävänä erilaisia 
M Draghin allekirjoittamia seteleitä

uusia 5 €, 10 € ja 20€ ja 50 €, 
unc tai 10- ja 9-laatuisia.

tiedust. martti.puustinen@klj.fi 
tai 0500-851851 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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RajanRaha 6/2014
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.fi 

Lehti ilmestyy vuonna 2015 neljästi
3.2., 5.5., 13.10. ja 1.12.

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.fi
Lisää kotisivuillamme www.pk-numismaatikot.fi 

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 1/2015 ilmestyy 3.2.
Lehteen tarkoitetun ilmoitusaineiston tulee olla 
toimituksella 13.1. mennessä.
Pohjois-Karjalan Numismaatikot ry
www.pk-numismaatikot.fi
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.fi, 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.fi 
Pankit 
päätilimme FI6157700520113132
huutokauppatilimme FI2457700520202844
Y-2323168-8

Kansi: Taitto: Kustannushuone Oy
 Suunnittelu ja toteutus: Raimo Vänskä,  
 Teemu Kortelainen, Kari Tahvanainen
 Kannen kuvat: Juha Marienberg, Martti Puustinen 
 ja Kari Tahvanainen

Harrastustamme tukevat:
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