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KEVÄTKOKOUSKUTSU

Pohjois-Karjalan Numismaatikot ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous 

ti 7.4.2015 klo 19.00 Rauhankatu 4, Joensuu

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset kevätkokousasiat

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

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

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2014 ja päätetään 
siitä

5. Esitetään yhdistyksen tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto 
edellisen vuoden tileistä ja hallinnosta

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntä-
misestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7. Käsitellään jäsenten viimeistään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta 
ennen kokouksen pitoa kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle kokouksen 
käsiteltäväksi ilmoittamat asiat

8. Käsitellään muut asiat (epävirallisia) 

TERVETULOA

Hallitus
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POHJOIS-KARJALAN NUMISMAATIKOT RY:N JULKAISU

Maassa, ilmassa ja maailmalla 

PÄÄKIRJOITUS

Rajan Rahalla on nyt alkamassa jo 
kuudes vuosikerta. Lehdestämme 
ilmestyy tänä vuonna neljä nume-

roa: talvella, keväällä, syksyllä ja joulu-
kuun alussa. 

Tässä numerossa liikutaan maassa, il-
massa ja maailmalla – ja ajassa, nimittäin 
historiassa. Timo Ruotsalaisen matkaker-
tomusten myötä pyörähdetään Pariisin ja 
Lissabonin numismaattisissa ympyröissä. 
Maailman ja Zimbabwen seteleiden kaut-
ta matka maailmalla jatkuu. 

Rauno Suhonen Joensuun Ilmasillasta  
vei meidät konkreettisesti historian sii-
ville 13.1. kerhoillassamme. Lentosota-
toimintaa Joensuun seudulla 1941–1944 
tuodaan nyt lukijoidenkin ulottuville ju-
tussani, jonka tein Suhosen kirjoittamien 
historia-artikkelien pohjalta. 

Matti Virrantalo korostaa haastattelus-
saan historiallisen kontekstin, historian, 
tuntemusta keräilyharrastuksissamme. 
– Jos ei tiedä historiasta, ei tiedä minne 
on menossa. Tätä historiaulottuvuutta kä-
sitellään lehdessämme nyt myös eversti 
Kivikon mitalikokonaisuutta käsitteleväs-
sä jutussa, josta kiitos Otso Nygrenille Ilo-
mantsin sotahistoriallisesta työryhmästä. 
Seuraamme arvokkaan mitalikokonaisuu-
den matkaa Ilomantsiin lehtemme seu-
raavissa numeroissa. 

Paavo Nurmi elää niin seteleissä, mita-
leissa kuin postimerkeissäkin. Heikki Arpin 
artikkelissa matkataan maailmalla Paa-
vo Nurmen seurassa. Sivuaapa Nurmen 
elämä Joensuutakin. Joensuu-postikort-
tien kautta taas pääsemme vilkaisemaan 
hyvin kauas Joensuun historiaan. Vanho-
jen tulitikkuetikettien myötä tulee mieleen 
ajatuksia siitä, millaista elämä Suomes-
sa oli menneillä vuosikymmenillä. Jätepa-

peria kerättiin aikoinaan ahkerasti, mistä 
taas kertoo Pentti Sunin artikkeli paperin-
keräyskelloista. Mitä keräilykohteemme 
kertovatkaan meille eri aikakausista. 

Monet vanhemmat kuskaavat lapsiaan 
jääkiekko- ja muihin urheilutreeneihin 
kymmenienkin kilometrien päähän. Ker-
ho- ja huutokauppailloissamme olen huo-
mannut samaa periaatetta sovellettavan 
”henkevämpien” harrastusten puolella-
kin. Iltoihin tullaan kerta toisensa jälkeen 
niinkin kaukaa kuin Kiteeltä. Isä ja poika 
Ruotsalaiset ottavat mukaansa myös mui-
ta kiteeläisiä junioreita kerhoiltoihin hank-
kimaan uusia keräilykohteita ja vaihta-
maan kuulumisia, hankkimaan tietoa. Se 
on arvostettavaa matkailua. 

Rajan Rahan kevätnumero ilmestyy 5. 
toukokuuta. Lähettäkäähän siihen juttu-
ja, juttuideoita, kuvia, lehtileikkeitä, uuti-
sia – 14. huhtikuuta mennessä. 

Kari Tahvanainen
vastaava toimittaja
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Puheenjohtajan palsta 

Arvoisat kerhomme jäsenet

Alkanut vuosi on Pohjois-Karjalan 
numismaatikot ry:n 45-vuotisjuh-
lavuosi. Yhdistys on jo aikamiehe-

niässä ja arvostettu muiden yhdistysten 
keskuudessa mm. julkaisemamme lehden 
Rajan Rahan ansiosta. Yhdistyksemme pe-
rustajat tekivät arvokasta työtä ja yhdis-
tyksemme on yksi maamme vanhimpia

Vuoden alku on mennyt tähän yhdistyk-
semme asioihin ja toimintaan perehtymi-
seen. Yhdistyksemme nettisivut ovat uu-
siutuneet helpommin päivitettäväksi ja 
käyttäjäystävällisemmiksi. Samoin olem-
me olleet kehittämässä sivustoa informatii-
visemmaksi. Tavoitteenamme on ollut, että 
te hyvät jäsenemme saisitte enemmän tie-
toa ja mielenkiintoista tietoa yhdistyksem-
me toiminnasta valokuvin ja kirjoituksin ja 
yleensä uutta tietoa numismatiikkaharras-
tuksestamme. Nettisivujen pohjapäivitys-
työn teki Digitoimisto Symmetri Oy ja asia-
tietojen korjaamisesta ja päivityksestä on 
suuren työn tehnyt sihteerimme Matti Vir-
rantalo. Käy katsomassa sivustojamme ja 

Haluamme sivustollemme ja samoin Ra-
jan Raha lehteen lisää kirjoittajia ja päi-
vittäjiä. Kaikkeen sivustojemme ja lehden 
kehittämiseen tarvitsemme teiltä jäseniltä 
tietoa ja toivomuksia.

Tämän vuoden ensimmäinen kerhoiltam-
me oli 13.1.. Kerhoiltamme onnistui hyvin. 
Esitelmöitsijänä oli Joensuun Ilmasilta ry:n 
puheenjohtaja Rauno Suhonen. Aihe oli 
mielenkiintoinen, sotien aikainen Lentoso-
tatoiminta Joensuun alueella. Rauno on to-
della henkilö joka tietää mistä puhuu. Mi-
nulle henkilökohtaisesti avautui täysin uusi 
kuva tästä lentosotatoiminnasta Joensuun 
alueella. Joensuuhan oli jopa sotavuosina 
Suomen lentosotatoiminnan keskus. 

Suomen ilmavoimien lentokalustosta oli 
yli puolet Joensuun seudulla. Joensuun alu-
eella oli 4 lentokenttää. Tali-Ihantalan tais-
teluissa oli Ilmavoimilla jopa ratkaiseva 
osuus siinä, ettei Suomea katkaistu kahtia. 
Kaatuneita suomalaisia olisi ollut ehkä sa-
toja ellei tuhansia enemmän. Todella hyvä 
esitelmä Rauno Suhoselta.  Raunon kirjoit-
tamia kirjoja meni runsaasti esitelmän pää-
tyttyä. Tästä Rauno esitelmästä on juttua 
ja kuvia toisaalla lehdessä. Kiitokset Rau-

nolle vaivannäöstä ja todella mielenkiintoi-
sesta esitelmästä. 

Toinen kerhoiltamme 20.1. meni huuto-
kaupan merkeissä. Huutokohteita oli run-
saasti, yli 280. Huutokaupoille on näköjään 
edelleenkin tilausta. Osanottajia ja huutajia 
oli runsaasti yli 30 henkilöä ja kauppojakin 
syntyi runsaasti ja kirjallisiakin tarjouksia 
oli useista kohteista. Yhdistyksen sihteeri 
Matti Virrantalo oli tehnyt valtavasti töitä 
huutokaupan eteen. Meklarina toimi vauh-
dikkaasti ja tuttuun tapaansa Timo Ruot-
salainen. Huutokauppoja tulemme järjes-
tämään kuukausittain. Tästäkin on juttua 
toisaalla lehdessämme.

Nämä kaksi ensimmäistä kerhoiltaa ovat 
onnistuneet mielestäni hyvin ja vaikuttaa 
siltä, että yhdistyksellemme on edelleenkin 
tarvetta. Yhdistyksemme uusiutunut halli-
tus on erittäin innostunut ja motivoitunut 
tehtäviinsä.

Haluan tässä kiittää yhdistyksemme pit-
käaikaista puheenjohtajaa Teemu Korte-
laista ansiokkaasta työstä kerhomme hy-
väksi ja samoin kiitän myös rouva Seija 
Kortelaista ansiokkaasta taustatuesta ja 
”kerhoemäntänä” toimimisesta. 

Monilla keräilyaloilla ovat harrastajat li-
sääntyneet ja uusia keräilyalueita on tul-
lut monia, muun muassa muumimukit. 
Myöskin rahakeräilyharrastajien joukkoon 
on euron myötä tullut uusia kiinnostunei-
ta keräilijöitä ja voin vain todeta, että nu-
mismatiikalla on edelleenkin tilausta ja tu-
levaisuutta. 

Puheenjohtaja Martti Puustinen 
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Jokaisessa meissä elää pieni keräilijä

Lähikuvassa yhdistyksen  
sihteeri Matti Virrantalo 

Kari Tahvanainen

Savolaisjuurinen mies on ehti-
nyt moneen menoon mukaan. 
Matti Virrantalo on joensuulai-

nen numismaatikko ja monen alan 
keräilijä. Pohjois-Karjalan Numis-
maatikoissa hän toimii nyt toista 
vuotta sihteerinä. 

– Olen eläkkeellä poliisin hom-
mista. Nuorena armeijan jälkeen 
mietin että mitähän sitä rupeaisi 
aikuisena tekemään. Sitten pää-
dyin poliisitehtäviin, joissa olin eri 
puolilla maata. Joensuussa olin sit-
ten pisimmän pestin tässä lopuksi. 
Jäin puolitoista vuotta sitten täy-

sinpalvelleena eläkkeelle. Joen-
suussa olen asunut vuodesta 1983 
lähtien, Virrantalo kertoo. – Vanho-
ja Savon puolen poikia olen, Kaa-
vilta kotoisin. 

Filateliasta kortteihin 
ja tulitikkuetiketteihin

Kysyttäessä keräilyn juurista Matti 
Virrantalo vastaa: – Olen aina lai-

-
la toimivaa Kari Rahialaa, joka on 
kirjoittanut kirjan teemasta Jokai-
sessa meissä elää pieni keräilijä. 

Niinhän se on minussakin. Numis-
maatikkona olen aika vihernaama. 

– Taisin aloittaa keräilyharras-
tukset aikuisiällä, kun oma poika-
ni liittyi Joensuun Postimerkkeili-
jöihin. Kyyditsin häntä Joensuun 
postitalolla kerhoissa. Pojan in-
to kuitenkin lopahti muutamassa 
vuodessa, mutta se tarttui jostain 

ja olin toiminnassa mukana kym-
menkunta vuotta. 

Filatelia on jäänyt sittemmin syr-
jään harrastuksista, vaikka koko-
elmat ovat visusti tallessa. – Pos-

Matti Virrantalo ja rahavaasi. – Vaimo tykkää kun lasinen kukkavaasi pysyy pystyssä koska se on täynnä 
kuparipennejä. Toinen vaasi on täynnä alumiinipennejä.
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timerkkien tarjonta on mennyt 
nykyisin niin kaupalliseksi. Tar-
jonta on kasvanut todelliseen pos-
taaliseen käyttöön verrattuna niin 
suureksi, että minulla on vankka 
epäilys että merkkejä julkaistaan 
aika paljolti keräilijöille kaupatta-
vaksi. En ole myöskään kiinnostu-
nut nykyisistä erikoisuuksista ku-
ten mutkikkaista postimerkeistä. 
Saakohan niistä edes omiaan pois 
keräilykohteina? Samoin on esi-
merkiksi ensipäiväkuorten tarjon-
ta. Mutta onhan numismatiikan 
puolellakin samanlaista ilmiötä 
nähtävissä, erityisesti juhlaraho-
jen suhteen. 

– Korttien keräily ja erityisesti 
paikkakunnat kiinnostavat minua 
nykyisin. Sattuneesta syystä ke-
räilen erityisesti Joensuu-kortte-
ja. Rajaan korttien keräilyn vuotta 
1963 varhaisempaan aikaan eli ai-
kaan ennen rahauudistusta. Kort-
tien kautta voi tutustua paikka-
kuntien historiaan. Korttejahan on 
käytetty viestinnän välineinä. 

– Olenpa haksahtanut myös tu-
litikkuetiketteihin. Satuin saamaan 
yhden mielenkiintoisen tulitikkue-
tikettierän ja innostuin. Ja yllätys 
yllätys, nyt vuonna 2015 kun me-
nee huutokauppasivuille netissä, 
huomaa miten paljon sitäkin ky-
syntää ja harrastajia on. Muutamia 
tuhansia etikettejä minulla on ko-
koelmissani. Etiketeistäkin näkee 
miten ne suhtautuvat maailmane-
noon, mitä niillä viestitään omasta 
ajastaan. Esimerkiksi kahvipaahti-
mot eivät voisi enää julkaista mo-
niakaan vuosikymmenten takaisia 
etikettejä. 

– Olen huomannut että kotiseutu 
kiinnosta aina jollain tavalla. Kun 
nettimarkkinoilla huomaa kotipaik-
kakuntiin liittyviä kohteita, niistä 
kiinnostuu, ja joskus hankkiikin. 
Kokoelmassani on eräänlaisena 
helmenä Kaavin Suojeluskunnasta 
kotikylälleni vuonna 1919 lähetet-
ty käsin kirjoitettu kirje, jossa an-
netaan hälytysohjeita. Suojelus-
kunta oli juuri perustettu Kaaville, 
Virrantalo kertoo. 

Numismaatikoksi  
Joen yöstä 

Miten sinusta tuli numismaatikko? 
– Kävipähän niin, että numisma-
tiikkapuoli minulla menee isäukon 

poikani piikkiin. Isäni oli vanhoil-
la päivillään liittynyt Kuopion Nu-
mismaatikoihin. Hänellä oli keräi-
lykärpänen numismatiikkaan. Isän 

Suomen metallirahat 1963–2001 yksissä kehyksissä.

Rajan Rahassa 6/2014 esiteltiin näitä mielenkiintoisia pakettikortteja. 
Aunuksen pakolaisten avustuskomitealla oli vapaakirjeoikeus, kortit 
liittyivät sen nojalla lähetettyihin postilähetyksiin. Nippu on löytynyt 
Niittylahden vanhan postin ullakolta. – Minulle on tärkeää selvittää, 
miksi joku tekee näin, historia näiden pakettikorttienkin takana, 
Virrantalo selittää.
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Itse tehty kaappi kokoelmille. Filateelisia käsikirjoja, postimerkkejä, 
kansioita, tarvikkeita.

kuoleman jälkeen kokoelma jäi mi-
nulle. Se alkoi kiinnostaa minua ja 
halusin arvostaa hänen perintö-
ään. 2006 syksyllä jäi mieleen Joen 
yö -tapahtuma. Kävin Numismaa-
tikkojen teltalla katsomassa antia 
ja innostuin. Armi Hakkarainen, 
silloinen sihteeri, tarjosi jäsenlo-
maketta. Minusta tuli Pohjois-Kar-
jalan Numismaatikkojen jäsen. Ri-
vijäsenenä olisin pysytellyt, mutta 
puolenkymmentä vuotta sitten jo-
ku keksi, että tuollahan on sopiva 
mies hallitukseen. Minut ylipuhut-
tiin ja tässä sitä nyt ollaan. Tehtä-
viä on nykyisin ihan omiksi tarpeik-
si, Virrantalo huokaisee. – Teemu 
Kortelainen muuten oli sattunut 
ottamaan minusta kuvan hetkellä 
jolloin olin Joen yössä yhdistyksen 
teltalla miettimässä liittymistä.

– Pitää aina suhteuttaa mil-
lä mahdollisuuksilla sijoittelee nu-
mismatiikkaankin. Kokoelmani on 
sikäli kohtuullinen. Olen pysynyt 
suomalaisissa kohteissa, seteleis-
sä ja kolikoissa. Olen koettanut ke-
räilyssäni tasaisesti huomioida pe-
russetelistöä ja -kolikoita. 

– Uskon että se perusmerkki on 

kuin numismatiikassakin. Neuvoi-
sinkin, että pistäkää mieluummin 
talteen hyväkuntoisia ihan käyt-
törahoja kuin että rupeatte kerää-
mään kiiltäviä juhlarahoja. Ne ei-
vät ole pyörineet kansan käsissä. 

Yhdistyksen 
puuhamiehenä

Kuten edeltä jo kävi ilmi, Virran-
talo toimii tätä nykyä yhdistyksen 
hallituksessa sihteerinä, rahas-
tonhoitajana ja jäsenasioiden hoi-
tajana, mutta myös Rajan Rahan 
postituksesta vastaavana. Onpa 
tehtäväkuvaan tullut myös kotisi-
vujen uusimisprojektissa mukana 
oleminen. 

– Olen nyt sihteerinä toista vuot-
ta. Hallituksessa olen ollut nelisen 
vuotta. Näyttää että tekijöitä tar-
vitaan järjestötoiminnassa, ennen 
pitkää ollaankin jo erilaisissa hom-
missa kun mukaan lähtee. Hoidet-
tavia hommia tulee yhä lisää, jos ei 
pahemmin pistä hanttiin.  

– Syksyllä aloitettiin kotisivu-
jemme uudistamisprojekti ja hups 
vain, huomaan että olen siinä nyt 
jonkinlaisena ylläpitovastaavana. 
Siinäpähän on haastetta ja aivoil-
le työskentelemistä kotisivujen vi-
rittelyssä. Uudella sisällönhallinta-
järjestelmällä käyttäjien on vallan 
helppo päivittää tietoja, kunhan 
kaikki on valmiina. 
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Työpöydältä löytyy niin korttikokoelman mappi kuin yhdistyksen kassalipaskin.

– Pidän tärkeänä tätä kotisivu-
uudistusta. Jäsenistömme on ym-
päri maakuntaa, maata ja vähän 
maailmaakin. Kotisivuilla pitää ol-
la tämän päivän aineisto, tieto, ja 
mahdollisuus jäsenillekin esittää 
mielipiteitään ja kertoa kuulumisi-
aan. Uusi jäsenosio on sitä varten. 
Haluankin kannustaa jäseniä aktii-
visuuteen. 

– Mutta silti vanha perinteinen 
kerhotoiminta Rauhankadun ker-
hotilassa on erinomaisen tärkeää. 
Ei voida siirtyä pelkästään nettiin. 
Välitön kanssakäyminen on kaiken 
a ja o. Nämä muut ovat tärkeitä ka-
navia tänä päivänä, varsinkin kun 
meillä on nuoriakin jäseniä. Tieto 
menee näppärästi myös sähköpos-
tilistojen kautta. 

Virrantalo kehottaakin jäseniä 
innostumaan kotikoneidensa ää-
rellä. – Kaikki te jäsenet joilla on se 
kone kotona, aktivoitukaa ja osal-
listukaa! Ja ilmoittakaa sähköpos-
tiosoitteenne sihteerille. Näin tie-
to kulkee joustavasti ja nopeasti. 

– Kerhoilloissa on sisältöä, niihin 
kannattaa tulla. Sellaisia tarvitaan, 
olkoonkin että kaikkien iltojen ai-
heet eivät ole numismatiikasta, 

mutta keräilyharrastuksista joka 
tapauksissa. Historiakatsauksista 
voisi sanoa, että jos ei historiasta 
tiedä, ei tiedä minne on menossa. 
Viime vuoden kerhoilloissa valais-
tiin muun muassa puukkojen histo-
riaa ja lentotoimintaa Joensuussa 
sotien aikaan. Ja huutokauppaillat 
ovat täyttä numismatiikkaa. 

Terveisin ja 
toivomuksin

Hallituksessa toimiminen on usein 
työteliästä ja vaativaakin. Sitä 
kautta innostetaan koko jäsenkent-
tää mukaan. – Yhdistyksen hom-
mia pitäisi jakaa mahdollisimman 
monelle. Sitä toivoisin. Yksi haaste 
on, kuinka saada mukaan toimin-
taan nuoria. Kyllähän kerhoiltoihin 
tulee nuoria ja se on hyvä. Jäseniä 
on muistettava huomioida kerhoil-
loissa, että he tuntisivat olevan-
sa mukana. Rohkeasti vain kaikki 
osallistumaan, esimerkiksi netti-
sivujemme uudessa jäsenosiossa. 
On aina hyvä kuulla, mitä halutaan 
yhdistystoiminnassa. 

– Uskon että yhdistyksen aktii-
visuus on vähän sama kuin kullan 

tai öljyn maailmanmarkkinahinnan 
kohdalla. Siinä tapahtuu aaltolii-
kettä. Meidän pitää pysyä ajan mu-
kana, hyväksyä se että nuoriso on 
netissä, vaikka se saattaa olla meil-
le varttuneemmille hiukan vaikeaa. 
Kerhoiltaankin saadaan sitä kautta 
innostettua jäsenistöä, myös nuo-
ria, Virrantalo ideoi. – Kannatus-
jäseniltäkin on tullut kannustavaa 
viestiä, että toimintaamme seura-
taan mielenkiinnolla. 

Messuilla ja tapahtumissa näky-
minen on yhdistykselle tärkeää. - 
Yleisötapahtumiin osallistumalla 
saadaan yleisölle viestiä omasta 
toiminnasta ja hankitaan jäsenis-
töä. Joensuun Areenalla oltiin kä-
dentaitomessuilla joku vuosi sit-
ten. Porukkaa kävi runsaasti ja sai 
puhua puhumasta päästyäänkin.  

– ”Tuossa ne ovat ne meidän oi-
keat rahat!”, totesi eräs rouva mes-
suilla. Ihmiset ovat kiinnostuneita 
siitä aineistosta, jota he ovat näh-
neet nuoruudessaan. Siitä opin, 
että tällaisia tapahtumia pitää jär-
jestää. Niillä saadaan yleisöä tu-
tustumaan numismatiikkaan. Vaik-
ka näyttelyn rakentaminen onkin 
usein työlästä. 
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Joensuun historiaa postikorteissa
Matti Virrantalo

Ns. sortokauden aikana 
kansalla on ollut tapana 
ilmaista mieltään mitä 
erilaisimmin tavoin. Yksi 
mielenilmaus sortajiaan 
vastaan ovat nämä 
kuutamokortit.

Kyytipalveluksia 
tarjoavat vossikat 
joutilaina torin 
laidalla.

Rajaseudun Kansan korkea-
koulu yhdistyksellä on ollut 
1920-luvulla hankkeena 
perusta Ilosaareen 
kansankorkeakoulu, josta 
hankkeesta tehty mm. 
tämä postikortti. Hanke 
oli tyssäytynyt viimein 
20-luvun loppupuolella
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Joensuu on ollut 
1800- ja 1900-lukujen 
vaihteessa melko vilkas 
vesiliikennekaupunki.
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Kortti kertoo 
rakentamisen 
taidosta, kun on 
pystytetty kioski 
rantapuistoon. Pientä 
yritystä on nähtävillä 
tänään Joensuun 
Kaupunki keskusta-
yhdistyksellä, kun 
se toi vesikioskin 
keskuspuistoon mutta 
kaukana on se vielä 
tästä!

Kuvassa laivat Kauko 
ja Osmo, joista Osmo 
löytyy tänäänkin 
Kuopiosta samalla 
nimellä. Laiva on siellä 
risteilykäytössä.

Pielisjoen kanavoinnin 
valmistumisen 1879 
kunniaksi pystytetty 
muistomerkki. 
Sen kaksipäinen 
kotkanpää oli räjäytetty 
kansalaissodan alla 
mutta patsas on 
korjattu.
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Ilosaaressa ollut 
hyppytorni ja 
maauimala.

Vähemmän on tehty 
postikortteja arjen 
askareista, mutta 
tässä yksi sellainen, 
kun naiset ovat 
pyykillä Penttilän 
rannassa.

Yksi vanhimpia 
Joensuu-aiheisia 
paikkakuntakortteja 
1890-luvulta.
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– Tulitikkuetikettejä  
Matti Virrantalon kokoelmista

ETIKETTI KERTOO AJASTAAN
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Olli Mustonen - etsintäkuulutettu
Heikki Tarma

Rajan Rahan edellisessä nu-
merossa oli kuva, jossa lois-
mies Olli Mustonen oli lähte-

nyt viranomaisilta pakoon tehtyään 
rikoksen. Haasteessa pyydettiin 
sekä viranomaisia että muita kan-
salaisia lähettämään Mustonen 
vastaamaan tekojaan Kiihtelys-
vaaran pitäjän Mulon kylän kärä-
jille Olli Kervisen taloon helmikuun 
25. päivänä 1895. 

Loismies Olli Mustonen oli löyty-
nyt ja hänet vietiin käräjille. Mus-
tonen oli syntynyt Säyneiskyläs-
sä 14.12.1856. Hän oli koulusta 
päästyään mennyt Karjalan radan 
rakennusmieheksi. Säästämillään 
varoilla hän oli ostanut hevosen ja 
mennyt sitten kyntötöihin Andersi-
nille Mulon kylään. 

Syytteen mukaan Olli Musto-
nen oli varastanut Oskar Andersi-
nin tallista seldokan (hevosen län-
get). Mustonen kiisti syytteen ja 
väitti, että lähdettyään ratsasta-
en Joensuuhun mennäkseen per-
heensä luo Kaaville, siltojen koh-
dalla oli vastaan tullut tuntematon 
mies, joka tarjosi hänelle seldok-
kaa 50 pennillä (noin 15 euroa).   

Palatessaan per-
heensä luota hän oli 
mennyt takaisin rau-
tatietöihin ja ottanut 
kortteerin Niemen 
Kettulan talosta 
Hammaslahdelta. 
Siellä poliisikons-
taapeli Erik Gröhn 
oli ottanut hänel-
tä sedolkan pois ja 
väittänyt sen olleen 
Oskar Andersinin 
omaisuutta. Työ-
mies Heikki Ahl-
holm ja loinen Ju-
ho Kettunen, jotka 
olivat työssä An-
dersinilla väitti-
vät, että seldokka 
oli samannäköinen 
kuin Andersinin, vaikka sitä oli hie-
man muunneltu.

Oikeus vetäytyi keskustelemaan 
ja tuomio julistettiin hetken kulut-
tua: ”Lois Olli Heikinpoika Musto-
nen Kaavin pitäjän Säyneiskylästä 
on työskennellessään Oskar Ander-
sinin talossa anastanut seldokan, 
joka katsotaan toteennäytetyksi. 

Koska rikos on toiskertai-
nen varkaus, määrätään syytetyl-
le sakkoa 16 mk (noin 320 euroa), 
tai vaihtoehtoisesti 24 vuorokaut-
ta vankeutta varojen puuttuessa.

Loismies Olli Mustonen tyytyi 
päätökseen ja hänet passitettiin 
varattomana Kuopion lääninvan-
kilaan.

Lylykoskentie 18
80130 JOENSUU



16

PAPERINKERÄYSKELLOT
– osa maamme kellohistoriaa

Teksti Pentti Suni | Kuvat Petri Virolainen ja  
Kyösti Kakkosen kokoelmat – ajankuvaa paperikellojen ajoilta 

Paperin ja lumpunkeräys 
käynnistyi maassamme jo 
1920–1930-luvulla. Karjalan-

kannaksella lumppujen keräilys-
tä annettiin vastikkeeksi Kyyrölän 
tehtaan valmistamia saviastioi-
ta. Vaatepistejärjestelmä kehittyi 
1940-luvulla niin tehokkaaksi, että 
siitä otettiin mallia muillekin kier-

rätysmateriaaleille. Lumppu on 
numismaatikoillekin tuttu ”jäte” 
Tervakosken setelipaperista. Pape-
rinkeräys oli käynnistynyt maas-
samme jo 1920-luvulla erilaisten 
aatteellisten yhdistysten pyörittä-
mänä, mutta suuresti kangerrel-
len.

Sotavuosien aikana käynnis-

tettiin maassamme Suomen Tal-
koot ry:n ja sen jälkeen Suurtal-
koot ry:n ja Nuorten Talkoot ry:n 
organisoimina erilaisia talkoota-
pahtumia korvaamaan rintamalle 
menetettyä työvoimaa. Vapaaeh-
toisten lähes palkattomien talkoi-
den tarkoituksena oli ohjata eri-
laisia merkkejä ja järjestettiin 
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iltamia, joissa ei kuitenkaan saa-
nut sotavuosien aikana tanssia. 
Talkoovuosien aikaisia tapahtumia 
on Raimo Vänskä hienolla tavalla 
sivunnut kirjoituksissaan sekä Ra-
jan raha että Numismaatikko-leh-
dissä.

Sotien päättyminen ei tieten-
kään lopettanut vallitsevaa puutet-
ta, vaan pula ja säännöstely jatkui-
vat. Kaikesta muusta paitsi työstä 
oli pulaa. Mustapörssi eli ns. ”va-
paa huolto” eli kukoistuskauttaan 
ja vaihdon välineinä käytettiin pal-
jon muutakin kuin rahaa. Olojen va-
kiintuessa innostus monta vuotta 
kestäneeseen talkootoimintaan al-
koi ymmärrettävästi laantua. Motit 
ja pilkkeet ymv. olivat kyllästäneet 
tekijänsä niin, että puuhuollon tur-
vaamiseksi luvattiin vuonna 1947 
metsureille kannustimeksi Oskar 
Parkkinen oy:n pakkaama Metsä-

työmaiden Teho-pakkaus, joka si-
sälsi 250gr kahvia, 200gr soke-
ria ja 4 laatikkoa tupakkaa. Oltiin 
siirtymässä palkkatyötä täydentä-
vään vastikkeelliseen työhön.

Kohti organisoitua 
keräystoimintaa

Suomen Jätekeskus Oy eli nykyi-
nen Paperinkeräys Oy perustet-
tiin vuonna 1943 osaltaan hel-
pottamaan paperiteollisuuden 
raaka-ainepulaa. Yhtiön perusti 
yhdessä joukko paperi- ja karton-
kitehtaita. Toimintaa olivat käyn-
nistämässä mm. lakimies Bernt 
Relander, josta tuli yhtiön ensim-
mäinen puheenjohtaja, Yhtyneet 
Paperitehtaat Oy:n patruuna Juu-
so Walden sekä Veikko Mäkelä, 
josta myöhemmin tuli yhtiön seu-
raava toimitusjohtaja. Raaka-aine-
pula nosti jätepaperin arvon kor-
keaksi ja suunnitelmallinen keräys 
aloitettiin koekeräyksillä v. 1947. 

Paperin luovuttaja sai palkki-
oksi (vastikkeeksi) luvan ostaa 
säännöstelystä huolimatta pienen 
määrän makeisia. Veikko Mäkelä 
oli kansanhuoltoministeriön ja li-
senssiviraston kanssa käydyissä 
neuvotteluissa mukana neuvotte-
lemassa paperinkeräykseen liitty-
vistä tukitoimista ja näin ministe-
riön suopeuden avulla saatiinkin 
ostettua USA:n Saksaan jättämistä 
ylijäämävarastoista ns. rautaisan-
noksia sisältäen makeisia, sokeria, 
purukumia ja riisiä. Mutta jo muu-
taman viikon kuluttua todettiin, et-
tä annos sisälsi myös tupakkaa ja 

muitakin ”isojen poikien” tavaraa 
ja niin kokeilu vanhempien painos-
tuksesta loppui hyvin pian. 

Kokeilu oli kuitenkin osoittanut, 
että nurkista löytyi paperia ja teol-
lisuudella oli sille tarvetta. Oli siis 
hyödyllistä ja kannattavaa kehittää 
keräykselle vaihtoehtoja. Paperin-
keräys Oy sai kansanhuoltomi-
nisteriöltä tuontilisenssin sokeril-
le, joka jaettiin makeistehtaiden 
kanssa. Kymmenellä kilolla pape-
ria sai 50–100 g karamellejä tai 
suklaata. Jäte-Joonakseksi nimet-
ty karamelli, sokeri ja riisi innoitti-
vat mm. v. 1947 keräämään 5400 
tonnia paperia. On hyvä muistaa, 
että sokeri oli se aine, joka ensim-
mäisenä pistettiin kortille.

Ruokahalu kasvaa 
syödessä

Keräystapaa pidettiin aluksi tila-
päisenä kriisiajan toimena, mutta 
tulokset ja yllättävä suosio rohkai-
sivat jatkamaan. Kun kansa halu-
si kerätä paperia ja sille oli ottajia, 
niin välittäjille tuli kiire kehitellä 
niin vastaanottoa kuin vastiketava-
roitakin. Vastaanottopisteitä syntyi 
kaikkialle. SOK:n ja OTK:n toimi-
pisteet, Keskon yksityiskauppiaat, 
parturit, kampaamot, suutarit, os-
to-ja myyntiliikkeet ym. vastaan-
ottivat paperia ja antoivat niistä 
painon mukaan arvoseteleitä, joi-
ta vastaan sitten sai ostaa vaih-
toesineitä. Jokaisessa ostoksessa 
piti arvoseteleiden lisäksi käyttää 
myös selvää rahaa.

Uusiksi  kannustimiksi pyrittiin 
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nopeasti löytämään sellaisia esi-
neitä, joita ei Suomessa ollut tar-
jolla tai joiden hinnat välityspalk-
kioiden vuoksi olivat liian korkeat 
Tärkeää oli myös huolehtia siitä, 
että tarjolla oli tavaraa tytöille ja 
pojille sekä naisille ja miehille. Kos-
ka Suomesta ei löytynyt halukkai-
ta valmistajia, etsintä suuntautui 
ulkomaille. Pikkupoikien haluama 
metallinen Meccano-rakennussar-
ja tuotettiin Englannin Liverpoolis-
ta, mutta koska sarjan rahtikulut 
nousivat liian korkeiksi korvat-
tiin sarja myöhemmin Tanskasta 
tuotetulla muovisella Pebe-raken-
nus-sarjalla. Tytöille  löytyi  iso-
kokoinen nukke, joka valmistettiin 
Itä-Saksalaisten muottien mukaan 
ja valmistajaksikin löytyi Nokian 
Siurosta oleva Siroplast ja nukel-
le annettiin nimeksi Siro. Nuken 
kohtaloksi koituivat liikkuvat sil-
mät, jotka eivät tahtoneet pysyä 
paikallaan ja siksi tämäkin esine 
jouduttiin korvaamaan Tanskasta 
tuotetuilla pienempikokoisilla nee-
kerinukeilla (pieni tyttö ja poika). 

Matkailun odottaessa tuloaan 
valmistettiin Suomessa Nordofon-
nimellä englannin- ja ruotsinkielen 
kielikurssit äänilevyineen. Kalleim-
miksi vaihtoesineiksi valikoitui-

vat pöytähopeat ja kellot. Koska 
Suomen suurimmat hopeantuot-
tajat eivät hyväksyneet kampan-
jaa, jouduttiin näidenkin tuottei-
den kohdalla erityisjärjestelyihin. 
Tanskalainen hopeaseppä Holger 
Rasmussen suunnitteli pöytäho-
peat ja tulliseikkojen vuoksi pie-
ni helsinkiläinen hopeatehdas val-
misti esineet. Sarja käsitti mm. 
lusikat, veitset, haarukat, lautas-
liinarenkaat, kastikekauhat ja la-
sinaluset ym. 

Vaihda paperi kelloon
Säännöstelykausi jatkui aina vuo-
teen 1953 asti, poikkeuksena to-
sin viinakortti, jonka elinkaari kes-
ti vuoden 1970 loppuun! Kellot ja 
hopeat olivat alan liikkeissä todella 
kalliita ja tähän saumaan paperin-
keräys iski. Paperia vastaan saattoi 
lunastaa kellon myyjältä omakus-
tannushintaan. Kellot olivat tuot-
teista kaikkein kalleimmat ja ne 
liitettiin keräykseen v. 1951. Is-
kulauseena oli; Vaihda paperi kel-
loon. Katso rasian kansikuva.  Ko-
timaiset alan kauppiaat kokivat 
kampanjan eräänlaisena ”harmaa-
tuontina” ja hintojen polkijana ei-
vätkä siksi lähteneet yhteistyöhön. 

Niinpä yhteistyökumppanit haet-
tiin jälleen ulkomailta. Ensimmäi-
set paperinkeräyskellot olivat sak-
salaisia Porta-merkkisiä kelloja ja 
pian sen jälkeen sveitsiläisiä ni-
meltään Stima, Regalis, Nostra 
ja Margo. 

Kellojen valinnasta ja ostosta 
vastasi SOK:n kelloseppä Olavi 
Ericsson. Kellot ovat kaikki ran-
nekelloja ja kooltaan sekä miehil-
le että naisille. Nimien alkuperästä 
ei ole varmuutta. Olen nähnyt kir-
joituksia, että nimet olisivat Pape-
rinkeräyksen aivoriihen tuotosta, 
mutta siihen en oikein usko, kos-
ka ainakin Stima- ja Regalis-kello-
ja on ollut jo ennekin maailmalla 
myynnissä. Porta- ja Regalis-kello-
ja kaupataan nettimyynnissä Kes-
ki-Euroopassa edelleen ns. vin-
tage-tuotteena. Voisin kuvitella, 
että aivoriihi olisi tilaisuuden tul-
len antanut perin suomalaiset ni-
met vaikkapa Vaihto-Kello , Ahke-
ra, Vastike, Papier Uhr  tmv. Ehkä 
ostaja on sittenkin saanut vain lis-
tan tarjolla olevista eri merkeistä 
mistä valita. Laadullisesti kellot on 
todettu keskinkertaisiksi. Alkujaan 
kellot on varustettu keinonahka-
rannekkeella. Tapaamissani Mar-
got-kelloissa on ollut lyhyt tois-
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puoleinen nahkaläpyskä ja kelloa 
on ilmeisesti käytetty taskukellon 
tapaan. Koneistot ovat 15–17 -ki-
visiä ja miesten kelloissa on pieni 
sekuntiviisari. Naisten Regalis-kel-
lo on varustettu vain tunti-ja mi-
nuuttiviisareilla.   

Useat kellosepät boikotoivat pa-
perinkeräyskellojen huoltoa ja sik-
si se jouduttiin järjestämään palk-
kaamalla oma kelloseppä. Hänellä 
on varmasti riittänyt työsarkaa, sil-
lä kelloja tiedetään vaihdetun usei-
ta tuhansia. Mikä sitten lie korja-
uksen joutuneiden kellojen määrä? 
Vaihtoesineinä tiedetään olleen 
myös herätyskelloja, mutta niiden 
merkeistä ei kirjoittajalla ole var-
maa tietoa. Asiaa voi tiedustella 
Suomen kellomuseosta, näyttely-
keskus Weegee, Espoo. 

Mitä tuli maksamaan ”paperikel-
lo”? Herätyskellon ostoon piti kerä-
tä paperia 150 kg ja lisäksi maksaa 
vielä 450 mk rahaa.  Halutuimpia 
olivat rannekellot. Yhden sellaisen 
saamiseksi piti hankkia 500 kg pa-
peria ja vielä välirahaakin 1500 
mk. Yhdestä paperikilosta makset-
tiin 3 mk, joten rannekellon koko-
naishinnaksi tuli näin laskien 3000 
mk eli ihan edullinen ei paperikel-
lokaan ollut. Vertailun vuoksi- oli-

simmeko tänä päivänä valmiit ke-
räämään edes tuon 500 kg paperia 
saadaksemme arkikäyttöön sopi-
van digikellon? 

Paperinkeräyskellot ovat mielen-
kiintoinen osa maamme kellohisto-
riaa. Kelloja on vielä kohtuullisen 
hyvin saatavissa, jos vain osaa 
tunnistaa ne muiden kellojen jou-
kosta. Saksalainen Porta on esiin-
tymiseltään selvästi harvinaisin. 
Ehkä kirjoitukseni voi osaltaan aut-
taa ja jopa kiihottaakin uusia etsi-
jöitä. Myös näihin kelloihin liittyvää 
mielenkiintoista oheismateriaalia 
mm. keräyslipukkeita ja esitteitä 
kannattaa tallentaa. Ylivoimaises-
ti harvinaisin esine kokoelmaan on 
löytää alkuperäinen kelloon kuu-
lunut pahvirasia kts. kuva – ehkä 
nekin laitettiin heti paperinkeräyk-
seen!

Kilpailevia virityksiä!
Paperinkeräyksen onnistumisesta 
ja merkityksestä muuhunkin liike-
toimintaan haluan tuoda esiin pa-
ri hauskaa esimerkkiä. Uuden kel-
lon omistajaksi saattoi nimittäin 
päästä mm. rasvansyönnillä. Rai-
sion tehtaat kauppasivat 1950 lu-
vulla Erikois-Päivi -herkkumarga-
riinia. Neljänneskilon rasvapurkin 
kanteen oli painettu auton kuva ja 
keräämällä koko 67 kuvan sarjan 
sai lunastaa palkkioksi rannekel-
lon. Mainittakoon, että purkin kan-
nen alla oli lisähoukuttimena Cow-
boy-laattapurukumi. On siinä ollut 
äideillä tekemistä, kun nassikoille 
piti syöttää 17–18 kg rasvaa, jotta 
kuvasarjat saatiin koottua!

Kuopiossa vaikutti 1960 luvul-
la kaupunkilaisten hyvin tuntema 
kauppias Janne Hyvärinen, joka 

tunnettiin paremmin nimellä Ro-
mu-Janne. Hänen tiedetään myös 
ostaneen jätepaperia ja antaneen 
niistä vastikkeeksi Haka merkkisiä 
rannekelloja. 

Täydentämään muuta liike-
toimintaansa muutamat yrityk-
set harjoittivat vielä 1970-luvul-
le saakka paperinkeräystä antaen 
ainakin Helvetia- ja Olma-merkki-
siä kelloja. Mainituilla yrittäjillä ei 
ole kuitenkaan mitään tekemistä 
Vaihda paperi kelloon-kampanjan 
kanssa.

Paperin kerääminen ja kierrät-
täminen on alun kokeilusta alka-
en ollut suuri menestys. Teollisuus 
on saanut käyttökelpoista mate-
riaalia ja siten säästänyt miljoo-
nia kuutiometrejä kasvavaa puuta 
muuhun jalostukseen. Paperia ke-
räämällä ovat useat yhdistykset ja 
koulut saaneet televisioita ja muita 
opetusvälineitä. Suurten keräysta-
pahtumien avulla on saatu ambu-
lansseja Suomen Punaiselle Ristille 
ja autoja poliisien käyttöön. Pape-
rin kerääminen on tullut niin lähelle 
ihmistä, että nyt me jo kotitalouk-
sissa maksamme siitä, että paperit 
ja pahvit kuljetetaan pois nurkis-
tamme ja kas pian ne taas putoa-
vat” roskapostina” postilaakoihim-
me tai tuodaan erilaisina rullina 
uusiokäyttöön. 

Lähteet:
Suomen Antiikkikelloklubi Heiluri-
lehdet 4/2002 ja 4/2002 Veikko 
Ahoniemi
Keräilyn Maailma: 2/ 1997 Jura 
Jukola Heiluri 2/2010 Pentti Suni
Pentti Suni omat kokoelmat
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Paavo Nurmea muistettiin taas 
juhlarahalla 

Teksti: Heikki Arppi

Kuka lukijoistamme on käy-
nyt Niuen saarella, joka si-
jaitsee Polynesiassa Tyynel-

lä Valtamerellä? Tuskinpa kukaan, 
eikä kyseisellä Uuteen Seelantiin 
vahvan hallinnollisesti liittyvällä 
Niuella pitäisi muutenkaan olla yh-
teyksiä Suomeen.

Runsaan 1200 asukkaan saarel-
la on kuitenkin monen kaltaisensa 

kääpiövaltion lailla vaikeuksia talo-
utensa tasapainottamiseen ja lisä-
tuloja hankitaan postimerkkien ja 
juhlarahojen julkaisutuotoilla.

Suomen Rahapaja Moneta on 
markkinoinut tammikuussa Niu-
en julkaisemaa juhlarahaa Paavo 
Nurmen (eli 1897–1973) Ameri-
kan-kiertueen 90-vuotisesta muis-
telusta. Kuparinikkeliin lyödyn 
rahan lyöntimäärä on 30 000 kap-
paletta. Sen sai Monetalta pelkki-
en toimituskulujen hinnalla, mutta 
jos halusi 24 karaatin kultauksen 
ja kotelon, nousi hinta noin 21 eu-
roon. Ottamatta kantaa juhlara-
han ostamisen mielekkyyteen, on 
kuitenkin oltava samaa mieltä sen 
julkaisun järkevyyteen. Paavo Nur-
men kiertue Yhdysvalloissa on juh-
lansa ansainnut.  

Nurmi aloitti huikean kiertueen-
sa 6. tammikuuta 1925 New Yor-
kista. Madison Square Gardenin 
loppuunmyydyn katsomon edessä 
hän juoksi kaksi uutta hallimaail-
manennätystä; maililla 4.13,6 ja 
5 000 metrillä toisen olympiasan-
karimme Ville Ritolan voittaen 
14.44,6.

Kokonaisuudessaan Nurmi kisa-
si viidessä kuukaudessa Yhdysval-
loissa 55 kertaa häviten niistä vain 
kolmesti ja teki kymmeniä ennä-

tyksiä – tosin eurooppalaisten har-
vemmin juoksemilla matkoilla.

Tappiotkin tulivat yhtä lukuun 
ottamatta tasoituskisoissa. Koko 
kiertueen viimeisessä kisassa tu-
li ainoa oikea tappio, 880 jaardilla 
amerikkalaiselle Alan Helffrichil-
le.

Nurmi valloitti kyvyillään ja jäy-
hyydellään samerikkalaiset. Lem-
pinimi Phantom ja luonnehdinta 
miehestä, jolla oli ”alhaisin pulssi 
ja korkein taksa” vetosivat rahan 
arvon ymmärtäviin jenkkeihin.

Juuri Nurmen olemus oli monen 
asiantuntijan mukaan merkittävin 
syy siihen, että Yhdysvallat myön-
si Suomelle 400 miljoonan markan 
lainan.

Presidenttien vieraana
Amerikkalaisten ihailua kuvaa se-
kin, että hän pääsi kahdesti Valkoi-
seen taloon tapaamaan president-
tiä, kun vuonna 1925 audienssin 
antoi Calvin Coolidge ja 1964 
Lyndon B. Johnson. Tuen keruu 
-kiertueella USA:ssa talvisodan ai-
kana Nurmi tapasi ex-presidentti 
Herbert Hooverin.

Nurmea on muisteltu jopa suo-
situssa Simpsonit-televisiosarjas-
sa, jossa Mr. Burns kertoo ikään-

Paavo Nurmesta on Suomessa julkaistu kolme eri postimerkkiä: 
vuonna 1945, 1973 ja 1997.

Myös juoksijalegenda Hannes 
Kolehmainen on esiintynyt 
suomalaisessa postimerkissä 
vuonna 1989.

Paavo Nurmen kullatun 
juhlarahan kuva-aihe on Pariisin 
olympiakisojen maaliintulosta 
vuonna 1924. Nurmi voitti 
kisoissa viisi kultamitalia, 
mitä rahan viisi tähteä 
symboloivat. Arvopuolella 
on kuningatar Elisabeth II:n 
muotokuvan lisäksi Eiffel-torni ja 
olympiatulimalja. Osa juhlarahan 
myyntituotoista ohjataan Nurmen 
urheilijaperinnön vaalimiseen 
ja Paavo Nurmi Games 
-yleisurheilukisojen tukemiseen.
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tyneen autonsa kilpailleen juuri 
vuoden 1925 tasoituskisassa Nur-
mea vastaan.

Valitettavasti juuri tämä Ameri-
kan-kiertue oli myös suurin syy sii-
hen, ettei Nurmi päässyt viimeis-
telemään uraansa Los Angelesin 
olympialaisissa maratonkullalla.

Kiertueella saadut rahapalkinnot 
hiersivät ruotsalaisia siinä määrin, 
että Sigfrid Edströmin masinoi-
ma vaatimus meni läpi kansainväli-
sessä olympiakomiteassa. KOK ju-
listi Nurmen ammattilaiseksi juuri 
ennen vuoden 1932 Los Angelesin 
kisoja.

Varsinkin Suomen Urheiluliiton 
mahtihahmo Urho Kaleva Kek-
konen sydämistyi tähän siinä 
määrin, että Suomi vetäytyi talou-
dellisesti tuottavista Ruotsi-maa-
otteluista kahdeksan vuoden ajak-
si.

Ruotsalaispatruuna Edström oli 

Nurmen pannaanjulistamisen ai-
kaan KOK:n varapuheenjohtaja 
ja hänestä tuli vuonna 1942 kym-
meneksi vuodeksi KOK:n puheen-
johtaja ranskalaisen Henri de 
Baillet-Latourin kuoltua kesken 
sotavuosia. Edströmin jälkeen tu-
li puheenjohtajaksi Helsingin olym-
piakisavuonna 1952 ehkäpä KOK:n 
historian kuuluisin johtaja Avery 
Brundage.

Edström oli järjestelemässä Tuk-
holman olympialaisia vuonna 1912 
ja tuolloin perustetun Kansainvä-
lisen yleisurheiluliiton puheenjoh-
tajana hän toimi peräti 34 vuoden 
ajan vuoteen 1946. Nurmella oli 
näin todella merkittävä vastustaja! 

Kaikkien aikojen 
yleisurheilija

Paavo Nurmen yhdeksää olympia-
kultaa (vuosina 1920–1928) enem-

män on olympiahistoriassa voitta-
nut vain uimari Michael Phelps. 
Lisäksi Nurmi voitti kolme olympia-
hopeaa ja juoksi urallaan 25 henki-
lökohtaista ja kaksi viestien maail-
manennätystä.

Nurmi on myös yhä ainoa suo-
malainen juoksija, joka on voitta-
nut Suomen mestaruudet kaikil-
la matkoilla 800 metristä 10 000 
metriin. Nurmi hävisi vuoden 1919 
jälkeen vain 15 kilpailua, vaikka ki-
soja hänen urallaan kertyi yhteen-
sä noin 300.

Hänellä oli hallussaan 5 000 ja 
10 000 metrin maailmanennätyk-
set yhtäjaksoisesti lähes kahdek-
san vuoden eli 2849 päivän ajan. 
Vasta Etiopian Kenenisa Bekele 
rikkoi tämän ennätyksen maalis-
kuussa 2012.

Nurmea muisteltu 
monella tavoin

Paavo Nurmen kasvot olivat monen 
suomalaisen lompakossa 1980– 
1990-luvuilla. Hänet ikuistettiin si-
nipohjaiseen 10 markan seteliin 
vuonna 1986. Taustapuolella sete-
lissä oli Helsingin olympiastadion.

Keväällä 1997 laskettiin liikkeel-
le Erkki Salmelan suunnittelema 
Paavo Nurmen satavuotisjuhlara-
ha, josta löytyy kellon viisareiden 
avulla ilmaistuna Nurmen vuon-
na 1923 juoksema mailin ME-aika 
4.10,4. Sama aika oli muuten kir-
joitettu Emil Wikströmin suun-
nittelemaan mitaliin.

Nurmi on esiintynyt myös useis-
sa postimerkeissä ympäri maail-
maa. Suomessa hänet nähdään 
16.4.1945 urheilusarjassa (3,5 mk 
+ lisäarvo 1,75 mk), 11.12.1973 
Nurmen kuoleman vuoksi julkais-
tussa 60 pennin merkissä ja hä-
nen syntymänsä 100-vuotisjuhlien 
kunniaksi 18.3.1997 3,4 markan 
nimellishintaisessa merkissä. Näis-
tä urheilusarjan merkin painos oli 
miljoona kappaletta, vuoden 1973 
merkin neljä miljoonaa ja vuoden 
1997 merkin kaksi miljoonaa kap-
paletta. Ensimmäisen merkin oli 
suunnitellut Aarne Karjalainen, 
toisen Paavo Huovinen ja kol-
mannen Juha Kettunen.

Nurmen ainutlaatuista arvostus-
ta kuvaa sekin, että hänet ikuis-
tettiin patsaaksi jo 27-vuotiaana. 
Liekö Suomessa kukaan muu al-
le kolmikymppinen saanut nimik-
kopatsasta? Nurmi esiintyy katu-
jen nimissä, näytelmissä, runoissa, 
lauluissa kirjoissa, oopperoissa, 
Wäinö Aaltosen tuotannossa ja 
hänen mukaansa on nimetty lu-

Paavo Nurmi koristaa vuoden 1986 sinistä kympin seteliä.

Muistoalbumi Paavo Nurmen vierailusta Yhdysvaltain-kiertueensa 
aikana Minneapolisissa ja Fennia clubin kilpailuissa 16.–18. huhtikuuta 
1925.
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kuisia kilpailuita ympäri maailmaa. 
Lontoon metron Barkingin asema 
oli olympialaisten aikana vuonna 
2012 väliaikaisesti nimeltään Paa-
vo Nurmi.

Lisäksi Finnairin ensimmäi-
nen DC8 -suihkukone sai nimek-
seen Paavo Nurmi. Se lensi ensi-
lentonsa 1969 New Yorkiin. Ritola 
tuli samaisella koneella seuraava-
na vuonna pitkästä aikaa käymään 
synnyinmaassaan.

Fazer valmisti 1920-luvulla Paa-
vo Nurmi -nimisiä pastilleja ja 
epäilisin tarkkana liikemiehenä 
tunnetun Nurmen saaneen niistä-
kin provisionsa (Edströmin tietä-
mättä?).

Hauska nippelitieto on myös Hel-
singin olympiajuliste, jonka pää-
hahmona on Wäinö Aaltosen Nur-
mi-patsas. Juliste oli alun perin 
tehty vuoden 1940 sittemmin pe-
ruutettuihin Helsingin kisoihin ja 
sen oli suunnitellut laulaja Frede-
rikin eli Ilkka Sysimetsän isä Il-
mari Sysimetsä.

Joensuuhunkin 
yhtymäkohtia

Nurmi liittyy Joensuuhun muutoin-
kin kuin juoksemisestaan Kale-
vaisten kisoissa 1920-luvulla. Ut-
ran suuri poika Yrjö Väisälä löysi 
vuonna 1939 pienoisplaneetan, 
jonka nimi on vuodesta 1980 ollut 
Paavo Nurmi. Väisälä antoi tähdel-
leen kuitenkin nimen Turku 221.

Nurmi oli myös muiden urheili-
joiden ihailema. Saksalainen Lud-
vig Stubbendorff voitti kent-
täratsastuksen olympiakultaa 
Berliinissä 1936 Nurmi-nimisellä 
hevosella. Anekdoottina maasto-
juoksun MM-kultaa 1980–81 saa-
vuttanut yhdysvaltalainen Craig 
Virgin antoi koiristaan toiselle ni-
men Pre (juoksija Steve Prefon-
tainen mukaan) ja toiselle nimen 
Paavo.

Yhdysvaltalainen Time-lehti va-
litsi ennen Atlantan kisoja Nurmen 
kaikkien aikojen parhaaksi olym-
piaurheilijaksi.

James Cook  
ei päässyt saarelle

Vielä Nurmea hyödyntävästä Niues-
ta sen verran, että se on yksi maa-
ilman suurimmista meristä nous-
seista koralliatolleista. Huokoinen 
kalkkikivinen maaperä mahdollistaa 
isot pohjavesivarannot ja näin elä-
män saarella.

James Cook yritti retkillään vuon-
na 1774 rantautua saarelle, mutta 
asukkaat karkottivat hänet. Cook ni-
mesikin saaren Savage Islandiksi eli 
Villien saareksi.

Ensimmäinen lähetyssaarnaa-
ja saarelle pääsikin vasta 60 vuotta 
Cookia myöhemmin ja vuonna 1900 
saaresta tuli Ison Britannian siirto-
maa. Britit luovuttivat saaren kui-
tenkin jo vuotta myöhemmin Uudel-
le Seelannille.

Itsehallinto syntyi vasta vuonna 
1974 ja asema on lähes sama kuin 
Ahvenanmaalla Suomessa. Sisäpoli-
tiikasta vastaavat saarelaiset, ulko- 
ja turvallisuuspolitiikasta emämaa. 

Minneapolisissa sijaitseva Pillsburyn jauhomylly oli tuohon aikaan suurin koko maailmassa. Charles Pillsbury 
toimi kyseisen kilpailun mesenaattina ja kuvassa Pillsbury Flour Mills Co:n työväensoittokunta johtaa autojen 
paraatia kohti Nurmen ja Ville Ritolan majapaikkaa, Nicollet-hotellia.
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Selvennystä  
polettiasiaan

Kyseiset poletit (Johanson E4) yhdistetään yleensä 
Helsingissä vuonna 1907 perustettuun Jordbrukarnas 
mjölkcentral Ab – Maanviljelijäin maitokeskus Oy –ni-
miseen meijeriyhtiöön. Yhtiö toimi tällä nimellä vuo-
teen 1976 asti, minkä jälkeen se on erinäisten ni-
menmuutosten ja fuusioiden jälkeen päätynyt osaksi 
Arla Oy:tä. 

Poletin tunnistuksesta ei ainakaan minun tietääkse-
ni ole olemassa mitään yksiselitteistä dokumenttia, 
mutta tunnistus lienee kuitenkin oikea. Poletteja on 
useita eri nimellisarvoja sekä kirjaimilla ”MC” että pel-
kästään ”M” kirjaimella. Kaikki näkemäni ovat jok-
seenkin saman kokoisia kulmista viistettyjä neliöitä, 
jotka on valmistettu ohuesta alumiinipellistä. 

Terveisin
Antti Vuori, Helsinki 
Antti Vuori on Suomen Numismaattisen 
yhdistystyksen jäsen

Tiedätkö tämän poletin  
historiasta? 

Tietääkö joku oheisen poletin historiaa, 
onko suomalainen vai ruotsalainen ym.
Ilmeisesti 1800-luvulta. 

Timo Ruotsalainen
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PARIISI 1.–3.12.2014

Numismatiikkaa Pariisissa
Eiffel-torni ja Guy Sohier,  
kaksi tunnettua Pariisissa

Kirjoittajalle avautui taas 
mahdollisuus nähdä maa-
ilmaa ja saada uusinta nu-

mismaattista tietoa euroseteleistä. 
Matka sai alkunsa Joensuun Ka-

taja Basketin pyynnöstä lähteä 
seuraamaan Katajan Eurochallen-
ger-ottelua Pariisiin 2.12. paikallis-
ta JSF Nanterrea vastaan. Lukijalle 
tiedoksi, että Joensuun Kataja Bas-
ket on kuulunut yli vuosikymme-

nen maan johtavien koripallojouk-
kueiden joukkoon Suomessa.

Kolmen päivän matkani ajas-
ta yli puolet suuntautui numisma-
tiikkaan. Sain kosittua apulaisek-
seni Guy Sohierin, tunnetun ”Les 
Eurobillets” euroseteli-kirjan luo-
jan. Guy Sohier tunnetaan Euroo-
pan numismaatikkojen keskuudes-
sa parhaiten juuri setelikeräilijänä 
ja kirjailijana.

Meillä oli Guyn kanssa kokonai-
nen päivä aikaa irrottaa numisma-
tiikalle, ja olin jo hiukan ennak-
koon suunnitellut päivänohjelmaa. 
Tapaamisaamuna Guy Sohier saa-
pui hotelliimme, jossa kirjante-
kijä halusi muistaa matkakump-
paneitani Kataja Basket -teamia 
lahjoittamalla euro-kirjansa toi-
minnanjohtaja Riku Tapiolle. Guy 
oli ennakkotietona saanut minulta 
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tietää, että Riku on selvästi kiinnostunut 
rahankäsittelystä. Toisen kirjan hän luo-
vutti Kataja Basketin joukkueenjohtajalle 
Jukka Törmälälle toimitettavaksi Katajan 
joukkueen matkustusbussiin. Guy kysyes-
sä minulta ohjeita, mitä kirjan omistus-
kirjoitukseen kirjoitettaisiin, avustin sa-
nomalla; ”Present to Kataja Nakkibussi”. 
Nimittäin bussi on saanut lempinimek-
seen ”Nakkibussi” siellä olevasta kiinteäs-
tä nakkikeittimestä. Näin oli vieraanvarai-
suus hoidettu.

Hotellihuoneessa kävimme läpi uusim-
pia tietoja euroseteleistä. Toimimme rau-
hallisesti kysyen ja piirustusvälineitä apu-
na käyttäen, sillä kirjailija Guy on niin 
kova puhumaan ”rallienglantia”, ja esittä-
en tarkentavia kysymyksiä, koska Guyl-
ta tulee tarinaa sillä vauhdilla, että tärkeä 
osa rallienglanninranskasta jää kuulijalta 
ymmärtämättä. On se sellainen esiintyjä, 
että pitää rajat säätää.

Hotellihuonekaupanteon jälkeen mat-
ka suuntautui taxilla Pariisin keskustaan. 
Vaikka siirtymämatkaa oli vain n 10 km, 
ruuhkaisena aikana matka kesti silti puo-
li tuntia.

Ylivoimainen kulkupeli Pariisissa on 
metro, on helppo matkustaa kun hallit-
see sen. Tarkasti kannattaa vain huoleh-
tia halvan lipun aikarajan voimassaolosta. 
Matkakumppani Katajan Riku Tapiolle lan-
kesi 33 euron ”pikavoitto” metrossa, kun 
matkatiketistä oli aika loppunut ja kätei-
sellä se piti heti maksaa. Muutoin olisi tul-
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lut poliisiasemalla käynti ja mak-
sun korotus yli 50 euroksi. Maassa 
maan tavalla. 

Keskustakiertueen aloitimme ta-
paamalla lounaan merkeissä Guy 
Sohierin pojan, josta myös on kas-
vamassa ”tietopankki” eurosete-
leihin. Jokainen eurosetelikeräili-
jähän tietää, että uutta liikkeelle 
laskettavaa seteliä ei välttämättä 
jaeta ulos setelin maatunnuksella 
varustetusta maasta. Esim. suo-
malainen L-seteli on jaossa mm 
Slovenian pankeista ja pankkiau-
tomaateista.

Moni keräilijä miettii ulkomaan 
käynneillään, että tuonpa turis-
timatkaltani tuliaisena sen maan 
UNC-kuntoisia seteleitä, mutta ei 
se näin kulje. Pankkien toiminta 
Euroopassa on jäykistynyt mones-
sa suhteessa. Nykyisin ei enää ole 
”seurustelevia” pankkivirkailijoi-
ta. Joten totean useiden matkoje-
ni yhteenvetona, että melkein tur-
ha vaiva näitä seteleitä tavoitella 
tai päästä niitä ”lonimaan”. Helpoin 
tapa saada uusia seteleitä on kier-
rellä pankkiautomaatteja ja nostaa 
tililtään esimerkiksi 40 e, ja usein 
kone antaa uusia seteleitä. Ja jos 
tärppää oikea painopaikkakoodi, 
niin silloinhan voi koettaa nostaa 
lisää seteleitä, ”Hannu Hanhi” - toi-
vossa! Nostettava määrä on myös 
ratkaiseva tekijä, mitä setelinarvo-
ja automaatti laskee vaihtosetelei-
nä. Kiersimme yli puolenkymmen-
tä automaattia ja pääosin näistä 
tuli Ranskan U, Slovakian H ja Itä-
vallan Z uusia seteleitä.

Päädyimme katualueille (36 rue 
Vivienne, 75002 Paris) joissa pie-
nessä ryppäässä on kymmenkunta 
numismaattista liikettä. Lähes kai-
kissa liikkeissä oli kalterit ikkunois-
sa ja palvelu tapahtui eteistilan ja 
myyjän plexilasiseinän välissä ja 
tavaran vaihto luukun kautta. Näh-
tävästi Pariisin rikollisuus on sitä 
luokkaa, että varotoimenpiteiden 
täytyy olla hyvät. Pienenä huonona 
puolena pidin kielitaidottomuutta. 
Pääosin vain ranskan kielen, mutta 
jonkin verran myös ”rallienglannin” 
osaajia löytyi. Mutta sitkeä ostaja 
saa paljon irti jos on aikaa ja tah-
toa. Kirjoittajalla oli ehkä liiankin 
hyvä tulkki, sillä Guy Sohier tun-
nettiin niin hyvin että siinä meinasi 
Timon asiat tulkilta välillä unohtua! 
Guy itse asuu Pariisista n 170 ki-
lometrin päässä, Reimsin ”konjak-
ki” alueelle päin eikä näin ollen ole 
ihan jokaviikkoinen vieras Pariisin 
numismatiikkaliikkeissä.
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Tässä muutamia 
numis matiikka-

liikkeiden osoitteita
1) La Bourse aux Billets, 8 

rue Saint Marc 
 - Pelkkiä seteleitä, ympäri 

maailmaa
2) Euro Monnaies D’or, 43 

rue Vivienne
 - Ostaa ja myy. Kolikot, sete-

lit, hopearahat, arvometallit
3) Panorama – Numismati-

que, 4 rue des Panoramas
 - Arviointia + ilm. neuvon-

taa. Ranskan kolikot, setelit, 
mitalit. Kolikoiden jälleen-
myyjä.

4) cgb.fr Numismatique, 36 
rue Vivienne

 - Iso liike. Kaikkea numis-
matiikan alalta. Hyvät netti-
sivut.

5) Antic World Collections, 
38 rue Vivienne

 - Kolikot, setelit, postimerkit, 
militaria, kulta, antiikin rahat

Päivä loppui Ranskan kuuluisim-
paan nähtävyyteen, Eiffel-torniin, 
jossa tiemme Guyn kanssa erosi. 
Suuri kiitos Guylle päivän uhraa-
misesta numismatiikan opastuk-
seen! Merci! 

Timo Ruotsalainen
Numismaatikko
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Lissabon

Numismaatikko Timolla oli 
oivallinen tilaisuus tutus-
tua Portugalin pääkaupun-

gin Lissabonin antiikki- ja rahaliik-
keisiin.

Matka sai taas kerran alkunsa 
kirjoittajan toisesta harrastukses-
ta, nimittäin koripallon fanitukses-
ta. Joensuun Kataja Basket pelaa 
Euro-challenger -sarjaa ja tämä oli 
talven 2014 viimeinen alkusarjaot-
telu, johon ”pääfani” suuntasi mat-
kansa yhdessä toisen PK-numiksen 
jäsenen, Jaakko Hirvosen kanssa. 
Hänellehän elämä on suonut erilai-
sia lempinimiä, kuten ”Omar Mys-
li”, ”Itämainen mattokauppias” ja 
puolueriviajoilta ”Senaattori”.

Kaksi päivää kaverukset mitta-
sivat Lissabonin katuja alkupäi-
vän kävellen ja välillä kumipyörä-
taxilla. Rahaliikkeitä Lissabonista 
löytyy lähes kymmenen. Kaikkien 
ovea ei edes kannata aukaista, sillä 
käytös mahdollista asiakasta vas-
taan ei ole parhainta mahdollista 
palvelua. 

Se mitä Lissabonista löytyy, riip-
puu siitä mitä hakee. Jos matkailija 
on Portugalin keräilijä kolikko- tai 
setelipuolella, materiaalia löytyy 
runsaasti. Kaikissa liikkeissä ei to-
sin hyvää englantia osata, saati sit-
ten kysyjäkään, mutta kaksi asi-
ansa tuntevaa kyllä pärjää ele- ja 
piirustuskielelläkin ja kauppoihin-
kin silloin päästään!

Itse kerron yleensä uuteen liik-
keeseen mennessäni taustojani. 
Esittelen itseni suomalaiseksi nu-
mismaatikoksi, joka keräilee erit-
täin laajasti useita alueita. Samalla 
mainitsen joitakin keräilyalueistani 
ja kerron, että kierrän jonkin ver-
ran Euroopan messuja ja vähän 
kauempanakin. Tämä story yleen-
sä avaa ensiluottamusta kauppi-
aalle esitellä joitakin harvinaisem-
piakin kohteitaan. Sattuipa eräässä 
rahaliikkeessä olemaan kauppiaina 
erään tuntemani kauppiaan poika 
ja tytär, jotka hoitavat nykyisin jo 
edesmenneen isänsä rahaliikettä.

Useammassa liikkeessä pieneen 
kaupankäyntiin päästiin ja hankin 

kavereilleni tiettyjä Portugalin eu-
rosarjoja ja uusimpia juhlarahoja 
2013 ja 2014. Niitä löytyikin koh-
talaisesti. Se, mitä en löytänyt, oli 
vanhempaa Suomea, Ruotsia ja 
Venäjää. Samalla kaupankäynneil-
lä saa uutta oppia ja voi myös an-
taa kauppiaalle tietoa niistä alu-
eista jotka itse parhaiten hallitsee. 
Eräässäkin liikkeessä, kun kysyin 
virheellisistä eurokolikoista ja se-
teleistä, edesmenneen numismaa-
tikkokaverini tytär Soretta ker-
toi heillä olleen 5 € virheseteleitä 
5 kpl ja sanoi myyneensä 30–40 
eurolla/kpl. Kerroin hänelle oikean 
markkinahinnan, että setelit olisi-
vat yli kymmenkertaiset arvoltaan 
oikeassa paikassa myytynä. Sa-
massa kaunis n 25-vuotias kaup-
pias kaiveli kynänsä kirjoittaen 
sähköpostiosoitteeni talteen sil-
tä varalta jos tulevaisuudessa löy-
täisi jotain ihmeellistä ja voisi ky-
syä asiantuntija apuja. Luulen että 
muuten ulkonäköni suojeli sähkö-
postiosoitteeni kysyntää, vaikka-
kin Karjalan miehellä kieli liikkuu 
livakkaan. Olisi se sitten karjalaa 
tai lyhyttä englantia, vastapuolen 
kiinnostus yleensä herättää kirjoit-
tajan kertomaan tietämystään laa-
jemminkin.

Samaisesta Soretan ja veljen 
Ponto do Calecionadorin liikkees-
tä ostin joitakin uusimman keräi-
lyalueeni seteleitä, nimittäin TIMO-
RIN  seteleitä. Setelithän viittaavat 
kirjoittajan etu- ja sukunimiin. Ti-
morhan on entinen Ultramarinon 
valtio lähellä Uutta Seelantia. Ti-
mor itsenäistyi 2000-luvulla. Kir-
joittaja Timo suunnitteleekin mat-
kaa Timoriin ottamaan ”setelinsä” 
historiasta selvää ja kysyykin luki-
joilta onko halukkaita matkakump-
paneita? Mutta silloin pitää varau-
tua pitkiin lentoihin, vähintään 15 
tuntia. Ostin Soretalta 20, 50 ja 
500 (1963) escudon setelit lisää-
mään kirjoittajan Timorin seteliko-
koelmaa. Timorin matkasta enem-
män sitten jos matka vielä joskus 
toteutuu.

Seuraavassa kerron 
lyhyesti Lissabonin 

rahaliikkeiden 
osoitteita:

1. Numismatica Vitoria, Rua da 
Vitoria 87

2. Numismatica-Fila-Antiques 
Felix Ltd, Rua dos Anjos 30

3. Numismatica-Fila-Antiques 
Carave, Rua Correeiros 174

4. Filmoedas-Compra E Ven-
dre de Moedas Eselos, Rua 
Madaleena (ei palvelua, heitti-
vät kuin koiran ulos!)

5. Diamantino, Rua da Madale-
na 89

6. Filatelia do Chiado, Rua do 
Carmo 98

7. Ponto do Calecionador, Rua 
do Arsenal 68

Itse koripallo-ottelun hävisim-
me. Mutta emme huonolle hävin-

-
sibudjetti pelaajahankintoihin oli 
moninkertainen. Eteläeurooppa-
lainen fanikulttuuri on reilusti tu-
lisempaa kuin meidän kotimainen. 
Se tuli huomattua kannattajien 
kiihkosta tuomarien työskente-
lyyn. Yleensä tässä ”herraslajissa” 
(saanut sääntönsä koskematto-
muudesta) ei väkivaltaa suurem-
malti tunneta, eivätkä tuomarit 
anna urputtaa tuomiosta pätkää-
kään vaan antavat urputtajan an-
siosta lisää vapaaheittoja. 

Kaikilla koripallon fanireissuilla 
pelin jälkeen kirjoittaja lahjoittaa 
Katajan pelaajille ja valmentajil-
le raaputusarpoja, parhaimmalle 
2 kpl. Tyhjät arvat kuuluu palaut-
taa aina kirjoittajan arpakokoel-
maan. Tällä reissulla suomalaiset 
raaputusarvat jäivät Helsingissä 
ostamatta, sillä R-kioskin pitäjä 
sulki luukkunsa juuri kirjoittajan 
ollessa vuorossa. Mutta paikalli-
set Portugalin raaputusarvat kel-
pasivat kyllä, mutta kukaan ei 
täydellisesti ymmärtänyt sääntö-
jä. Ei tullut ”sihteeriä” hommattua 
arpojen tekstiä kääntämään. Tar-
kastan tarkemmat säännöt tulkin 
saatuani.

”Pääfani” ja keräilijä Timo päät-
tää Lissabonin matkansa tähän.

Timo Ruotsalainen
numismaatikko  

Karjalan kunnailta
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Maailman rahoja 
Martti Puustinen

Valkenburgissa myytiin näitä 
maailmanseteleitä 100 kpl ja 

200 kpl nipuissa. Kaikki ovat uusia 

ja erilaisia seteleitä ympäri maa-
ilmaa. Jokunen seteli maailmalta 
näytti enemmän sirkuslipulta kuin 

käyttörahalta. Hinnaltaan nämä 
olivat alkaen muutamasta kympis-
tä.

Zimbabwen inflaatiorahaa 
Martti Puustinen

Afrikkalainen Zimbabwen val-
tio lienee tunnetuin valtioista 

-
la kovaa. Vuonna 2007 alkanut ra-
hanarvon aleneminen normaalista 

-
puun. Suurin seteli oli nimetty 14 

-
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Eversti Viljo Kivikon  
kunniamerkkikokonaisuus 

Ilomantsiin
Teksti: Otso Nygren  

Kuvat: Finnmedals/Jani Tiainen ja Otso Nygrenin albumi 

Eversti Viljo Kivikon 
kunniamerkkejä 
ollaan palauttamassa 
Ilomantsiin Ilomantsin 
sotahistoriallisen 
työryhmän ja Pohjois-
Karjalan Asehistoriallisen 
killan aloitteesta. 
Ilomantsilaisia talvi-, 
jatko- ja Lapin sodan 
aikana johtaneen 
Kivikon mitalit asetetaan 
yleisön nähtäville ja 
ylläpito järjestetään 
ilomantsilaisten 
veteraani- ja 
reserviläisjärjestöjen 
kanssa siten että 
kunniamerkit pysyvät 
Ilomantsissa jatkossakin. 

Viljo Kivikko syntyi Sortava-
lassa Stenfeldtien perhee-
seen 26.10.1902 ja kuoli 

26.2.1988 Joensuussa. Käytyään 
Sortavalan lyseon ja Kadettikoulun 
hän palveli Salmin rajavartiostossa 
ja Ilomantsin rajakomppaniassa. 

Ilomantsilaiset tuntevat Kivikon 
oman rajakomppaniansa päällik-
könä. Tämä komppania oli sodan 
syttymiseen saakka rajavastuus-
sa ja onnistui tähystys- ja kuun-
telutiedustelullaan arvioimaan 
hyökkäystä varten rajan taakse 
keskitetyt 155. divisioonan voimat 
ja varustuksen varsin hyvin. Kap-
teeni Kivikko oli oman kertoman-
sa mukaan itse useaan otteeseen 
tiedustelutehtävissä Megrin - Il-
janvaaran suunnalla ja arvioi sin-
ne kootut voimat nuotiotulien ja 
äänihavaintojen perusteella aina-
kin kahdeksi rykmentiksi panssa-
reineen. 

Juuri ennen sodan syttymistä pe-
rustettuun Ilomantsin suojajouk-
koon, Erillinen Pataljoona 11:een 

Eversti Viljo Kivikon kunniamerkkikokonaisuus VR1 ja 13 
kunniamerkin rivistö. Erittäin harvinainen kokonaisuus. 
Kokonaisuuteen kuuluvat seuraavat kunniamerkit:
1.luokan Vapaudenristi, malli 1945, ilman vuosilukua. Taustalla 
emalivika
Kunniamerkkirivistö, 13 kunniamerkkiä:
2. luokan Vapaudenristi 1941 miekoin, patinoitunut, hyvä kunto
3. luokan Vapaudenristi 1941 miekoin, hyvä
3. luokan Vapaudenristi 1939 miekoin, erittäin hyvä kappale
4. luokan Vapaudenristi 1939 miekoin, patinoitunut mutta hyvä
Valkoisen Ruusun ritariristi, hyvä
Talvisodan muistomitali miekoin ja soljella "Pohjois-Karjala"
Jatkosodan muistomitali
Rajajääkärien ansioristi, erittäin harvinainen
Maaselän muistoristi, 1.tyyppi
Rajajääkärijoukkojen muistoristi 1. tyyppi
Saksa: Rautaristi 2.lk 1939
Latvia: Kolmen tähden ritarikunta, upseeriristi
Sininen risti
Luovutuskirjat ja dokumentit on aikanaan lahjoitettu arkistoon, 
mutta mukaan kuuluu yksi sota-aikainen valokuva Kivikosta, sekä 
tyttären kirjoittama kirje jossa hän vakuuttaa kohteiden kuuluneen 
hänen isälleen.

(ErP 11) Kivikon rajamiehet reser-
viläisineen liitettiin ensimmäisenä 

komppaniana. Tiedustelutietojen-
sa perusteella Kivikko esitti patal-
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Eversti Kivikko sota-aikaan.

joonan komentajaksi nimitetylle 
majuri Nikoskelaiselle, että raja-
seudun siviiliasutus tulisi evaku-
oida. Vaikka tämä toimenpide oli 
vastoin nimenomaista määräystä, 
upseerit ottivat vastuun siitä an-
taen evakuointikäskyn vain kolme 
päivää ennen puna-armeijan hyök-
käystä. Tämän toimenpiteen ansi-
osta Ilomantsin siviilitappiot sodan 
ensi päivinä jäivät muuta maata 
pienemmiksi.

Kivikko määrättiin raskaan viivy-
tysvaiheen jälkeen koko pataljoo-
nan komentajaksi. Tässä tehtäväs-
sä hän toimi sodan loppuun saakka 
lyöden Taivallammen taisteluna 
tunnetussa operaatiossa puolus-
tajan selustaan hyökänneen vah-
vennetun pataljoonan (komentaja-
na kapteeni Koslov) sekä hoitaen 

Möhkön suunnan tiedustelu- ja 
häirintätehtäviä. Sodan päätyttyä 
hän osallistui rauhanneuvottelui-
hin, joissa ensimmäinen kysymys 
käsitteli kapteeni Koslovin ja hänen 
joukkonsa kohtaloa. 

Välirauhan aikana Kivikko jatkoi 
rajavartiointitehtävissä Ilomant-
sissa. Jatkosotaan hän lähti Ra-
jakomppania 24:n päällikkönä ja 
myöhemmin Sissipataljoona 1:n ja 
Lumpuspurolla 26.2.1942 peruste-
tun Rajajääkäripataljoona 5:n ko-
mentajana osallistuen aluksi Ont-
ronvaaran valtausyrityksiin sekä 
takaa-ajoon Porajärven ja Käp-
päselän kautta Paateneelle ja Kar-
humäen taisteluihin. Suhteellisen 
pitkällä vastuualueellaan Kivikon 
joukot kävivät tyypillistä partioso-
taa divisioonien saumassa. Paate-

neen ajan merkittävimpänä ope-
raationa Kivikko itse piti Puutoisten 
partisaaniprikaatin jäljitystä koko 
sen sotaretkellä suomalaislinjojen 
taakse sekä osallistumista sen tu-
hoamiseen. Tämän operaation ai-
kana Kivikko kertoi menettäneen-
sä lukuisia läheisiä asetovereitaan, 
muutaman näistä partisaanien 
osittain syöminä. 

Puna-armeijan kesäoffensiivin 
alettua 1944 Kivikko viivytti Po-
rajärven ja Liusvaaran kautta Elo-
lammin raskaisiin torjuntataistelui-
hin. Niistä Rajajääkäripataljoona 5 
siirrettiin Lapin sotaan aselevon 
tultua voimaan. Täällä pataljoonan 
tie kulki Ristijärven ja Puolangan 
kautta Taivalkoskelle ja Pelkosen-
niemi- Sodankylä -tielle. Varsinai-
sia taisteluja kokematta pataljoona 
kärsi varsin paljon tappioita saksa-
laisten miinoitteissa. Marraskuun 
ensimmäisenä päivänä 1944 sota 
Kivikon osalta loppui siirtoon Kaak-
kois- Suomen rajavartiostoon, jos-
sa vietetystä ajasta hän erityisen 
mielellään muisteli tapausta, jossa 
ensi kertaa ilmatilaamme lentänyt 
suihkuhävittäjä, MiG-15, teki pak-
kolaskun hänen vastuualueelleen. 
Hänen toimenpiteittensä ansiosta 
koneen tärkeimmät ominaisuudet 
saatiin tiedusteltua ennen jään-
nösten luovutusta.

Toimittuaan komentajana Kaak-
kois-Suomen, Pohjois-Karjalan ja 
Lapin rajavartiostoissa hän erosi 
35 vuoden palvelun jälkeen vuon-
na 1956 asettuen asumaan Joen-
suuhun. Eversti Kivikko tunsi raja-
seudun ja sen asukkaiden elämän. 
Innokkaana erämiehenä hän tunsi 
erityisesti Ilomantsin riistamaat ja 
kalavedet erittäin hyvin liikuttuaan 
niillä monen vuoden ajan alueen 
tunnettujen metsästäjien kans-
sa. Kivikon ansiona pidetään myös 
Karjalan karhukoiran rodun tausta-
na olevien suurriistakoirien valikoi-
minen Paateneen suunnan kylistä 
ja tuominen Suomeen rodunjalos-
tusta varten. Hänen ideansa ja ko-
kemuksensa koirista ja suurriistan 
pyynnistä ovat vahvasti mukana 
tämän koirarodun rotukuvan kehi-
tyksessä.   

Otso Nygrén
Ilomantsin sotahistoriallinen  

työryhmä, 050-3688963

PS.   
Seuraamme mitalikokonaisuuden 
vaiheita lehtemme kevätnumeros-
sa sekä nettisivuillamme. 

Kari Tahvanainen
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Sotien aikaista  
lentosotatoimintaa Joensuussa
Kerhoillassa vieraana Rauno Suhonen

Teksti ja kuvat: Kari Tahvanainen

Vuoden ensimmäistä ker-
hoiltaa vietettiin 13.1. Rau-
hankadun kerhohuoneella. 

Olimme saaneet vieraaksi mielen-
kiintoisen puhujan kertomaan so-
ta-ajan lentosotatoiminnasta Jo-
ensuussa. Rauno Suhonen on 
valtakunnallisesti tunnettu ja ar-
vostettu alan harrastaja ja Joen-
suun Ilmasilta ry:n puheenjohtaja.

Luennoitsijan pyynnöstä referoin 

seuraavassa aihetta lyhyesti Suho-
sen omien kirjoitusten kautta. Lu-
kija voi tutustua tarkemmin aihee-
seen näiden teosten avulla. 

Suhonen on käsitellyt ilmavoi-
mia Joensuun ympäristössä 1941 
– 1944 teoksessa Rajalla. Maan-
puolustusta Pohjois-Karjalas-
sa (Suomen Kivitutkimussäätiö, 
2013). 

Joensuuhun suunniteltiin lento-

kenttää jo 1930-luvulla ja lopul-
ta se rakennettiin 1936 Onttolaan, 
riittävän kauaksi kaupungista. Jat-
kosodan puhjettua keväällä 1941 
Onttolaan alettiin sijoittaa pom-
mituslaivueita. Alueesta tuli suu-
rin pommitusilmavoimien tukikoh-
ta koko sodan ajaksi. Lentokentän 
alueelle sijoitettiin monipuolinen 
varustus lentosotatoimintaa var-
ten. Laivueen henkilöstö asui laa-

Kerhoillan lopuksi Suhoselle luovutettiin vielä hopeinen 'kiihtelys' ja 40-vuotisrahasarjamme.
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Rauno Suhosen kirjat kävivät kaupaksi.Esitys oli elävä ja lennokas – ilman papereita. 

Sota-aikaan lentokenttiä oli keskellä kaupunkiakin. 
Karttapiirros teoksesta Noljakan kirja

jalla alueella Höytiäisen hiihto-
majaa, Puntarikosken taloja ja 
Onttolan rajavartiostoa myöten. 

Pyhäselän rantahietikot otet-
tiin kesällä 1941 lentotukikohdiksi, 
koska järven vesi oli erityisen ma-
talalla. Laivueiden henkilöstöä asui 
Noljakan taloissa. Talvella kiitotiet 
tampattiin ja aurattiin jäälle. Nol-
jakan kirjasta (toim. Ismo Björn 
ja Pasi Tuunainen. Siilaisen-Nolja-
kan Asukasyhdistys, 2004) puoles-
taan löytyy karttakuva ilmavoimien 
kenttien sijainnista sota-aikaan. 

Höytiäisen Hirvirannan kauko-
partioiden huoltolentoihin keskit-
tynyt lentotukikohta ja muut si-
joituspaikat muodostivat yhdessä 
Ilmavoimien suurimman tukikoh-
takeskittymän jatkosodan ajaksi. 
Parhaimmillaan alueelle oli sijoi-
tettuna yli puolet lentokuntoisista 
kuljetus-, tiedustelu-, yhteys-, va-
lokuvaus-, hävittäjä- ja pommitus-
koneista. Joensuun seudun lisäksi 
ilmavoimat käytti Värtsilän kent-
tää, Kiteen Haarajärveä ja tilapäi-
sesti muitakin alueita maakunnas-
sa. 

Tiedustelulentokoneiden otta-
mat valokuvat kehitettiin pikapi-
kaa Onttolassa ja lähetettiin sa-
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Junkersin moottori on satojen 
puhdistukseen käytettyjen 
työtuntien jälkeen esillä Pohjois-
Karjalan museon perusnäyttelyssä 
Carelicumissa Joensuussa. 
Moottori on jalustallaan 
ylösalaisin, koska näin sen 
tekniset yksityiskohdat pääsevät 
parhaiten esille.

man tien Mikkeliin pääesikuntaan. 
Tiedustelutoiminta oli tehokasta ja 
Onttolan lentotukikohta oli tärkeä 
etappi. 

Rauno Suhonen on kirjoitta-
nut kirjan yhdestä legendaarises-
ta taistelulentäjästä, lieksalaisesta 
Eino Ilmari Juutilaisesta: Jääkäri-
majuri ja hävittäjä-ässä. (Hai, 
2012.) Juutilainen oli mm. muka-

na hoitamassa Messerschmitt-ko-
neiden hankintoja Saksasta 1943 
ja 1944. Hän saavutti 94 ilmavoit-
toa, joista kaksi talvisodassa. Hän 
on kaksinkertainen Mannerheim-
ristin ritari. 

Suuren yleisön tietoisuuteen il-
masotatoiminta Joensuun seudulla 
nousi hyvin konkreettisesti vuonna 
2008, kun Junkers Ju 88 A4 –pom-

mikone, JK-254, nostettiin Liperis-
sä järven pohjasta vuosikymmen-
ten jälkeen. Pommilasti räjäytettiin 
ja merkittävimmät osat museoitiin, 
muun muassa Pohjois-Karjalan 
museoon Carelicumiin Joensuussa. 
Vuonna 2011 hylkyromun metallis-
ta valmistettiin Junkers-merkkejä, 
joita myymällä kerättiin puoli mil-
joonaa euroa sotiemme veteraani-
en avustustyöhön. 

Rauno Suhonen on kirjoittanut 
yksityiskohtaisen teoksen Junker-
sin kohtalosta: Kovan kohtalon 
pommikone JK-254. (Docendo, 
2014.) – Kesäkuun viimeisenä päi-
vänä 1944 myöhäisillan vaihtues-
sa iltayöksi Onttolan lentotukikoh-
ta vaikuttaa kaukaa tarkasteltuna 
rauhalliselta. Yksitoista kookas-
ta Junkers Ju 88 A-4 -pommiko-
netta ja 44 miehistön jäsentä on 
hetkeä aikaisemmin palannut on-
nistuneelta pommituslennolta Ta-
lin-Ihantalan suunnalta. Kesäyössä 
koneita valmistellaan jo kuumei-
sesti seuraavaa lähtöä varten. Ko-
neiden on suunnattava Viipurin 
pohjoispuolelle iskemään puna-ar-
meijan osastoihin, jotka ovat mat-
kalla tunkeutumaan kohti eteläis-
tä Suomea ja pääkaupunkiseutua. 
Puoliltaöin, jo heinäkuun puolel-
la, koneet on varustettu ja miehis-
tö nousee koneisiinsa ja asettuu 
paikoilleen. Syöksypommittajat 
nousevat saattueena yötaivaal-
le. Yksi ensimmäisessä ryhmäs-
sä nousevista koneista myöhäs-
tyy hiukan startissa, mutta saa 
viime hetkellä nousuluvan ja kiih-
dyttää saavuttaakseen edellä len-
tävän muodostelman. Kone joutuu 
muodostelman aiheuttamaan il-
mavirtapyörteeseen ja putoaa. So-
tapäiväkirja kertoo: ”JK-254 meni 
syöksykierteeseen ja syöksyi jär-
veen Liperin pitäjän Tutjunniemen 
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Moottorin vieressä vitriinissä on Suomen ensimmäisen tv-meteorologin, 
Joensuun ilmasillan jäsenen Paavo Salmensuun valmistama 
pienoismalli Junkers Ju 88 A-4 -konetyypistä. Pienoismallin vieressä on 
luutnantti Pinomaan ranteessa onnettomuushetkellä ollut koru. Korun 
tarkoituksena oli toimia onnenamulettina. Luutnantti Pinomaan vaimo 
tunnisti miehensä tämän korun perusteella. 

Neuvostoliittolaisen Tupolev SB-
2 -pommikoneen siipi- ja runko-osat 
Junkersin moottorin vieressä. Kone 
ammuttiin alas jatkosodan alussa 
Ilomantsin Hoilonsuolle. 

Poika sai ajokortin
pommikoneen rattiin

Parin vuoden päästä
nuori kuljettaja 
keskellä kesää 44
ajoi Junkersilla ojaan
umpisukkeluksiin 
järven lahdelmaan 

Ajoneuvo nostettiin 
mudasta
sukupovien jälkeen

Kapteeni kertoi siitä 
kusella 
kapakan vessassa

Mietin Junkersin  
metallia
korua kaulalla
alumiinia
ajokortin hintaa 

Kari Tahvanainen

kylän länsirannalla.” Eli Rauvanlah-
teen. 

Onnettomuudessa kuoli neljä 
nuorta sotilasta. 25-vuotias luut-
nantti Erkki Pinomaa ohjasi ko-
netta. Muut sotilaat olivat 22-vuo-
tias korpraali Jorma Joutsenvirta, 
19-vuotias korpraali Esko Vahve-
lainen ja 23-vuotias luutnantti Karl 
Lång. 
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Lauluja rahoista ja rahoja lauluista
Juha Marienberg
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Kolmatta linjaa takaisin
"Mä Kolmatta linjaa takaisin kuljen kerran,
ja rahaa on, takaan sen.
Kun Kolmatta linjaa askelin käyn mä herran,
saa vanhat saatavat jokainen."

Uuden artikkelisarja on alkanut  
Rajan Rahan numerossa 6/2014.
Tämä on sarjan toinen artikkeli.

"Kolmatta linjaa takaisin" on Juha 
Vainion sanoittama iskelmä, jonka 
tarina sijoittuu Helsingin Kalliossa 
sijaitsevalle samannimiselle kadul-
le. Fredi levytti kappaleesta lois-
tokkaan tulkinnan vuonna 1968, 
minkä jälkeen se on säilyttänyt 
paikkansa soittolistojen kestosuo-
sikkina vuosikymmenestä toiseen. 
Toisin kuin usein luullaan, kysees-
sä ei ole alkujaan kotimainen iskel-
mä, vaan Tony Hatchin ja Jackie 
Trentin kappale ”Beautiful in the 
Rain”. Englanninkieliset sanat ker-
tovat syksyisestä sateesta ja me-
netetystä rakkaudesta, joten Juha 
Vainion sanoituksella ei käytän-
nössä ole mitään tekemistä kappa-
leen alkuperäisen lyriikan kanssa. 
Erään tarinan mukaan Juha Vainio 
keksi idean lauluun avattuaan Hel-
singin puhelinluettelon karttaosan 
ja tökättyään sormensa satunnai-
sesti johonkin kohtaan. Sormi osui 
Kolmannelle linjalle, ja tuloksena 
oli eräs Vainion parhaista sanoituk-
sista.

Laulu kertoo henkilöstä, joka on 
kuluttanut kaikki rahansa, unelmoi 
rikastuvansa nopeasti ja palaavan-
sa eräänä päivänä henkseleitä pau-
kutellen Kolmannelle linjalle takai-
sin. Mikään laitapuolen kulkija hän 
ei selvästikään ole, vaan pikem-
minkin ihan tavallisen työläisper-
heen poika, jonka raha-asiat eivät 
ole menneet aivan suunnitellusti. 
Heikkoina hetkinään hän on jou-
tunut turvautumaan lainarahaan, 
niinpä esimerkiksi kello päätynyt 
kanikonttoriin. Velkoja tuntuu ole-
van rästissä useammallekin henki-
lölle, joista laulussa mainituiksi tu-
levat Limperin Antti sekä ravintola 
Oivan sisäänkäyntiä valvova eteis-
vahtimestari. Vaikka elämä ei vii-
me aikoina liiemmälti olekaan hy-
myillyt, nyt tunnelin päässä on 
viimein havaittavissa valoa. San-
karimme on lähdössä muualle ra-
haa tienaamaan tarkoituksenaan 
palata vielä joskus menestyneenä 
ja hyvin toimeentulevana miehenä 
kotikulmilleen takaisin.

"Saa Oivan portsari lantin, 
jonka velkaa jäin,
ja maksan kelloni pantin 
kymppikäärölläin.
Kun löydän Limperin 
Antin, sille kädestäin
mä heitän kuin luun 
femman näin."

Ravintola Oiva perustettiin vuon-
na 1938 Helsingin Porthaninkadulla 
sijainneeseen puutaloon. Kun Port-
haninkadun ja Kolmannen linjan 
kulmaan valmistui vuonna 1941 
uusi kivitalo, muutti myös ravinto-
la tuohon rakennukseen. Vuonna 
1967 Oivan nimeksi vaihtui Bistro, 
jona se tunnettiin seuraavien lähes 
40 vuoden ajan. Käytännössä ra-
vintola oli siis muuttunut Bistrok-
si jo siinä vaiheessa, kun laulua 
"Kolmatta linjaa takaisin" vasta le-
vytettiin. Vuonna 2006 ravintolaa 
uudistettiin, jolloin myös alkupe-
räinen nimi otettiin uudelleen käyt-
töön. Ravintola Oiva löytyy tänäkin 
päivänä Helsingin Kalliosta, Port-
haninkadun ja Kolmannen linjan 
kulmasta. Siellä voi käydä ruokai-
lemassa, laulamassa karaokea tai 
ihan vaan viettämässä iltaa moni-
en vakioasiakkaiden tavoin. 

Laulun syntyaikoina Oivan port-
sarille maksettu lantti oli tavalli-
simmin 20 tai 50 pennin kolikko. 
Hyvällä tuulella ollut miesasiakas 
saattoi tuolloin maksaa jopa mar-
kan rahamiestä esittääkseen tai 
naisseuralaiseensa vaikutuksen 
tehdäkseen. Markkaa suurempaa 
käyttökolikkoa ei vielä tuohon ai-
kaan ollut käytössä ja markoista-
kin osa oli seteleitä. Velka Oivan 
portsarille ei siis suuren suuri voi-
nut olla. Tuohon aikaan kymppi-
käärö sen sijaan oli jo niin huomat-
tava rahasumma, että se vastasi 
helposti jopa tavallisen duunarin 
kuukausipalkkaa. 
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OIVA

Oiva on suomalainen mie-
hen etunimi. Nimi johtuu 
erinomaista tarkoittavasta 
sanasta oiva, jonka syno-
nyymejä ovat esimerkik-
si sanat: oivallinen, kelpo, 
kunnollinen, ensiluokkai-
nen, mainio, kiitettävä, 
moitteeton ja verraton. 
Väestörekisterin etunimi-
tilaston mukaan tammi-
kuussa 2015 Oiva oli etu-
nimenä 13167 henkilöllä, 
joista 183 naisia. Oivan ni-
mipäivä on 29. toukokuu-
ta yhdessä Oliverin, Olivi-
an ja Oivin kanssa.

Jos laulun sankari oli jättänyt il-
meisen arvokkaan kellonsa lainan 
takuuksi panttilainakonttoriin, ai-
kaa lainan takaisinmaksulle lienee 
ollut maksimissaan 12 kuukaut-
ta. Tuosta päätellen hänellä oli va-
kaat suunnitelmat palata reissus-
ta alle vuoden kuluessa takaisin. 
1960 ja 1970-lukujen taitteessa 
muuttoliike Suomesta Ruotsiin oli 
suurimmillaan, niinpä sankarim-
me varmaankin suunnitteli lähte-
vänsä kolmivuorohihnatöihin Ruot-
siin. Tuhansien muiden tavoin hän 
ilmeisesti odotti, että autoteh-
taan rahasampo tahkoaisi setelei-
tä myös hänen taskuihinsa. Velka-
Volvoa ei tämän laulun sanoissa 
mainittu, mutta tuskinpa sanka-
rimme pelkästään kävellen Kol-
mannelle linjalle aikoi palailla.

"Voin itsetuntoa nostaa 
shekkivihollain,
voin iskut ilkeät kostaa, 
jotka kerran sain.
Voin sylin lämpöä ostaa, 
jos mä tahdon vain,
mut ostaa en voi 
nuoruuttain."

Tyhjätasku-kaverilleen rahaa lai-
nannut Limperin Antti oli kaiketi 
"svensktalande bättre folk"-suvun 
Anders Lindberg, jolla olisi varmas-
ti ollut enemmänkin perintöraho-
ja ystäville lainattavaksi. Josta-
kin syystä sankarillemme tuntuisi 
tuottavan suurta mielihyvää juu-
ri tuon lainan takaisin maksami-
nen. Ehkä parasta hetkessä olisi 
se suunnaton vallan tunne, min-
kä hän ajatteli kokevansa Ander-
sin kumartuessa noukkimaan lat-
tialle heitetyn setelin ylös. Vaikka 
tuskinpa Anders yhtään seteliä lat-
tialta olisi vaivautunut poimimaan. 
Ei viiden markan seteli tuolloin 
kuitenkaan ihan mitätön raha ol-
lut, sillä vuonna 1968 litra bensii-
niä maksoi 67 penniä, litra maitoa 
76 penniä ja pullo Koskenkorvaa 
12,90 mk.

Pantatun kellon ja Andersin 
femman kohtalot eivät historian-
kirjojen tai Googlen avulla selviä, 
mutta Oivan portsarin lantin sen si-
jaan kyllä. Lauantaina 3. elokuuta 
2013 järjestettiin Helsingissä Kal-
lio Block Party-tapahtuma, jossa 
Fredi kunniavieraana esiintyi. Kol-
matta linjaa alas kävellessään hän 
lauloi legendaarista lauluaan ja Oi-
van kohdalle päästyään kävi mak-
samassa velkansa ravintolan ovel-
la. Varsinaista portsaria Oivassa ei 
enää ollut, sillä muiden ravintoloi-
den tapaan järjestyksenvalvonta 
oli ulkoistettu jollekin turvallisuus-
palvelualan yritykselle. Henki-
lökunnasta kuitenkin löytyi joku 
portsaria esittämään, jolloin Fredi 
sai viimein maksettua velkalanttin-
sa pois. Tai itse asiassa kaksi lant-
tia, sillä paikalla olleiden mukaan 
"portsari" sai kouraansa euron ja 
20 senttiä. 45 vuoden odotuksen 
jälkeen tuli viimein sekin velka kor-
kojen kuitatuksi. Fredin esimerkin 
siivittämänä monet Kolmatta lin-
jaa takaisin astelevat käyvät edel-
leen maksamassa "velaksi" jäänei-
tä lantteja Oivan henkilökunnalle.

Lähteet:
Aapeli Vuoristo: Suuri Toivelaulukirja 6
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Euroväärennösten määrä säilyi  
Suomessa vuonna 2014 vähäisenä

Suomessa liikkeessä olevasta setelistöstä löydettiin vuoden 2014 aikana 502 euroseteliväärennöstä. 
”Väärennösten määrä on Suomessa vähäinen”, toteaa järjestelmäasiantuntija Tanja Raita Suomen Pan-
kin rahahuolto-osastosta. Vuonna 2013 väärennöksiä oli 427, ja vuonna 2012 löytyi 620 väärennöstä.

Ajanjakso  2010  2011  2012  2013  2014

Väärennösten määrä  1 052 827  620  427  502
 
"Eriarvoisista seteleistä eniten löydettiin 50 euron väärennöksiä, joita oli 180 kappaletta. Seuraavaksi 
yleisimpiä olivat 20 euron väärennökset, joita oli 152 kappaletta”, kertoo Raita. 

Euroseteleissä on useita turvatekijöitä, joiden avulla setelin aitous voidaan tarkastaa käyttämällä eu-
rojärjestelmän julkaisuista tuttuja yksinkertaisia testejä eli tunnustelemalla setelin painatusta, katso-
malla seteliä valoa vasten ja kallistelemalla sitä. Jos on epävarma yksittäisen setelin aitoudesta, vää-
rennökseksi epäilemäänsä seteliä kannattaa verrata sellaiseen, jonka tietää olevan aito. Ohjeita ja 

väärennösten kokonaistilanteesta.

Lisätietoja Suomen tilanteesta antavat
järjestelmäasiantuntija Tanja Raita Suomen Pankista, puh. 010 831 3448,
tekninen tutkija Marja-Leena Mönttinen Keskusrikospoliisista, puh. 0295 48 6437.
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JotSet Oy
Teollisuuskatu 13, 80100 JOENSUU

Huumorinurkka

Vanhapari istui aamukahvilla. 
Pappa luki lehteä ja sanoi: ”Se 
näyttää Mikkosen mammakin 
kuolleen.” Mummo Kysyy: ”Mi-
hin se kuoli?” ”Ei oo pantu” sanoi 
pappa. ”Voiko siihenkin kuolla?” 
ihmetteli Mummo ja jatkoi: ”Se 
taitaa lähtö olla lähellä meikä-
läiselläkin!”

***

Kävin eilen Anttilassa ostamas-
sa 20 kg säkillisen Serti-koiran-
ruokaa. Kassajonossa nainen 
takanani kysyi, omistanko koi-
ran. Mitä hemmettiä se ihminen 
oikein kuvitteli, elefanttiko mi-
nulla olisi kotona? 

No minäpä päätin piristää tyl-
sää elämääni. Kerroin naisel-
le, että ei, minulla ei ole koiraa 
– vaan olen päättänyt aloittaa 
uudelleen Serti-dieetin. Lisäsin, 
että se ei ehkä ole hyvä idea, 
koska edellisellä kerralla pää-

dyin sairaalaan, mutta toisaal-
ta olin laihtunut 25 kiloa siihen 
mennessä kun heräsin teho-
osastolta tippa molemmissa kä-
sissä ja letku jokaisessa reiässä 
mitä kropasta löytyy. 

Kerroin naiselle että dieetti 
toimii niin, että tungetaan tas-
kut täyteen Sertiä, ja aina kun 
nälän tunne yllättää heitetään 
pari papanaa suuhun. Serti on 
täydellisen tasapainoista ravin-
toa, joten ruokavalio toimii oi-
kein hyvin. (Tässä vaiheessa 
koko kassajono kuunteli korvat 
hörössä.) 

Nainen kysyi aivan kauhis-
tuneena olinko joutunut te-
ho-osastolle koska olin saanut 
myrkytyksen koiranruuasta. 
Vastasin etten  suinkaan; olin 
astunut varomattomasti ajora-
dalle nuuhkiakseni söpön kultai-
sen noutajan persuksia ja auto 
ajoi meidän molem pien yli. 

Edessäni jonottanut punak-
ka kaveri nauroi niin kovaa et-

tä olin aivan varma että hän saa 
sydärin. 

Myymälänjohtaja kutsuttiin 
paikalle ja sain porttikiellon Ant-
tilaan. 

Tänään menen Prismaan.... 

***

– Mikä se oikein on se alkomet-
ri? vaari kyseli

– Se on laite joka kertoo, että 
olet juonut liikaa. 

– Voi herranjestas, sellaisen 
kanssahan minä olen ollut nai-
misissa jo kohta viisikymmen-
tä vuotta.

Miksi blondi tykkää poliiseista? 
Kun ne osaa pidättää... 

Miksi hirmumyrskyille annetaan 
naisten nimet?

Ne saapuvat villeinä ja mär-
kinä, mutta lähtevät mukanaan 
talot, autot ja irtain omaisuus.
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Lehtien kirjoa valtakunnassa
Kari Tahvanainen 

Rajan Rahan edellisessä numerossa puheenjoh-
taja Martti Puustinen kertoi haastattelussa ar-
velevansa, että mikään muu paikallinen nu-

mismaatikkoyhdistys ei ole julkaissut Rajan Rahan 
kaltaista, jo viisi vuotta ilmestynyttä lehteä. Lehtem-
me toimituskunnan keskuudessa tuli sitten kuitenkin 
esille, että kyllä niitä lehtiä on muuallakin päin valta-
kuntaa ollut. 

Teemu Kortelainen kaiveli arkistojaan ja löysikin 
sieltä lehtiä eri vuosikymmeniltä. 

– Numismaatikko-lehteä alkoivat lapualaiset eli Ete-
lä-Pohjanmaan kerho tehdä 1965. He tekivät sitä vuo-
teen 1971, jonka jälkeen lehden tekoa jatkoi Suomen 
Numismaatikkoliitto ja jatkaa edelleenkin, Kortelainen 
kertoo. 

– Etelä-Pohjanmaalla aloitettiin uudelleen lehden-
tekoa Keräilyuutiset-nimellä 1984 aina vuoteen 2001 
saakka. Eli Etelä-Pohjanmaalle kuulunee kiistatta kun-
nia numismaattisten lehtien päänavaajana.

– Suomen Numismaattinen Yhdistys aloitti 1978 
satunnaisesti julkaisemaan kopioimalla valmistettua  
huutokaupan luetteloa ja vuosikokouskutsua sinisenä 
vihkona, jonka kannessa oli yhdistyksen nimi ja kir-
joitus ”Tiedotuslehti – Informationsblad”. Lehti on il-
mestynyt siitä lähtien jatkuvasti, aluksi monistettuna, 
vuodesta 1990 Numismaattinen Tiedotuslehti -nimel-
lä painettuna ja vuodesta 1992 nimellä Numismaatti-
nen Aikakauslehti.

– Helsingin Numismaattinen yhdistys on myös sään-
nöllisesti julkaissut HNY uutiset -lehteä useita vuosia. 

– Useat kerhot ovat tehneet yksittäisiä joihinkin juh-
latilaisuuksiin tai suurempiin huutokauppoihin julkai-
suja, kuten oheisista kuvista näkyy, Kortelainen jat-
kaa. – Eli kyllä muillakin numismaattisilla kerhoilla on 
ollut ponnisteluja lehtien julkaisemiseksi. 

Numismaatikko-lehden ensimmäinen numero.

Numismaatikko-lehtiä.
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Numismaatikko-lehden ensimmäinen pääkirjoitus. Näin se alkoi!
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Vuoden ensimmäisessä  
huutokaupassa oli säpinää

Matti Virrantalo 

Pohjois-Karjalan Numismaatikkojen 
vuosi 2015 on käynnistynyt 
huutokauppojenkin osalta. 
Ensimmäisessä huutokaupassa 
Rauhankadun kerhohuoneella 

Joensuussa tiistai-iltana 20. 
tammikuuta oli runsaasti 
porukkaa ja huudettavia kohteita. 
Huutokaupan junailu oli uuden 
porukan kisällinäyte. 
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Paikalle oli saapunut muka-
vasti väkeä kireästä pakkas-
säästä huolimatta, hieman 

enemmän kuin viimeaikaisissa 
kerhoilloissa on ollut. Oli ilo näh-
dä paikalla jokunen uusi kasvokin, 
joka oli lähtenyt kerhojäsenen mu-
kaan tämän houkuttamana. Posi-
tiivista oli sekin, että myös nuor-
ta väkeä osallistui huutokauppaan.

Huutonumeron itselleen otti 25 
paikalle saapunutta ja vain joku-
nen näistä ei tarjonnut tai ei ai-
nakaan saanut kohteita. Myytäviä 
kohteita oli kaikkiaan 286 kappa-
letta. Enimmäkseen myyntikohteet 
koostuivat suomalaisista kolikois-

ta, jossain määrin oli seteleitäkin. 
Mukavasti oli saatu myyntiin myös 
niin venäläisiä kuin ruotsalaisiakin 
kohteita – sekä kolikoita että sete-
leitä ajalta kun Suomi oli jomman-
kumman ’ikeen alla’.

Myös kirjallisia tarjouksia saa-
tiin, vaikkei sitä mahdollisuutta 
erikseen mainostettukaan. Paljolti 
siitä syystä, että tämä oli eräänlai-
nen kisällinnäyte tällä uudella po-
rukalla. Olin itsekin ensimmäistä 
kertaa kokoamassa tällaista huu-
tokauppaa ja toimimassa kerhom-
me käyttöönsä saaman huuto-
kauppaohjelman käyttäjänä. 

Meklaroinnin hoiti Timo vankal-

la vuosikymmenien rutiinilla, ja ai-
nakin omasta mielestäni noviisi-
na huuto-ohjelman käyttö sujui 
mallikkaasti. Kohteita huutokaup-
paan oli jättänyt vajaat kymmenen 
oman kerhon jäsentä.

 Huutajien kiinnostus kohdistui 
enimmäkseen suomalaisiin van-
hempiin seteli- ja kolikkokohtei-
siin. Myös tsaarinaikaiset eten-
kin hopeiset ruplat löysivät uuden 
omistajansa. Eurokolikoiden ja 
-seteleiden menekki sen sijaan oli 
melko vaatimatonta – ainakin suh-
teessa niiden tarjontaan. Suoma-
laiset erikoiseurot tekivät kohta-
laisesti kauppansa, mutta muiden 

Kassalla oli vipinää. Entinen 
sihteeri Armi Hakkarainenkin oli 
paikalla neuvomassa noviiseja 
huutokauppaohjelman saloihin. 
Kuva: Kari Tahvanainen
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euromaiden juhla- ja erikoiseu-
rojen kysyntä oli varsin vaimeaa. 
Huutokaupan tulokset löytyvät ko-
tisivuiltamme. 

 
Siitä se lähti 

Jonkinlaisena noviisin toteamukse-
na sanoisin, että monta iltaa ja osin 
päivääkin menee tuollaisen huuto-

kaupan kasaamisessa ja vielä sen 
jälkiselvittelyissä kuten tilityksissä 
yms. touhuissa. Seuraavia huuto-
kauppoja pyrimme ponnekkaam-
min mainostamaan muidenkin 
numismaattisten kerhojen jäse-
nille – sähköpostia ja uusia koti-
sivujamme hyödyntäen. Seuraava 
huutokauppa pyritään pitämään 
17. helmikuuta.

 

Raimo Pakarinen löysi mielenkiintoisen postikortin kokoelmiinsa. Kortin leima on ”Kuolema”. Veikkasimme 
että se tarkoittaa Kuolemanjärven postitoimistoa luovutetussa Karjalassa. Kuva: Kari Tahvanainen

Lähikuvassa huutokauppakohteita. Kuva: Martti Puustinen

Rahapöytä kiinnosti.  
Kuva: Martti Puustinen
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Markus Ruotsalainen ylpeänä huutokauppaostostensa kanssa, joista kallein oli tuhatmarkkanen vuodelta 
1922. Kuva: Kari Tahvanainen 

Timo Ruotsalainen toimi meklarina. Kuva: Martti Puustinen 
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Pohjois-Karjalan Numismaatikkojen  
kotisivut uusiutuivat

Matti Virrantalo 

Yhdistyksen hallitus päätti uudistaa kotisivuja 
-

sen helpottamiseksi. Toisena tärkeänä syynä 
nähtiin, että sivuille saataisiin kaikille jäsenille oma 
palstansa, jolle jokainen sivuille käyttäjätunnukset 
hankkinut jäsen voisi kirjoittaa artikkeleita, kommen-
toida toisen kirjoituksia ja ylipäätään osallistua sivu-
jen ylläpitoon ja edelleen kehittämiseen ja mahdolli-
suuden tuoda ajatuksiaan julki muille jäsenille. 

Aiemmin sivujen päivittäminen vaati erityistä pe-
rehtymistä, koska joutui erillisen ylläpito-ohjelman 
avulla luomaan sivuille siirrettävät tiedostot. Nyt vuo-
den 2014 lopulla uudistetut sivut mahdollistavat päi-
vitysten tekemisen suoraan sivustolle tarvitsematta 
käyttää eri ohjelmaa. Uusi sisällönhallintajärjestelmä 
antaa ns. maallikollekin mahdollisuuden sivujen yllä-
pitoon kun ei tarvita mitään erityistä atk-teknistä am-
mattiosaamista. 

Sivujen ulkoasuun muutos ei juurikaan vaikuttanut 
mitään vaan sivut ovat entisten kaltaiset. Etusivukin 
on lähes samanlainen kuin ennen joskin pieniä muu-
toksia on tullut. Ja yksi sellainen on tuo kaikille jäse-
nille tarkoitettu linkki ’VAIN JÄSENILLE’, jonne pääsyn 
edellytyksenä ovat tarvittavat tunnukset. Näitä tun-
nuksia voi jokainen yhdistyksen jäsen pyytää sihtee-
riltä, joka lähettää tunnukset sähköpostin välityksellä. 
Tätä mahdollisuutta onkin jo kohtalaisen mukavasti 
käytetty mutta runsaasti on vielä jäsenistöä, joka ei 
vielä ole tunnuksia pyytänyt. 

Tällä hetkellä kotisivut ovat ’sisäänajovaiheessa’ ja 
mm. jäsenosioon voi itse kukin tunnukset hankkinut 
laatia harjoitusartikkeleita ja havaita kuinka helppoa 
sinne on jutun kirjoittaminen ja vaikkapa kuvien li-
sääminen. 

Yhdistyksen hallitus toivoo jäsenistön ottavan sivut 
omikseen ja laatimaan jäsenosioon juttuja mitä erilai-
simmista keräilymaailman aiheista. Ja ei ole todella-
kaan näin alkuvaiheessa haitaksi, jos tarinat ovat jos-
tain muultakin elämän osa-alueelta – vaikkapa hyvä 
kasku tai vitsi! Sivujen ylläpito lupaa kyllä pitää sivu-
jen sisällön hyvän tavan mukaisena.

Käyttäkää hyvät jäsenet mahdollisuus hyväksenne 
ja vaikuttaa ja tuokaa ajatuksenne julki.

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 6646
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