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KEVÄTKOKOUSKUTSU
Pohjois-Karjalan Numismaatikot ry:n sääntömääräinen kevätkokous  

tiistaina 5.4.2016 klo 19.00 Rauhankatu 4, Joensuu

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömää-
räiset kevätkokousasiat

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sih-
teeri

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

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösval-
taisuus

4. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus vuo-
delta 2015 ja päätetään siitä

5. Esitetään yhdistyksen tilinpäätös ja toimin-
nantarkastajien lausunto edellisen vuoden ti-
leistä ja hallinnosta

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 
ja muille tilivelvollisille

7. Käsitellään jäsenten viimeistään kaksikym-
mentäyksi (21) vuorokautta ennen kokouk-
sen pitoa kirjallisesti yhdistyksen hallituksel-
le kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamat asiat

8. Käsitellään muut asiat (epävirallisia)

  Tervetuloa
 Hallitus
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POHJOIS-KARJALAN NUMISMAATIKOT RY:N JULKAISU

1 • 2016

PÄÄKIRJOITUS

Kiven lumossa ja aloitteiden toivossa 

Tässä Rajan Rahan talvinumerossa ol-
laan huutokauppatuulella ja kiven lu-
mossa. Sihteerimme Matti Virrantalo 

luo tärkeän katsauksen viime vuoden numis-
maattisiin huutokauppoihimme. Toivomisen 
varaa huutokauppa-aktiivisuudessa on. Jou-
lukuun huutokauppa on tässä lehdessä esil-
lä myös valokuvien kautta, joita toivottavasti 
on mukavaa katsella vuosienkin päästä. 

Joensuun kivikerho oli vieraana tammi-
kuun kerhoillassa. Se taas poiki jatkojutun, 
kun ajattelin ottaa selvää kivien keräilijöiden 
yhdistyksestä tarkemmin. Vietin yhden illan 
heidän kerhoillassaan ja tulokset näette täs-
sä lehdessä. Kiitokset kivikerholaisille. 

Anssi Kukkonen tuo jutussaan esille nuoren 
jäsenen näkökulmaa. Jutussa nousee esille 
Rajan Rahakin, jota näköjään kannattaa jael-
la vaikkapa terveyskeskusten odotustiloihin. 
Vanhempaa numismatiikkapolvea puoles-
taan edustaa Tuomo Flinkman, jonka harras-
tusmaailmaa valaistaan jutussamme. Juha 
Pöllänen taas luo katseen lähitulevaisuuteen 
kirjoittaessaan keräilyvuodesta 2016. Uusia 
mainostajiakin olemme lehteen saaneet – 
tervetuloa tukemaan hyvää harrastusta. 

Rajan Rahalla alkaa tästä numerosta jo 
seitsemäs vuosikerta. Tässä lehdessä on ai-
ka monta aloitetta. Jos oltaisiin eduskunnas-
sa, näitä pyöriteltäisiin monessa valiokun-
nassa. Mutta Rajan Rahassa aloitteet on nyt 
kohdistettu suoraan jäsenistölle ja lehtem-
me lukijoille. 

Puheenjohtaja Martti Puustinen heitti mi-
nulle ajatuksen, että pistä lehteen ehdotus 

uuden palstan avaamisesta, pulmapalstan. 
Pulmapalstalla vastattaisiin jäseniä askar-
ruttaviin kysymyksiin. Yhdistyksestä ja nu-
mismaatikkojen verkostosta varmasti löytyy 
vastaaja ja vastaus kysymykseen kuin ky-
symykseen. Kysymyksiä voitaisiin käsitellä 
myös kotisivujemme keskustelupalstalla. 

Tuomo Flinkman esittää haastattelunsa lo-
puksi ajatuksen teetättää Rajan Rahan vuo-
sikertoja kirjan muotoon. Miksei tätä voitai-
si tehdä yhdistyksen kautta yhdessä, jolloin 
lehtien sitominen kirjaksi tulisi varmasti myös 
edullisemmaksi? 

Itselleni tuli mieleen, miksi lehdessä ei ole 
kirja-arvosteluja kuin satunnaisesti. Niillekin 
voitaisiin perustaa oma palsta. Tietoa uusis-
ta keräilyharrastuksia käsittelevistä ja sivua-
vista kirjoista tarvitaan. Kustantajathan si-
tä paitsi yleensä lahjoittavat kyseisen kirjan 
henkilölle, joka tekee siitä arvion johonkin 
lehteen. Siis antoisaa ja kannattavaa touhua. 

Kari Tahvanainen
Rajan Rahan vastaava toimittaja
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Puheenjohtajan palsta 

Arvoisat kerhomme jäsenet  
ja lukijamme

 

Hyvää alkanutta vuotta kaikille jä-
senillemme ja Rajan Raha -lehden 
lukijoille. Pohjois-Karjalan Numis-

maatikoiden eri johtotehtävissä pitkään ol-
lut Teemu Kortelainen halusi jättäytyä pois 
hallituksesta. Teemun sijalle syyskokous 
valitsi aikaisemmin yhdistyksemme toimin-
nassa olleen Jouko Hirvosen Outokummus-
ta. Teemulle suurkiitokset yhdistyksemme 
hyväksi tehdystä työstä, ja me noviisit toi-
vomme että Teemun tietotaito olisi käytet-
tävissä edelleenkin.

Tänä vuonna jatkamme lehtemme julkai-
semista nelinumeroisena numismaattisena 
tietopakettina. Lehdestämme löydät eri ke-
räilyalueiden esittelyjä sekä mielenkiintois-
ten henkilöiden haastatteluja ja heidän eri 
keräilyalueidensa esittelyjä ym. numisma-
tiikkaan liittyviä aiheita. 

Rajan Raha -lehden tulevasta sisällöstä 
toivoisimme vinkkejä teiltä, hyvät jäsenet 
ja lukijat. Vinkkejä voi lähettää sähköpos-
tiin tai soittaa puheenjohtajalle, sihteeril-
lemme tai yhdistyksemme hallituksen jä-
senille, ja tietysti myös suoraan lehden 
päätoimittaja Kari Tahvanaiselle. Jos tun-
net mielenkiintoisen henkilön ja hänen eri-
koisen keräilyharrastuksensa, niin vinkkejä 
tulemaan. Jos tiedät mielenkiintoisen pai-
kan tai historiallisen tapahtuman, niin vink-
kejä vain tulemaan em. henkilöille. Ker-
hoilloissa kuulemme myös mielellämme 
ehdotuksianne.

Ensimmäisessä kerhoillassamme tammi-
kuussa oli esittelyssä Joensuun Kivikerho 
ja esittelijänä olivat Seppo Takala sekä yh-
distyksemme jäsen Martti Kettunen. Hei-
dän töitään ja kivikokoelmiaan oli runsaasti 
nähtävillä. Joensuun Kivikerho toimii varsin 
aktiivisesti ja monilla osa-alueilla. Tästä on 
juttua toisaalla lehdessämme. 

Viime vuonnahan julkaistiin runsaas-
ti uusia erikois-2 € -kolikoita sekä uusi 20 
€ seteli, jotka ovat nyt ja tulevaisuudessa 

hyviä keräilykohteita. Tänä vuonnahan jul-
kaistaan taas uusia erikois-2 € -kolikoita, 
jotka ovat kysyttyjä keräilykohteita. Vali-
tettavasti Suomen Rajapaja taas rankaisee 
meitä 1 c – 2 € rullavuosikeräilijöitä koval-
la hinnalla ja arvolisäverolla.

Eurokerääjän aapisen 3. uusittu painos 
on ollut varsin kysytty ja onnistunut. Toi-
vottavasti nämä aapisen hankkineet innos-
tuisivat ja hakeutuisivat numismaattisten 
kerhojen jäseniksi. Kirja tullaan myymään 
loppuun muutamassa kuukaudessa, olisi 
kai pitänyt ottaa suurempi painos. Matilla 
on vielä muutamia aapisia myymättä.

Yhdistyksellämme on runsaasti numis-
maattisia kirjoja ja ne ovat jäsenten lainat-
tavissa. Kirjoista on nyt nettisivuillamme 
luettelo ja tässä lehdessä Matin kirjoitta-
ma esittely kirjakokoelmastamme. Kerhoil-
loissakin voit tutustua lainattaviin kirjoihin. 

Yhdistyksemme jäsenet ja Rajan Rahan 
lukijat! Jos toivotte paikkakunnallenne, ky-
lällenne, kerhoiltoihinne tai tapahtumiinne 
rahojen arviointitilaisuuksia ja samalla yh-
distyksemme esittelyä, niin vanhojen kuin 
uusien rahojen asiantuntijamme ovat val-
miina lähtöön kuin partiopojat. 

Hyvää kevättä kaikille

Puheenjohtaja Martti
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Saksan viispennisestä ja  
tähtiseteleistä alkoi hyvä harrastus

Esittelyssä Tuomo Flinkman Kiteeltä 
Teksti: Kari Tahvanainen. Kuvat: Tuomo Flinkman ym. 

Kiteellä harrastetaan 
aktiivisesti numismatiikkaa. 
Yksi kiteeläisistä 
numismaatikoista 
on toimittaja Tuomo 
Flinkman. Monessa mukana 
oleva Flinkman toimii 
myös Pohjois-Karjalan 
Numismaatikoiden toisena 
varapuheenjohtajana. 

Harrastuksien juuria voidaan 
usein jäljittää lapsuuteen 
saakka, jossa maailma on 

meille jokaiselle niin uusi ja kirk-
kaana tajuntaamme pyrkivä asia. 
Harrastukset jättävät pysyvän jäl-
jen, mistä on iloa ja intoa mones-
ti koko elämän ajaksi. Siksi nuo-
rien innostaminen numismatiikan 
pariin on tärkeää. 

Tuomo Flinkmanin kiinnostus 
numismatiikkaan heräsi tavallaan 
jo lapsena, kun hän sai isältään 
saksalaisen kolikon. Isä oli linja-
autonkuljettajana silloisella Linja-
Ruposella. Hän oli löytänyt kolikon 
linja-auton lattialta. Se oli viisipen-
ninen vuodelta 1949. 

– Minusta kolikko oli vanha, olin-
han syntynyt kahdeksan vuotta 
myöhemmin. Silloin kun sain koli-
kon, olin kymmenvuotias nassikka, 
Flinkman muistelee. 

– Se kolikko antoi tietynlaisen 
kimmokkeen nykyiseen harrastuk-
seeni. Muista kolikoista ei siihen ai-
kaan ollut juuri ymmärrystä muu-
ten kuin että kolikot ovat rahaa. Ja 
sitä rahaa tarvittiin jokapäiväiseen 
elämiseen. Ehkä sodanjälkeiset 
vuodet olivat taustalla siihen myös 
meidän perheen kohdalla.

Lapsuuden puntarointi valottaa 
myös myöhempää harrastukseen 
innostumista. 

– Tämä tajuaminen on vaikut-
tanut siihen, että osaan arvostaa 
kaikkea vanhaa. Olenhan toimi-
nut muun muassa Kitee-Seuras-
sa sihteeri-rahastonhoitajana rei-
lut 35 vuotta, Flinkman kertoo. – 
Sinä aikana olen oppinut paljon pe-
rinteestä, jonka mielellään säilyt-
tää ja siirtää perimätietona nuo-
remmille. 

Viimeisimmästä perimätiedon 
kohteesta Tuomo Flinkman haluai-
si nostaa esille vuosi sitten Kiteel-
le avatun Kauppamuseo P. Kankku-
nen Oy:n. Uuteen kauppamuseoon 
Pohjois-Karjalan numismaatikko-
jen jäsenet pääsivät tutustumaan 
toukokuussa aivan ensimmäisenä 
ryhmänä. Kauppahan avattiin ylei-
sölle vasta sen jälkeen, kesäkuun 
alussa. 

– Yksi onni onnettomuudessa oli, 

Flinkman ja tähtirahat. Kuva: Aladár Bayer
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kun kaupan esineistöä käsiteltiin 
ja löytyi jotakin erikoista. Yhdestä 
kirjekuoresta seuramme puheen-
johtaja Heikki Pirinen löysi vuoden 
1945 setelirahoja. Pohtiessaan nii-
den kohtaloa hän sanoi, että täs-
säpä on numismaatikolle pesämu-
naa. 

– Sanoin kiitos. Kyllä nämä mi-
nulle kelpaavat, vaikka kunto ei 
ollutkaan priimaa. Samalla väläh-
ti ajatus hyllyssä olleista munan-
korvikepaketeista. Ja kun yhdis-
tyksemme jäsenet olivat vierailulla 
kauppamuseossa, tarjosin munan-
korviketta puheenjohtaja Martille. 
Siitäkös naurua riitti. Kitee-Seuran 
puheenjohtajalle en tohtinut tällai-
sia kiitoksia esittää, Flinkman vir-
nistää. 

Työn ohessa 
numismatiikan pariin 

Kiteellä toimi aikoinaan oma nu-
mismaattinen kerho. Flinkman tar-
kisti tätä juttua varten kiteeläisel-
tä numismaatikkoveteraanilta Ah-
ti Ilvoselta, mikä tämä kerho oi-
kein oli. 

– Virallista kerhoa ei ole Ahdin 
mukaan ollut, vaan silloisen SYP:n 
pankinjohtaja Yrjö Jouhki viritti 
asiakkailleen ja muille numisma-
tiikasta kiinnostuneille kerhoiltoja 
pankin tiloissa ja piti myös huuto-
kauppatilaisuuksia. 

– Siihen aikaan lehdistöä pyy-
dettiin paikalle tekemään juttuja. 

Tässä tapauksessa työ osui koh-
dalleni ja aihe kiinnosti minua tie-
tyllä tavalla, ja lopulta kiinnostus 
vain lisääntyi ajan myötä, Flink-
man muistelee.

– Sitten Pohjois-Karjalan numis-
maattiset seurat yhdistyivät nykyi-
seksi Pohjois-Karjalan Numismaa-
tikot ry:ksi. Kävin usean vuoden ai-
kana toimittajana näissä toukokui-
sissa Kiteen tilaisuuksissa. Osallis-
tuin jopa huutokauppoihin, johon 
minulla ei olisi ollut mahdollisuut-
ta, koska en ollut yhdistyksen jä-
sen. Se asia selvisi myöhemmin ja 
korjasin tietämättömyyteni, Flink-
man hymähtää. 

– Liityin jäseneksi ja jatkoin Ki-
teen osalta toukokuun kokoontu-
misten seuraamista. Puoli vuosi-
kymmentä sitten tulin lopulta ar-
kajalkana mukaan Joensuun kuu-
kausikokouksiin ja vaihtoiltoihin. 
Siitäpä se keräilyinto sitten lopulli-
sesti alkoi, Flinkman kertoo. 

Tähtisetelit kiehtoivat 
jo aiemmin 

Jo lehtitoimittajana ennen yhdis-
tykseen liittymistä Flinkman taju-
si, että tähtisetelit ovat harvinai-
sempia kuin tavan setelit. 

– Kun työelämästä sai palkkaa 
ja rahaa jäi sitten jokapäiväisten 
menojen jälkeen hieman takatas-
kuunkin, ajattelin muuttaa osan 
niistä tähtiseteleiksi. Työkeikoilla 
liikkuessani kyselin monissa pai-

Tuomo Flinkmanin harrastuksena on myös sukellus. Hän on ollut 
Kiteen Urheilusukeltajien perustajajäsenenä vuonna 1983. Seura toimii 
nykyisin nimellä Keski-Karjalan Sukeltajat, jolla on yli 150 jäsentä.

koissa, olisiko kassassa tähtiraho-
ja. 

– Silloisessa postissa ja varsinkin 
Kiteen Säästöpankissa muun mu-
assa virkailija Marja-Liisa Varonen 
oli puolellani ja he pistivät toivee-
ni korvan taa. Eikä tämä tähtiraha-
ajatus tainnut olla heikoimpia koh-
dallani. Eräänä työpäivänä tuli pu-
helu pankista, että nyt se varsinai-
nen kätkö löytyi. Yksitoista kappa-
letta sadan markan 1976 tähtira-
haa ja vieläpä peräkkäisiä nume-
roita suoraan pakasta! 

– Pohjois-Karjalan Numismaa-
tikkojen 40-vuotisjuhlan yhteydes-
sä Areenalla pidetyssä näyttelyssä 
kysyin Matin Markan Matilta, pal-
jonko sen 1100 markan arvo voi-
si olla. Matti sanoi, ettei vastaavaa 
ole vielä kävellyt kohti, mutta kyl-
lä se euroina nelinumeroinen luku 
on, Tuomo Flinkman kertoo ja sa-
noo keränneensä muitakin mark-
ka-ajan tähtirahoja. – Onhan nii-
tä tähtisarjoja tullut vastaan muun 
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Kauppamuseo P. Kankkunen Oy:n kokoelmista löytyi mm. 
munankorviketta. Kuva: Matti Virrantalo

Puheenjohtaja yritti ostaa museo-
Kuplaa. Ei onnistunut.

VW Polo

muassa savolaisittain, mutta se sii-
tä, tähtiharrastaja jatkaa. 

Eurot hyvä harrastus 
nuorille 

Nuorten vetäminen mukaan nu-
mismatiikkaan on hyvin ajankoh-
tainen haaste. Toista vuotta Poh-
jois-Karjalan Numismaatikkojen 
toisena varapuheenjohtajana toi-
miva Tuomo Flinkman on pyrkinyt 
ideoimaan kaudellaan seuran toi-
mintaan jotain uutta. 

– Meidän iässämme olevien van-
hempien harrastajien pitäisi hie-
man keventää otetta ja suunnata 
voimavaroja enemmän seuratoi-
minnan jatkamiseen eli etsiä ja in-
nostaa nuoria mukaan. 

– Eurorahat ovat vielä nuoria, 
ja ovat sikäli sopiva tapa aloittaa 
kerääminen numismaattisessakin 
mielessä. Ne ovat edelleen koh-
tuullisen halpoja ja myyjien kans-
sa voi aina neuvotella hinnasta. Lii-
kenteessä olevat kolikot ja setelit 
eivät ole sen kalliimpia kuin niiden 
arvo on. 

– Varsinkin nyt nollakoron ai-
kana on sama, pitääkö eurot ke-
räilykansiossa vai pankissa, Flink-
man arvioi. – Nuorille harrastuk-
sesta kiinnostuneille pitää vain ja-
kaa asiallista tietoa. 

– Niin ne ovat vanhat hyväkun-
toiset markatkin pitäneet korkon-
sa pystyssä, kiteeläinen numis-
maatikko muistuttaa. Eikä halua 
sulkea pois markka-ajan rahojen-
kaan keräämisharrastusta nuori-
solta. Päinvastoin innostaa heitä. 

Mutta ne museoautot 
vielä

Flinkman on monen harrastuksen 
mukaansa tempaama mies, ku-
ten valokuvistakin ilmenee. Omas-
ta museo- ja autoharrastuksestaan 
hän haluaa kertoa vielä hiukan. 

– Autot ovat minulle linja-auton-
kuljettajapojalle olleet aina a ja o. 
Niitä on pitänyt harrastaa jo ennen 
ajokortti-ikää. Onneksi kerhomme 
työmies Putkonen vaikutti muual-
la, eikä ollut puuttumassa näihin 
pikkuasioihin, Flinkman virnistää 

maakunnan numismaatikkojen po-
liisitaustaiselle sihteerille. 

– Museoautoja minulla on kaksi. 
VW-kupla vuosimallia 1966 ja VW 
Polo vuosimallia 1983. Eli olen vok-
karimies, kuten asiaan kuuluu. Va-
hinko vain, että tämän automerkin 
myynti loppui Kiteeltä – ja voi olla 
että ostotkin! 

Ja Rajan Rahat kirjaksi 
Rajan Rahan vuosikerroista alkaa 
tulla jo keräilykohteita. Eikä syyt-
tä, onhan lehti laatuluokkaa. Flink-
man aikoo sidottaa omat lehtensä 
kirjan muotoon. 

– Nyt kun olen saanut kaikki Ra-
jan Raha -lehden numerot kasaan, 
aion teettää niistä kirjakokonaisuu-
den. Missä muodossa, se ratkais-
taan myöhemmin. Suosittelen että 
muutkin seuramme jäsenet pohti-
sivat asiaa! Lehti on hyvä, se kes-
tää vertailun vastaavien lehtien 
keskuudessa ja Rajan Rahassa on 
paikallista asiaa. Omaa tarinaani en 
halua tässä yhteydessä korostaa, 
Tuomo Flinkman sanoo lopuksi. 
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Tel Avivissa Israelissa
Jeesuksen jalanjäljillä 11.–15.1.2016

Timo Ruotsalainen, teksti ja kuvat 

Jos ihmisellä on polte johonkin, 
niin se se vasta ukkoa kuljet-
taakin paikasta paikkaan. Tällä  

  kertaa kohteena oli Tel Avivin 
suurkaupunki Israelissa. Matkan 
päätarkoitus oli tulla kannusta-
maan Joensuun Katajan koripallo-
joukkuetta euroturneella paikallis-
ta Maccabi Randia vastaan. 

Menolentomme oli yksinkertai-
nen. Illansuussa Joensuusta Hel-
singin kautta Tel Aviviin ja keski-
yön jälkeen perillä. 

Aamulla kukonkiekaisut kuului-
vat kaupungin laitamilla olevaan 
urheilun suurhotelliin aidan takaa. 
Aamupalan jälkeen itse kukin läh-
ti töihinsä; pelaajat treeneihin ja 
kirjoittaja vanhaan kaupunkiin Old 
Jaffaan.

Old Jaffa 
Tel Avivin vanhasta kaupungista 
löytyy monenmoista antiikin aar-
teiden kauppiasta. Jos joka kaup-
piaan kipot ja kupit meinaa läpi 
käydä niin pitää monta päivää va-
rata aikaa. Keräilyssähän yritetään 
keskittyä omaan alueeseen ja ke-
hittää sen taitoa tutkimalla, otta-

malla selvää taustatiedoista ym. 
ja lopputuloksena kasvaa se suu-
ri asiantuntija, joka loppujen lo-
puksi tietää vain hitusen asioiden 
kaikkeudesta. Mutta kukin keräili-
jä on oppipoika vielä monttuun as-
ti ja joitakin selvittämättömiä asi-
oita jää vielä mukaankin. 

Jaffan alueelta löytyy useita ki-
vijalkakauppoja numismatiikalle ja 
satoja pöytäkauppiaita. Tavaraa on 
useamman korttelin alueella. Taxi 
tuo ja vie ja se on paras liikkumis-
väline, tosin ruuhka-aikoina käy 
myös kukkarolle. Kauppiaiden ta-
varoiden aitous jää kuulijan eli os-
tajan varaan: miten hyvin on läk-
synsä lukenut. Kauppiaan naa-
masta aitoutta et ota selville muu-
ta kuin että se on vanha eikä pu-
hu suomea.  Näihin muutamiin jot-
ka puhuivat auttavaa englantia tu-
li solmittua pieni sananvaihtosuh-
de internetiin. Löytönä Jaffasta tu-
li maailmanmatkaajan kokoelmiin 
pieni silitysrauta ja muttereista ja 
pulteista hitsailtu pieni moottori-
pyörä.

Sama kierros jatkui toisenakin 
päivänä, jolloin illalla oli myös Ka-
tajan peli. Superjännittävän pelin 

voitti kotijoukkue Maccabi Rand. 
Joukkue oli tosi urheilullinen, mut-
ta onhan meillä vielä peli jäljellä 
kotikaupungissa Joensuussa, jos-
sa ei hevillä luovuteta! Niin kuin 
jotkut kannattajat aina sanovat 
vastakannattajilleen ”welcome to 
hell”. Toivon ainakin, että Israelin 
pojat saisivat Joensuuhun tulles-
saan nauttia pakkasesta (tällä het-
kellä lämpötilaero 50 astetta, Jo-
ensuussa -30 ja Tel Avivissa +20!)

Tel Avivissa on 4 koripallojouk-
kuetta ja Maccabi Randin verivihol-
lisen n. 10 hengen nuorisojoukkue 
tuli kirjoittajaa avustamaan koti-
joukkueen noin 1800 hengen kan-
natusta vastaan. Nuorisojoukkue 
oli lakanan puolikkaasta värkännyt 
Suomen lipun ja kannustuskylteis-
sä luki We love Kataja! Tunnelma 
oli oikein hyvä. Katajan joukkueen 
johto kävi palkitsemassa nuoriso-
joukon Katajan mainosrekvisiital-
la. 

Vaaranpaikkoja? 
Aina on keräilijän korvaan tullut sa-
noma ennen johonkin maahan me-
noa, että uskaltaako sinne mennä. 

”Pääfani” Timo opettaa suomenkielisiä kannatuslauseita Israelin 
Maccabi Randin vihollisjoukkueen kannattajille, jotka tulivat pääfanin 
tueksi.

Basaarikuja Jerusalemissa.
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Gate Gallery, Joseph Zakai. Erittäin ystävällinen 
antiikkikauppias Old Jaffassa.

Tel Avivin vanhan kaupungin ”Old Jaffan” antimia useamman korttelin 
alueella.

Josef Perl. Antiikkitorin kauppias, 
vanha veteraani numismatiikan 
alalta.

Timo ja Alex. Antiikkitorin 
kauppias Alex ei halunnut 
kummemmin mainostaa itseään. 
Kuulemma veroteknisistä 
syistä. Muutoin Alexilta löytyi 
numismatiikkaa kohtalaisesti.

Puutaidetta Tel Avivin 
vanhastakaupungista.
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Matkalaiset kävivät myös bussimatkalla 60 km:n päässä Jerusalemissa ja 
siellä Länsimuurilla ”itkumuurilla”. Täällä käy vuosittain miljoonia turisteja. 
Muuriin on tapana laittaa paperilapullinen omia rukouksia. Kirjoittaja toivoi 
kohdalleen pitkää ja tervettä ikää!

Maailmanmatkaajalle löytyi suuri harvinaisuus ihailtavaksi, nimittäin 
sivuvaunumoottoripyörä BSA mallia 1948. Timo olisi halunnut ostaa 
pyörän mutta antiikkikauppias ei ollut halukas myymään. Kauppias 
ajelee pyörällä joka päivä työmaalleen. Timo on nuoruudessaan kasvanut 
englantilaisen BSA:n kanssa, on omistanut 7 kpl BSA:ta ja edelleenkin 
Timolla on BSA 500cc mallia 1955, joten tämä oli rakas nähtävyys.

Sotivat, terroriuhkia, kidnap-
pauksia ja ties mitä. Keräilijä 
uskoo omaan maalaisvaistoon-
sa, minne saa mennä ja minne 
ei saa mennä. Sillä on pärjätty 
monet vuosikymmenet, vaikka 
läheltä piti -tilanteitakin on sat-
tunut.

Täällä Tel Avivissa laukut tut-
kittiin ennen sisälle menoa kai-
kissa yleisöä vetävissä paikois-
sa; ostoskeskuksissa, bussi-
asemilla, pankissa, postissa ja 
jopa antiikkitorillekin mennes-
sä. Peloteltu lentoaseman tur-
vatarkastus oli normaali, pait-
si virkailijoiden suullinen tent-
taus pienillä kysymyksillä, täs-
sä joitain:

– onko sinulla siskoja, veljiä, 
kerro heidän nimensä

– missä olet syntynyt
– miten lausut oman sukuni-

mesi omalla kielelläsi
– missä asut
– kuka on pakannut sinun 

matkatavarat, itse vai joku muu
– ja ehkä tärkein kysymys 

”oletko saanut lahjoja täällä Is-
raelissa keneltäkään”

– onko sinulla aseita, veitsiä
Näihin kun kaikkiin vastailit, 

niin tuli vastaus että Hyvää ko-
timatkaa. Ennen matkaa jo pe-
loteltiin että suolisto tutkitaan 
syvältä kumikäsinein, mut-
ta näin ei ainakaan minulle ta-
pahtunut. 

Jerusalemissa 
Kun Katajan pojat oli saatel-
tu kotimatkalle, suuntasimme 
pikkubussilla kohti Jeesuksen 
synnyinseutuja Jerusalemiin, 
noin 60 km:n päähän. Minibus-
silla hinta oli vajaan 4 euroa. 
Keräilijä ei arvannut varau-
tua Jerusalemin tuuliin, joten 
T-paidassa hivenen vilustutti. 
Halusimme nähdä Länsimuurin 
”Itkumuurin”, sekä arvioidun 
Jeesuksen ristin paikan. 

Matka kulki basaarikujan lä-
pi, jossa 100–200 kauppias-
ta houkutteli ostoksille. Keräi-
lijä Timo kävi taputtelemas-
sa muuria ja poistui takaperin 
(niin kuin ohje sanoo). Samoin 
tekee päivittäin tuhansia turis-
teja ja vuosittain miljoonia. 

Nyt voi hyvillä mielin pala-
ta pakkaseen kun näki arvioi-
dun Jeesuksen ristiinnaulitse-
mispaikan. Päämäärä oli saa-
vutettu.
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Lauluja rahoista ja rahoja lauluista
Juha Marienberg

  
    

 Artikkelisarja on alkanut  
Rajan Rahan numerossa 6/2014.
Tämä on sarjan kuudes artikkeli.

Rikoo on riskillä ruma

Rikoo on riskillä ru-
ma on Mikko Alata-
lon ja Harri Rinteen 

yhteistuotantoa oleva hit-
tibiisi, joka saavutti en-
simmäisen sijan Syksyn 
Sävelessä vuonna 1980. 
Vielä saman vuoden lo-
pulla se kipusi myynti-
tilastoissa singlelistojen 
kakkossijalle häviten ai-
noastaan Barbra Strei-
sandin kappaleelle Wo-
men in Love. 

Kun suuressa maa-
ilmassa menestyskap-
paleet julistivat rauhaa 
ja rakkautta, Suomessa 
kansaan upposi useimmi-
ten huumori, mikä kuvastuu myös 
lukuisista muista Alatalon ja Rin-
teen yhteistuotantoa olevista kap-
paleista. Rikoo on riskillä ruma oli 
vain yksi heidän hittitehtaastaan 
lähtöisin olleista Syksyn Sävelen 
voittokappaleeista, sillä samalle 
sijaluvulle ylsivät myös Vicky Lee 
(1978), Mummoni ja moukarin-
heitto (1981) sekä Minna (1986).

================
Oon köyhä laulaja mä 
vain (pakkolaskussa, 
rakko taskussa)
kun viime aikoina viima 
on käynyt lompakon 
tienoilla
Meni rahamiehen maine 
sen siliän tien, kun ne 
pennit poistettiin
ja kylmä alkaa ahdistella 
miestä hilpeää, kun ei oo 
varaa edes vaatteisiin.
================

Rikoo on riskillä ruma kertoo 
köyhästä ja ehkä hieman ylipainoi-
sestakin viihdealan ammattilaises-
ta, jonka musiikilliset taidot eivät 
vielä ole sytyttäneet suurta ylei-
söä. Esiintymistilaisuudet vaikut-
tavat olevan hyvin vähissä ja näyt-
tääkin siltä, että laulajan ansiot 
ovat tulleet pääosin katutaiteilija-
na toimimisesta. Siinäkään hom-
massa menestys ei ole ollut kovin 
kummoinen, sillä ohikulkijat näyt-
tävät viskelleen hattuun pääosin 
pennejä. Ja kun pennit aikanaan 
poistuivat niin maksuliikentees-
tä kuin ihmisten kukkaroistakin, ei 
hattuunkaan enää enemmälti ole 
täytettä siunaantunut. Jos taiteili-
jan taskut aiemmin pullistelivatkin 
penneistä, enää noita ajoista on ai-
noastaan muisto jäljellä.

Kesäkelissä kaduilla esiintymi-
nen on epäilemättä mukavaa, mut-
ta syksyn tullen vilu tuppaa ahdis-
telemaan iloista laulajaa. Vanha 
koinsyömä rippipuku ei välttämät-
tä ole se aivan paras esiintymis-
asu, mutta minkäs teet, kun tulot 
eivät yksinkertaisesti riitä parem-

paan. Sen sijaan, että 
taiteilija olisi investoi-
nut ulkoiseen olemuk-
seen, on hän päättänyt 
sijoittaa vähät rahan-
sa trikookuosiseen alus-
vaatekerrastoon. Mikä 
onkin osoittautunut hy-
väksi ja edulliseksi rat-
kaisuksi, sillä kyllähän 
ne trikoot mukavas-
ti lämmittävät. Ainoana 
miinuksena näyttää kui-
tenkin olevan, etteivät 
uudet kalsongit ja alus-
paita enää tahdo pysyä 
piilossa, vaan pilkotta-
vat epäsiististi vähän 
tuolta ja täältä. Ja no-

lottaahan se sellainen nuorta tai-
teilijaa.

================
Jos sais kerraston 
reissullansa (no mikä 
ettei, älä aina valita)
meinaan että pysymään 
puhtaana elämän 
vapaapaineissa
Olen kerrastoa monta 
nähnyt ja aika surkiassa 
kunnossa
saa päällysvaatteet 
rahalla, mut kerrasto on 
jokaisen omassatunnossa
Viimeisenä päivänä 
shaketit ja haalarit portilla 
riisutaan
siinä sitä sitten seistään 
kun kaikilta kerrastot 
katsotaan
================
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Ajankohtaiset tapahtumat ovat 
usein heijastuneet lauluihin joko 
suoraan tai rivien väleistä luettui-
na. Kappaleessa Rikoo on riskillä 
ruma mainittu pennien poistumi-
nen oli hyvin merkittävä tapahtu-
ma vuonna 1980, sillä sen vaiku-
tukset heijastuivat suoraan moniin 
päivittäisiin toimiin. Vaikka yksit-
täinen penni oli sellaisenaan mil-
tei arvoton kolikko, pennien pyö-
ristäminen joko ylös tai alaspäin oli 
monille hyvinkin suuri asia. Yllät-
täen ei ollutkaan sama, maksoiko 
käteisellä vai kortilla tai oliko peru-
napussin loppusumman viimeinen 
numero seitsemän vai kahdeksan. 
Laki maksujen pennimäärien pyö-
ristämisestä herätti runsaasti kes-
kustelua mm. lehtien yleisönosas-
toissa, niinpä ei ole mikään ihme, 
että pennien poistaminen päätyi 
lopulta mukaan myös Syksyn Sä-
veleen. 

Pennit poistettu 
kolmesti

Suomen rahahistoriassa penni-
en poistuminen maksuliikenteestä 
on käytännössä tapahtunut kolme 
kertaa, minkä lisäksi myös kaik-
ki muut penniarvoiset kolikot ovat 
poistuneet liikenteestä kahdesti. 
Ensimmäisen kerran pennit pois-
tuivat Suomen itsenäistymisen jäl-
keen, kun tsaarinvallan aikaiset 
pennit korvattiin uusilla itsenäi-
sen Suomen penneillä. Ensimmäi-
nen Suomen leijonavaakunapenni 
lyötiin vuonna 1919. Vaikka van-
hat itsenäisyyttä edeltävät pennit 
katosivatkin liikenteestä, ne olivat 
periaatteessa käypää rahaa aina 
vuoden 1994 alkuun sakka, jolloin 
kaikki ennen vuotta 1963 valmiste-
tut kolikot lopullisesti lakkautettiin.

Vuonna 1924 rahapajan tile-
jä tarkastettaessa huomattiin, et-
tä 1 pennin kolikoiden valmistus oli 
jo vuosia ollut tappiollista. Vuonna 
1920 yhden pennin kolikon valmis-
tamisen laskettiin maksaneen noin 
1,1 penniä ja vuonna 1921 jo 1,4 
penniä. Tämän lisäksi pennin ra-
hallinen arvo oli painunut niin alas, 
että jo pelkästään pennien käsitte-
lystä aiheutuva työ ja vaiva eivät 
enää olleet järkevässä suhtees-
sa aiheutuviin kustannuksiin. Eh-
dotus pennien poistamisesta ete-
ni eduskunnan kautta hallitukselle 
ja päätös pennin valmistuksen lo-
pettamisesta saatiin aikaan vuon-
na 1925. Tuona vuonna pennejä ei 
enää lyöty ja vielä käytössä olleet 
pennit poistettiin vähitellen mak-

suliikenteestä. 
Pennimääräiset kolikot kokivat 

uuden syntymän vuonna 1963 to-
teutetun rahanuudistuksen myötä. 
Tuolloin kaikkien rahojen nimel-
lisarvo jaettiin sadalla, mikä käy-
tännössä tarkoitti sitä, että kaikki 
markat korvattiin vastaavalla mää-
rällä pennejä. Rahojen ostoarvoon 
muutos ei vaikuttanut. Rahojen ul-
koasu säilyi miltei ennallaan, sillä 
näkyvin muutos oli seteleiden ja 
kolikoiden arvomerkintöjen muut-
tuminen. Esimerkiksi aiemmin 
käytössä olleen 10000 markan se-
telin korvasi uusi 100 markan sete-
li ja 20 markan alumiinipronssisen 
kolikon tilalle tuli samasta metal-
liseoksesta valmistettu vastaavan 
kokoinen 20 pennin kolikko. Suu-
rimman muutoksen kokivat 1 ja 5 
markan rautakolikot, jotka korvat-
tiin uusilla kuparista valmistetuilla 
1 ja 5 pennin kolikoilla. Näiden ko-
likoiden myötä kuparikin oli pääs-
syt jälleen käyttörahojen rahame-
talliksi.

Kuparipennin historia jäi kuiten-
kin lyhyeksi, sillä sitä lyötiin aino-
astaan vuosina 1963–1969. In-
flaation ja kuparin hinnan nousun 
vuoksi yhden pennin valmista-
misen todettiin jälleen maksavan 
rahan nimellisarvoa enemmän, 
niinpä kustannuksia oli jotenkin 
saatava alas. Ratkaisuna päädyt-
tiin ottamaan käyttöön uutena ra-
hametallina alumiini, jonka käyttö 
rahoissa oli jo tuttua ulkomailta. 
Alumiinisia pennejä valmistettiin 
vuosina 1969–1979 ja ne olivat 
käytössä rinnakkain edellisvuosi-

na valmistettujen kuparipennien 
kanssa. Inflaation myötä penni-
en tarve väheni ja viimein vuonna 
1980 niiden käytöstä luovuttiin ko-
konaan. Tuolloin pennien valmista-
mista ei pelkästään lopetettu, vaan 
ne kerättiin käytännössä pois mak-
suliikenteestä. 

================
Eihän se köyhyys synti 
oo, mutta kyllä se 
nolottaa
kun rippipukukin 
rispaantuu ja kerrasto 
pilkottaa
Onhan se halpa ja onhan 
se lämmin, mutta rikoo 
on riskillä ruma
Rikoo on riskillä ruma, 
trilluma, truma on triskillä 
trikoo
riski ihiminen rikoossa 
hikoo, kyllä rikoo on 
riskillä ruma
================

Ja se huvivero
Pennien poistaminen ei suinkaan 
ollut ainoa vuoden 1980 aika-
na tapahtunut asia, joka vaikut-
ti laulajien ja muiden esiintyvien 
taiteilijoiden elämään. Huomatta-
vasti merkityksellisempi oli sama-
na vuonna eduskunnassa suoritet-
tu äänestys, minkä seurauksena 
huvivero päätettiin poistaa vuo-
den 1981 alusta lähtien. Aiem-
min julkisissa tapahtumissa ja hu-
vitilaisuuksissa kannettu vero oli 
suurimmillaan ollut jopa 40 % pää-
sylipputuloista, niinpä sen poistu-
minen varmasti lisäsi myös mm. 
muusikkojen työtilaisuuksia. 

Ehkäpä sen myötä myös otsik-
kokappaleen köyhä laulaja pääsi 
menestyksen makuun ja onnistui 
hankkimaan montakin uutta pukua 
rumia trikoitaan peittämään. Tai jos 
ei hän, niin ainakin eräs 1980-lu-
vun nuori laulajalupaus kuuluu sit-
temmin siirtyneen politiikkaan ja 
laulaneen eduskunnassa pitämän-
sä puheen jatkeeksi pätkän Maam-
me-laulua ja Jean Sibeliuksen Fin-
landiaa.

Lähteet:
www.mikkoalatalo.net
www.suomenpankki.fi
Wikipedia (fi.wikipedia.org)
suomensinglelistat.blogspot.lu

Trikoo
Trikoo (ranskaksi tricot 
eli neulekangas) on ko-
neellisesti tai käsin val-
mistettu tekstiilituote, jo-
ka muodostuu toisiinsa 
yhdistetyistä lankasilmu-
koista. Muista tekstiiliku-
doksista se poikkeaa sii-
nä, että se on valmistettu 
vain yhtä lankajärjestel-
mää käyttämällä. Jousta-
van ja huokoisen sidonta-
tavan ansiosta trikookudos 
sopii erinomaisesti alus-
vaatteiden ja sukkien val-
mistamiseen.
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harvinaisimmat suomen duisenbergin  
allekirjoituksen eurosetelit kaupan  

onk:n keväthuutokaupassa
Teksti ja kuvat: Tero Kontiokari, ONK:n ja PKN:n jäsen, SNL:n varapuheenjohtaja

Euroajan alussa Suomi tilasi 
markkasetelien korvaajat Se-
teciltä, mutta 50 € painami-

seen oma kapasiteetti ei ilmeises-
ti riittänyt. Lisätilaus tehtiin Eng-
lantiin Thomas De La Ruelle, jos-
sa painettin arviolta 34 miljoonaa 
L-alkuista viiskymppistä – lähes 
kaikki laatalla H006. Tilauksen lop-
puosan vajaa puoli miljoonaa sete-
liä painettiin laatalla H007, jonka 
tunnistaa L214-alkuisesta sarja-
numerosta. Valtaosa laatan H007 
painoksesta käytettiin Portugalin 
M-alkuisiin seteleihin. 

Tuntemattomasta syystä pieni 
osa seteleistä H006-laatan painok-
sen aikana tehtiin laatalla H005. 
Koska laattaa H005 ei ole käytet-
ty minkään muun maan tarpeisiin, 
sillä painetut 50 € setelit ovat ai-
nutlaatuisia. Näita harvinaisia L-
seteleitä on etsitty viime vuodet 
hyvinkin intensiivisesti, mutta siitä 
huolimatta niitä tunnetaan kokoel-
missa ainoastaan 20 (H005) ja 41 
(H007) kpl (taulukot 1 ja 2). H005 
jakautuu lisäksi kolmelle eri paino-
erälle, joista suurin osa on erästä 
204. Harvinaisuuden ymmärtämi-
seksi vertailuna esimerkiksi 5000 
mk päällepainamaa tunnetaan 34 
kpl.

 Duisenberg L H005

 Duisenberg L H007, 
suurin tunnettu 
sarjanumero

Draghi L R047
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Taulukko 1.  
TUNNETUT H005 SETELIT

Laatta Sarjanumero  
ja sijainti 

Kunto

H005 L 204 35 003735, F5 4

L 204 07 004303, B1 3

L 204 21 004352, D3 4

L 204 18 010367, G3 2

L 204 28 010519, E4 5

L 204 27 033245, F4 5

L 204 21 044825, D3 4

L 204 28 044827, E4 4

L 204 37 045007, D5 ?

L 204 21 045131, D3 1

L 204 20 045537, E3 6

L 204 32 047208, A4 6

L 204 27 056357, F4 ?

L 204 32 068664, A4 5

L 204 37 045007, D5 4

L 204 18 081143, G3 4

Yhteensä 16kpl,  
arkit 373-8114
L 205 40 595371, A5 6

L 205 34 597078, G5 ? 

L 205 35 598661, F5 4

Yhteensä 3kpl,  
arkit 59537-59866
L 213 02 509631, G1 4

Ainut tunnettu,  
arkki 50963

1p 1882

1mk 1867

SYP 25mk 1882
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Taulukko 2.  
TUNNETUT H007 SETELIT

Laatta Sarjanumero ja sijainti Kunto
H007 L214 06 006112, C1 8

L214 02 007034, G1 5

L214 26 007811, G4 5

L214 28 012633, E4 4

L214 12 015907, E2 6

L214 25 016857, H4 5

L214 20 020975, E3 5

L214 28 022551, E4 5

L214 25 023121, H4 5

L214 04 023133, E1 5

L214 08 025325, A1 7

L214 28 025782, E4 5

L214 25 038961, H4 4

L214 28 040416, E4 ?

L214 19 041253, F3 8

L214 06 045181, C1 5

L214 18 045637, G3 ?

L214 15 046594, B2 ?

L214 13 050799, D2 4

L214 26 055223, G4 5

L214 28 055806, E4 5

L214 26 063647, G4 5

L214 33 064441, H5 5

L214 01 065598, H1 ?

L214 06 065773, C1 5

L214 19 066867, F3 8

L214 14 071795, C2 ?

L214 15 073351, B2 9

L214 08 080963, A1 5

L214 16 083187, A2 6

L214 12 084982, E2 ?

L214 04 086772, E1 5

L214 33 087634, H5 9

L214 11 088223, F2 4

L214 14 089246, C2 4

L214 19 089772, F3 3

L214 15 092008, B2 4

L214 20 096188, E3 5

L214 07 097443, B1 5

L214 04 098238, E1 3

L214 12 099247, E2 5

Yhteensä 41kpl, 
arkit  611-09924

 

50 € L/H005 synty on pienimuo-
toinen mysteeri. Setelit on tehty 
kolmen tilauserän sisällä, nimit-
täin 204, 205 ja aivan vastikään 
löydettynä yksi seteli tilauserässä 
213. Olisiko siis painotalon nurk-
kaan jäänyt laatalla H005 painet-
tua (osin viallista?) paperierää, 
joka olisi päässyt koneeseen yk-
sittäisinä arkkeina tuona aikana? 
Syntymekanismi ja todellinen pai-
nosmäärä jäänevät arvoitukseksi. 
Painos on joka tapauksessa pieni!

Edellisessä ONK:n huutokaupas-
sa ollut H007 päätyi Iltasanomien 
ja Iltalehden palstoille, mikä poiki 
yli 200 000 lukutapahtumaa (suul-
linen tieto Iltasanomien toimittajal-
ta). Sen myötä löytyi puolenkym-
mentä ”uutta” H005 ja H007, jois-
ta yksi kumpaakin päätyi myyntiin 
ONK:n helmikuun huutokauppaan 
(kuvat 1 ja 2). Samoin löytyi myy-
täväksi yksi niin ikään harvinainen 
50 € L/R047 (kuva 3). Loput lie-
nee jo kaupattu suoraan euroke-
räilijöille. 

ONK:n 28.2.2016 huutokauppa 
on muutenkin laadukas, siellä on 
mm.1 p 1882 (kl 8) ja 1 mk 1867 
kl (9) (kuvat 4 ja 5). Lisäksi parem-
pia ovat mm. 1 p 1864, hyväkun-
toinen 25 p 1868 ja esim. 10 mk 
1904. Edelleen löytyy rullan verran 
2 € 2002 unc, harvinaisia venäläi-
siä kolikoita, keisarivallan setelei-
tä, 5 ja 10 mk 1963 ilman litt A*, 
SYP:n 25 mk 1882 (kuva 6), 50 mk 
1963 ilman litt C*, 50 mk 1977 il-
man allekirjoituksia, hyvä 5000 
mk 1939, 1945 kahdella kirjaimel-
la (AA.), vaikeita Eestin, Liettuan 
ja Latvian seteleitä, erikoisuuksia 
ja paljon peruskeräilyä. Käy tutus-
tumassa kuviin ja hintoihin ONK:n 
sivuilla www.oulunnumismaatikot.
fi/huutokaupat/listat.html.

Jos kokoelmassasi on listalta-
ni puuttuvia H005 tai H007 nume-
roita, olisin kiitollinen niiden sar-
janumerosta ja pikkukoodista. Tie-
don voi lähettää osoitteeseen tkon-
tiok@hotmail.com.
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Liian kallis harrastus?
Teksti: Anssi Kukkonen. Kuva: Martti Puustinen

Rahalla oli tarina:  
mistä kaukaa se on tullut 

juuri minun taskuuni?

Ihminen on keräilijäluonne. Mo-
nella saattaa olla keräilykohtei-
ta, vaikkei pitäisi asiasta mete-

liä. Itselleni on vuosien aikana ker-
tynyt useita eri keräilyalueita, ku-
ten pinssit, puhelukortit, ensipäi-
väkuoret ja viimeisimpänä euroko-
likot ja -setelit. 

Varsinkin nuoremmat eivät tah-
do ymmärtää, mitä järkeä on ke-
räillä rahaa. Eikö se numismatiik-
ka ole kallis harrastus? Asiasta ym-
märtämätön on ehkä muodostanut 
käsityksensä lähinnä iltapäiväleh-
tien otsikoissa pyörineiden harvi-
naisten euroseteleiden tai kolikoi-
den hinnoista. Voiko enempää ol-
la väärässä?

Numismatiikka tuli harrastuk-
seksi lähes vahingossa. Työssäni 
käsittelin seteleitä ja kolikoita ja 
huomasin jossain vaiheessa sor-
mieni läpi kulkevan hyvinkin erilai-
sia kolikoita joissa oli hienoja ra-
kennuksia tai ihmisprofiileja. Jokin 
sai laittamaan uutuuttaan kiiltävät 
kolikot sivuun ja vaihtamaan ne 
päivän päätteeksi omaan taskuun. 

Ajan saatossa niitä rupesi kerty-
mään aina senttikolikoista lähtien 
ja jossain vaiheessa netistä iski sil-
mään artikkeli eurokolikoiden ke-
räilystä. Siitä se ajatus sitten lähti; 
nettisivut olivat täynnä tietoa koli-
koiden lyöntimääristä ja hinnoista. 
Myös euroseteleiden matkaa pys-
tyi seuraamaan eurobilltracker-si-
vuston kautta syöttämällä setelin 
tiedot järjestelmään. Rahalla oli ta-
rina: mistä kaukaa se on tullut juu-
ri minun taskuuni? 

Mukaan 
Numismaatikoihin

Kuinka Pohjois-Karjalan Numis-

maatikot sai kolmikymppisen mie-
hen jäsenekseen? Kaikki alkoi Ra-
jan Raha-lehdestä, joka sattui lo-
jumaan Lehmon terveysasemalla. 
Siinä lääkäriin jonottaessa silmiin 
iski hieman erikoisempi lehti, jo-
ka piti ottaa tarkempaan syyniin. 
Kotiin päästyä yhdistyksen netti-
sivuille ja jäsenhakemusta täyt-
tämään. Kun ensimmäinen leh-
ti kolahti postilaatikkoon, se luet-
tiin kannesta kanteen – ja moneen 
kertaan. Historiakatsaukset eri 
paikkakunnilta ja artikkeli kupari-
taalereista eivät olleet ehkä nuo-
remman sukupolven heiniä mutta 
kun artikkeli eurokolikoista sattui 
silmiin, se oli menoa. 

Jossain vaiheessa aloin ihmetel-
lä lehden viipymistä ja kyselinkin 
sähköpostilla viivästyksen perään. 
Silloisella sihteerillä oli mennyt jä-
senmaksulasku jonnekin muualle 
kuin allekirjoittaneen kotiosoittee-
seen. Onneksi osoitteenmuutok-
sen aiheuttama sekaannus saatiin 
korjattua että lehti löysi takaisin 
oikeaan osoitteeseen. Sattumalta 
jo seuraavassa lehdessä Oulun Nu-
mismaattisen Kerhon Tero Kontio-
kari käsitteli euroseteleiden harvi-
naisuutta. Artikkelin luettuani aloin 
seurata seteleitä yhä tarkemmin ja 
onpa kokoelma kasvanut ”korkoa” 
eurokolikoiden lisäksi muutamalla 
harvinaisemmalla eurosetelillä. 

Kerhoiltojen antia 
Yhdistyksen kerhoillat ovat aina 
kuukauden ensimmäisenä ja kol-
mantena tiistaina. Töiden ja vä-
limatkan takia oli kerhoilloissa 
käynti lähes mahdotonta, sillä työ-
päivä päättyi kerhoillan alkamisai-
kaan. Kun viimein pääsin osallistu-

maan ensimmäiseen kerhoiltaan, 
mietin mielessäni millaista poruk-
kaa numismaatikot mahtavat olla. 

Muistan lapsuudenystäväni kir-
jahyllystä arkun muotoisen raha-
lippaan, jonka päällä Roope Ankka 
istui keppiään puristaen tuimannä-
köisenä. Tällainen mielikuva kan-
nattaa unohtaa kerhoilloissa, vaik-
ka ensimmäisenä tulikin mieleen 
että taidan olla lähinnä kuunte-
luoppilaana tässä porukassa edus-
taessani nuorempaa ikäpolvea. 

Kerhoiltojen esitelmissä käsitel-
lään mielenkiintoisia aiheita sekä 
esitellään erikoisia keräilykohtei-
ta myös numismatiikan ulkopuo-
lelta. Toisinaan erikoinen aihe kir-
voittaa paljon keskustelua ja ute-
liaisuutta kuulijoidensa joukossa. 
Huomasin että jäsenten joukossa 
on paljon eri aihealueiden tietäjiä; 
yksi tietää vanhoista kolikoista vil-
kaisemalla kaiken oleellisen, toi-
nen on taas erikoistunut eurosete-
leihin, kolmannen tietopankki kat-
taa osake- ja velkakirjat. 

Mieluummin  
Roope Ankkana 

Otsikkoon palatakseni vastaan Jou-
ko Hirvosen kommenttia lainaten. 
Jos harrastaa laskettelua ja ostaa 
kalliin kausikortin, kesän koitta-
essa kausikortti muuttuu arvotto-
maksi. Jos saat kaupassa pakkasi-
leän 20 euron setelin, sen arvo on 
vuodenkin kuluttua 20 euroa – jo-
pa enemmän. 

Siispä mieluummin olen se Roo-
pe Ankka rahakirstun päällä kuin 
Aku Ankkana sukset jalassa kuival-
la maalla. Mukavaa kevättä Rajan 
Rahan lukijoille ja tervetuloa nu-
mismatiikan pariin! 



18

Keräilyvuodesta 2016 
Juha Pöllänen

Vaikka tätä juttua kirjoitta-
essani onkin kulunut vasta 
reilu puoli kuukautta kulu-

vaa vuotta, niin on meillä kuiten-
kin jo tietoa tulevista lyönneistä 
tai ainakin hyviä arvauksia tule-
viksi lyönneiksi. Lisäksi niin has-
sulta kuin se kuulostaakin on pari 
2016 BU-sarjaa julkaistu jo joulu-
kuun lopussa!

Olen tähän juttuuni etsinyt tie-
toa eri lähteistä (rahakauppiait-
ten sivut, omat kontaktini, EKP, 
www.coindatabase.com) ja koon-
nut niistä yhteen mitä nyt tiede-
tään olevan tulossa aikajärjes-
tyksessä sekä lopuksi olen speku-
loinut mahdollisia 2:n euron eri-
koislyöntejä maittain. Jutun lo-
pussa lähteistä tarkemmin. 

Lukiessasi juttua ota huomi-
oon, että monet aiotut lyönnit 
ovat vasta arvailuja, sillä esim. 
2014 olisi San Marino halunnut 
lyödä 2 € erikoiskolikon, kun oli 
kulunut 50 vuotta John F. Kenne-
dyn kuolemasta, mutta EKP es-
ti julkaisun, koska San Marinol-
la ei ollut riittävää yhteyttä John 
F Kennedyyn saatikka itse tapah-
tumaan. 

Toinen hyvä esimerkki on Bel-
gian suunnitelma lyödä 2 € juhla-
raha viime vuonna kun oli kulunut 
200 vuotta Waterloon taistelusta, 
mutta Ranskan vastustaessa ai-
etta tyytyi Belgia valmistamaan 
aiheesta 2,5 euron juhlarahan ai-
otun sijaan. San Marino löi vuon-
na 2014 lopulta 2 erilaista 2 € eri-
koislyöntiä Kennedyn tilalle (Dan-
te Bramante ja Puccini) ja Belgi-
an 2 € erikoiskolikko 2015 juhlisti 
Euroopan kehityksen vuotta (tu-
tummin Development) ja kolikko 
ilmestyi ainoastaan coin cardina.

Nyt heti tammikuussa pitäisi il-
mestyä 3 mielenkiintoista 2 eu-
ron juhlarahaa. Näistä Viron en-
simmäinen oma erikoiskakkonen 
(yhteislyönnit pois lukien) ilmes-
tyi periaatteessa ensimmäisenä 
loppiaisviikolla 7.1.2016. Kolik-
ko juhlisti shakkimestari Paul Ke-
resin syntymää (s. 7.1.1916) ja 
sen lyöntimäärä on ainoastaan 
500.000.

Toinen maa, joka julkaisee nyt 
ensimmäisen oman erikoiskakko-
sensa, on Irlanti. Kolikossa juh-
listetaan Irlannin symbolista syn-
tyä 100 vuotta sitten – ”Pääsiäis-
kapinasta 100 vuotta” (englan-
niksi Eastern Rising - HIBERNIA). 
Kolikon lyöntimäärä on 4,5 mil-
joonaa. Pääsiäiskapinalla on suu-
ri symbolinen arvo irlantilaisille. 
Itse kapina (24.4.1916) oli kui-
tenkin ohi muutamassa päiväs-
sä koska briteillä oli koulutetum-
pi upseeristo ja ylivoimainen ase-
varustus. Se loi kuitenkin pohjan 
keskusteluille Irlannin itsenäisyy-
destä.

Kolmas mielenkiintoinen tutta-
vuus on Itävallan toinen oma eri-
koiskakkonen ”Österreich Natio-
nal Bank 200 Jahre” eli ÖNB Itä-
vallan kansallispankki (vastaa 
meillä Suomen Pankkia) ollut ole-
massa 200 vuotta. Erikoista on, 
että tätä kolikkoa ei ole vielä teh-
ty rulliin (lm. 16,0 milj.), mutta 
silti se löytyy Itävallan 2016 Vau-
va-BU -vuosisarjasta, joka jul-
kaistiin jo joulukuussa. Itävallan 
oma 2016 BU I on nimeltään ÖNB 
200 vuotta ja se ilmestyy helmi-
kuussa. 

Mielenkiintoista onkin näh-
dä mitä tapahtuu ns. tavallisel-
le 2 € 2016 Bertha von Suttneril-
le. Aiempina vuosina kun erikois-
kakkonen on valmistettu (2005, 
2007, 2009) ei Berthaa ole tehty 
mutta vuonna 2012, josta lähtien 
Itävalta on valmistanut vuosittain 
BU-sarjoja (I + vauva) yhteensä 
50.000 kpl, on vuosisarjoissa Eu-
ro Cash mutta loppuvuodesta val-
mistettiin vielä tavallisia 2 € ko-
likoita 21,2 miljoonaa kpl rulliin. 
Itävallasta kantautuneiden tie-
tojen (tai huhujen) mukaan eri-
koiskakkosen lyöntimäärä on niin 
suuri, ettei tavallista kakkosta 
valmistettaisi, saa nähdä 

Nämä kaikki kolme tammikuus-
sa ilmestyvää erikoiskakkosta ai-
nakin tulevat herättämään huo-
miota ja monen maan ensimmäi-
sen erikoiskakkosen arvo on tu-
levaisuudessa vähitellen noussut.

Mikä sitten on se toinen jo jou-

lukuussa julkaistu vuoden 2016 
BU? Se on jo toisena vuonna pe-
räkkäin näin toiminut Ranska. 
Ranskan BU:n lm. on viime vuo-
sina ollut 25.000 kpl ja niin nyt-
kin. 2 €:t puolestaan on tehty 
rulliin aina jälkikäteen vuodesta 
2013 lukien (tosin 2014 ei ole vie-
lä tehty mutta kolikon lyöntimää-
räksi on kuitenkin alustavasti il-
moitettu 9,0 milj.) kuinka 2016?

Saksa on yleensä ensimmäis-
ten julkaisijoiden joukossa eri-
koiskakkosellaan ja niin nytkin. 
Helmikuussa ilmestyy ”Dresden 
Zwinger” eli ”Dresdenin palat-
si”. Se sijaitsee Saksissa ja kolik-
ko kuuluu ns. osavaltio-sarjaan. 
Lyöntimäärä on totuttuun tapaan 
yhteensä 30 milj. ja jako rahapa-
jojen suhteen totutun oloinen (A 
= 6,0 D = 6,3 F = 7,2 G = 4,2 J 
= 6,3). Lisäksi Ranska julkaisee 
ensi kesän kohokohtaa juhlista-
van erikoiskakkosensa ja EI, ky-
seessä ei ole Rion olympialaiset, 
vaan TIETENKIN Jalkapallon EM-
kisat Ranskassa 10.6-10.7. Koli-
kon lm. on 10,0 miljoonaa.

Kyllä Rion olympialaisetkin 
saavat huomionsa kolikkorinta-
malla jo helmikuussa kun Slova-
kia julkaisee yhden monista vuo-
den 2016 BU-sarjoistaan aihee-
naan juuri Rion kisat. Myöhem-
min erikoiskakkoset liittyvät jul-
kaisijoihin mukaan, kun oman 2 
€-juhlarahansa tuovat markki-
noille Belgia, Portugali ja Viro.

Maaliskuussa Slovakia julkai-
see EU-puheenjohtajuus 2 € ko-
likkonsa (lm. 1.000.000?) sekä 
Espanjan jatkaa kulttuuriperintö-
kohteidensa sarjaa Segovian kyl-
pylät -kolikolla (Segovia Aqua-
ducts), jonka lm.4,0 milj?

Lisäksi keväällä (4–6/2016) 
Slovenian pitäisi julkaista oma 2 
€ juhlarahansa ”Itsenäinen Slo-
venia 25 vuotta”. Monesti he 
ovat lyöntejään lykänneet siihen 
kunnes BU ja 3 € juhlarahatkin 
ovat valmiina, mutta toivottavas-
ti ei nyt kun kolikko liittyy kui-
tenkin heidän kansallispäiväänsä 
25.6.1991 jolloin Slovenian kat-
sotaan itsenäistyneen, mutta pel-
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kona on, että kolikko ilmestyy vasta viral-
lisena itsenäisyyspäivänä 26.12.

Toukokuussa Liettuan pitäisi julkais-
ta jatkoa Baltian kieli (ACIU) -juhlarahal-
leen aiheena Baltian kulttuuri. (Aciu tar-
koittaa kiitos. toim. huom.) Myöhemmin 
heiltä pitäisi tulla toinen erikoiskakko-
nen ”Vilna”. Ajankohta tälle on suunnitel-
tu 3. neljännes. Syyskuussa pitäisi ilmes-
tyä Ranskan toinen erikoiskakkonen vuo-
delle 2016 ”Francois Mitterand” syntymäs-
tä 100 vuotta.

Lisäksi löysin tietoa seuraavista erikois-
kakkosista ilman tarkempaa julkaisuajan-
kohtaa: Belgia ”Child Focus”, Latvia ”Re-
gion Vidzeme” + ”Dairy Industry”, on-
ko sama kuin ”Latvian Brown”? San Ma-
rino ”William Shakespeare” + ”Donatello”, 
Malta ”Love”, Italia ”Plauto” + ”Donatello”, 
Luxemburg ”50 years of Grand Duchess 
Charlotte Bridge”, Vatikaani ”200 anniver-
sary of Corps of Gendarnerie of Vatican Ci-
ty” + ”Armon vuosi”.

Olemme viime vuosina myös tottuneet, 
että 2 erikoiskakkosta ovat yleensä val-
mistaneet Suomen lisäksi Luxemburg, Ita-
lia, Malta ja Portugali. Sekä jos näin on mi-
kä on toisen lyönnin aihe? Entä mitä teke-
vät Kreikka, Hollanti, Andorra ja Monaco?

Jäämme odottelemaan tarkempaa tie-
toa samalla kun ei ole kuin reilu viikko ai-
kaa siihen kun Suomi julkaisee omia vuo-
den 2016 BU-sarjojaan (mm. 2016 I Itä-
meren kalat – Silakka ja Ensimmäiset ra-
hani – Muumisarja)

Mukavaa keräilyvuotta 2016 kaikille 
toivottaa Juha Pöllänen

Lähteitä 

Kirjat:
Leuchturm Euro Catalogue 2016

Nettilähteet:
http://www.finmani.fi/
http://www.sopot.fi/epages/Kaupat.sf/fi_
FI/?ObjectPath=/Shops/Sopot/Categories
http://www.matinmarkka.com/
http://www.eurofischer.de/epages/61426499.
sf/sec2cd41d19a9/?ObjectPath=/
Shops/61426499/Categories
https://www.ecb.europa.eu/euro/coins/comm/
html/index.fi.html
http://www.coin-database.com/search.php?f_
zeme=&f_rok=2016&f_value=2&f_alloy=&f_
quality=&f_=Search

+ sähköpostikirjeenvaihtoa Eurooppaan päin

Näin luet  
reunavariantit 

2 euron kolikoista
Juha Pöllänen

1. Aina kuvapuoli ylöspäin  
ja 2 alas. 

2. Jos reunavariantti on kirjoitus niin oikein-
päin A nurinpäin B (= Suomi, Saksa, Kyp-

ros, Kreikka, Hollanti, Slovenia, Slovakia, Lat-
via, Liettua).

3. Jos 2 + tähdet/tähti (2 tähteä= Espan-
ja, Irlanti, Belgia, Andorra, Ranska, Lu-

xemburg, Monaco, 1 tähti = Italia, Vatikaani, 
San Marino) niin kun 2 oikeinpäin ja seuraa-
va tähti ns. normaaliasennossa eli seisoo kah-
della jalalla +kädet ja pää niin A, kun ns. sei-
soo päällään B. 

4. Portugalin tornit niin päin että (kellon mu-
kaan) alaosa oikealla ja tornin yläosa va-

semmalla sekä aivan kuin D-kirjain= A ja päin-
vastoin B (vastapäivään ja D:n peilikuva).

5. Itävallalla on sekä kirjoitus että tähdet 
(=2EURO*** ja kun kolikko oikeassa 

asennossa ja kirjoitus oikeinpäin niin jos täh-
ti kahdella jalalla =A ja yhdellä jalalla eli pääl-
lään =B)

Huom! 
Lisäksi reunavariantti aina sama  
Viro (EESTI = vuoronperään oikein-  
ja väärinpäin) ja Malta (=2 ja ns.  
4-sakarainen Maltan risti ja 2 vuoroin 
oikein- ja väärinpäin) mutta Maltalla  
1 poikkeus EMU-kolikko siinä on  
A ja B-variantit sekä ns. tavalliset  
tähdet). 
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Varianttikerääjän silmin
Juha Pöllänen

Vaikka kesä ei kovin kuu-
ma ollutkaan, sain lomal-
la päähäni ajatuksen laa-

jentaa kokoelmaani molemmil-
la reunavarianteilla. Kyseessä oli 
siis 2 € käyttöjuhlarahojen koko-
elmani. Päätöstä helpotti se tosi-
asia, että uskoin itseltäni löyty-
vän jo valtaosan puuttuvista reu-
navarianteista muiden kuin yh-
teislyöntien osalta. Näin asian-
laita olikin. Kolikoitani tarkastel-
lessani jäi uupumaan vain kolmi-
senkymmentä erikoiskakkosen 
reunavarianttia (pois lukien yh-
teislyönnit ja San Marinon sekä 
Vatikaanin ns. tuplakappaleet) 
ja ystäväpiirissä tehtyjen vaih-
tokauppojen jälkeen jäivät ai-
noastaan hankalimmat erikois-
kakkoset vaille toista reunava-
rianttia. Yhteislyönneistäkin toi-
set reunavariantit löytyivät mel-
ko helposti.

Kun kokoelma laajenee, niin 
miten keräilijälle silloin helpos-
ti käy? Alkoi mielessä itää uu-
si idea. Entäpä jos keräisikin sa-
malla molemmat reunavariantit 
myös ns. normi 2-eurosista! Mitä 
enemmän asiaa hautoi, niin sitä 
enemmän keräilykuume nousi ja 
suunnitelmat alkoivat muuttua 
konkreettisemmiksi. Taas normi-
kakkosia oli ”jemmassa” onnek-
si omasta takaa jo jonkin verran 
ja tässä kohdin haluan ehdotto-
masti kiittää myös ystäviäni Ju-
haa, Jounia, Pekkaa, Mikaa se-
kä Markoa. Ilman heidän apuaan 
olisi keräilyurakka muodostunut 
huomattavan paljon vaikeam-
maksi. He ovat tarvittaessa vaih-
taneet ”vääränlaisen” reunava-
riantin oikeaksi, jolloin olen voi-
nut välttyä turhilta ostoilta sekä 
he tehneet vaihtokauppoja kans-
sani, joka on mahdollistanut ko-
koelman nopeamman kartutta-
misen.

Onneksi moni valtio tekee vie-
lä tavalliset 2-euroset rulliinkin, 
jolloin niiden keräily ei tule ko-
vinkaan kalliiksi muutamaa poik-
keusta lukuun ottamatta. Yleen-
sä rulliin tehdyt normikakkoset 
saa hankittua 4–9 eurolla ja jo 
hieman harvinaisemmiksi käy-
neet (esim. 1999–2002) UNC-
kolikot hyväkuntoisina saa noin 
8–22 eurolla kappale.

Oma lukunsa ovat vain sarjoi-
hin tehdyt 2 €:t. Niiden saami-
nen kokoelmiin vaatii kärsiväl-
lisyyttä, valppautta, tarkkuutta 
sekä hieman myös tuuria. Näitä 
kolikoita kannattaakin hankkia 
heti niiden ilmestymisen jälkeen, 
mutta ongelmaksi muodostuukin 
mistä tietää ettei kolikkoa tehdä 
myöhemmin rullaan? Varmuu-
della sitä ei voi koskaan tietää 
mutta tietyt asiat kannattaa pi-
tää mielessä. Kolikoita voidaan 
valmistaa 2 vuotta ilmestymis-
vuoden jälkeen, esim. Ranskan 
2 € 2013 julkaistiin kesällä rul-
liin. Silloin 2 € kolikon hinta puto-
si yli 30 €:sta hintaan 6 €. Eli kun 
ostat BU-sarjan oletuksella, et-
tä 2 € on vain sarjoissa, kannat-
taa odottaa hieman ennen sar-
jan purkamista. Ranskan 2013 
BU maksoi ilmestymishetkellä 
35–40 € ja nyt sen löytäminen 
on jo hankalaa ja niinpä hinta-
kin on noussut jo 45–55 euroon. 
Jos olisi kärsivällisesti odottanut 
noiden 2 € rullien julkaisua, olisi 
pystynyt säästämään rahaa mui-
hin hankintoihin. Monesti eten-
kin 2 € kolikoista saadaan nimit-
täin tietoa ennakkoon jo lyönti-
vuoden aikana.

Valppautta tarvitaan kun et-
sit niitä viimeisiä (hankalimpia 
pienilyöntisiä ja arvokkaampia) 
puuttuvia 2-eurosia kokoelmaa-
si. Esimerkiksi nyt joulun aikaan 
tein 3 hyvää ja edullista löytöä 

Huuto.netis tä, mutta onnea tar-
vittiin siihen, että sarjoissa oli oi-
kea reunavariantti (myös monis-
ta BU-sarjoista pystyt lukemaan 
reunavariantin kun katsot LED-
luupilla tarkkaan) ja että myyjä 
osasi lukea reunavariantin. Reu-
navariantin tunnistaminen ei ole 
kaikille itsestäänselvyys. Leh-
destämme löydät lukuohjeen oi-
kean reunavariantin tunnistami-
seksi ja myös Eurokerääjän aapi-
sessa on kerrottu millainen reu-
navariantti kullakin maalla on. 
Maltalla ja Virolla ei ole 2 € koli-
koissa reunavariantteja kuin yh-
denlaisia.

Tällä hetkellä (2004–2015) 2 
euron erikoiskolikoita on reuna-
variantit huomioiden n. 540–548 
kpl. Luku vaihtelee, miten tark-
kaan määrittelee reunavariantit, 
esim. laskeeko mukaan Espan-
jan EMU-kolikon 2  eri variant-
tia isoine ja pienine tähtineen vai 
ei tai lasketaanko Belgian Red 
Crossin 3 erilaista reunavariant-
tivaihtoehtoa (Belgia, Hollanti ja 
Italia) mukaan vai ei. Kolmas he-
ti mieleen tuleva 2 € on Saksan 
2 € 2008 F Hampuri josta on pe-
ruskolikon lisäksi olemassa van-
ha kartta-versio. 

Tavalliset 2 € kolikot onkin hel-
pompi laskea. Ne on joko tehty 
tai ei. Ns. normaaleja 2-eurosia 
löytyy vuosilta 1999–2015 yh-
teensä 566 kpl reunavariantit ja 
Suomen 2006 väärä kartta huo-
mioiden. Tosin viime vuoteen voi 
tulla vielä joitain yllätyksiä (An-
dorra tai Viro) mutta se ei ole 
luultavaa.

Ja eikun 2 € kolikon reunoja 
tutkimaan. 

Terveisin 
€urokeräilyyn  

hurahtanut keräilijä
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Joensuun Kiinteistönvälitys Oy LKV

Rahaliike  
Lehtola&Lehtola Oy

 
Ostamme, myymme Suomi-setelit ja -kolikot.

Valikoimastamme löytyy myös
eurokolikot ja keräilyyn liittyvät tarvikkeet.

Ilmarisenkatu 8
 33100 Tampere

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

Joensuun Tilintarkastus Oy
Seppo Åkerlund

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

ONNINEN JOENSUU 
Kuurnankatu 26 a

80130 Joensuu
www.onninen.com

Suomen 
Monesmark Oy

Apilapolku 14 
70900 Toivala

  

Kustannuslaskenta 
Seppo Jehkonen & Kumpp.

Liperintie 19 B
80400 Ylämylly

Puh. 0500 175958

TERÄSMYYNTI
YKKÖSTERÄS OY

AVATTU SYKSYLLÄ 2014

• Putket • Palkit • Pyöröt • Profiilit 
• Latat • Levyt • Alumiinit 

• RST-tuotteet • Sahauspalvelu
Tervetuloa!

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

Wahlforssinkatu

Raatekankaantie

Abloy
Katsastus
Kovalainen

Ykkösteräs Oy

Paljetie

Harkkotie

Alasintie

Lekatie

TERÄSMYYNTI
YKKÖSTERÄS OY

AVATTU SYKSYLLÄ 2014

• Putket • Palkit • Pyöröt • Profiilit 
• Latat • Levyt • Alumiinit 

• RST-tuotteet • Sahauspalvelu
Tervetuloa!

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

Wahlforssinkatu

Raatekankaantie

Abloy
Katsastus
Kovalainen

Ykkösteräs Oy

Paljetie

Harkkotie

Alasintie

Lekatie

TERÄSMYYNTI
YKKÖSTERÄS OY

AVATTU SYKSYLLÄ 2014

• Putket • Palkit • Pyöröt • Profiilit 
• Latat • Levyt • Alumiinit 

• RST-tuotteet • Sahauspalvelu
Tervetuloa!

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

Wahlforssinkatu

Raatekankaantie

Abloy
Katsastus
Kovalainen

Ykkösteräs Oy

Paljetie

Harkkotie

Alasintie

Lekatie

Hiiskoskentie 11, 80100 JOENSUU
Puh: 0400 388750
www.auto-hiisi.fi
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Meillä on numismatiikka
tietoutta 113 kiloa!

Matti Virrantalo, teksti ja kuvat 

Yhdistyksemme on ylläpitänyt 
jäsenistön käyttöön tarkoi-
tettua numismaattisen kir-

jallisuuden kirjastoa, johon on yh-
distyksen varoilla ja osin lahjoituk-
sinakin saatu hankituksi vuosikym-
menien saatossa kohtalainen mää-
rä alan kirjallisuutta.

Kirjastonhoitajan tehtävä oli jo-
kunen vuosi sitten onnistuttu an-
tamaan minulle hoidettavaksi. Kun 
tehtävän sain, koetin tuolloin tut-
kiskella kerhotiloissa olevien kaap-
pien sisältöä, että minkälaisia kir-
joja sieltä löytyykään ja että miten 
ne oli luetteloitu. Löysin ison mää-
rän kirjoja ja jopa lainausvihkosen 
mutta hetihän huomasin, ettei liki-
mainkaan kaikkia kirjoja ollut lu-
etteloitu. Ja niinhän se luetteloin-
ti minultakin tunnetusti laiskana ja 
työtä vieroksuvana jäi tekemättä.

Vuosien saatossa kirjaston käyt-
tö on jäänyt varsin vaatimatto-
maksi ja sen täydentäminenkin on 
ollut kovin satunnaista. 

Nyt jokunen päivä sitten antoi 
puheenjohtaja allekirjoittaneel-
le tehtäväksi laatia kerholehdes-
sä julkaistavaksi luetteloa lainat-
tavista kirjoista. Hyvä ajatus ja 
näin muistuttaa jäsenistöä tästäkin 
etuudesta, mutta, kuten sanottu, 
laiskana koetin vältellä tuota vii-
meiseen asti. Etenkin tietäen, kun 
kirjoista ei ole edelleenkään ajan-
tasaista luetteloa. 

Kävin kirjat kotiini ja ajattelin 
että näinköhän selviän tuosta ura-
kasta. Ensimmäinen ajatus, et-
tä riittää se kun laitan kirjasäkit 
vaa´alle ja ilmoitan yhdistyksel-
lä olevan numismaattista kirjalli-
suutta 113 kiloa, joten käyttäkää 

hyvä jäsenistö etuutta hyväksen-
ne ja lainatkaa! Tuntui tuo ratkai-
su - sanoisinko suurpiirteiseltä, jo-
ten otin metrimitan ja sain tulok-
sen, että kirjoja on 2,80 hyllymet-
riä!  Ei hyvä vieläkään.

Kirjastosta löytyy varsin moni-
puolisesti alan kirjoja. On kirjo-
ja antiikin ajan rahoista lähtien. 
Myös venäläisistä rahoista on lu-
kuisia julkaisuja ja monia mui-
ta naapurimaiden ja eurooppalai-
sia kirjoja. Myös kunniamerkeistä 
löytyy useampia hyviäkin teoksia 
ja onpa korttikeräilyäkin ajatellen 
jokunen julkaisu kuten Rudolf Koi-
vun ja Martta Wendelinin korteista 
omat kirjansa. 

Kuten aiemmin sanottu, on kir-
jaston hyödyntäminen ollut vii-
me vuosina varsin vähäistä. Sik-
si, ellei lainaustoiminnalle ilmene 
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enempää tarvetta, joutuu hallitus 
luonnollisesti harkitsemaan, hank-
kiako uusia kirjoja yhteisillä varoil-
la. Vai onko niin, että kaikki tar-
vittava tieto löytyy netistä? Uskon 
kuitenkin vakaasti, ettei vielä näin 
sentään ole.

Mikäli kaipaat jostakin numis-

maattisesta keräilyalueesta teos-
ta, niin katsopa ensiksi nettisivuil-
lemme tekemääni luetteloa näis-
tä kirjoistamme: http://www.
pk-numismaatikot.fi/yhdistyk-
sen-kirjasto

Ja ota toki kerhoillassa sihtee-
ristä kiinni ja kysy, että löytyisikö 

apuja yhdistyksen hyllystä. Kirjoja 
säilytetään Rauhankatu 4 kerhoti-
loissa ja kirjoja voit lainata kerhoil-
tojen yhteydessä. Käänny lainaus-
asioissa sihteerin puoleen.

Sihteeri-Matti

http://
www.pk-numismaatikot.fi/yhdistyksen-kirjasto
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Kerhokuulumisia

Joensuun kivikerho kävi esittäytymässä 
Matti Virrantalo, teksti. Martti Puustinen, kuvat

Tammikuun ensimmäiseen 
kerhoiltaan 5.1. saimme Jo-
ensuun kivikerhon edustajia 

esittelemään toimintaansa ja kä-
dentuotoksiaan. 

Tämä kerho juhli viime vuon-
na 30-vuotistaivaltaan ja oli pys-
tyttänyt Joensuun Areenaan loka-
kuussa merkkivuotensa kunniak-
si näyttelyn kädentaitomessujen 

yhteyteen. Tutustuessani tuohon 
näyttelyyn tuli idea pyytää heidän 
edustajiaan esittelemään toimin-
taansa meidänkin kerhollemme. 
Ja eritoten kun meidän yhdistyk-
sen omasta jäsenistöstämme löy-
tyy niin ikään Joensuun kivikerhos-
sa aktiivisesti toimiva jäsen Mart-
ti Kettunen.

Niinpä tammikuun kerhoiltaan 

tuli Kettusen Martti mukaansa pyy-
tämän kivikerhon jäsenen Sep-
po Takalan kanssa. He toivat näy-
tille pöydällisen monenlaisia Poh-
jois-Karjalan alueelta kerättyjä ki-
vinäytteitä ja runsaan määrän ki-
vistä ja mm. pronssista tehtyjä ko-
riste-esineitä. 

Joukossa oli heidän itse tekemi-
ään monenlaisia jopa uskomatto-

Maakunnan kivilöytöjä.

Kivikerhon esittelijät Martti Kettunen ja Seppo Takala.

Matti Virrantalo tutkii valujuttuja.

Martti 
esittelee 
suurinta 
valaamaansa 
kelloa.

Vuolukivipöllö 
Martti 
Kettuselta.

Koru. Luonnon tekemä kuva kehyksissä.Luonnon tekemä taulu.
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man kauniita koruja ja mm. pie-
noistauluja. Yhtäkin taulua ei mo-
nikaan paikalla olleista tahtonut us-
koa luonnon itsensä muovaamaksi 
mutta uskottava se vaan oli. Luon-
to tosiaan osaa ”maalata” kaunis-
ta kun sen vaan osaa kaivaa esil-
le, kuten eräästäkin miniatyyritau-
lusta oli nähtävissä (kuva ohessa).

Martti ja Seppo kertoivat teke-
miensä esineiden valmistusmene-
telmistä. Esimerkiksi Martin teke-
män vaskisen vellikellon (kuva) 
valmistusvaiheet olivat varsin mo-
ninaiset. Kiitokset Martille ja Se-
polle mielenkiintoisen harrastuk-
sen esittelystä.

Lisää kivikerhosta nettisivuilla www.jo-
ensuunkivikerho.com

Kerhoillan kiinnostuneita kuulijoita.

Arvonnan tulos. Anssi Kukkonen voitti kirjan.

Keskustelussa Tuomo Flinkman ja kumppanit.Timo kyselee kultapitoisuutta.

Pampalosta löytynyt kultakivi.

Suomen rahat kirja -kirja oli 
arvonnan palkintona.

Matin järjestämä arvonta, 
onnettarena Markus.
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Kiven kauneus kiehtoo  
Joensuun kivikerholaisia 

Kari Tahvanainen, teksti ja kuvat 

Joensuun kivi-
kerho kävi  
vierailulla 

    Pohjois-Karja - 
lan Numismaatikko-

jen kerhoillassa tam-
mikuun alussa. Sen jälkeen toimit-
tajalla olikin aihetta hankkia ker-
hosta lisää tietoa. Niinpä kävin tu-
tustumassa kivikerhon toimintaan 
pakkasiltana heidän kerhohuoneis-
tossaan, jossa oli menossa koruki-
vien hiontailta. 

Joensuun kivikerho on perus-
tettu vuonna 1985 joten se viet-
ti 30-vuotisjuhlavuottaan viime 
vuonna. Kerhon toiminnassa yh-
distyvät luontoelämykset ja käden-
taidot. Se on korujen ja veistosten 
tekemisestä sekä kivien etsimises-
tä, tutkimisesta ja hiomisesta kiin-
nostuneiden harrastajien oma ker-
ho. Tavoitteena on lisätä jäsenten 

tietoutta kivistä, kiteistä ja kiven-
käyttömahdollisuuksista koruissa, 
koriste-esineissä ja veistoksissa. 

Kolme kurssi-iltaa 
viikossa 

Joensuun kivikerholla on kerhotilat 
Sepänkatu 40:ssä vanhusten pal-
velukeskuksen yhteydessä.  Ker-
holla on talvikaudella viikoittain ki-
venhionta-, hopeatyö- ja valukurs-
seja. Kivikerho järjestää myös kivi-
en etsintäretkiä ja järjestää näyt-
telyitä. Varapuheenjohtaja Martti 
Lappalainen kertoo: 

– Tehdään pari retkeä vuodes-
sa. Retket ovat kohdistuneet mm. 
soramontuille Tohmajärvelle. Mui-
ta retkiä on ollut mm. Geologiselle 
tutkimuskeskukselle.

Ja pyörtöhionnan ohjaaja Seppo 
Takala jatkaa:

– Osa meistä on Lapin kulkijoi-
ta. Siellä käydään joka kesä kai-
vamassa kiviä ja kultaa ja muuten 
vain vaeltelemassa. Kullankaivus-
sa on ollut parhaimmillaan puolen-
kymmentä jäsentä. Mun ennätys 
on 1,7-grammainen kultahippu. 
Siinä on vähän samanlainen rakka-
us kuin kiviin, vaikka ne hiput ovat-
kin niin pieniä saaliita. Mutta se on 
elämää vain.

Kerhotiloissa Sepänkadulla on 
monenlaista laitetta kivien käsitte-
lyyn alkaen kivisahoista, porako-
neista, ultraäänikoneesta aina hio-
makoneisiin ja muotinvalukonei-
siin. Itse metallivalaminen tehdään 
Hammaslahdessa olevalla kerhon 
jäsenen Vesa Sivosen verstaalla. 
Linkovalut ja hiekkavalut tehdään 
siellä. Esimerkiksi pronssivalu kes-
tää lämpöuunissa 8 tuntia kovim-
millaan 734 asteisessa pätsissä. 

Kerhon 
symbolikivi on 
stauroliitti.

Pronssivaluja.

Joensuun kivikerhon varapuheenjohtaja Martti 
Lappalaisen tekemiä kuningasketjuja ja sormuksia. 
Lappalainen kertoo: 

– Kuningasketju tehdään suorasta hopealangasta. 
Ensin punotaan kierteelle, sitten sahataan auki. 
Tässä on millin lankaa. Hopealanka maksaa nykyään 
noin 7–8 e/metri. Kuutisen metriä lankaa meni 
tähän ketjuun. 

– Vaimo halusi aikoinaan naimisiin ja minä 
tein sormuksen hänelle. Ja hän teki vuorostaan 
sormuksen minulle. Hyvin onnistui, vaikkei hän 
ollut juurikaan pitänyt aiemmin sahaa tai vasaraa 
kädessään. Sormuksia olen tehnyt enemmänkin. 
Sormuksen tekemiseen menee yleensä viikon 
illat. Kivien hiominen on työläintä. Haukansilmää, 
savukvartsia, jaspista, spektroliittia. Myynyt en 
ole näitä yhtään, korkeintaan lahjaksi antanut.  
Vaimolleni Hannalle enimmäkseen on mennyt.

Seppo Takalan tekemiä kivikoruja
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Jäsenistöä ja 
yhteistyötä 

Kivikerhossa on noin 60 jäsentä. 
Sukupuolijakauma on suunnilleen 
tasan. Ikäjakaumaltaan jäsenis-
tö edustaa kaikkia ikäluokkia. Kol-
messa kerhoillassa kussakin käy 
keskimäärin 10–15 jäsentä. Martti 
Lappalainen valaisee: 

– Opiskelijoita on käynyt jonkun 
verran hopeatöissä. Mutta hopean 
kalleus rajoittaa heidän käymis-
tään. Puolet on työssäkäyvää ja 

vanhempaa väkeä. Nuorempia sai-
si kyllä olla enemmänkin mukana. 

Martti Kettunen puolestaan mie-
tiskelee, että Joensuun kivikerhon 
jäsenistön keski-ikä jää alhaisem-
maksi kuin Pohjois-Karjalan Nu-
mismaatikoissa. 

Yhteistyötä tehdään eniten Ou-
tokummun kivikerhon kanssa, ker-
too Seppo Takala. – Sitten geolo-
gien kanssa on paljon yhteistyötä. 
Suomessa lienee kymmenisen kivi-
kerhoa. Kivien keräily on varmasti 
suosittu harrastus maailmalla ylei-
sestikin.

Kaija Haaranen jatkaa: – Kivien 
keräilyn MM-kisoissa Australiassa 
oli voittajana muutama vuosi sitten 
suomalainen mies. 

Mikä kivessä kiehtoo? 
Kivien ja mineraalien keruu tuntuu 
olevan kiehtova harrastus. Sen nä-
kee ja kuulee paikalla olevien kans-
sa keskustellessa. Seppo Takala tii-
vistää: – Kyllä me kaikki varmaan 
suorastaan rakastutaan kiviin, sii-
hen että mitä löytyy niiden sisältä. 
Kivestä voi löytyä hioessa erilaisia 

Sapluuna on 
kivikorun tekijän 
tärkeä apuväline.

Piikivestä esi-isämme tekivät työkaluja 
rauhaan ja sotaan jo kivikaudella.

Kaija Haaranen valmistaa korua aihioista.

Seppo Takala esittelee 
raakakivikokoelman aarteita. 
Joukossa on muun muassa Enosta 
löydetty vuorikristalli. 

Seppo Takala löysi 1995 Joensuusta 
tämän kiilleliusketta olevan kiven ja 
tunnisti siitä heti itsensä. Kiven ikä 
on 1900 miljoonaa vuotta Geologian 
tutkimuskeskuksen analyysin mukaan.
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luonnon tekemiä hahmoja. Olen teh-
nyt niistä taulujakin.

Kaija Haaranen muistelee harras-
tuksensa alkamista: – Minä olen tul-
lut mukaan sitä kautta että sain äi-
diltäni kiviä. Osa niistä oli arvokiviä, 
osa korukiviä. Ajattelin että mitä niil-
le teen, ja tulin sitten Joensuun ki-
vikerhoon. Olen ollut mukana kym-
menkunta vuotta. Joku tässä kou-
kuttaa. Viime syksynä isäntä joutui 
ajamaan pellolta keräämänsä kivet 
takaisin pihamaalle, kun tein niistä 
kivetyksen. Kivessä väri on se joku. 
Pitää olla punainen väri. Ehkä se on 
jotenkin rauhoittava. Se näyttää ai-
na eriväriseltä, vaikka kastuessaan, 
se on elävä. Kivestä on moneksi. 

Mitä ne mineraalit oikein ovat, 
Seppo Takala? – Mineraali on teolli-
suuden kiviä, rakennuskiviä, vaik-
kapa hautakiviä, niihin liittyviä. Mi-
neraaleja on maailmassa 2–3 tu-
hatta. Tärkeimmät jää viiden ja 
kymmenen välille. Esimerkiksi 
kvartsi, mikä on maasälvän ohella 
maapallon yleisin mineraali.

Mitä maksaa? 
Mietimme lopuksi tämän harras-
tuksen hintaa siihen hurahtaneel-
le. Joensuun kivikerhon jäsenmak-
su on 20 euroa vuodessa. Liittyes-
sä peritään myös kertaluontoinen 
laiteosuusmaksu 32 euroa. Kurssi-

illasta maksetaan 1,50 euron ker-
hoiltamaksu, ja samalla kahvimak-
su, joka ilta. 

Varapuheenjohtaja Martti Lap-
palainen vertailee harrastuksen 
hintaa. – Jos ajatellaan kansalais-
opiston kurssien hintoja, meillä saa 
yhden kurssin hinnalla olla muka-
na monta vuotta! Ja Kivihän ei si-
nällään maksaa. Löytää kiven vaik-
ka rannalta, niin ei maksa mitään. 
Materiaaleja voi ostaa sitten tar-
peen mukaan, myös kerhon kaut-
ta. 

Lisätietoja löytyy Joensuun kivikerhon 
nettisivuilta www.joensuunkivikerho.fi 

Työkaluja on jämerästä kivisahasta hienoon hiomakoneeseen.

Muotin tekoa.Palanen meteoriittia, joka 
syöksyi Neuvostoliittoon 
vuonna 1947.

Seppo Takalan löytämä 
Robin Hoodin kuva 
kivessä. Luonnon omaa 
taidetta tämäkin.
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Teollisuuskatu 19, 80100 Joensuu    Avoinna: Ma–Pe 8–17, La 9–13    Puh. (013) 129 521 Fax (013) 127 513

Menu Keittiöt Puh. (013) 223 614    myynti@tupatarvike.fi  WWW.TUPATARVIKE.FI  

/m2
Ovh. 85.00 €/m2 Ovh. 273.00 € Ovh. 228.40 €

Tuhat ja yksi
sisustusideaa...
Hae uutta ilmettä kotiisi
laajasta keittiö- ja kylpyhuonenäyttelystäm-
me. Olemme koonneet nähtävillesi 
kymmeniä valmiita sisustuskokonaisuuksia 
sekä malliesittelyjä. Suurimman osan 
kattavan valikoimamme tuotteista
saat heti mukaan varastostamme.

Tervetuloa!

Edustamme seuraavia tuotemerkkejä

  

Kysy
tarjous!

SISUSTAMISEN ERIKOISLIIKE

Kaltimontie 9  |  80100 Joensuu
093 541 3800  |  www.stark-suomi.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
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Kerhokuulumisia 

Joulukuun kerhoiltaa vietettiin 1.12.  
huutokaupan ja kinkun syönnin merkeissä. 

Kuvat: Kari Tahvanainen
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Lounaskahvio
Pamilo

Pamilonkatu 7 
80100 JOENSUU 
puh. 013 224 789 

Rahkeentie 12, 80100 Joensuu 
Puh. 050 316 1803
www.lukkoukot.fi

Autopurkamo 
Karjalan Purku-Pojat Oy

Lylykoskentie 27 | 80100 Joensuu

Puh. 0400 229 800 | Fax. (013) 229 802

info@karjalanpurkupojat.fi | www.karjalanpurkupojat.fi

Lylykoskentie 18
80130 JOENSUU

www.metallihokkanen.fi

Putki-Ykkönen Oy
Tulliportinkatu 54,
80100 Joensuu
www.putkiykkonen.fi

Pamilonkatu 17,  80100 Joensuu
Puh.  0500 760826

www.kuljetusmaatta.fi
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Pohdintaa kerhon  
huutokauppatoiminnasta

Teksti: Matti Virrantalo. Kuvat: Kari Tahvanainen

Kerhoiltojemme eräänlaise-
na ohjelmanumerona on ol-
lut vuosikausia huutokau-

pat, joita aiempina vuosina jär-
jestivät silloiset puheenjohtaja ja 
sihteeri. Tuntui, että ne olivat it-
sestäänselvyys yhtenä kerhoilto-
jen perusohjelmana. Rivijäsenenä 
kerholle mentyään sai nähdä pöy-
dän tai kaksi täynnään mitä moni-
naisimpia numismaattisia ja mui-
ta keräilykohteita valmiiksi esitte-
ly- ja myyntikuntoon laitettuina ja 
hienosti tarroitettuna kohde koh-
teelta. Ja pöydän kulmalla oli val-
miina pinkka huutokauppaluette-
loita. Eli lista vaan käteen ja tutki-
maan, että mistähän kohteista tar-
jouksia tekisi.

Yhdistys oli saanut jo reilun vuo-
sikymmen sitten käyttöönsä Tee-
mu Kortelaisen kumppaneineen 
kehittämän atk-pohjaisen laaduk-
kaan huutokauppaohjelman, jota 
aiempi sihteeri Armi pyöritti huu-
tokaupoissa ja ohjelma toimi hyvin 
– näin sivusta katsojana kuin vettä 
vaan. Meklari-Timon paukuttaessa 

nuijaa tuli projektorin kautta siir-
rettävälle valkokankaalle kulloin-
kin käsiteltävästä kohteesta tiedot 
ja jopa kuvineen.

Silloin tavan rivijäsenenä tuntui, 
että tuohan on helppoa kuin hei-
nänteko ja kauppakin näytti käy-
vän ihan kohtuullisesti. Ainakaan 
minulle ei tullut mieleenkään, että 
miten paljon aikaa ja vaivaa kunkin 
huutokaupan valmisteluun oli käy-
tetty yksin siihen mennessä, kun 
huutokohteet olivat pöytiin esille 
aseteltu. Saati, mikä työ sen jär-
jestäjällä on vielä sen jälkeen, kun 
huutokauppa kerhoillan osalta on 
ohi.

Mutta kuinkas sitten kävikään, 
kun Armi jättäytyi sivuun sihtee-
rin ja muistakin yhdistyksen teh-
tävistä. Ja eikä siitä kauaakaan 
kun Teemun aika ja voimavarat ei-
vät yksin riittäneet koota ja valmis-
tella huutokauppoja. Ne loppuivat 
kuin seinään ja kerhotoimintaan jäi 
melkoinen ’tyhjiö’. 

Vuoden 2014 kerhokokoontumi-
set menivät käytännössä ilman yh-

tään huutokauppaa. Taisi olla aino-
astaan yksi yhden jäsenen itsensä 
ruutupaperille listaama pienimuo-
toinen huutokauppa.

Jäsenistön keskuudesta alkoi 
kuulua palautetta huutokauppa-
toiminnan jälleen käynnistämisek-
si. Hallituksessa asia oli monestikin 
esillä, mutta se yhdistystoiminnas-
sa kaiketi muuallakin vallalla ole-
va ongelma tuli taasen esille. Eli ei 
tahdo löytyä sitä henkilöä tai hen-
kilöitä, jotka ottaisivat haasteesta 
’kopin’ ja ryhtyisivät toimeen. Niin-
pä uutena sihteerinä huomasin pi-
an saaneeni senkin postin hoidet-
tavakseni.

Sain Teemulta ohjelman ja sen 
käyttämiseen alkuopastusta ja ko-
tona omine oloineni yritin parhaa-
ni mukaan perehtyä ohjelman mo-
nipuoliseen sisältöön. Oli päätetty, 
että jäsenet jättäessään kohteita 
hinnoittelevat ja kuntoluokittele-
vat ne itse. 

Sitten ei muuta kun kyselemään 
huutokauppakohteita ja niitähän 
alkoikin tulla melko mukavasti. 
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Vuoden 2015 tammikuun 
toiseen kerhoiltaan sain 
kootuksi huutokaupan, jos-
sa tarjolla oli kaikkiaan 286 
kohdetta. Huutokauppaan 
osallistui kohtalaisen mu-
kavasti jäsenistöä. Lähes 
kaikki kerhoiltaan saapu-
neet ottivat huutonumeron 
itselleen ja kiinnostus koh-
teisiin näytti olevan vilkas-
ta. Huutajia tuossa tammi-
kuun huutokaupassa olen 
kirjannut olleen 27. Huuto-
kauppalista oli myös koti-
sivuillamme ja sähköpostil-
lakin saatettu tiedoksi kai-
kille niille, joiden sähköpos-
tiosoite oli tiedossa. 

Myyntiprosentti vaan 
tuotti allekirjoittaneelle hie-
noisen pettymyksen. Tar-
jolla olleista kohteista meni 
vain noin kolmannes. Ja jos 
vertasi myynnin euromää-
rää tarjolla olevien kaikki-
en kohteiden lähtöhintojen 
euromäärään, niin tuloksen 
sanoisin olleen liki surkea. 
Myyntiprosentti näin mita-
ten oli vain 10,9.

Ei ollut kuitenkaan syy-
tä lannistua ensimmäisestä 
yrityksestä. Tuon kevättal-
ven mittaan pidimme vie-
lä kolme huutokauppaa ja 
vuoden viidennen vielä jou-
lukuun kerhoillassa. Kohtei-
ta kussakin huutokaupassa 
oli kahdensadan kahta puo-
len ja edelleen käytäntönä 
oli se, että jättäjät itse kun-
toluokittelivat ja hinnoittelivat koh-
teet. Huutokauppojen ns. tekninen 
toteutus onnistui mielestäni koh-
tuullisen hyvin mutta jokaista huu-
tokauppaa vaivasi varsin alhainen 
myyntiprosentti, mittasi sitä sitten 
kummalla tapaa hyvänsä. Yhdes-
säkään huutokaupassa ei valitet-
tavasti päästy kohteitten myynti-
määrälläkään mitaten edes 40 pro-
sentin tasoonkaan. 

Näin jälkikäteisarviona noi-
ta huutokauppoja järjestäneenä 
ja vain omana käsityksenäni to-
tean, että joidenkin tarjolle jätet-
tyjen kohteitten hinnoittelussa oli 
sorruttu hienoiseen ylihinnoitte-
luun ja jokusissa kohteissa kunto-
luokitus oli saatettu vetää ns. ko-
tiinpäin. Tulee väistämättä ajatus, 
että kohde myytäväksi tarjottaes-
sa on kuntoluokaltaan hieman pa-
rempi ja vastaavasti ostettaessa 
se nähdään pari piirua alempana! 
Myös sen kaltaista palautetta sain 

vuoden varrella pienessä määrin. 
Toisaalta ei ainakaan yhdellä hen-
kilöllä yksin riitä aikaa ja tuskin 
kiinnostustakaan kaikkia jätettyjä 
kohteita hinnoitella saati määritel-
lä niiden kuntoluokkia. Ei etenkään 
kun kysymys on vaan harrastukse-
na tehtävästä toiminnasta.

Myös nuo kertomani myynti-
prosentit kertonevat omalta osal-
taan jotain. Tai sitten joutuu pohti-
maan, että onko tarjolla ollut koh-
teita, joille vaan ei yksinkertaises-
ti ole kysyntää. On myös esitetty, 
että huutokauppojen markkinoin-
tia on tehostettava saattamalla ne 
valtakunnallisiksi hyödyntämällä 
netin suomat mahdollisuudet. Hy-
vä ajatus kun vaan tekijöitä ja sii-
hen tarvittavaa muutakin kapasi-
teettia löytyy. Tosin on sitten tar-
jolle pantu tavarakin oltava kiin-
nostusta herättävää ja hinnat koh-
dillaan!

Mutta onhan saatu pidetyksi nii-

tä paljon peräänkuulutettuja huu-
tokauppoja. Joskus kuitenkin tun-
tui, että olivatko kaikki salissa ol-
leet aina hereilläkään kun meklari 
huuteli huutokohteita perä jälkeen 
saamatta ketään nostamaan huu-
tolappuaan. Suurin osa myydyistä 
huutokohteista meni lähtöhinnalla 
kohteen ainoalle tarjoajalle. 

Joskus harvoin taas vastaavasti 
syntyi jostakin kohteesta pienoista 
kilpailuakin kunnon huutokaupan 
tapaan. Kiteellä toukokuun huuto-
kaupassa oli erään vanhan tuhan-
nen markan setelin lähtöhinnak-
si asetettu 1 euro. Sekös salissa 
aiheutti kiinnostusta niin, että sil-
le kohteelle kirjattiin huuto-ohjel-
maan 65-kertainen nousu!

Näin pohdiskeli  
pakkaspäivän  

ajankulukseen  
sihteeri-Matti 
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Vääriä seteleitä löytyi Suomesta  
aiempaa enemmän vuonna 2015

Suomessa liikkeessä olevasta setelistöstä löydettiin vuoden 2015 aikana 1 085 euroseteliväären-
nöstä. Väärennösten määrä oli kasvusuunnassa vuonna 2015, kun sitä verrataan edellisen neljän 
vuoden kehitykseen.

”Koko euroaikana Suomessa löydettyjä väärennöksiä tarkasteltaessa määrää voidaan kuitenkin 
pitää normaalina vuosittaisena vaihteluna. Edellisen kerran 1 000 väärennöksen raja ylittyi vuon-
na 2010”, kertoo Suomen Pankin toimistopäällikkö Miika Syrjänen.

Verrattuna muihin euromaihin väärennösmäärät ovat Suomessa edelleen pieniä, mikä johtuu 
muun muassa setelistön hyväkuntoisuudesta. Marraskuussa 2015 laskettiin liikkeeseen uusi 20 eu-
ron seteli. Uusien turvatekijöiden ansiosta setelin väärentäminen on entistä vaikeampaa.

Ajanjakso 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Väärennösten määrä 1 052 827 620 427 502 1 085

Vuonna 2015 Suomesta löydetyistä eriarvoisista seteleistä oli eniten 20 euron väärennöksiä, yh-
teensä 538 kpl. Seuraavaksi eniten oli 50 euron väärennöksiä (339 kpl) ja 100 euron väärennök-
siä (66 kpl).

Euroseteleissä on useita turvatekijöitä, joilla setelin aitous voidaan tarkastaa käyttämällä tut-
tuja yksinkertaisia testejä: tunnustelemalla setelin paperia ja painatusta, katsomalla seteliä va-
loa vasten ja kallistelemalla sitä. Jos on epävarma yksittäisen setelin aitoudesta, väärennöksek-
si epäilemäänsä seteliä kannattaa verrata sellaiseen, jonka tietää olevan aito. Ohjeita ja oppai-
ta setelin aitouden tarkastamiseen löytyy Suomen Pankin verkkosivuilta (www.suomenpankki.fi).

Euroopan keskuspankki kertoo tämänpäiväisessä tiedotteessaan (http://www.ecb.europa.eu) 
euroseteliväärennösten kokonaistilanteesta.

 
Lisätietoja Suomen tilanteesta antavat
toimistopäällikkö Miika Syrjänen Suomen Pankista, puh. 010 831 3414,
tekninen tutkija Jukka Martikainen keskusrikospoliisista, puh. 0295 48 6598.

Muutos keräilyrahojen arvonlisäverokäsittelyssä  
vuoden 2016 alussa

Suomen Rahapaja Oy:ssä tehtiin verotarkastus elokuussa 2015, minkä johdosta verottaja antoi 
ohjeen muuttaa arvonlisäverokäsittelyä nimellisarvoon myytyjen keräilyrahojen osalta. 

Arvonlisäverolain 59§:n mukaan käyvän maksuvälineen myynti nimellisarvoonsa on veroton-
ta lukuunottamatta sellaisia kolikoita, joiden myyntihinta määräytyy niiden keräily- tai metalliar-
von perusteella.

Verottajan tulkinnan mukaan
 • 5 euron juhlarahat ovat käypiä maksuvälineitä vain siinä maassa, missä ne on julkaistu ja  

  näillä rahoilla on alusta alkaen numismaattista arvoa, mistä syystä ne on aina myytävä  
  verollisina

 • 2 euron erikoisrahat ovat käypiä maksuvälineitä, mutta silloin kun ostaja edellyttää tietyn 
  aihepiirin toimittamista, niillä katsotaan olevan numismaattista arvoa, mistä syystä ne on 
  myytävä verollisina 

Tästä verottajan ohjauksesta johtuen Suomen Rahapaja Oy muuttaa vuoden 2016 alusta nimel-
lisarvoon myytyjen 2 ja 5 euron erikois- ja juhlarahojen arvonlisäverokäsittelyä. Arvonlisäverovel-
volliselle ostajalle vero on vähennyskelpoista ja em. rahojen nettohinta säilyy ennallaan.

Lisätietoja
Lisätietoja asiasta antaa Riikka Anttio 040-688 5520 ja Kati Orhanen 040-508 7198.
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RajanRaha 1/2016
7. vuosikerta
Pohjois-Karjalan Numismaatikot ry:n julkaisu
ISSN-L 1798-761X
ISSN 1798-761X
4 numeroa vuodessa

Vastaava toimittaja
Kari Tahvanainen

Toimitus
Kari Tahvanainen ja hallituksen jäsenet

Toimitus, ilmoitusmyynti ja sähköposti 
Osoitteenmuutokset kirjallisina: 
Pohjois-Karjalan Numismaatikot ry.
Somerotie 11
80230 Joensuu
Tai sähköpostitse: info@pk-numismaatikot.fi

Lehti ilmestyy vuonna 2016 neljästi
helmi-, touko-, loka- ja joulukuussa

Tilaushinta koko vuodeksi 2016
Koko vuosikerta 50 €
P-K:n Numismaatikot ry:n jäsenet 45 €
Kannatusjäsenet 45 €
Irtonumero 10 €

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
Mainostoimisto Brand New Way / ??

Rajan Raha 2/2016 ilmestyy toukokuun ensimmäisellä  
viikolla.
Lehteen tarkoitetun ilmoitus- ja muun aineiston tulee olla 
toimituksella 12.4. mennessä.
Pohjois-Karjalan Numismaatikot ry
www.pk-numismaatikot.fi
Vastaava toimittaja 2015 
Kari Tahvanainen, 050 356 1903, 
kartsa.tahvanainen@gmail.com 
Toimituskuntana toimii yhdistyksen hallitus
Hallitus
Puheenjohtaja
Martti Puustinen, puh 0500 851851
Sihteeri, rahastonhoitaja, jäsenasiat
Matti Virrantalo, matti@virrantalo.fi, 040 566 6646
Hallituksen jäsenet 
I varapuheenjohtaja Timo Ruotsalainen, 0500 572 712
II varapuheenjohtaja Tuomo Flinkman, 0400 917 677
Jouko Hirvonen
Juha Pöllänen
Heikki Arppi
Mika Ruotsalainen
Mauno Saarelainen
Sähköpostiosoite: info@pk-numismaatikot.fi 
Pankit 
päätilimme FI6157700520113132
huutokauppatilimme FI2457700520202844
Y-2323168-8

Kansi: Taitto: Mainostoimisto Brand New Way
 Suunnittelu ja toteutus: Raimo Vänskä,  
 Teemu Kortelainen, Kari Tahvanainen
 Kannen kuvat: Aladár Bayer ja Kari Tahvanainen 

Harrastustamme tukevat:

RAUTA-LVI MYYNTI 

PMV Tolvanen Oy



Joensuun Kourutuote Oy
Helatie 5, 80100 Joensuu

Puh. 0207 281 600

TEKIJÖITÄ!
Työnantaja ota yhteyttä 

WWW.JUHTA.FI

Kiteentie 16 (torin vieressä) Kitee, puh. 013 412 128
Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-13.

RUOTSALAINEN

JotSet Oy
Teollisuuskatu 13, 80100 JOENSUU
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