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P Ä Ä K I R J O I T U S

R
ajan Rahan seitsemäs vuosikerta on 
valmis tämän numeron myötä. Enti-
seen tapaan liikumme maakunnassa 
ja maailmalla. Esittelemme mielen-
kiintoisia keräilykohteita ja kokoel-
mia, ei pelkästään numismatiikkaa. 

Nymanin koti- ja apteekkimu-
seo Tohmajärvellä pitää sisällään hyvin mielenkiin-
toista historiaa ja kokoelmia. Pääsin tutustumaan 
majuri Harald ”Harry” Nymanin ja nimismies Weli 
Ruthin rahakokoelmiin, jotka ovat Tohmajärvi-seuralla 
hyvässä hoidossa. Lehtemme pääjuttu valaiseekin näitä 
kokoelmia – ja samalla pääsemme apteekki- ja kotimu-
seokierrokselle. 

Maakunnassa on lukuisia museoita. Tarkoituk-
semme on kartoittaa niissä olevia numismaattisia koh-
teita ja kokoelmia – tehdä niistä juttuja. Toivottavasti 
Nymanin talosta alkaa kokonainen artikkelisarja muse-
oidemme aarteista. Kertokaahan toimituksellemme jos 
tiedätte mielenkiintoisista rahakokoelmista museoissa, 
pienemmissä tai isommissa. 

Ilosaaresta on tullut erityisesti nuorisolle Joensuun 
symboli Ilosaarirockin myötä. Saarella on kuitenkin 
myös rikas vuosisatojen mittainen historia osana Joen-
suuta. Nyt kun Ilosaaressa on menossa perusteellinen 
remontti, Matti Virrantalon artikkeli Ilosaari-postikor-
teista on mielenkiintoinen ja ainutlaatuinen kurkistus 
historiaan. Ensi kesää ja Ilosaaren ”uudelleensynty-
mää” odotellessa. 

Rintamerkkien, pinssien, keräilystä puolestaan ker-
too lehtemme lukijoille niiden keräilystä innostunut 
Anssi Kukkonen. Ja maailmanmatkaaja Timo Ruot-
salainen pistäytyy tällä kertaa Venäjän Saratovissa 
numismatiikkakaupassa. Numismaatikot vierailivat 

myös Lieksassa, ja yleisösuosio oli yllätys. Siitäkin on 
juttua tässä lehdessä.

Pohjois-Karjalan Numismaatikkojen jäsenet ovat 
hyviä kirjoittajia. Sen sain todeta taas kerran lehtemme 
tätä numeroa koostaessani. Juttuja alkoi tulla monelta 
suunnalta. Niistä huokui innostus omaa harrastusta, 
keräilykohteita ja kokoelmia kohtaan. Valokuvatkin 
alkavat olla hyvätasoisia. Ja onhan joukossamme useita 
ammattitoimittajiakin. Minun tehtäväni on viimeistellä 
jutut painokuntoon. Kiitoksia siis kaikille jutuista ja jut-
tuideoista. 

Tästä on hyvä lähteä tekemään Rajan Rahan kahdek-
satta vuosikertaa. Suomen 100-vuotisjuhlavuonna 2017. 

Hyvää joulua ja onnea uudelle vuodelle 

Kari Tahvanainen 
Rajan Rahan vastaava toimittaja 

Pitäjäseuran rahakokoelmia 
ja muuta keräilyä 
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K
ohta on taas vuosi lopuillaan ja vuoden toi-
minta pulkassa. Vuoden kuluessa olemme 
muun muassa saaneet kuulla hyviä esitel-
möitsijöitä mielenkiintoisista asioista ja har-
rastuksista. Lyhyt vuosikatsaus on siis pai-

kallaan.  
Tammikuun kerhoillassa Joensuun Kivikerhosta Martti 

Kettunen ja Jouko Takala esittelivät yhdistyksensä moni-
puolista toimintaa. Näytillä oli runsaasti erilaisia kivistä 
tehtyjä koruja, hopeaketjuja, kellovaluja sekä luonnon 
muotoilemia kivitaideteoksia ja tauluja.

Kerhoilloissa Ruotsalaisen Timo puolestaan kertoi vää-
rennettyjen rahojen historiasta ja toi näytille vanhoja eng-
lantilaisia seteli- ja dollariväärennyksiä.  Timo järjesti 
kilpailun: tunnistammeko väärennöksen ja aidon sete-
lin. Samoin kerhoillassa Anssi Kukkonen esitteli runsasta 
Tele-korttikokoelmaansa. 

Perinteisesti kevään viimeinen kerhoilta ja huutokauppa 
pidettiin Kiteellä. Ennen kerhoiltaa kävimme tutustumassa 
Kiteen Kotiseutumuseoon, jossa oli esillä muun muassa 
Nightwish-osasto.

Kesälahden messuilla oli yhdistyksellämme oma osasto. 
Esittelimme Suomen historian kaikki kultarahat sekä har-
vinaisia Monacon erikois 2 € rahoja. Messuilla kiteeläiset 
jäsenemme tekivät myös rahojen arviointeja. 

Yhdistyksemme ohjelmaan toukokuussa kuului vierailu 
Myllyn Vanhat Autot -museoon, jota esitteli Keijo Hirvo-
nen. Keijo kertoi jokaisen esittelemänsä auton kohtalon ja 
historian. Oli mielenkiintoinen vierailu. 

Syksyn aluksi ensimmäisessä kerhoillassa moniala-
osaaja kirjailija Jukka Vesterinen piti todella mielenkiin-
toisen esitelmän Saimaan kanavan synnystä ja historiasta 
valokuvin ja kertomuksin jokaisesta kuvasta.  Eräs ker-
homme jäsen kommentoi esitelmää, että se oli paras ker-
homme historiassa. 

Syksyllä kävimme pienen joukon kanssa tutustumassa 
pikaisesti Pielisen museoon. Sen jälkeen Lieksan Lehti ja 
yhdistyksemme järjestivät rahojen arviointitilaisuuden 
lehden tiloissa. Arviointitilaisuus oli menestys ja yli 50 
asiasta kiinnostunutta toi rahojaan arvioitavaksi. Kiitokset 
Lieksan Lehdelle ja päätoimittaja Marja Mölsälle henkilö-
kuntineen hyvin hoidetusta tiedotuksesta, tilaisuudesta ja 
tarjoilusta.  

Huutokauppoja oli kaksi niin keväällä kuin syksylläkin. 
Rajan Rahan painaminen siirrettiin omaan maakuntaan 
PunaMustaan. Lehteä teimme neljä numeroa. 

Tänä vuonna tuli kaksi suomalaista erikoiskakkosta, 2 €:n 
kolikkoa, Eino Leinon ja Georg Henrik von Wrightin kun-
niaksi. Lähiaikoina julkaistaan uusi 50 €uron seteli. Siinä-
pä riittää monelle numismaatikolle mietittävää, lähdenkö 
vai en eri maiden tunnuksin viisikymppisiä keräämään?

Syyskokouksessa yhdistyksellemme valittiin puheen-
johtajaksi pitkänlinjan numismaatikko Jouko Hirvonen 
Outokummusta. Minun oli kieltäydyttävä tästä mielen-
kiintoisesta ja mukavasta tehtävästä erilaisten henkilökoh-
taisten syiden takia. Kiitokset kaikille jäsenillemme, halli-
tuksen jäsenille ja etenkin yhdistyksemme sihteerille Matti 
Virrantalolle hyvästä yhteistyöstä ja toiminnasta. Kiitok-
sia myös kaikille lehden kirjoittajille, yhteistyökumppa-
neillemme ja ilmoittajille. Onnea ja menestystä Joukolle 
uutena puheenjohtajana.

Suomen Numismaatikoiden piirissä käydään nyt kes-
kustelua, valitetaanko EU-tuomioistuimeen Suomen 
viranomaispäätöksestä arvonlisäveron määräämisestä 
käyttörahakolikoille. Nyt niitä on käytössä putkahdellut 
vastuurahoina, joten kolikot eivät voi olla mitään numis-
maattisia keräilykohteita, jollaisiksi Suomen Rahapaja on 
ne määritellyt. 

Missään muussa EU-valtiossa eivät käyttörahoina käy-
tettävät kolikot ole arvonlisäverollisia. Samoin on ollut 
keskustelua näistä väritetyistä 2 € kolikoista, ovatko ne 
numismaattisia rahoja vai ei. Yksimielinen tulkinta on 
ollut, että väritetyt kolikot eivät ole keräilykohteita, joilla 
on numismaattista arvoa.

Hyvää joulunaikaa ja loppuvuotta kaikille lukijoil-
lemme!

Martti Puustinen
Puheenjohtaja

Hyvää joulunaikaa 
ja loppuvuotta

ONNINEN JOENSUU 
Kuurnankatu 26 a

80130 Joensuu
www.onninen.com

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

Raatekankaantie

Kovalainen

Ykkösteräs Oy

Paljetie

Harkkotie

Alasintie

Lekatie

erilaisia uusia ja tulevia
M Draghin allek. seteleitä 5 €, 10 € ja 20 € kl 10 ja 9
rulla vuosisarjoja 1c–2 € 2014, 2015, 2016 ja erik. 2 € rullia
Jos haluat uusia tulevia 50 € md seteleitä ilmoita tietosi.

MYYTÄVÄNÄ

Tiedustelut: martti.puustinen@pk-numismaatikot.fi 
0500 851 851
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RAKENNETTIIN KOTI JA APTEEKKI
Tohmajärven apteekki tarvitsi 1800-luvulla toimiti-
lan. Niinpä Pietarsaaressa syntynyt apteekkari päätti 
rakennuttaa apteekin – ja samalla perheelleen kodin. 
Vuosi oli 1874. Nymanin talo elää ja hengittää edel-
leen 2000-luvulla. Sen omistaa Tohmajärven kunta 
ja ylläpidosta vastaa Tohmajärvi-seura. Kokoelmia on 
kunnostettu ja järjestetty hyvin pitkäjänteisesti. Ensi 
kesänä piha-aittaan on luvassa sänkynäyttely Nyma-
nien vanhoista sängyistä. 

Apteekkari Carl Johan Nymanin (1842 – 1913) jäl-
keenkin monilapsinen perhe jatkoi asumista talos-
saan. Vuodesta 1944 talossa asui apteekkarin nuorin 
poika, majuri Harald ”Harry” Nyman, joka oli aviolii-
tossa laulajatar Solveig Ström-Nymanin kanssa. Majuri 
kuoli vuonna 1978. Tohmajärven kunta osti talon kalus-

toineen 1980 ja peruskorjasi sen. Niinpä van-
hat uunit levittävät niihin asennettujen vastus-
ten voimalla lämpöä pakkaspäivänäkin, kun 
teemme tätä juttua. 

APTEEKKIMUSEO JA MUITA KOKOELMIA
Apteekkioikeudet Tohmajärven apteekille myön-
si Venäjän keisari Aleksanteri II vuonna 1860. 
Perustamisasiakirjojen kopiot komeilevat nyt 
apteekkimuseon seinällä. Alkuperäisiä apteekin 
kalusteita ovat laatikostot ja lääkepulloista osa. 
Tohmajärven apteekkarit ovat lahjoittaneet niitä 
museolle lisää. Pöydällä on vaaka, pillerinpyöri-
tyslauta ja maljoja joissa lääkeaineet ensin sekoi-
tettiin ja murskattiin. 

Kokoelmissa on mm. Paperityö Oy:n lähettä-
miä mallikirjoja, joista apteekkari on aikoinaan 
voinut tilata niin reseptilomakkeita, etikettejä 
kuin pulverilipukkeitakin. Hotapulverilistat lie-
nevät tunnetuimpia vanhan ajan lääkepakkauk-
sia. 

– Muistan itsekin lapsuudestani 50-luvulta 
tällaisia reseptejä, kertoo museota esittelevä 
Tohmajärvi-seuran sihteeri-rahastonhoitaja 
Ritva Lassila. 

– Esineitä on luetteloitu noin 1700 kappa-
letta. Lassila valaisee. – Lisäksi on luetteloitu 
Nymanin noin 1200 valokuvaa. Nuottejakin on 
muutamaa vaille 600 kappaletta. Luettelointiu-
rakka on vielä kesken. Työurakka on ollut val-
tava. Erkki Lassila ynnäilee tehneensä ainakin 
1500 tuntia ollessaan yhdeksän vuoden ajan seu-
ran aktiivina. 

Ja mainittakoon tässä yhteydessä, että majuri 
oli monipuolinen keräilijä josta tulemme var-
masti kuulemaan vielä myöhemmissä yhteyk-
sissä lisää. Harry keräsi mm. ensipäiväkuoria. 
Niitä on arkistossa laaja kokoelma.

MAJURIN JA VALLESMANNIN 
RAHAKOKOELMAT 
Tohmajärvi-seura on saanut majuri Nymanilta 
ja nimismies Ruthilta haltuunsa ja hoidettavaksi 
merkittävän rahakokoelman. Sitä säilytetään 
Tohmajärven kunnan kotiseutuarkistossa. 
Kesäisin siitä on tarkoitus järjestää teemanäyt-
telyjä Nymanin talolle. Rahat on inventoinut, 
pakannut ja luettelot niistä laatinut Erkki Lassila 
vuonna 1996. 

Majuri Harry Nymanin rahakokoelma on 
monipuolinen. Erkki Lassila kertoo: 

– Nymanin suomalaisten rahojen kokoelma 
on vuosilta 1864 - 1974 ja se sisältää 2635 markan 
ja pennin metallirahaa sekä 145 seteliä. Vanhin 
seteli on painettu 1898 ja uusin 1963. Niistä vain 
27 on suomalaisia, pari Saksasta ja 115 Venäjän/
Neuvostoliiton ruplia.  Nymanin ulkomaalaisten 
setelien kokoelma sisältää 32 metallirahaa. Ulko-
maalaisen metallirahan vanhin on vuodelta 1843 
ja uusin 1937. Kolikoita on 32 kpl.

Tohmajärvi-seura on saanut myös Tohmajär-
ven entiseltä nimismieheltä Weli Ruthilta raha-

TEKSTI JA KUVAT | KARI TAHVANAINEN

Tohmajärvi-seuralla on hallussaan 
arvokasta historiaa niin rakennusten kuin 
kokoelmienkin muodossa. Pitäjämuseo, 
voimalaitosmuseo, koulumuseo, 
myllymuseo, koti- ja apteekkimuseo. 
Katri-Helenan raitin läheisyydessä sijaitsee 
Nymanin talo vanhoine pihapiireineen. 
Nymanin koti- ja apteekkimuseossa voi 
sukeltaa historiaan monesta näkökulmasta. 
Tutuiksi tulevat niin Tohmajärven apteekki, 
apteekkari, majuri kuin nimismieskin.

- Pitajaseura huolehtii kokoelmista.. ..

Majuri Nymanilla
oli rahaa 

Tohmajärvi-Seuran 
puheenjohtaja Liisa 
Laasonen kerto-
massa Keski-Karjalan 
pitäjäyhdistysten 
edustajille Nymanin 
talon historiasta.
KUVA: TUOMO 
FLINKMAN

LMajuri Harald 
”Harry” Nyman. 

RApteekki-
museon 
esineistöä.

Nymanin talo 1900-luvun alussa, perhe-
potretti. Seinässä on kyltti Apteekki.

R
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kokoelman, joka muodostuu pelkästään kolikoista. 
Se sisältää 647 suomalaista rahaa ja 452 ulkomaa-
laista rahaa. Suomalaiset kolikot ovat vuosilta 1865 
– 1952 ja niitä on 647 kappaletta. Ulkomaalaisista 
rahoista vanhin on peräti vuodelta 1728 ja uusin 
vuodelta 1954. Rahoja on 453 kappaletta. 

– Aikoinaan nämä Ruthin rahat ovat olleet 
yhdessä kasassa. Siitä olen ne luokitellut, Erkki 
Lassila kertoo. Ja kaivaa samalla esille ikään kuin 
pulverilipukkeeseen käärittyjä Ruthin kokoelmien 
vanhimpia kolikoita kuvattavaksi. – Arvovuosiluku 
ja kappalemäärä on merkittynä jokaisessa kää-
reessä. 

– Yhteensä Tohmajärvi-seuran rahakokoelma 
käsittää tänään 3767 kolikkoa ja 144 kappaletta 
seteleitä, Erkki Lassila ylpeänä kertoo. – Kokoel-
missa on rahoja Argentiinasta, Eestistä, Englan-
nista, Itävallasta, Neuvostoliitosta, Ruotsista, Sak-
sasta, Suomesta, Tanskasta, Unkarista ja Venäjältä. 

Nymanin suomalaisten kolikkojen kokoelma 
vuosilta 1864 – 1977 on asianmukaisissa kan-
sioissa. Tuomo Flinkman arvioi kokoelmaa: – Pika-
silmäyksellä tämä vaikuttaa varsin täydelliseltä 
kokoelmalta. Juuri suurimmat erikoisuudet siitä 
kuitenkin puuttuvat, kuten 100 mk hopea 1958 S. 
Kokoelman rahat ovat olleet kierrossa, mutta ne 
ovat varsin hyvin säilyneitä. 

MALTTIA RAHOJEN PUHDISTUKSEEN 
Ruthin rahakokoelmat ovat vielä puhdistamatta ja siksi 
puhe kiertyykin puhdistamisen ongelmallisuuteen. Kos-
kaan ei voi olla liian varovainen. Puhdistaminen on tehtävä 
rahoja tuhoamatta, historiaa hävittämättä. Nymanin raha-
kokoelman puhdistamisen antamien kokemusten pohjalta 
tulee ohjeita puhdistamista suunnittelevalle keräilijäkun-
nallekin. – Rahoja ei pitäisi hangata piloille, Erkki Lassila 
korostaa. 

Pohjois-Karjalan Numismaatikkojen varapuheenjoh-
taja Tuomo Flinkman antaa yleisiä puhdistusohjeita: – Jos 
ei ole tietoa, kolikot on parasta jättää puhdistamatta. Puh-
distusaineesta on ensin selvitettävä, mille metalleille se 
sopii. On olemassa myös erityisesti rahan pesuun tarkoi-
tettuja koneita, joita on kokeiltu mm. Kiteen numismaatik-
kojen piirissä. – Kokeilin pestä sillä kolikoita, ihan lämpi-
mällä vedellä ja fairylla, jokin sähköinen yhteisvaikutus 
puhdistaa, Flinkman kertoo. 

Nymanin suomalaisten kolikoiden kokoelma on kah-
dessa sinisessä kansiossa 1970-luvun alun muovitaskuissa. 
– Kansioista näkee että muovi on  ollut vielä 1970-luvun 
alussa sellaista että osa kolikoista hapettuu, Tuomo Flin-
kman analysoi. – Vihertävää väriä on näkyvissä. Suosit-
telisin että vaihdetaan uuteen kansioon ensi sijassa. Ovat 
puhdistettavissa.  Nykyisin yksi hyvä säilytystapa ovat eri-
kokoiset pillerit. Toinen on pahvi-muovi-yhdistelmä. •

Lisätietoja: www.tohmajarviseura.fi

xxRitva 
Lassila esittelee 
kirjapainon 
mallikirjaa 
apteekeille.

xErkki Lassila on 
koonnut sekä raha-
taulun että Nymanien 
sukutaulun. 

DNymanin talon 
kahviastiasto. 

yySuomen Metallirahat 
1864–1996. Esillä ovat malleil-
taan erilaiset käyttörahat. 
Kunkin rahan alle on merkitty 
lyöntivuodet ja valmistusma-
teriaalit. Tapio Kettusen ja 
Erkki Lassilan kokoama taulu. 

yRuthin kokoel-
man vanhimpia 
kolikoita. Yksi 
öyri 1760 ja 
vanhin yhden 
öyrin kolikko 
1728.

RTuomo Flinkman, 
Ritva ja Erkki Lassila 
Nymanin suoma-
laisten kolikoiden 
kokoelman äärellä 
selvittämässä 
rahojen arvoa. 
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ARTIKKELISARJA ON ALKANUT RAJAN RAHAN NUMEROSSA 6/2014. 
TÄMÄ ON SARJAN YHDEKSÄS ARTIKKELI.

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

O S A  9

S
anoilla "Aavan meren tuolla puolen 
jossakin on maa" alkaa laulu, joka ei 
suoranaisesti liity otsikon kappalee-
seen. Kyseinen ote Unto Monosen Satu-
maa-tangosta kuultiin kuitenkin usein 
Juice Leskisen konserteissa, sillä sen 
sävelin viihdetaiteilija johdatti kuuli-

jansa Suomenlahden eteläpuolelle Viroon. Eesti (On my 
mind) on Juicen itsensä sanoittama ja säveltämä kappale, 
joka ilmestyi vuonna 1983. Se oli mukana Juice Leskinen 
Grand Slamin albumilla Boogieteorian alkeet ja levytet-
tiin myös singlenä yhdessä kappaleen Kun rumba loppuu 
kanssa. Eesti (On my mind) -kappaleen aiheena on Viron 
sosialistinen neuvostotasavalta, joka vielä tuolloin oli 
osa silloista Neuvostoliittoa. Vaikka kappale onkin sisäl-
löltään lähinnä humoristinen ja Juicen omien sanojen 
mukaan pelkkä sanaleikki, on sen tulkittu olleen myös 
poliittissävytteinen mielenilmaus Viron itsenäisyyden 
puolesta.

Kyllä viipyi viisumi Tallinnan,

minä hukkasin lanttuni hallinnan

Taoin sormia pöytään kuin nuorempi Charlie Watts

Viimein saapui paperi tärkeä,

pompin ilmaan kuin vailla järkeä

Pian laivaan töytään, sen nimi on Georg Ots

Laulu kertoo henkilöstä, joka on kärsimättömästi odo-
tellut viisumia Tallinnaan. Viisumia odotelleessaan hän 
malttamattomana naputtelee sormiaan huonekaluun 
yrittäen samalla tapailla Rolling Stonesin rumpalin 
Charlie Wattsin musikaalisia rytmejä. Matkustusasia-
kirjojen saavuttua henkilö on sanoinkuvaamattoman 

riemuissaan ja rientää virolaisen laulajan Georg Otsin 
mukaan nimettyyn Moskovan olympialaisia varten 
Puolassa vuonna 1979 rakennettuun matkustaja-autolaut-
taan, joka liikennöi Helsingin ja Tallinnan välillä vuosina 
1980–2000.

Se on osa Neuvostoliitosta,

siellä digataan Eeva-Riitta Siitosta

Siellä aamuun asti juon Viru Valgeaa

Laulun syntyaikoina 1980-luvulla Tallinna oli yksi Neu-
vostoliiton kaupungeista, eikä sinne ollut menemistä il-
man asianmukaista viisumia. Suuren maan kiellot pitivät 
kansan tiukasti kurissa ja esimerkiksi televisiolähetykset 
olivat valtiovallan tiukassa valvonnassa. Koska Suomen 
televisiolähetykset näkyivät jopa Tallinnaan saakka, 
olivat kaikki suomalaiset televisiokanavat, siis TV1 ja TV2, 
virolaisten suuressa suosiossa. Viittaus Eeva-Riitta Siito-
seen ei tässä tapauksessa liity mitenkään laulaja Fredin 
vaimon toimimiseen Helsingin kaupunginjohtajana vaan 
hänen aikaisempaan uraansa mainostelevision kuulut-
tajana. Laulussa mainittu Viru Valge puolestaan oli ja on 
edelleen isojen poikien juhlajuoma, jota Tallinnasta sai ja 
saa edelleen edullisesti myös kotiin tuomisiksi.

"Kun matkan loppu jo läheni,

meni taalat ja ruplat väheni

Käsi maassa kävi, nyt listoja sorvataan

No, ei kai ne minua teurasta,

vaikken olekaan SN-seurasta

Multa tukka hävisi, kai se korvataan

Matkan edetessä henkilö tapaa ystäviään, hänen rahati-
lanteensa heikkenee ja esimerkiksi dollarit loppuvat ai-
van kokonaan. Virallista ruplavaluuttaa vielä kuitenkin 
riittää. Tapahtumien yksityiskohdat jäävät kuulijoiden 
itsensä pääteltäviksi, mutta jonkinlaiseen kuulusteluun 
henkilö mitä ilmeisimmin joutuu. Suomi-Neuvostoliit-
to -seuran jäsenkortti olisi ehkä pelastanut kiperältä 
tilanteelta, mutta sellaistapa henkilöllä ei tietenkään 
taskussaan ollut. Juice ei laulun syntyaikoina ollut vielä 
käynyt Tallinnassa, joten kertomus ei mitenkään voinut 
olla hänen omiin kokemuksiinsa pohjautuvaa. Putka-
reissun myötä kadonnut tukkakaan ei siten lähtenyt tä-
män kaljupäisen pitkähiuksisen miehen omasta päästä.

Eesti, Eesti, Eesti! kaipaan sinne perkeleesti

(Onko Viro kirosana, tana)

Eesti, Eesti, Eesti! sinne tahdon vain

Kappaleen nimi on kokonaan vieraskielinen, sillä alku-
osa "Eesti" on viroa ja suluissa oleva loppuosa englantia. 
Pääasiallinen syy kappaleen alkuosan nimivalinnalle 
on sanan "Eesti" sointuvuus ja sopivuus yhteen lukui-
sien suomenkielisten adverbien kanssa. Sulkuihin pis-
tetty englanninkielinen loppuosa taas lienee mukana 
puhtaasti siitä syystä, että kappaleen ilmestymisvuon-
na 1983 Juicella oli tavoitteena saavuttaa menestystä 
myös ulkomailla. Jos vielä ajatellaan, miltä suomen-
kielinen nimi Viro (Mielessäni) olisi kappaleen nimenä 
kuulostanut, vieraskielinen nimivalinta ei ole lainkaan 
huono. Englanninkielisen luomiskauden tuotoksena 
Juice yritti maailmanvalloitusta kääntämällä itse joi-
takin laulujaan englanniksi. Tuloksena syntyi mini-LP 
Deep Sea Diver, jonka sisältämien kuuden kappaleen jou-
kossa olivat mm. kappaleet 15th night, Marilyn ja Rock'n 
Roll'n Blues'n Jazz. Levy ei saavuttanut toivottua huomio-
ta ja kansainvälinen menestys jäi saavuttamatta.

Vaikka Juicen omat käännökset ja esitykset eivät 
ulkomaalaisia sykähdyttäneetkään, yksi hänen kap-
paleistaan on saavuttanut menestystä myös Suomen 
rajojen ulkopuolella. Tuo kappale on juuri Eesti (On my 
mind), josta on tehty ainakin kolme erilaista vironkie-
listä käännöstä. Hyvällä syyllä voidaan jopa sanoa, että 
kappale on saavuttanut suurimman suosionsa kään-
nöskappaleena Virossa. Eräs syy sen menestykselle on 
syksyllä 1988 Tallinnan laululavalla järjestetty Rock 
Summer–festivaali, jossa Juice muutamien muiden 
suomalaisten artistien kanssa esiintyi. Juicen esittämä 
Eesti jäi hyvin mieleen yli 150 000 festivaalivieraalle, ja 
tapahtuman myötä kappale sai aivan uuden merkityk-
sen virolaisnuorten kamppailussa maan vapauttami-
seksi neuvostovallan alta.

Helsingi viisa natsa viibib taas

kui seda ei saa, lähen segi vist peast

lõpuks rusikaga lõin nagu Edgar Savisaar.

Selle peale antigi paberid need,

tõesti nendeta oleksin kadunud mees 

ja trügisin laevale nimega Georg Ots 

Vironkielisistä käännöksistä sanoitukseltaan lähinnä 
alkuperäistä on Ivar Viglan versio "Soome (Eesti on My 
Mind)", jossa matka suuntautuu käänteisesti Tallinnasta 
Helsinkiin. Alkuperäisen kappaleen tapaan tämänkin 
kappaleen sankari on riemuissaan kauan odotetun 
viisumin saapumisesta, minkä jälkeen hän tuota pikaa 
rientää Georg Ots -nimiseen laivaan. Suomessa mat-
kalainen tapaa ystäviä ja suuntaa retkensä kirpputo-
rille, josta mukaan tarttuu myös jotain kotiin vietävää. 
Luonnollisesti povitaskussa on myös jokunen pullo 
miestä väkevämpää, joita vierailun lomassa kaupitel-
laan suomalaisille 50 markan kappalehintaan. Tulli-
muodollisuudet ovat esillä mennen tullen ja markan 
korkea kurssikin tulee mainituksi. Rahayksiköistä myös 
Neuvostoliiton rupla on sanoituksessa mukana, sillä se 
mainitaan valuuttana, jolla kauppa ei käy.

Soome, Soome – perkele Soome

ma tahan sinna saada (yy kaa koo nee)

Soome, Soome, Soome sinna tahan vaid •

LÄHTEET: 
Wikipedia (fi.wikipedia.org), Lyrics.fi (http://lyrics.fi), AllTheLyrics.com 
(http://www.allthelyrics.com), Yle (http://yle.fi/), Eesti Rahvusringhääling (http://err.ee)

GEORG OTS (1920–1975)

Virolainen ooppera- ja iskelmälaulaja, 
joka lauloi sujuvasti viroksi, venäjäksi, 
suomeksi, saksaksi, italiaksi ja ranskaksi. 
Näiden lisäksi Ots pystyi esittämään 
lauluja myös monilla muilla kielillä. Tunne-
tuin hänen suomenkielellä levyttämistä 
kappaleistaan on Saarenmaan valssi.

TEKSTI JUHA MARIENBERG

Eesti
( O N  M Y  M I N D )
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PIENI MUTTA ENNEN NIIN MERKITTÄVÄ SAARI 
Ilosaari, tuo saaripahanen Pielisjoessa aivan Joensuun 
ruutukaava-alueen äärellä, on ollut pienestä koostaan 
huolimatta koko Joensuun kaupungin historian ajan 
varsin merkittävä joensuulaisten kannalta. Se on ollut 
tukikohtana saaren kahta puolen virtaavien koskien 
kalastajille. 

Saari on ollut kaupunkilaisten virkistäytymispaik-
kana monella eri tavalla. Siellä on ollut kaupungin suo-
situin uimapaikka uimalaitoksineen, ja mm. ravintola-
toimintaa saaressa on harjoitettu liki koko kaupungin 
historian ajan aina 1850-luvulta lähtien. Saaren vierestä 
kulkevia Pielisjoen ylittäviä siltoja pitkin lienee meistä 
jokainen joskus kulkenut, etenkin jos on tullut kaupun-
kiin junalla tai sieltä sillä lähtenyt.  

Tässä jutussa koetan kertoa, miten tätä Ilosaarta 
ja sen rakennuksia ja toimintoja on ennen tuotu esille 
Joensuu-aiheisissa postikorteissa. 

ILOSAAREN KASVOJENPESU ON KÄYNNISSÄ
Viime keväänä oli paikallisissa tiedotusvälineissä juttu-
ja, että kaupunki ryhtyy remontoimaan Joensuun kes-
kustassa Pielisjoessa sijaitsevaa Ilosaarta tarkoituksena 
tehdä siitä entistä viihtyisämpi miljöö kaupunkilaisten 
virkistyskäyttöön. Kerrottiin, että sinne rakennetaan 
muun muassa 25 metrin pituinen uima-allas ja mon-
ta muutakin uudistusta kalastuspaikkoja ja laguunin 
siltoja myöten luvattiin. Remontti alkoikin heinäkuun 
puolessa välissä heti Ilovaarirock-tapahtuman jälkeen.

Poikkesin Ilosaaressa tässä syksyllä. Saaresta oli 
kaadettu paljon puita ja menossa näyttivät olevan vesi-
johto- ja viemäröintityöt. Vaikutelma oli, että saari tai-
taa saada aivan uudenlaisen ulkoasun. Julkisuudessa 
olleitten tietojen mukaan saaren kunnostuksen pitäisi 
olla valmis ensi kesänä ennen seuraavaa Ilovaarirockia. 
Mielenkiinnolla odottelen, millaiseksi Ilosaari muut-
tuu.

Multa- ja sorakasoja katsellessa tuli mieleen, mitä-
hän kaikkea tämän saaren menneisyydestä löytyisi 
keräämistäni Joensuu-aiheisista postikorteista. Saarta 
kuvaavia kortteja löytyikin kymmeniä ja taas kymme-

niä. Niitä oli lähes yhtä paljon kuin kaupungintaloa 
kuvaavia kortteja. Ja kaupungintalohan on selvästi ylei-
sin yksittäinen kohde, josta on tehty paikkakunta-ai-
heinen postikortti Joensuussa.

ILOSAARI VIIME VUOSIKYMMENINÄ
Aluksi ilmavalokuvasta valmistettu 1980-luvulta oleva 
postikortti, jossa joen keskellä olevaa Ilosaarta ympä-
ristöineen on kuvattu etelän suunnasta. Saaren raken-
nukset ja muut rakennelmat olivat liki tällaisenaan 
vielä viime kesään saakka. Kuvan ottamisen jälkeen 
vain kevytrakenteinen esiintymislava on rakennettu 
saareen 2006. Saaren merkittävin tapahtuma ainakin 
yleisömäärällä mitaten on ollut vuodesta 1973 lähtien 
järjestetty Ilosaarirock, jota tosin on vuodesta 1991 
lähtien järjestetty Laulurinteellä alkuperäisen jär-
jestämispaikan Ilosaaren jäätyä liian pieneksi tähän 
tarkoitukseen. Ilosaaressa on sen sijaan pidetty saman 
viikonlopun yhteydessä vuodesta 1996 lähtien sanoisin-
ko varttuneemmalle väelle suunnattua Ilovaarirock-ta-
pahtumaa, joka sekin on vetänyt saaren tupaten täyteen 
noin 5000 hengen yleisömäärillä.

Saaren kehittämisestä ’kaupunkilaisten olohuo-
neeksi’ on tehty viime vuosikymmeninä moninaisia 
selvityksiä ja suunnitelmia, jotka ovat saaneet odottaa 
toteutumistaan aina tähän päivään. 

HYPPÄYS TÄSTÄ PÄIVÄSTÄ REILU 
VUOSISATA TAAKSEPÄIN
Joensuusta niin kuin ei muualtakaan Suomesta ole 
1800-luvun puolelta vielä kovinkaan paljoa valokuvista 
valmistettuja postikortteja. Näin ollen Ilosaarestakaan 
(aiemmin siitä on käytetty nimeä Lystsaari ja myös 
Koskisaari) ei niitä ole juuri esiintynyt. Sitä vastoin on 
joitakin piirrettyjä paikkakunta-aiheisia kortteja, kuten 
oheinen sommitelmakortti. Taitelija on ikuistanut mai-
semia Joensuun Nikolainkadulta (sittemmin Kirkkoka-
duksi muutettu katu), Torikadulta ja näkymää Ilosaaren 
huvilan tornista Sirkkalan suuntaan Itäsilta etualalla. 
Korttia on käytetty uudenvuoden tervehdykseen Joen-
suusta Tukholmaan joulukuussa 1898.

Samasta näkymästä 1800- ja 1900-luvun vaihteen 
ajoilta valokuvasta tehty kulkematon postikortti, jonka 
julkaisuajankohta ei ole tarkoin tiedossa, mutta 
yhdennäköisyys maisemaan niin kuin Sirkkalan 
rannan rakennuksiinkin nähden on melko yhteneväi-
nen. 

 

ILOSAAREN HUVILA
Ohessa on 1904 kulkenut joensuulaisen Schluterin 
kirjakauppayhtiön kustantama postikortti, jossa on 
kuva-aiheena Ilosaaren huvila. Tämä kesäpaviljonki nä-
köalatorneineen rakennettiin 1896 ja on melko tarkal-
leen samalla paikalla, missä on nykyinen Karjalantalo. 
Edellisenä vuonna saareen oli jo rakennettu tanssilava. 
Myöhemmin 1907 huvilan yhteyteen rakennettiin 
peräti 300 hengelle riittävät kokous- ja näyttämötilat. 
Kuvan huvilassa oli pidetty raittiusravintolaa, jossa 
kaupungin hienostoväki sunnuntaisin kävi nauttimassa 

tee-, kahvi- ja siirappivesiannoksiaan. Ja sopivaa hin-
tapolitiikkaa ylläpitäen saatiin ’räyhäävät alemmista 
kansankerroksista olevat juopot’ pysymään poissa saa-
resta. Arvatenkin voi päätellä, ettei kovinkaan kannat-
tavaa liene ollut tämän raittiusravintolan ylläpito.

Samoilla sijoilla ennen tuota huvilaa saaressa oli 
ollut kaupungin historian alkuajoilta saakka jo vuonna 
1855 rakennettu kuusikulmainen huvimaja, jonka 
yhteyteen oli rakennettu jopa keilarata. Edellisen 
vuoden kesäkuussa olikin Suomettaressa ollut ilmoitus, 
että kaupungin ’kolme saarta oli laitettu sanomattoman 
kauniiksi’ ja että ’huvitushuone’ oli valmistunut. Tuo 
huvimaja oli sittemmin jo vuonna 1872 pahoin ränsisty-
neenä määrätty purettavaksi. 

KALUVIRTA
Yksi yleisimmistä Ilosaareen liittyvistä postikorttiku-
vista on kuva Kaluvirran ylittävästä puusillasta. Sillasta 
on lukuisia eri suunnista kuvattuja mustavalkoisia ja 
jälkiväritettyjäkin eri korttikustantajien versioita. 
Ohessa hampurilaisen Knackstedt & Näther -kustanta-
mon julkaisema ja 1902 kulkenut kortti kirjoitusvirhei-
neen ’Näköala Ilosaaretta’. Kaluvirta erottaa Niskasaa-
ren ja Ilosaaren. Tämä kuva on otettu Niskasaaren 
suuntaan. Taustalla on näkyvissä Länsisilta. Kaluvirtaa 
on käytetty vuosikymmenet lohikalojen kasvatusaltai-
na eikä ole kauaakaan siitä, kun joessa vielä harjoitet-
tiin lohenkasvatusta. Mistä sitten on alkujaan Kaluvir-
ran nimi? Siihen en ole löytänyt selkeää selitystä. 

Ilosaari
TEKSTI MATTI VIRRANTALO  |  KUVAT KIRJOITTAJAN POSTIKORTTIKOKOELMASTA
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Olettaisin nimen liittyvän jollain tapaa Pielisjoessa 
aikoinaan harjoitettuun puunuittotoimintaan ja siinä 
työssä tarvittavien ’kalujen’ säilyttämiseen. 

NÄKYMÄ ILOSAAREEN
Tässä kuva, joka on otettu 1914 valmistuneen kaupun-
gintalon tornista. Saaren puusto on tuolloin ollut varsin 
runsas verrattuna viime vuosikymmeniin, saati tähän 
päivään! Saaressa on jo tuolloin ollut rakennettuja 
polkuja, joita pitkin kaupunkilaisten on ollut mukava 
tepastella saaren huvilassa tarjolla olleiden nautintojen 
lomassa. Etualalla oikealla on kanavanvartijan talo. 
Länsisilta vasemmalla laidalla ja sen takana vasemmal-
la Niskasaaressa on 1852 valmistunut Joensuun vanhin 
kivirakennus eli kruununjyvästö. 

Tämän rakennuksen rakentaminen juuri tuohon 
Niskasaareen oli katsottu parhaaksi sijoituspaikaksi 
ollen turvassa mahdolliselta kaupungin palamiselta ja 
viljarahdin vesitse kuljetuksen kannalta. Rakennuksen 
käyttötarkoitus muuttui myöhemmin aivan toiseksi ja 
vuonna 1926 siihen rakennettiin kolmas kerros ja 
muutoinkin rakennus sisältäkin koki merkittävän 
muodonmuutoksen. Tämä Pielisjoen linnana myöhem-
min tunnettu rakennus toimi 1919 alkaen suojeluskun-
tapiirin tiloina ja sittemmin se on ollut sotilaspiirin 
käytössä ja edelleen korkeakoulun (myöhemmin 
yliopiston) tiloina. Tänä päivänä talo on Pohjois-Karja-
lan maakuntaliiton käytössä. 

ILOSAAREN UIMALAT
Vuoden 1907 remontin yhteydessä Ilosaareen raken-
nettiin myös uimala. Aiempi uimala oli ollut kaupungin 
rantapuiston yhteydessä ja se sai siirtyä Ilosaareen, 

koska uuden paikan katsottiin olevan rauhallinen ja ve-
den ’alituisesti puhdas’.  Edeltävässä postikorttikuvassa 
näkyy saaresta uimalaan johtava silta. Tämä uimala on 
hyvin nähtävissä useammassakin Veljekset Karhumäen 
ilmavalokuvassa ainakin vuosilta 1934 ja 1939, mutta 
valitettavasti niiden jokaisen kuvan käytöstä perittävän 
130 euron suuruisen kertakorvausmaksun vuoksi ne 
kuvat saavat nyt jäädä kansioon.  

1940-luvulla vanhat uimalarakennelmat saivat väis-
tyä ja vuonna 1946 aloitettu ja vaiheittain rakennettu 
uusi Ilosaaren uimala valmistui 1949. Tämä 25 metrin 
radoilla ollut uimala on ollut varsin ahkerassa käytössä 
ja Joensuusta onkin noilta ajoilta useita nimekkäitä 
Joensuun Uimaseuran uimareita.

Uimala joutui puretuksi 1970-luvun alussa, jolloin 
nykyinen uimahalli Linnunlahdelle valmistui. Vielä 
viime kesään saakka siitä oli jäljellä betonisia katsomo-
rakennelman osia saaren rannassa.

Mainittakoon vielä, että saaren rannassa uimalan 
vierellä on ollut 1930-luvun puolivälissä rakennettu 
10-portainen laululavakin korkeine tuulensuojaseinä-
mineen. Tämä lava on joutunut puretuksi jo 60-luvun 
alkuun mennessä. 
 

Näkymä Pielisjoelle kaupungintalon tornista kuvattuna 
kesällä 1960. Uimalan hyppytorni on vielä paikallaan 
mutta uimalan vierellä ollut laululava on saanut jo 
väistyä. Saaren laguunin pengermä on parhaillaan 
rakennettavana. Vastarannalla ovat SOK:n ja Hankkijan 
rakennukset. Taustalla Pielisensuun kirkko, vesitorni ja 
näkyypä siellä keskussairaalankin rakennuksia. 

ITÄSILTA
Sirkkalan rannasta päin kuvatussa korttikuvassa 
etualalla on Itäsilta, jolla vielä tässä kuvassa hirsiset 

tukirakennelmat. Ilosaaresta häämöttää näköalatorni ja 
sen edessä Ilosaaren saunayhtiön 1878 rakennuttama 
’uimalahuone ja kylpylaitos höyrykaappien ja suihkun 
kera’.  

LÄNSISILTA
Kuva Ilosaaren länsipuolen rannalta 1910-luvun lopulta 
Länsisillan suuntaan. Sillan takana häämöttää 1913 
valmistunut tyttölyseo. Kuvan vasemmassa laidassa 
näkyy Joensuun kanavan siltaa. Ilosaaren rannassa on 
vielä jäänteitä joessa olleista lohipadoista. Pielisjoen 
kosket molemmin puolin Ilosaarta ovat olleetkin 
merkittäviä kalastuspaikkoja. Koskeen rakennetut 
lohipadot ovat aiheuttaneet suuriakin kiistoja ja jopa 
maisemaa rumentavina niitä on vaadittu poistettaviksi. 
Vai lieneekö silloinkin kyse ollut enempi siitä kuului-
sasta kalamiesten keskinäisestä kateudesta. Ilosaaren 
vesiltä kerrotaan vielä 1910-luvulla saadun ’suuria 
lohisaaliita’. Suosittua kuoreen liipitystäkin on harjoi-
tettu jopa niin, että sen arvo on laskenut ’aivan bolse-
vikkiruplan arvoon’. Ja onpa vielä 1910 lehdessä ollut 
ilmoitus, jossa on kehotettu ampumaan Pyhäselän 
hylkeitä, jotka olivat tulleet aivan kaupungin vesialueil-
le! 

VERKKOSAARI 
Ilosaaren edustalla on pieni Verkkosaari. Tämä saari on 
nykyisin liitetty laguunin pengermällä itse Ilosaareen 
ja ei nyt ole enää juurikaan saareksi miellettävissä. 
Tässä ilmeisesti 1910 paikkeilla otetussa kuvassa on 
nähtävissä saareen apteekkari Olsonin jo vuonna 1869 
rakentama huvikatos eli paviljonki ja taustalla häämöt-
tävät 1907 rakennetun uimalan rakennelmat. Saari oli 

aiemmin tunnettu myös nimellä Ruutisaari, jäänteenä 
ajasta, kun kaksi joensuulaiskauppiasta piti siellä ruu-
tivarastojaan.

Etualalla on Aleksanteri II:n aikainen 1879 valmistu-
neen Pielisjoen kanavoinnin muistomerkki Venäjän 
kaksipäisen kotkan koristaessa muistomerkkiä. 
Syksyllä 1917 tuo kaksipäinen kotka oli räjäytetty, koska 
sen kaiketi oli katsottu muistuttavan liiaksi Venäjän 
sortovallasta. Erään tarinan mukaan räjäytetyn 
muistomerkin jäännökset olisi löydetty Pekkalan 
kartanon ullakolta. Muistomerkki on sittemmin 
kunnostettu alkuperäiseen asuunsa. 

SUURHANKE, JOKA EI 
KOSKAAN TOTEUTUNUT
Ah, riennä aika, kotkan siivin lennä ja kivilinna pilvilinnast’ 
tee!

On sitten vasta lupa lepoon mennä, kun tornit Ilosaarell’ 
ylenee.

Näin ylevästi on runoiltu oheiseen Rajaseudun Kan-
sankorkeakouluyhdistyksen julkaisemaan postikort-
tiin. Nimittäin 1920-luvulla oli Joensuussa käynnistetty 
varsin mittava hanke, joka toteutuessaan olisi muutta-
nut Ilosaaren ympäristöineen varsin mittavaksi kou-
lutuskeskukseksi. Vuonna 1923 Joensuun valtuusto sai 
75-vuotisjuhlakokouksensa käsiteltäväksi ehdotuksen 
Karjalan läänin Keskus-Vapaaopiston perustamisesta. 

Suunnitelma oli ollut varsin mittava. Jokaisessa 
Pohjois-Karjalan kunnassa tulisi olla opiston toimi-
pisteitä ja Joensuun Ilosaareen rakennettaisiin valtion 
ylläpitämänä Rajaseudun kansankorkeakoulu. Tässä 
oppilaitoksessa olisi tarkoitus järjestää varsin moni-
puolista kansansivistystyötä ja tieteellistä tutkimusta 
ja siinä olisi jopa maataloustutkimuskeskus. Ilosaari oli 
varattu tälle hankkeelle ja viereistä valtion omistamaa 
Niskasaarta päätettiin anoa myös oppilaitoksen tar-
peisiin. Puolitoista vuotta myöhemmin valtioneuvosto 
oli katsonut hankkeen liian laajaksi ja ylivoimaiseksi 
toteuttaa ja näin hanke sai hautautua.    

Toisessa kuvassa on arkkitehti Ilmari Launiksen 
luonnos Rajaseudun kansankorkeakouluksi. Kuvasta 
päätellen ei ihan kovin pienestä hankkeesta ollutkaan 
kyse. Yhtenä hankkeen johtavana taustavoimana on 
mainittu silloinen Joensuun vapaaopiston johtaja Olla 
Teräsvuori. Mainittakoon, että hänet tunnetaan etenkin 
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keräilijöiden keskuudessa myös merkittävänä filatelis-
tina. Onhan hän julkaissut ensimmäisen suomenkieli-
sen postimerkkien keräilyoppaankin. 

 

KARJALANTALO
Ilosaareen entisen jo aiemmin puretun teatteri- ja hu-
vilarakennuksen sijoille valmistui 1954 Karjalantaloksi 
nimetty rakennus, joka on sen perustamisesta lähtien 
ollut Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön omistuk-
sessa. Talon suojissa toimi pitkään mm. Pohjois-Karja-
lan museo pitäen rakennusta näyttely- ja varastotiloi-
naan. Talossa on toiminut ja toimii edelleen ravintola. 
Joensuun Popmuusikot ry vuokrasi 2011 ravintolatilat 
ja on siitä lähtien ylläpitänyt siellä ravintola Kerubia. 
Tämä yhdistys lienee paremmin tunnettu Ilosaarirock–
tapahtuman järjestäjänä. 

Oheinen kuva Karjalantalosta on 1960-luvun alku-
puolelta. Sittemmin talon pääsisäänkäynnin viereen on 
pystytetty Joensuun 125-vuotisjuhlien yhteydessä 1973 
runonlaulaja Miihkali Arhippaista kuvaava muistopat-
sas.

 

RUUHKANPURKAJAT-PATSAS
Tällä nimellä oleva muistomerkki sijaitsee Ilosaaren 
länsikosken puoleisella kulmalla. Vuonna 1964 pysty-
tetty patsas kunnioittaa kaupungin historialle leimaa 
antavaa uittotoimintaa. Ruuhkanpurkajat on pronssista 
valettu ja kuvanveistäjä Oskari Jauhiaisen käsialaa ja 
kuvaa kahta tukkilaista ruuhkaa purkamassa. Patsas 
tunnetaan myös nimillä ’Tukkilaiset’ ja ’Souvarit’. 

Tässä oli lyhyt katsaus Ilosaaren menneisyyteen 
saaresta tehtyjen postikorttien näkökulmasta. Siispä 
mielenkiinnolla nyt vaan odottamaan, mitä parhail-
laan käynnissä oleva saaren remontti tuo tullessaan ja 
säilyttääkö saari tuon jutun otsikossa mainitun keitaan 
’arvon’. Ainakin kaupungin julkituomat suunnitelmat 
saaren tulevasta ilmeestä lupaavat hyvää. Viimeiset 
pari-kolmekymmentä vuotta saaren virkistyskäyttö on 
tosin ollut jokseenkin vähäistä ja etupäässä painottunut 
seutukunnan nuorison kokoontumispaikaksi pienine 
lieveilmiöineen. •

LÄHTEINÄ KÄYTETTY: 
Joensuun kaupungin historia osat I ja II, Joensuu 1985 
Joensuun kaupunki 1848–1948, 100-vuotis-muistojulkaisu, Joensuu 1949 
Joensuun kaupungin keskusarkisto 
www.joensuu.fi/muistomerkit

T
aasen kerran maailmanmatkaaja Timo sai 
tilaisuuden Kataja-Basketin koripalloreis-
sun ohella tutustua Venäläiseen kauppiaa-
seen Vladimiriin (57 v) ja keräilijä-profes-
soriin Yuriin (62).

Saratovin kaupunki on Etelä-Venäjällä 
n. 1000 km Moskovasta ja 1,5 tunnin lentomatkan päässä. 
Asukkaita Saratovissa on vähän alle miljoona, eli ei ihan 
pieni kaupunki Timon Joensuuhun (70 000) verrattuna. 

Saratov on tyypillinen Venäläinen kaupunki, jossa eng-
lannin kieltä kuulee harvoin. Harva hotellin henkilökunnas-
takaan sitä osasi, mutta karjalaispoika osaa kyllä eleillään 
lypsää tarvittavan tiedon oli sitten kielimuuria tai ei. Ja toi-
sekseen numismatiikassa kyllä pärjää omilla silmillä, suu-
rennuslasilla ja Pickin tai muun tietolähteen numeroilla.

NUMISLIIKKEESSÄ 
Sihteeri Armi oli taasen ennakkoon etsinyt Saratovin 
numisliikkeitä, mutta ainut toimiva netin kautta löytynyt 
oli Antikvaari osoitteessa Ul. Chapaneva 69. Liike sijaitsi 
pienen taksimatkan päässä hotellista. Vladimir Pomjaks-
hev (57 v.) omistaja, oli vuokrannut mahtavat alivuokralais-
tilat; 4 m² ja käytävä, jossa oli vitriini. Pieneen tilaan sopi 
kuitenkin paljon tavaraa. Niin kuin kansanhauskuuttaja 
Jope Ruonansuu laulussaan sanoo: Paljon mahtuu pieneen 
Hiaceen… Vladimir on pitänyt numisliikettään 5 vuotta ja 
kertoi, että tämä on elämäntyö hänelle.

Käyntiaikanani liikkeessä kävi asiakas myymässä ja 
arvioittamassa hopealusikoita ja muuta epämääräistä tava-
raa. Kaupankäyntiin ne eivät johtaneet. Vladimir katsoi 
otsasuurennuslasillaan hopean ja kullan merkkejä ja teki 
tarjouksen tai arvomäärittelyn välittömästi. Vladimir on 
harrastanut numismatiikkaa lapsesta saakka, hänen sähkö-
postiosoitteensa on pwa@bk.ru. 

Saratovissa on myös numismaattinen kerho. Ei kyl-
läkään rekisteröity, mutta toimii aktiivisena ja ker-
hossa on 20–25 jäsentä ja se kokoontuu kuukausittain. 
Vladimirilta tuli ostettua n. 10 kpl Venäläisiä arpoja 
1980–90-luvulta, 1 pieni silitysrauta ja kaupantekijäi-
siksi Timo sai valita Leninin merkin.

PROFESSORI YURI BARINOV, KERÄILIJÄ
Vladimirin liikkeeseen vierailuni aikana tuli mielenkiin-
toinen herra Yuri Barinov (62), joka puhui englantia. 
Tämä oli retkeni pelastus, sillä Yuri käänsi Vladimirin 
tarinat Timolle ja juttutuokio oli taattu. Herra Yuri oli 
ammatiltaan kielten professori ja toimi yliopistossa. 
Yurin keräilyalueena oli pääasiassa Japani; postimerkit 
ja kolikot. Niitä hän vaihtaa ja myy. Japanin postimerk-
kikokoelma hänellä on kuulemma iso. Hän kerää myös 
kyniä ja lasiesineitä sekä Kiinan postimerkkejä. Kieli-
mieheltä voi kysellä mitä vaan ja on ystävällinen herras-
mies Venäjän maalta. Jurin osoitetiedot: Yuri Barinov, po 
pox 268, 410002 Saratov-2. yamato@fromru.com, puh. 
9027104404.

Vladimirin liikkeessä oli myytävänä 5 kop 1762 (4), 
josta uupui painopaikan leima (EM), hintapyyntö oli 
muistaakseni 51 000 rpl eli n. 70 euroa. Voi kysellä s-pos-
tilla joko Vladimirilta tai hänen avustajaltaan Yurilta.

Koripallo Kataja-Basketilla meni huonommin. Hävit-
tiin, mutta ei huonolle. Venäläiset ”Goljatit” oli vielä 
puolta päätä pidempiä meidän pisimpiin verrattuna, 
sekä heidän heittopeli kulki jopa yli 80 % tarkkuudella. 
Tällaisessa pelissä ei Timo ole ollut. Selkä suorana pois-
tuttiin pelipaikalta ja Katajan pelaajien mielestä kannat-
taja Timo pärjäsi yksin 1500 henkilön kotiyleisölle. 

Tästä taas kohti uusia pelireissuja ja uusia numis-
maattisia tapaamisia. •

Numismatiikkaa Venäjän Saratovissa

Vladimir, Timo ja Yuri.

TEKSTI JA KUVAT | TIMO RUOTSALAINEN
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Otsikosta voisi olettaa että kyseessä 
on jotenkin vaaleihin liittyvä 
mielipidekirjoitus mutta kyse on 
rintamerkeistä, joilla on ilmaistu jo 
kauan kuulumista johonkin ryhmään, 
edustettu omaa puoluekantaa tai 
idealismia, osoitettu kannatusta 
tai ihan fanikulttuuria.

TEKSTI JA KUVAT | ANSSI KUKKONEN

M
erkkien historia ulottuukin ajassa 
kauas. Niillä on ollut vanha perinne 
järjestötoiminnassa ulkomailla, 
mistä ne ovat tulleet kansainvälisiä 
teitä myös Suomeen. Alkuun rin-
tamerkit olivat järjestöjen jäsen-

tunnuksia, joiden kantajilla oli jäsenyyden mukanaan 
tuomia oikeuksia. Rintamerkki oikeutti pääsyyn eri tilai-
suuksiin tai antoi oikeuden käyttää puheenvuoroja. 

Rintamerkit voidaankin jaotella monella tapaa, esi-
merkiksi jakoperuste (kunnia- ja ansiomerkit), käyttö 
(virka- ja seuramerkit) tai valmistustapa (metalli- ja 
muovimerkit). Alkujaan rintamerkit olivat rusetteja tai 
pahvimerkkejä, nykyään ne ovat jalometalleista, kivestä, 
puusta, lasista, muovista tai kankaasta tehtyjä. Samaan 
kategoriaan luetaan muun muassa erilaiset hihamerkit, 
sotilastunnukset, neulamerkit ja napit. 

ERILAISIA KIINNITYKSIÄ
Kiinnitys tapahtui hakaneulalla, ruuvilla tai liittimillä 
mutta myös ompelemalla tai liimaamalla. Neulamerk-
kien takana on nimensä mukaisesti neula kiinnitystä 
varten, neulan päässä voi olla pieni tulppa piston estämi-
seksi ja kiinnityksen varmistamiseksi. 1950–60-luvun 
rintamerkeissä neulalukitus tapahtui hakaneulan tavoin, 
hahloon tai erimuotoisen koukun taakse.

Myös rintanapeissa käytetään neulalukitusta, yleisin 
käyttötarkoitus lienee juuri mainostuksessa koska rin-
tanappeja käytettiin Yhdysvalloissa poliittisiin tarkoi-
tuksiin jo 1800-luvulla. Suomeen rintanappi löysi tiensä 
yleisesti vasta 1960–70-luvulla. Ruuvimerkki oli sanan-
mukaisesti litteän vastakappaleen ruuvaaminen merkin 
takana olevaan kierretappiin.

Huonona puolena ruuvimerkissä oli sen vaatteisiin 
jättämä reikä. 1980-luvulla tulleiden pinssien kiinni-
tys tapahtui kiinnittämällä piikkiin vastakappale, mikä 
onkin nykyään yleisin kiinnitystapa. Rintamerkki tai 
pinssi ovat yleisimmät nimitykset, oli merkin kiinni-
tystapa mikä tahansa. 

RUNSAASTI KERÄILTÄVÄÄ
Tänäkin päivänä rintamerkkejä voi saada jäsenyyden 
kunniaksi, tutustumislahjana, tavaran tai palvelun kyl-
kiäisenä, mainostarkoituksessa tai ostamalla muistoksi. 
Moni on voinut asetella yhdistys- tai järjestömerkkiä 
rintapieleen kokoukseen lähtiessä tai kannustanut 
omaa suosikkijoukkuettaan urheilutapahtumissa. 

Rintamerkeillekin on oma keräilijäkuntansa, osa 
kelpuuttaa kokoelmiinsa vain pikakiinnityksellä olevat 
pinssit, toisille kelpaavat rintamerkit hakaneulakiinni-
tyksellä ja löytyy varmasti kaikkia mahdollisia rinta-
merkkejä kerääviäkin. 

Suomi voi ylpeillä ainakin pinssien keräilyennätyk-
sellä. Guinnessin ennätyskirjassa vuodelta 2009 mai-
nitaan Seppo Mäkinen Kouvolasta, jonka kokoelmissa 
on 32 000 erilaista pinssiä – joista 18 000 on vieläpä 
venäläisiä. Nykyään Mäkisellä on jo 50 000 pinssiä tai 
rintamerkkiä kokoelmissaan 146:sta eri maasta, lisäksi 
hänellä on kaksoiskappaleita 6000 kpl muiden keräili-
jöiden kanssa vaihdettavaksi. Historiasta kertoo myös 
Mäkisen vanhin rintamerkki, joka on Suomen leijona-
vaakunalla koristettu ja jota valmistettiin vain kymme-
nisen kappaletta kokoukseen, jonka osanottajat halusi-
vat Suomesta kuningaskunnan.

KERÄILIJÄT HAJALLAAN
Jos keskittyy keräilyssä ihan pinsseihin, ollaan hyvin 
suurella keräilyalueella. Minkäänlaista luetteloa saati 
listaa en ole saanut mistään käsiini josta selviäisi edes 
Suomessa julkaistujen pinssien mallit tai julkaisumää-
rät. Yksittäisiä keräilyharrastajien ylläpitämiä sivustoja 
on runsaasti mutta yhtä ja ainoaa tietokantaa ei ole 
saatavilla.

Pelkästään suomalaisten pinssien kokonaismäärää 
on erittäin vaikea arvioida, koska pinssien valmistajia 
on useita. Nettihaulla tulee äkkiä lähemmäs kymmenen 
yritystä, joiden tuotevalikoimassa on yksilöllisesti sekä 

Kenen joukoissa seisot?

yhdistyksille että yrityksille suunniteltavia pinssejä joko 
varainhankintaan tai markkinointiin. 

Huomioitavaa on että rintamerkkien osalta ei ole 
samanlaista keräilijäyhteisöä kuin numismatiikan tai fila-
telian harrastajilla. Suomessa toimii kyllä pinsseihin eri-
koistunut Suomi-pinssiklubi, joka on saanut luvan käyt-
tää virallisia kisatunnuksia tai -maskottia julkaisemissaan 
pinsseissä, kuten esimerkiksi vuoden 2001 Lahden hiihdon 
MM-kisoissa ja vuoden 2003 jääkiekon MM-kisoissa. Tosin 
nettisivujen perusteella yhdistyksen toiminta ei ole ollut 
aktiivista vuoden 2010 jälkeen. Jäsenmääräkin on pinssik-
lubin sivuston mukaan laskenut lähes 200 vajaaseen 80 
jäseneen vuosikymmenen aikana. 

ARVON MÄÄRITYS
Pinssien harvinaisuudesta ei ole aina tarkkaa tietoa, pienet 
valmistuserät nostavat pinssien arvoa mikäli määrä on tie-
dossa. Oman kokoelmani, joka käsittää noin tuhat pinssiä, 
erikoisin pinssi on ehkä Kontiolahden ampumahiihdon 
vuoden 1999 MM-kilpailujen numeroitu kisapinssi numero 
1, jonka ostin kirpputorilla eräältä talkoolaiselta. Vuoden 
1999 Kontiolahden MM-kisoja kun haittasivat niin lennon-
johtajien lakko kuin kiristyvä pakkanenkin, jota koitettiin 
selättää niin nuotioilla, foliopeitteillä kuin helikopterilla-
kin - tuloksetta. Tästä syystä kyseinen pinssi pysyy muisto-
na kokoelmissani, koska ainakaan yrityksen puutteesta ei 
noita kisoja voi syyttää. 

Erikoiset pinssit voivat olla myös kunniamerkkejä. Täl-
laisia ovat esimerkiksi kuvassa olevat Linja-autoliiton 20- 
ja 25-vuotisansiomerkit. Tällaiset ansiomerkit myönnettiin 
pitkästä työurasta kuljetusalalla mutta 
vain työnantajan hakemuksesta. 
Osa työnantajista ei säästösyistä 
hakenut ansiomerkkejä työn-
tekijöilleen joten ne jäivät 
vain harvojen ja valittujen 
osaksi. Kuinka paljon tällai-
sia ammatin puolesta olevia 
kunniamerkkipinssejä on 
tehty, lienee arvoitus. Varmaa on 
että niitä keräillään vielä vuo-
sikymmenienkin jälkeen. •

LÄHTEET: WIKIPEDIA, RINTAMERKIT, 
PINSSIKLUBIN NETTISIVUT, YLE.FI
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Vastuullinen ympäristötoimija

www.kuljetuskettunen.fi

Vastuullinen ympäristötoimija

www.kuljetuskettunen.fi

Vastuullinen ympäristötoimija

www.kuljetuskettunen.fi

JotSet Oy
Teollisuuskatu 13, 80100 JOENSUU

V anhat postikortit ovat kiinnostavia, sillä 
niiden kirjoittajina tapaamme mitä eri-
laisimpia ihmisiä ja aikansa tai tule-
vaisuuden suurmiehiä. Tällä kertaa 
tutustumme erääseen joensuulaiseen 

tunnettuun mieheen, joka oli lähettänyt postikortin 
koulutoverilleen vuonna 1903. Kortin lähettäjä oli Yrjö 
Weisell Utrasta, mikä nimi ei ehkä kerro meille paljoa-
kaan mutta jos henkilön historiaa hieman raotetaan, 
alkaa muistimme lokeroista löytyä enemmänkin tietoa.

Utran sahalla työskenteli 1900-luvun vaihteessa kontto-
risti Johannes Weisell. Perheeseen kuului vaimo Emma 
ja seitsemän lasta; viisi poikaa ja kaksi tyttöä. Johannes 
Weisell oli jäänyt eläkkeelle ja Hubbart Co. -niminen 
sahayhtiö oli antanut Johannekselle kohtalaisen suuren 
rahasumman kertakaikkisena eläkkeenä.

Isä Johannes kuoli vuonna 1904 lasten ollessa päälle 
kymmenenvuotiaita ja äiti Emman oli yksin päätettävä 
lastensa kohtalosta. Hän rohkaistui äitinsä neuvoon 
ostamaan talon Joensuusta. Emman äidin neuvo oli, 
että Joensuussa lapsilla oli mahdollisuus käydä koulua 
ylioppilaaksi saakka ja miesvainajan eläkerahat riittäi-
sivät tällaiseen kauppaan. 

Emma Weisell päätti ostaa kaupungin laidalta muu-
rarimestari Paavo Ruuskasen myytävänä olleen talon. 
Se sijaitsi Sepän- ja Papinkadun kulmassa ja se tunne-
taan nykyisin Paalasen talo -nimisenä. 

Talo oli pieni kahdeksanhenkiselle perheelle ja 
Emma Weisell laajennutti taloa seitsemän metrin lisä-
siivellä. Siihen mahtuivat mainiosti perheen lapset. 
Emma Weisell suomennutti sukunimensä vuonna 1906 
ja se kirjoitettiin sen jälkeen Väisälä. 

Yrjö Weisell, postikortin lähettäjä, 13-vuotias lyseo-
lainen, oli lähettänyt korttinsa vuonna 1904. Kortin 
saajaksi oli kirjoitettu mahtipontisesti: ”K Herra Pallin-
lyöjä Lyseolainen Voimistelija Atleetti Eino Witikka.” 
Ensimmäinen K viitannee kunnioitettu-sanaan. Onpa 
siinä Einolle annettu mahtipontinen ammattinimike. 
Pallinlyöjä taitaa nykyisin olla pelkkä pallonlyöjä. 

Eino Witikan kotipaikka oli Kaatamon kylä Taipa-
leen pitäjässä. Kortti on päivätty 29.12.1903 ja kortin 
etupuolelta selviää, että Yrjö Weisell on halunnut ilah-
duttaa ystäväänsä kauniilla Ilosaari-aiheisella postikor-
tilla ja toivottaa hänelle onnellista uutta vuotta.

Ehkä tämä meistä vaikuttaa hieman oudolta, että 
nuori, 13-vuotias poika, lähettää ystävälleen postikort-
teja, mutta tuolloin hyvänä tapana oli muistaa vanhoja 
ystäviä ja koulukavereita. Oikeastaan monet meistä 
lähettävät ystävilleen tekstiviestejä joulun ja uuden 
vuoden kunniaksi. Ei tässä ole kyse sen enemmästä. 
Vaivaa ja viitseliäisyyttä vaadittiin ennen vanhaan hie-
man enemmän, mutta kun muusta ei tiedetty, ei sekään 
niin isolta vaivalta tuntunut. 

Yrjö Väisälästä tuli Suomen tunnetuin tähtitieteilijä ja 
Suomen Akatemian jäsen. Hänen ansioluettelonsa on 
pitkä ja kunniakas, vaikka eivät muutkaan Väisälän 
sisarusparvesta paljoa heikommin pärjänneet: Vanhim-

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

Joensuun Kiinteistönvälitys Oy LKV

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

Raatekankaantie

Kovalainen

Ykkösteräs Oy

Paljetie

Harkkotie

Alasintie

Lekatie

masta pojasta Väinöstä tuli Savo-Karjalan Osakepankin 
pääjohtaja, Klaus valmistui lakimieheksi ja hän toimi 
mm. Iisalmen kaupungin pormestarina, Vilhosta tuli 
fysiikan ja ilmatieteen tutkija, ilmatieteellisten konei-
den keksijä ja kehittäjä, Kallesta tuli matemaatikko, 
Tarton ja Turun yliopistojen ja Teknillisen Korkea-
koulun professori ja matemaattisten oppikirjojen tekijä. 
Meilläkin Lyseossa luettiin ahkerasti Väisälän Algebraa. 

Väisälän Hanna-tyttärestä tuli filosofian maisteri, 
lehtori sekä seitsemännestä Väisälän perheen yliop-
pilaasta Minnasta tuli Turun ja Porin läänin maaher-
ran, ministeri K. Collanin puoliso. Hyvin siis pärjäsivät 
kaikki Väisälät maailmalla. •

TEKSTI  |  HEIKKI TARMA

Postikorttien
kertomaa

Weisellit ostivat talon 
Papinpatu 13:sta ja lapset 
kävivät koulunsa siitä 
käsin. Kuva vuodelta 1914.
KUVA: POHJOIS-KARJALAN 
MUSEO

Yrjö Weisellin lähettämän postikortin osoite- ja kuvasivu.
KUVA  |  RAIJA UOTILAN POSTIKORTTIKOKOELMA
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a) Odysseus
b) Herakles
c) Zeus

13) Mikä rakennus on kuvattuna 
Yhdysvaltain 20 dollarin taka-
puolella?

a) Valkoinen talo
b) Capitol eli Yhdysvaltain kongressi
c) Philadelphiassa sijaitseva Inde-

pendence Hall

14) Mitä jeni tarkoittaa japaniksi?
a) pyörää
b) miekkaa
c) keisaria

15) Suomeen perustettiin vuonna 
1811 Waihetus- Laina- ja De-
positioni-Contori. Mikä se on 
nykyisin?

a) Suomen Pankki
b) Helsingin Pantti Oy
c) Nordea

16) Mistä tulee rahan slanginimitys 
fyrkka?

a) Turussa 1400 - 1600-luvuilla lyö-
dystä kolikosta, joka oli suomeksi 
kuusinainen ja ruotsiksi fyrk

b) Ruotsin rahapajaa 1800-luvulla 
johtaneesta Lars von Fyrkendah-
lista

c) 1970-luvulla esiintyneestä laulu-
yhtye Fyrkasta, johon kuuluivat 
muun muassa Seija Simola, Pave 
Maijanen ja Pepe Willberg

17) Minkälainen taloustilanne on 
stagflaatio?

a) inflaation ja taantuman yhdistelmä
b) hinnat ja palkat laskevat
c) rahavarannot kasvavat ja hinnat 

nousevat

18) Mikä maa alkoi painaa vuonna 
2009 sadan biljoonan dollarin 
seteleitä?

a) Liberia
b) Zimbabwe
c) Haiti

19) Maailman köyhin valtio Kansain-
välisen valuuttarahaston, Maail-
manpankin ja CIA:n mittaamana 
asukaskohtaisen bruttokansan-
tuotteen mukaan?

a) Kongon demokraattinen tasavalta
b) Somalia
c) Keski-Afrikan tasavalta

20) Saman mittarin mukaan maail-
man rikkain valtio?

a) Luxemburg
b) Kuwait
c) Qatar

21) Suomen harvinaisin seteli (Auvo 
Tirkkonen, 2014)? Jäljellä arvi-
olta 18 kappaletta. Tilastoissa ei 
oteta huomioon eri litteroita tai 
värieroja, esim. 10 kappaleen 3 
mk 1866 valkoinen kotka (10 kpl) 
tai 500 mk 1909 Litt.A.

a) 5 markkaa 1897 koepainos
b) 10 markkaa 1898 koepaperi
c) Suomen Yhdyspankin 100 markkaa 

1866

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

1) Autonomisessa Suomessa 
vuosina 1864–1915 oli käytössä 
hopeamarkka. Mikä oli sen tun-
nuspuolen kuvio?

a) Venäjän kaksipäinen kotka, jonka 
sydänvaakunassa Suomen vaaku-
naleijona

b) Suomen vaakunaleijona ja alakul-
massa Venäjän kaksipäinen kotka

c) Oman rahayksikön Suomelle salli-
neen Aleksanteri II:n muotokuva

2) Euroopan tilivaluuttana toimi 
vuosina 1979–1999 ennen euroa 
ecu. Ecu-nimestä haluttiin 
päästä eroon, koska kansainväli-
sellä valuutalla ei haluttu olevan 
kansallisia juuria. Missä maassa 
ecu-nimistä kolikkoa oli käytet-
ty?

a) Belgiassa
b) Ranskassa
c) Espanjassa

3) Miksi Ruotsin rahapajan työnte-
kijä Lea Ahlborn on merkityksel-
linen markan synnylle?

a) Hän oli naimisissa markkakolikot 
ja -setelit suunnitelleen venäläis-
taiteilijan Aleksander Fadejevin 
kanssa

b) Hän kaiversi Suomen rahapajalle 
ensimmäiset markkaleimasimet

c) Hän oli ”markan isän”, valtiova-
rainpäällikkö Fabian Langenskiöl-
din sisar

4) Paljonko suomalaiset jättivät 
palauttamatta markkaseteleitä 
Suomen Pankille vaihtoajan 
päättyessä vuonna 2012?

a) 57 miljoonan euron arvosta
b) 83 miljoonan euron arvosta
c) 119 miljoonan euron arvosta

5) Paljonko kolikoista jäi palautta-
matta?

a) 15 prosenttia
b) 25prosenttia
c) 40 prosenttia

6) Sijoituskultakolikot ovat useim-
miten?

a) Australian Lunar-kolikoita
b) Yhdysvaltain Gold Eagle-kolikoita
c) Etelä-Afrikan Krugerrandi-kolikoita

7) Paljonko kilon kultalaatta mak-
saa marraskuun kursseilla?

a) Noin 10 000 euroa
b) Noin 37 000 euroa
c) Noin 52 000 euroa

8) Englannin punta (pound) vastasi 
arvoltaan alun perin yhtä paunaa 
(=naulaa), mutta mitä metallia?

a) kultaa
b) hopeaa
c) kullan ja hopean yhdistelmää, 

elektrumia

9) Mitä eroa on punakullalla ja 
viherkullalla?

a) punakullassa on myös pronssia 
eli kuparia ja tinaa, viherkullassa 
värisävy on tehty sulfidilla

b) punakullassa on kullan ohella 
kuparia, viherkullassa hopeaa

c) punakullassa kullan arvo on kor-
keampi

10) Rahanuudistuksen jälkeiset 
uudet hopeamarkat vuonna 1964 
valmistettiin billonista, vuodesta 
1969 eteenpäin kuparinikkelistä. 
Mitä metalleja on billonissa?

a) hopeaa, kuparia ja sinkkiä
b) hopeaa, kuparia ja nikkeliä
c) hopeaa, alumiinia ja pronssia

11) Kun Suomen Pankin setelipaino 
joutui kansalaissodassa punais-
ten haltuun, valkoiset painoivat 
omaa rahaa. Minkä pankin kaut-
ta?

a) Suomen Yhdyspankin
b) Vaasan Osake-Pankin
c) Jyväskylän seudun Osuuskassan

12) 4.4.2017 käyttöön otettavassa 
uudessa 50 euron setelissä on 
kasvokuvatunnisteena 20 euron 
setelin tapaan Europa-neito. 
Europa (tai kreikkalaisittain 
Europe) oli Foinikian prinsessa. 
Kuka oli hänen miehensä?

KYSYMYKSET ON LAATINUT HEIKKI ARPPI

OIKEAT VASTAUKSET 
SIVULLA 28.

VISAINEN VENTTI

Puh. 24 h (013) 123 177

www.autonosturi.com 
Rahkeentie 14, Joensuu

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

RUOTSALAINEN
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Jouko Hirvonen Outokummusta valittiin 
Pohjois-Karjalan Numismaatikoiden 
uudeksi puheenjohtajaksi syyskokouksessa 
tiistaina. Tuleva vuosi on yhdistyksen 47. 
Yhdistyksen pääasiallinen toiminta-alue 
on Pohjois-Karjala, mutta jäsenistöä 
on ympäri Suomen ja myös muutamia 
ulkomaalaisia jäseniä. 

S yyskokous valitsi hallitukseen Hirvosen 
paikalle vuoden loppuun puheenjohtajana 
jatkavan Martti Puustisen Joensuusta. Hal-
lituksessa jatkavat edelleen kiteeläiset Mika 
Ruotsalainen ja Tuomo Flinkman, joensuu-

laiset Juha Pöllänen, Heikki Arppi, Timo Ruotsalainen 
ja Matti Virrantalo sekä Mauno Saarelainen Lieksasta.

Yhdistyksen jäsenmäärä on reilu 150 henkilöä, jotka 
koostuvat ympäri Pohjois-Karjalaa. Seuran tarkoituk-
sena on numismaattisen sekä muiden numismatiik-
kaan liittyvien keräilyalueiden aktiivinen tukeminen ja 
harrastuksen lisääminen.

TEKSTI TUOMO FLINKMAN  |  KUVAT MARTTI PUUSTINEN JA KARI TAHVANAINEN

Kuukausikokoukset ovat joka kuukauden ensim-
mäisenä tiistaina ns. kerhoiltana, joissa kuul-
laan mm. esitelmiä eri keräilyalueilta joko seuran 
omasta keskuudesta tai ulkopuolisia esitelmöitsi-
jöitä mielenkiintoisista aiheista ja keräilyalueista.

Kuukauden kolmas tiistai on vastaavasti huuto-
kauppailta tai osto-, myynti- ja vaihtoilta. Kokoon-
tumiset ovat Joensuussa. Toukokuun ensimmäi-
senä tiistaina kokoontuminen on totuttuun tapaan 
Kiteellä. Kesä-elokuu ovat kesälomakuukausia.

Hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaan 
hallituksen ajatuksena vuodelle 2017 on nettisivujen 
yleisilmeen piristäminen tai mahdollisesti koko-
naan uusiminen sekä kiinnostavuuden lisääminen 
uusien jäsenien ja etenkin nuorten keräilijöiden 
innostamiseksi toimintaan.

Tulevan vuoden tavoite onkin saada uusia jäse-
niä ja etenkin nuorisojäseniä huolehtimaan yhdis-
tyksen tulevaisuudesta. Myös keski-ikäisten jäsen-
hankinnassa tehostamme toimintaa. Edelleen 
tavoitteena on löytää tulevia nuorempia vetäjiä 
yhdistykseen.

EUROAAPINEN JA RAJAN 
RAHA -LEHTI TUOTTEINA
Pohjois-Karjalan Numismaatikot painattivat euro-
rahojen kerääjille suunnatun Euroaapisen, jonka 
ensimmäinen 700 kappaleen painos pääsi loppu-
maan hetkessä. Euroaapiselle on seurassa suunni-
teltu lisäpainoksen ottamista, kun mm. uudet 50 
euron setelit tulevat käyttöön.

Seura julkaisee myös omaa lehteä. Rajan Raha 
-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Siinä on ajan-
kohtaista tietoa pääasiassa numismatiikasta, mutta 
myös muista keräilyharrastuksista, henkilöhaastat-
teluja sekä jäsenien matkakertomuksia. Jäsenistön 
keskuudessa on monien numismatiikan osa-aluei-
den ja eri keräilyalojen asiantuntijoita, joiden tie-
toutta seura käyttää hyväksi lehden tekemisessä. 
Päätoimittajana toimii tietokirjailija Kari Tahva-

Uusi puheenjohtaja Jouko Hirvonen toi terveisiä Suomen 
Numismaatikkoliiton vuosikokouksesta. Syyskokouksessa 
oli paikalla reilu parikymmentä henkilöä.

Kokouksen puheenjohta-
jan nuijaa heiluttamaan 
valittiin Kalervo Jaatinen 
Kesälahdelta. Sihteerinä 
toimi seuran sihteeri 
Matti Virrantalo vasem-
malla ja oikealla seuran 
varapuheenjohtaja Timo 
Ruotsalainen.

Nuijan vaihtoseremonia. 
Tämän vuoden puheen-
johtaja Martti Puustinen 
ja ensi vuoden puheen-
johtaja Jouko Hirvonen. 

Toiminta ulottuu  
Kesälahdelta Valtimolle

Pohjois-Karjalan Numismaatikot syyskokouksessa

nainen. Toimintaa voi seurata myös nettisivustolta 
osoitteesta www.pk-numismaatikot.fi.

Seuran toimintaan liittyvät myös retket ja vie-
railut eri kunnissa, jossa paikalliset asukkaat voivat 
käydä arvioituttamassa vanhoja rahojaan. Viimei-
nen arviointitilaisuus oli viime keväänä Kesälahden 
messuilla, jossa seuralla oli esillä kultarahanäyttely. 
Sitä ennen arviointitilaisuus oli Rääkkylässä. •
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P
ohjois-Karjalan Numismaatikoiden 
iskuryhmä vieraili Lieksassa 8. mar-
raskuuta. Ohjelmaan kuului tutus-
tuminen Pielisen museoon ja raho-
jen arviointi-ilta Lieksan Lehden 
tiloissa.

Puheenjohtaja Martti Puustisen 
ohella matkassa olivat hallituksesta Matti Virrantalo, 
Heikki Arppi ja Jouko Hirvonen. Perillä odotti lisäksi 
Lieksan oma mies Mauno Saarelainen.

Lieksan Lehden päätoimittaja Marja Mölsä oli 
vierailumme auvoinen emäntä, mutta yllättyi mei-
dän laillamme numismaattisen illan suosiosta. Kaikki 
istumapaikat olivat jo käytössä 15 minuuttia ennen saa-
pumistamme ja lisää tuoleja piti etsiä toimituksen joka 
sopukasta.

Jouko Hirvosen markkasetelien esitelmää oli kuun-
telemassa ja omiakin numismaattisia ”aarteitaan” arvi-
oittamassa noin 50 henkeä. Tällaista väenpaljoutta ei 

ole ollut yhdelläkään viime vuosien maakuntavierai-
lulla.

Suurin osa lieksalaisten rahoista oli sitä tusinaluok-
kaa, jonka suurin arvo on metallin määrässä.

Joukosta löytyi kuitenkin muutamia helmiä ja erääl-
läkin miehellä oli latoa pöytään useiden tuhansien 
eurojen edestä arvorahoja aina lähes lyöntikiiltoisesta 
1951 olympiarahasta proof-laatuisiin kultahopea-jout-
senkymppeihin asti.

”Myisin nämä, jos sopiva huutokauppa löytyy. 
Tuoton voisi käyttää ajoissa elämiseen, sillä muu-
toin emäntä heittää kaikki keräilyrahat roskiin, kun 
minusta aika jättää”, mies naureskeli.

Lieksalaisille oli illan ratoksi tarjolla myös numis-
maattinen visa, jonka palkinnoksi arvottiin P-K Numis-
maatikoiden 40-vuotisrahasarja. Erikoisjetonikin olisi 
ollut luvassa, jos joku olisi osannut arvata kaikki kym-
menen vaihtoehtoa oikein. No, tällä kertaa seitsemän 

oikein oli paras tulos ja 
tietäjät olivat Mirja ja Esa 
Halonen.

POHJOIS-KARJALAN 
SUURIN MUSEO
Pielisen museo on 
Pohjois-Karjalan suurin 
museo ja Helsingin Seu-
rasaaren jälkeen Suomen 
toiseksi laajin ulkomuseo. 
Marraskuun pimeydessä 
tutustuttiin tällä kertaa 
vain museon sisätilojen 
kokoelmiin, joita museon-
johtaja Liisa Eskelinen 
30 vuoden kokemuksel-
laan auliisti esitteli.

Kokoelmat olivat tun-
nin vilkaisullakin niin 
mielenkiintoiset, että 
ainakin tämän jutun kir-
joittaja aikoo käyttää 
ensi kesänä yhden päi-
vän museon tarkempaan 
tutustumiseen. Usein ei 
nähdä puita metsältä eli 
Pohjois-Karjalassakin on 
monia mielenkiintoisia 
historiallisia kohteita.

Museon laajalla ulkoil-
ma-alueella on yli 70 
rakennusta tai raken-
netta, uusimpana vanki-

tupa. Tulossa on myös rajavartioston taukotupa, joten ensi 
kesäksikin on jotakin uutta luvassa.

Sinällään museon tilat ovat rajalliset, joten lahjoitus-
ten suhteenkin on oltava tarkkana. Paikalliset ja ehjät his-
torialliset esineet voivat toki seulan yhä läpäistä.

Museon ensimmäiset rakennukset saatiin harjakor-
keuteen vuonna 1963. Historiallisen aineiston takana 
ovat erityisesti opettaja Onni Koponen ja ylimetsänhoi-
taja Ilmari Karvonen. Koponen kiersi 1950-luvulta asti 
talosta taloon keräten opetusmateriaalia kouluun ja sit-
temmin esineistö saatiin hienosti esille museon tiloissa.

97-vuotiaana vuonna 1994 kuollut Karvonen on ulko-
museossa sijaitsevan alueellisen metsämuseon, Savotta-
rannan isä. 

Kahden hehtaarin alueella toimiva Pielisen museo 
käsittää noin 100 000 esinettä ja yhtä monta valokuvaa.

Liisa Eskelinen tuli jo 30 vuotta sitten ”nuorena lik-
kana” oppaaksi ja on ollut museonjohtajana vuodesta 
2004.

Lieksan kaupungin omistama museo toimii myös 
”etänä”, sillä vuonna 2013 Eva Ryynäsen taiteilijakoti 

ja rahojen arviointia
TEKSTI JA KUVAT  |  HEIKKI ARPPI

LMatti Virrantalo arvioi 
lieksalaisten rahoja.

DMartti Puustinen arvioimassa 
Anita Karttusen seteleitä.
KUVA  |  LIEKSAN LEHTI 
VARPU STRENGELL

Brahean kaupungin esittelyä, Liisa, Jouko, Matti, Heikki, Mauno.

HISTORIAN 
HAVINAA

R
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LY H Y E S T I

Onhan sähköpostiosoitteesi 
tiedossamme? 
Hyvä Pohjois-Karjalan numismaatikoiden jäsen. 
Tiedotamme toiminnastamme myös sähköposti-
listan kautta. Sähköpostin kautta saat aina 
tuoreimmat tiedotteet. Ongelmana vain on, 
etteivät kaikki mailiosoitteet ole ajan tasalla. 
Eikä kaikkien mailiosoitteita ole edes tiedos-
samme. Pyydän toimittamaan sähköpostiosoit-
teet minulle osoitteeseen matti@virrantalo.fi.
 
Jouluisin terveisin 
Matti Virrantalo, sihteeri

Pamilonkatu 17,  80100 Joensuu
Puh.  0500 760826

www.kuljetusmaatta.fi

TERÄSMYYNTI
YKKÖSTERÄS OY

AVATTU SYKSYLLÄ 2014

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

Raatekankaantie

Kovalainen

Ykkösteräs Oy

Paljetie

Harkkotie

Alasintie

Lekatie

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

• RST-tuotteet • Sahauspalvelu
Tervetuloa!

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

Wahlforssinkatu

Raatekankaantie

Abloy
Katsastus
Kovalainen

Ykkösteräs Oy

Paljetie

Harkkotie

Alasintie

Lekatie

TERÄSMYYNTI
YKKÖSTERÄS OY

AVATTU SYKSYLLÄ 2014

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

• RST-tuotteet • Sahauspalvelu
Tervetuloa!

Wahlforssinkatu

Raatekankaantie

Abloy
Katsastus
Kovalainen

TÄY D E N  PA LVE LU N

AKKU- ja RENGASMYYNTI

Telitie 2, Joensuu • puh. 0400 980 855 / 040 515 0345

Huutokauppasaalista. 
Korjasin pois, etteivät 
joudu ymmärtämättömien 
kuleteltavaks! Ja kummasti 
löytyy nimmarit  :-) 
– Matti Virrantalo 

Paateri tuli kaupungin hallintaan. Osa teoksia on museon 
tiloissa, suurin osa yhä Paaterissa.

Numismaattisestikin Lieksan museo on oiva käynti-
kohde, sillä kokoelmissa on yli 400 seteliä ja lähes 2000 
kolikkoa. Kaikista ei parane julkisesti edes puhua, kun mui-
naislöydökset ovat nykyisin hyvinkin tiukassa museoviras-
ton talutusnuorassa.

Myös ”primitiivirahat” ovat esillä. Ennen vanhaan Liek-
sankin seuduilla veroja maksettiin kuivattuna kapakalana 
ja kalastukseen liittyvää esineistöä vitriineissä on paljon.

Myös numismaatikkojen hyvin tuntema kiihtelys (=40 
oravannahkaa) tuli esiin, kun kokoelmassa oli komea jalka-
jousi tylppäpäisine vasamoineen. Tylppää päätä käytettiin 
oravien tainnuttamiseen, jotta nahkaan ei tulisi reikiä.

SALAPERÄINEN BRAHEA
Lieksa tunnettiin jo 1500-luvulla venäläisten verottamana 
karjalaiskylänä. Kreivi Pietari Brahe perusti museoaluetta 
vastapäiseen Kirkkosaareen Brahean kaupungin 1600-lu-
vun puolivälissä.

Kaupungin oikeudet Brahea sai Pietari Brahen pikaisen 
kuoleman takia vain 30 vuoden ajaksi eikä kaupungin his-
toriasta ole säilynyt paljonkaan tietoa.

LHeikki Arppi arvioi 
Susanna ja Elias (nuori 
poika) Turpeisen 
tuomia vanhoja rahoja.
KUVA  |  LIEKSAN LEHTI 
VARPU STRENGELL

DMuseonjohtaja Liisa 
Eskelinen esittelee, 
miten kiihtelyksiä 
kerättiin. Jalkajousella 
ja tylppäpäisellä 
vasamalla tainnutetut 
oravat säilyivät 
nahkoiltaan ehjinä.

Mielenkiintoiseksi asian tekee se, että mikäli Brahea 
olisi säilynyt kaupunkina, se olisi kiistatta Pohjois-Karjalan 
vanhin ja monen arvelun mukaan ehkä nykyisinkin maa-
kunnallinen keskus Joensuun asemesta.

Nyt Lieksasta tuli ensin kirkonkylä, sitten vuonna 1936 
kauppala ja vasta vuonna 1973 Pielisjärven kunnan kanssa 
kaupunki. •
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www.pk-numismaatikot.fi

Joensuu: Kuurnankatu 2, p. (013) 510 5600
Palvelemme: ma–pe 8–18, la 9–15

Toukokuun 
ajan 2 x 
pinssit!

Timo Holmi Uulalta perehdyttää 
perinne maalaukseen klo 10-17.

Nilfiskin Jani 
Koistinen esittelee 
painepesuri-
uutuudet. Viime 
vuoden mallit 
poisto hintaan!

Ostaessasi 2 kpl 9 litran 
ulkomaalipurkkia saat 
kaupan päälle Väri-Kallen 
Erikoissekoitusta (arvo 8,50).

Tarjoamme 
talkookahvit!

Yki Rouhe pinnoite alk.

7290
9 l (8,10/l)

Uutuus!

Patio Kivikuullote

5990
9 l (6,66/l)

Pika-Teho alk.

919011,7 l (7,85/l)

Päijän veneet 
meiltä!Keinutuoli 

Textalen

Pyydä tarjous tänään 
klo 9-17 Shell- ja ST1-
kortista kahvittelun 
merkeissä!

Yritys- tai yksityis-

kortin ottajalle 

yllätyspalkinto!

Terassilauta
Ruskea 
Ruskea
Uritettu 135jm 160jm

Rakennustarvikepuolelta...

28 x 95 28 x 120

Nilfisk ikkunapesuri 
Smart Extra

6900
kpl

3490

Meiltä löydät Myös 

siveltiMet ja pesuaineet 

Maalattaville pinnoille!

Uula Petrooliöljymaali
Kertavedolla valmista! alk.

11900 9 l 
(13,22/l)

Tikkurilan esittelypäivä 
tänään klo 10-16.30.

Paikalla Kirsi Sepponen 
ja maalari mestari Risto 
Hakkarainen.

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

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

Kustannuslaskenta 
Seppo Jehkonen & Kumpp.

Liperintie 19 B
80400 Ylämylly

Puh. 0500 175958

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

VISAINEN 
VENTTI

RAUTA-LVI MYYNTI 

PMV Tolvanen Oy

RAUTA-LVI MYYNTI 

PMV Tolvanen Oy
RAUTA-LVI MYYNTI 

PMV Tolvanen Oy

RAUTA-LVI MYYNTI 
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RAUTA-LVI MYYNTI 

PMV Tolvanen Oy

    

00
pkt

(687,90 €)

H A R R A S T U S T A M M E  T U K E VA T

vesikatto- ja 
vesieristystyöt
• katot • seinät

käytämme 
kotimaisia 

katepal-tuotteita

Sakari Virta
40 vuoden kokemus alalta.

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

J



ja onnellista 
uutta vuotta

Hyvää Joulua

Toivottaa Rajan Rahan toimituskunta
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Mauno


