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

Kymppi 
tulee, s. 5

Wilhelm Wahlforss pelasti  
Wärtsilän kuilun partaalta  

ja kokosi yrityksistä suuren  
Wärtsilä-yhtymän, s. 7



2

SiSällyS 4/2014

 3 Pääkirjoitus: Syksyä ja huumoria

 4 Hartolan Kuningaskunnassa tapahtuu! 
”Keräilijöiden kokoontumisajot Linnassa”

 5 Kymppi tulee! – Toinen eurosetelisarja jatkuu

 6 Miksi kahden euron kolikolla on alv?

 7 Wilhelm Wahlforss pelasti Wärtsilän kuilun  
partaalta ja kokosi yrityksistä suuren 
 Wärtsilä-yhtymän

 18 Tilapäiset maksuvälineet, vaihtorahamerkit 
1915–1917

 20 Eurokeräily vuodesta 2014 

 21 Muista tarkistaa aina vaihtorahasi

 22 Kolikkoharvinaisuuksia

 23 Kultakuumeessa kuultua

 25 Rahanarvonkerroin 1860–2013  
– avuksi arviointiin

 27 Euroväärennökset Suomessa alkuvuonna 
2014  
Huumorinurkka

 28 Kiteen kouluhistoriaa

 29 Pohjois-Karjalan Numismaatikot r.y. säännöt

NÄIN LÖYDÄT MEIDÄT :

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

Kauppakatu 20
53100 LAPPEENRANTA
+358 50 3775073

Verkkokauppa 24h
www.matinmarkka.com

HUOMIOTA HUOMIOTA HOO !   
Uusi kauppa Lappeenrannassa.

Sijainti historiallisesti merkittävän Linnoi-
tuksen laidalla aivan ydinkeskustassa. 
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POHJOIS-KARJALAN NUMISMAATIKOT RY:N JULKAISU

4 • 2014

Syksyä ja huumoria

PÄÄKIRJOITUS

Syksy on koittanut ja luonnon värileikki 
virkistää, vaikka päivät alkavatkin jo 
lyhentyä. On aikaa keskittyä iltapuh-

teilla harrastustenkin pariin. 
Numismaattis-historiallinen maakunta-

kierroksemme on esillä vielä tässä ja hiu-
kan seuraavassakin numerossa. Raimo 
Vänskä esittelee Wärtsilä Oy:n ja Wärtsilä-
yhtymän vaiheita. Sen jälkeen lehtemme 
sisältö muuttuu oleellisesti. Siksi jäsenten 
ja yhteistyökumppaniemme onkin syytä 
ruveta miettimään uusia juttuja Rajan Ra-
haan. Juttuehdotuksia otetaan vastaan. 

Miksi kahden euron kolikolla on alv? Sii-
hen saamme tässä lehdessä jälleen seli-
tyksiä, kun Rahapajan tiedottaja Henna 
Karjalainen vastaa esitettyyn kyselyyn ja 
ihmettelyyn. 

Miten rahan arvon muuttumista voi las-
kea? Tarjoamme lukijoille lehtemme sivuil-
la kätevän apuvälineen, Tilastokeskuksen 
Rahanarvonkertoimen. Koronlaskuharjoi-
tukseksi käy sitten Timo Ruotsalaisen meil-
le lähettämä ”kotitehtävä” talletustodistuk-
sen tulevasta arvosta. Kiitokset myös Juha 
Pölläselle eurokolikkojen keräilyä käsittele-
västä jutusta ja Juha Marienbergille Tilapäi-
set maksuvälineet -jutusta. Samoin kiitok-
set kaikille muillekin aineistoista. 

Keskustelimme toimituksessa uusista si-
sällöistä lehteemme. Siinä tuli esille muun 
muassa huumorin ottaminen osaksi lehden 
sisältöä. Matti Virrantalo kertoi heti paikan 
päällä vitsin, joka nyt avaa Huumorinurk-
kamme lehden loppupuolella. Toivomme-
kin saavamme lehteen piristykseksemme 

hyviä huumorijuttuja liittyen numismatiik-
kaan ja muihinkin keräilyharrastuksiin. 

Lueskelin äskettäin Suomen parhaat vit-
sit 2009 -teosta. Sieltä sattui silmään täl-
lainen numismaatikkovitsi. Olkoon sekin 
lähtölaukauksena uudelle Huumorinurkal-
lemme. 

– Veljeni on numismaatikko, vanhan vuo-
rineuvoksen rouva kehui naapurilleen. 

– Numismaatikko, mikä se sellainen on? 
– Hän keräilee kolikoita. 
– Kylläpä ne keksivät joka asiaan nyky-

ään hienoja sivistyssanoja. Ennen sellaisia 
sanottiin kerjäläisiksi. 

* * * 

Pohjois-Karjalan Numismaatikkojen puuha-
mies Timo Ruotsalainen täytti kesällä ko-
meat kuusikymmentä vuotta. Rajan Rahan 
puolesta esitänkin hänelle lämpimät onnit-
telut.

Kari Tahvanainen
Vastaava toimittaja

www.pk-numismaatikot.fi
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Hartolan Kuningaskunnassa tapahtuu! 
”Keräilijöiden kokoontumisajot Linnassa”

Suomen Numismaatikkoliiton puheenjohtaja  
Erkki Lähderanta pitää esitelmän  
”Wanha raha sijoituskohteena” 
Hartolan Antiikki- ja keräilytapahtumassa  
19.10.2014 
Tule kuulemaan, vapaa pääsy Linnaan,  
sisään ja myös ulos

Hartolan kuuluisat markkinat saavat jatkoa  
Antiikki- ja keräilytapahtumalla 
Paikalla myös Päijät-Hämeen Numismaatikot  
arvioimassa rahoja

Esillä ja myynnissä:
 lasi- ja posliiniesineitä
 kirjoja, lehtiä ja kortteja, äänilevyjä
 huonekaluja
 rahoja ja postimerkkejä
 sotilasmerkkejä ja militariaa
 koruja
 kelloja
 tekstiilejä
 valaisimia
 sisustustuotteita, taidetta ja roppakaupalla muuta  
    mielenkiintoista

Tervetuloa löytöretkelle Linnaan
VANHOJEN ESINEIDEN KERÄILYN JA TAITEEN MAAILMAAN!
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Kymppi tulee! 
– Toinen eurosetelisarja jatkuu 

Toisen eurosetelisarjan 5 euron 
setelit otettiin käyttöön euro-

alueella 2.5.2013. Sarjan seuraa-
van setelin ulkoasu julkistettiin 
13.1.2014. EKP:n johtokunnan jä-
sen Yves Mersch esitteli uuden 10 
euron setelin Frankfurt am Mai-
nissa pidetyssä lehdistötilaisuu-
dessa. Uuden setelin turvatekijät 
oli paljastettu jo viikkoja aiem-
min pelissä, jota voi edelleen pela-
ta verkossa. Uudet 10 euron setelit 
lasketaan liikkeeseen 23.9.2014 ja 
sarjan muut setelit seteliarvo ker-
rallaan usean vuoden aikana. Uu-
dessa sarjassa on samat seteliar-
vot kuin vanhassa: 5, 10, 20, 50, 
100, 200 ja 500 euroa.

Toisesta eurosetelisarjasta ker-
rotaan EKP:n ja eurojärjestelmän 
kansallisten keskuspankkien tiedo-
tuskampanjassa, johon kuuluvat 
mm. erilliset verkkosivut. Tarkoi-

tuksena on auttaa ihmisiä tunnis-
tamaan uudet eurosetelit ja niiden 
turvatekijät. Huhtikuussa 2013 eu-
rojärjestelmä toimitti yli 3 miljoo-
naan pankkiin ja myyntiliikkeeseen 
tiedotusmateriaalia uudesta seteli-
sarjasta ja etenkin uudesta 5 euron 
setelistä. Rahaa ammatissaan kä-
sitteleville lähetetään samaan ta-
paan tiedotusmateriaalia uudes-
ta 10 euron setelistä vuonna 2014.

Lisäksi uutta 10 euron seteliä 
koskevaan tiedotuskampanjaan 
sisältyy kumppanuusohjelma, jos-
sa tuetaan setelinkäsittelylaittei-
den valmistajien ja toimittajien se-
kä niiden asiakkaiden ja laitteiden 
käyttäjien valmistautumista uusi-
en setelien käyttöönottoon. Kump-
panuudesta on monenlaista hyötyä 
uuden 10 euron liikkeeseenlas-
kuun valmistauduttaessa.

EKP:n verkkosivuilla on luette-

lo eurojärjestelmän keskuspank-
kien testauksen läpäisseistä aitou-
den tarkastamisessa käytettävistä 
laitteista, jotka on päivitetty tun-
nistamaan uudet 5 euron setelit. 
Vuonna 2014 julkaistaan vastaava 
luettelo uudet 10 euron setelit tun-
nistavista laitteista, kun laitteet on 
testattu. Kuten ensimmäisen sar-
jan eurosetelien, myös toisen sar-
jan 5 ja 10 euron setelien aitous on 
helppo tarkastaa ilman apuvälinei-
täkin tutulla TUNNUSTELE–KAT-
SO–KALLISTELE-testillä.

Runsaasti isätietoja  
Euroopan Keskuspankin  
sivuilta suomeksi: 
http://www.ecb.europa.eu/ 
euro/banknotes/europa/html/
index.fi.html
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Miksi kahden euron kolikolla on alv?
Teemu Kortelainen 

Alla Rahapajan vastaus, 
kun lähettelin 2 € Toven 
jälkeen kirjelmää Numis-

liitolle. Erkki oli kysynyt, mik-
si 2 € juhlakäyttökolikoilla 
on alv. Tavallaan tämä liittyy 
 Rahapajan "yksinmyyntikaap-
paukseen", josta tein kansa-
laisadressinkin, ilman tulosta. 
Vuoden 2014 numismaatti-
set kolikot – eli käytännössä 
jatkossa kaikki kolikot – ovat 
 alvillisia, mitä rahapaja välit-
tää. Pankeista saa kyllä rahaa 
ilman alvia, mutta ei voi nime-
tä, mitä lajia haluaa. 

Erkin kysyttyä asiaa vastasi 
Rahapajan tiedottaja seuraa-
vasti:

”Hei, kiitos viestistä. Teimme sel-
vitystyötä ja vastauksemme on 
seuraava kysymykseenne: Mak-
setaanko ALV myös nimellisarvos-
ta vai ai noas taan siitä osasta, joka 
hinnassa on nimellisarvon lisäksi?

Tove Jansson -kahden euron eri-
koisrahojen myynti oli kaksivaihei-
nen ja se koostui ennakkomyyn-
nistä sekä liikkeellelaskupäivän 
jälkeisestä myynnistä.

Ennakkomyynti oli 16.5.–16.6. 
Ennakkomyynnissä veloitimme 
jälleenmyyjiltä erikoisraharullas-
ta nimellisarvon, joka ei sisältänyt 
arvonlisäveroa. Tämän lisäksi ve-
loitimme jälleenmyyjiltä käsitte-
lykuluja viisi prosenttia ostoksen 
arvosta. Nämä käsittelykulut sisäl-
sivät arvonlisäveron 24 prosenttia.

Rullista ei maksettu arvonlisäve-

roa, koska vuoden vaihteessa astui 
voimaan Suomen Pankin ja valtio-
varainministeriön sopimus, jossa 
Suomen Pankki luopui numismaat-
tisista palveluista ja erikoisraho-
jen välitys tuli Suomen Rahapaja 
Oy:n vastuulle. Näin ollen ennak-
komyynnissä roolimme oli rullien  
välittäminen ja kattaaksemme vä-
lityskulut, veloitimme asiakkailta 
viisi prosenttia ostoksen arvosta 
välityskulujen kattamiseksi.

Suomen Rahapaja toimitti en-
nakkotilausjakson jälkeen loput 
leimatuista rahoista Suomen Pan-
kin rahahuoltoon laitettavaksi kier-
toon liikkeellelaskupäivänä. Emme 
pysty jälkeenpäin enää ostamaa li-
sää kolikoita, koska Suomen Pank-
ki on luopunut numismaattisesta 
palvelusta ja toimittaa asiakkail-
leen (liikepankit, rahakuljetusyhti-
öt) vain nimellisarvoltaan määrät-
tyjä kolikoita, riippumatta kolikon 
aiheesta tai vuosiluvusta.

Ennen Suomen Pankille toimit-
tamista ostimme itsellemme erän 
eteenpäin tarjottavaksi. Tästä 
erästä yhtiö ottaa taloudellisen ris-
kin. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiö 
vastaa kolikkoerän rahoituksesta, 
jakelusta, varastointikustannuksis-
ta ja niin edelleen. Koska Suomen 
Rahapaja Oy joutuu ja on joutu-
nut maksamaan kolikoista nimel-
lisarvon, on kolikoiden myyntihin-
ta asetettava niin, että yllä kuvatut 
kulut peittyvät, hinta kattaa varas-
tointikustannukset ja riittävän voi-
ton.

Liikkeellelaskupäivän jälkeisessä 

myynnissä erikoisraharullan hinta 
sisältää arvonlisäveron, koska ve-
rottaja katsoo rullat keräilyesineik-
si ja näin ollen arvonlisäveron alai-
siksi. Yksi senttikin nimellisarvon 
päälle aiheuttaa tuotteen muuttu-
misen verottajan silmissä keräily-
esineeksi.

Tästä asiasta on olemassa ve-
rohallinnon yksiselitteinen lin-
jaus, joka löytyy osoitteesta 
http://www.vero.fi/fi-FI/Syven-
tavat_veroohjeet/Arvonlisave-
rotus/Arvonlisaverovelvollisen_
opas_2011(16309).
Oppaan sivulla 24, kaksi ensim-
mäistä riviä (liitteenä) löytyy ve-
rohallinnon päätös asiasta.

Miksi emme sitten voi luovuttaa 
kolikoita eteenpäin käypinä mak-
suvälineinä?

Suomen Rahapaja on liiketalou-
dellisin perustein toimiva osakeyh-
tiö, jonka liiketoimintana on me-
tallirahan valmistaminen. Suomen 
Rahapaja Oy lyö kolikot Suomeen 
valtiovarainministeriön tilaukses-
ta.

Markkinaehtoisesti toimivana  
yhtiönä Suomen Rahapajan on 
jatkuvuuden turvaamiseksi huo-
lehdittava toiminnan kannattavuu-
desta myös käyttörahoja – kuten 
kahden euron erikoisrahoja – myy-
täessä, mikä on erittäin haasteel-
lista näinä aikoina.

Vastaamme mielellämme mah-
dollisiin lisäkysymyksiin.

Ystävällisin terveisin,
Henna Karjalainen” 

ISIP OY /
ASIAKASLÄHTÖINEN

LVI-MYYMÄLÄ /
ASENNUSPALVELURaatekankaantie 22 a 

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

–kaikki lämpöön, veteen ja ilmastointiin liittyvät osat ja asennukset.
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Suomeen syntyi useita eri toi-
mialojen teollisuusyrityksiä 
Venäjän vallan aikana. Ko-

nepajateollisuus ja laivanrakennus 
elivät nousukautta. Venäjän sota-
toimet kasvattivat kysyntää. Me-
rivoimien tappiot Japanin sodassa 
johtivat Venäjän laivatilauskannan 
kasvuun Suomessa.  

Hietalahden telakalla rakennet-
tiin vuosina 1907–1917 60 pääosin 
pieniä aluksia. Telakka sai korjat-
tavakseen ennen I maailmansotaa 
parikymmentä sota-alusta. Näiden 
joukossa oli suuria taistelulaivo-
ja. Maailmansodan aikana telakal-
la korjattujen alusten määrä nou-
si 135:een. Myös Turun William 
Crichton & CO AB:n ja AB. Crichto-
nin telakalta valmistui huomattava 
määrä Venäjän tilaamia erityyppi-
siä aluksia siipiratas- ja potkurimii-
nanlaskualuksista torpeedoristeili-
jöihin. 

Yksi merkittävimmistä Wärtsilä-
yhtymään liittyneistä konepajayh-
tiöistä oli Kone ja Silta, joka so-
velsi aikansa huipputekniikkaa ja 
menestyi kansainvälisessä kilpai-
lussa. Merkittävä oli myös Johan 

Wilhelm Wahlforss pelasti Wärtsilän 
kuilun partaalta ja kokosi yrityksistä 

suuren Wärtsilä-yhtymän
Teksti  Raimo Vänskä,  kuvat PKM, SA-kuva ja kirjoittaja

Stenbergin konepajayritys, joka 
valmisti aluksi venttiileitä ja höy-
rykoneita. Vuonna 1903 tehdas al-
koi valmistaa nelitahtista mootto-
ria, jonka sytytysjärjestelmä toimi 
sähköllä. Jatkuva kehitystyö joh-
ti muun muassa nafta- ja petroli-
käyttöisten moottoreiden valmis-
tukseen. Johan Stenberg kehitti 
uuden potkurityypin.  

Wärtsilä-yhtiö osti 1916 osake-
enemmistön Hämekoski AB:stä.   
Hämekoskella toimi myös vaneri-
tehdas Karelia Wood erillisenä yh-
tiönä, jonka Wärtsilä hankki omis-
tukseensa. Vuonna 1919 Wärtsilä 
laajensi omistuspohjaansa hankki-
malla Läskelä Bruks AB:n  ja loput 
Hämekoski AB:n osakkeista. 

Rautaa ja dolomiittia 
Pohjois-Karjalasta

Värtsilän tehdaslaitoksissa toimi 
kolme Siemens-Martin-uunia, joi-
den yhteinen vuosituotannon ka-
pasiteetti oli 43 tonnia. Raaka-ai-
netta nostettiin noin 50 järvestä 
Tohmajärven, Kiihtelysvaaran, Ki-
teen, Suojärven, Suistamon, Rus-

kealan, Pälkjärven, Uukuniemen, 
Korpiselän ja Ilomantsin pitäjistä.  
Martin-uunit tarvitsivat dolomiit-
tia, jota Wärtsilä sai avaamastaan 
Mätäsvaaran kaivoksesta. Tuotan-
toon kuuluivat kauppa- ja betoni-
rauta. Vuoden 1925 tuotanto oli 
15.000–16.000 tonnia ja liikevaih-
to 32–35 miljoonaa markkaa. Va-
kinaisen henkilökunnan määrä oli 
yli 1000 henkilöä.  Tehdas järjes-
ti muun muassa työsuhdeasunnot, 
puutarhat, tehtaankoulun, sairaus- 
ja eläkerahaston. 

Wärtsilä konkurssin 
partaalla – Wilhelm 

Wahlforss pelastajaksi
Ab Värtsilä Oy ajautui 1926 syviin 
talousvaikeuksiin Suomen mene-
tettyä Venäjän markkinat. Ahdin-
koa lisäsi saksalaisten yhtiöiden 
aloittama rautatuotteiden ”alen-
nusmyynti” Suomeen. Wärtsi-
lä palkkasi toimitusjohtajakseen 
34-vuotiaan Wilhelm Wahlfors-
sin. Hän oli diplomi-insinööri-tut-
kintonsa jälkeen saanut moni-
puolisen työkokemuksen raudan 

Eliel Saarisen piirtämä 50 markkaa 1922 kuvaa merenkulkua ja 100 markkaa 1922 Suomen 
teollisuutta.
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tuotannossa muun muassa Nobe-
lin tehtaiden insinöörinä Pietaris-
sa, Fiskars Oy:ssä ja Turun rau-
tateollisuus Oy:ssä. Taloudellisen 
laman keskellä 1930 Wärtsilää uh-
kasi konkurssi.  Wahlforss sai Värt-
silän työväen suostumaan 25 %:n 
palkanalennukseen 1931 tehtaan 
suurten taloudellisten vaikeuksien 
keskellä. Tavoitteena oli saada teh-
taan tuotteet kaupaksi kilpailuky-
kyiseen hintaan. Tehdas pääsi la-
masta Wahlforssin johdolla.

Vuonna 1930 painetun messu-
esitteen mukaan Wärtsilän teol-
lisuuden kapasiteetti oli Suomen 
suurin. Ammattimiehiä oli tuotu 
Ruotsista, Saksasta ja Ranskasta. 
Tehtaan 800 hengen työväestö oli 
oman paikkakunnan väkeä. Mes-

suesite kertoo: ”Wärtsilä saa käyt-
tövoimansa kokonaan kotoisista 
koskista. Niinpä sen kolme koskea 
Vääräkoski, Saario ja Hämekoski 
kehittävät nykyisessä laajuudes-
saan yhteensä 6300 turbiinihevos-
voimaa ja ne sijaitsevat Jänisjoen 
vesistöissä, mikä saa vetensä Kor-
pijärvestä ja Loitimonjärvestä - -.” 

Wahlforss nosti tehtaidensa tuo-
tannon jalostusarvoa ja luopui 
puolivalmisteista. Wärtsilä perus-
ti Suomen ensimmäisen peltira-
diaattoritehtaan 1927. Valssikuo-
nasta puhtaaksi pestystä ½ mm:n 
rautapellistä valmistetut radiaat-
torit leikattiin sopivin kokoisiksi ja 
puristettiin tarkoituksen mukaisiin 
muotoihin. Nämä muotolevyt nii-
tattiin pareittain keskeltä yhteen. 

Elementit testattiin paineilmalla 
ja yhdistettiin kaasu-uuttauksel-
la lämpöpattereiksi. Wärtsilän ko-
nevasarat takoivat rautakankeja, 
kärrynpyöriä, kärrynakseleita se-
kä muita käyttövälineitä. Tuottei-
den raaka-aineena oli Siemens – 
Martin teräs.   

Wärtsilä rakennutti 1929 galva-
noimislaitoksen, jossa pehmitet-
ty rautalanka galvanoitiin sähkön 
avulla. Menetelmä oli uudenaikai-
sin ja ensimmäinen Pohjoismais-
sa. Menetelmä sopi erityisen hy-
vin piikkilangan valmistukseen. 
Piikkilankaa tarvittiin suuret mää-
rät muun muassa kasvavien karja-
määrien aitauksiin. 

Wärtsilän elektrolyyttinen lan-
ganvalmistuslaitos aloitti toimin-
tansa 1930. Parin vuoden päästä 
tuotanto kattoi koko Suomen tar-
peen. Takorautaromu oli Siemens-
Martin – käyttömenetelmän tär-
kein raaka-aine. Wärtsilän tehtaat 
jalostivat 70–80 % tuotannostaan. 
Mainittakoon, että Wärtsilä oli Suo-
men ainoa vanneraudan valmista-
ja. Hehkutetun rautalangan val-
mistajana Wärtsilä oli Suomen 
suurin. Wärtsilä oli ainoa Suomes-
sa toimiva tehdas, joka valmisti 
3/4 ”–10” lankanaulojen raaka-ai-
neen tehtaillaan. Suomen vuotui-
nen lankanaulojen kulutus oli noin 
10 miljoonaa kiloa. 

Wärtsilän vuosituotanto ja 
kate 1935

Wärtsilän tehdasalue. PKM.

Wärtsilän historian avainhenkilöt Nils Ludvig Arppe ja Wilhelm 
Wahlforss ”ikuistettuina” Wärtsilä-talon aulassa esittelytauluineen. 
Maalaus Erkki Tilvis.

Tuote Määrä 
tonneina

Kate 

Harkko-
rautaa

5604 441000,-

Valan-
netta

21014 799000,-

Kanki-
rautaa

16672 1435000,-

Side-
terästä

3088 2159000,-

Rauta-
lankaa

7218 1101000,-

Galva-
noitua 
lankaa

4521 3033000,-

Piikki-
lankaa

211 341000,-

Galva-
noitua 
verkkoa

77 148000,-

Lanka-
nauloja

1339 2274000,-

Lähde: Wärtsilä 1834–1984.
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Wilhelm Wahlforss näki 
parhaaksi muodostaa 

toisiinsa sopivien 
toimialojen yhteinen 

Wärtsilä
Wärtsilä haki sopivia yrityksiä 
omistukseensa ja hallintaansa. Yh-
tiö osti 1935 paperikoneita ja Ab-
loy-lukkoja valmistavan Kone- ja 
Siltarakennus Oy:n osake-enem-
mistön.  Vuonna 1938 tehty kaup-
pa oli Suomen suurin 1930-luvulla. 
Wärtsilä sai hallintaansa 1865 pe-
rustetun Helsingin Hietalahden te-
lakan ja 1741 perustetun turkulai-
sen Crichton – Vulcan-telakan. Sen 
omistukseen siirtyivät myös Vaa-
san (1936) ja Porin (1937) kone-
pajat, Taalintehtaan rautatehtaan 
sekä sen Turun, Pietarsaaren ja 
Vaasan tytäryhtiöt. 

Wärtsilä osti konkurssikypsän 
Onkilahden Konepajan 1935. On-
kilahden Konepaja oli hankkinut 
Vaasan Konepajan 1917. Onkilahti 
valmisti muun muassa höyrypan-
nuja ja höyrykattiloita. Konepajal-
la oli oma valimo. Onkilahden ko-
nepaja – telakan tuotevalikoimaan 
kuuluivat muun muassa vesiturbii-
nit, saha- ja myllykoneet, vane-
rikoneet ja tiekoneet (tiekarhut).  
Wärtsilän ostaessa Onkilahden Ko-
nepajalla oli maan toiseksi suurin 
kankirautavalimo, jossa työsken-
teli pari sataa miestä. Konepajan 
monipuolisille tuotteille oli kova ky-
syntä sodan ja sotakorvausten ai-
kana. 

Wärtsilä hankki Birger Serla-
chiuksen perustaman alun perin 
maatalouskoneiden valmistukseen 
erikoistuneen Pietarsaaren kone-
pajan. Osakekanta joutui Helsin-

gin Osakepankille, jolta Wärtsilä 
lunasti 1937 4732 osaketta 5000 
osakkeesta. Konepajan tuotteiden 
kysyntä kasvoi nopeasti. Koneita 
tarvittiin lisää. Sorveja saatiin ko-
timaasta. Valimo tuotti keskimää-
rin 22 tonnia rautaa vuorokaudes-
sa. Mainittakoon, että konepaja 
valmisti jopa 2500 mörssärin am-
musta vuorokaudessa sekä käsi-
kranaatteja ja kranaatinheittimen 
ammuksia. Konepajan 1920-luvul-
la laajennettuun tuotantoon kuu-
luivat muun muassa pumput, po-
rakoneet ja rakennusvintturit. 
Sota-aikana Suomen puolustus-
voimat oli konepajan suurin asia-
kas. Pietarsaaren tehtaita laajen-
nettiin sodan aikana.

Wärtsilä-yhtymä O/Y perustettiin 
suurten yrityshankintojen jälkeen.  
Yhtiön pääkonttori oli muuttanut 
Helsinkiin 1935. Wärtsilän-yhty-
män Kone ja Silta, Crichton–Vul-
can ja Hietalehden telakat saivat 
teräsvalunsa Taalintehtaalta ja Lo-

komolta. Wärtsilä-yhtymä suun-
nitteli uuden valimon rakentamis-
ta, mutta se päätyi kustannus- ja 
kilpailusyistä Taalintehtaan osake-
enemmistön ostoon. Wärtsilän Ko-
ne ja Silta perusti emaljitehtaan ja 
osti Dahlsbruk Aktiebolagin osak-
keita noin 68000 kpl yhtiön 75000 
osakkeesta. Yhden osakkeen hin-
ta oli 500 markkaa. Osto oli Wärt-
silälle taloudellisestikin hyvin mer-
kittävä. Vuonna 1940 Taalintehdas 
oli yhtymän ainoa ruukki.

Benedictus Zilliacus mainitsee 
kirjassaan Wilhelm Wahlforss:” 
Oltuaan siis aikaisemmin paikal-
linen karjalainen yritys Wärtsilä 
on muuttunut koko maata käsit-
täväksi yhtymäksi, jolla on teolli-
suuslaitoksia Wärtsilässä, Häme-
koskella, Helsingissä (Kone ja 
Silta, Telakka), Turussa, Kotkassa 
ja Vaasassa.”  Valtion talousarvios-
sa osoitetut asetilausmäärärahat 
vahvistivat Wahlforssin konepajo-
jen ostohaluja. Wärtsilän tehtailla 
toimi yli 6000 henkilöä.

Toimipaikka 
1938

Henkilöstö

Wärtsilä   978

Hämekoski   756

Kotka   190

Pietarsaari   484

Kone ja Silta 1681

Hietalahden  
telakka

  420

Crihton-Vulcan 1398

Vaasa   148
Lähde: Zilliacus: Wilhelm 
Wahlforss.

Telakoilla oli korkean työllisyy-
den vuosi 1937: Hietalahti 658 
henkeä ja Crichton-Vulcan 1690 
henkeä. Vuonna 1967 työntekijöi-
tä oli Hietalahdessa 1860 ja Crich-
ton-Vulcanin telakalla 4370.

Aktiebolaget Wärtsilä Osakeyh-
tiö sai uudeksi nimekseen elokuun 
1938 yhtiökokouksessa Wärtsilä-
yhtymä O/Y – Wärtsilä-koncernen 
A/B. Yhtiö omisti tuolloin myös Ka-
reliawood-yhtiön, Wärtsilän Vaa-
san ja Pietarsaaren yhtiön sekä 
99,52 % Crichton-Vulcan AB:stä. 
Yhtiö aloitti neuvottelut maan suu-
rimman teräsvalimon Taalinteh-
taan osakekannan ostamisesta. 
Neuvottelut johtivat Taalintehtaan 
91,04 %:n siirtymisestä Wärtsilä-
yhtymän omistukseen 1938. Tu-
run, Pietarsaaren ja Vaasan tytär-
yhtiöt sulautettiin yhtymään 1939 

Wärtsilä-talo. Karelia-ammattikorkeakoulu. Liiketalouden ja tekniikan 
keskus. Entinen Wärtsilän teknillinen oppilaitos (WTOL).

Wärtsilä-merkki tuli tunnetuksi 
maailmalla.
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ja Taalintehdas kokonaan 1940. 
Wärtsilän hallituksen puheen-

johtaja Rainer von Fieandt tote-
si elokuun 1938 yhtiökokouksen 
aluksi muun muassa: ”Se päivä 
merkitsee yhtä virstanpylvästä ke-
hityksessämme paikallisesta kar-
jalaisesta rautatehtaasta yhdek-
si maan johtavista ja koko maan 
käsittävistä teollisuusyrityksistä… 
Kunnia yhtiömme viimeaikaisesta 
kehityksestä kuuluu ennen muuta 
toimitusjohtajallemme.”    

O.Y.Wärtsilä-yhtymä AB Crich-

ton-Vulcanin telakka ehti valmistaa 
ennen talvisotaa muutamia moot-
torilastilaivoja, kuten 7250 tdw:n 
Auroran ja Atlantan, höyrymatkus-
tajalaiva Bore II:n sekä kaksi hinaa-
jaa 1938 Neuvostoliitolle. Wärtsi-
lä-yhtymän Helsingin Hietalahden 
telakalta valmistui jäänmurtaja ja 
sukellusveneiden emälaiva M/A Si-
su 1937–39. Matkustaja-alus  S/S 
Olympia rakennettiin1938–39. Te-
lakalla rakennettiin kahdeksan hi-
naajaa ja erikoisaluksia ennen so-
dan alkua. 

Emälaiva M/A Sisu naamioituneena Hangon lohkolle. 6.8.1941.  
SA-kuva. Valm. Hietalahden telakka 1937–39.

Sodan vuodet 
Wärtsilä-yhtymä oli sotien aikana 
maamme keskeinen laiva- ja me-
talliteollisuuden yrityskonserni. 
Wilhelm Wahlforssin johdolla Wärt-
silä-yhtymä järjesteli toimintoja 
sodan ajan olosuhteisiin. Vaikeuk-
sia tuli heti alkuun. Crichton-Vul-
can-telakan piti saada uiva telakka 
Englannista, mutta sota 1939 kes-
keytti hankinnan. 

Talvisodan alettua Johan Sten-
berg Ab:n voimansiirtolaitteiden 
ja armatuurien (koneisiin, höyry-
kattiloihin, putkistoihin, kytkin- ja 
mittaritaulukkoihin yms. kuuluvat 
kiinteät metallivarusteet sekä va-
laisinlaitteet ja linjavarusteet) val-
mistus siirrettiin pois Helsingistä.  
Noin 6000 neliömetrin uudisraken-
nuksen työt aloitettiin 1938. Wärt-
silä-yhtymän keskushallinto siirtyi 
näihin tiloihin. Stenbergin tuotan-
non merkitys korostui sota-aikana.  

Mannerheim valitsi Wilhelm 
Wahlforssin ja kenraali V. P. Neno-
sen lähtemään aseiden ja ammus-
ten hankintamatkalle Yhdysvaltoi-
hin 6.12.1939. Seurueeseen kuului 
heidän lisäkseen kolme miestä. 
Pitkäksi venyneellä neuvottelu-
matkalla ei saatu toivottua tulos-
ta. Talvisodan päätyttyä Wahlforss 
kävi Värtsilässä näkemässä sodan 
tuhot. Wahlforss ei ollut Yhdysval-
tojen matkan vuoksi ehtinyt joh-
taa tehtaansa ja arkistonsa evaku-
oimista. Hän yritti huolehtia, että 
Wärtsilän tehtaan työläiset pääsi-
sivät jatkamaan työtään konser-
nin toimipaikoissa. Yhtiö myönsi 
sotainvalideille miljoonan markan 
avustuksen ja puoli miljoonaa 
Värtsilän ja Hämekosken evakko-
jen avustamiseen. Talvisodan jäl-
keen Wärtsilän piti myydä proomu-
ja Neuvostoliitolle, mutta tilanteen 
muuttuessa proomut myytiin Sak-
salle. 

Jatkosodan alettua Värtsilä hävi-
tettiin pahoin. Wahlforss käynnisti 
nopeasti Värtsilän takaisin valtauk-
sen jälkeen Martin-laitoksen jäl-
leen rakentamisen ja Uuden Värt-
silän sulaton laajennus aloitettiin 
rakentamalla kolme sulatusuunia 
lisää. Sulattimo rakennettiin Saa-
rion ja Vääräkosken koskivoimalla. 
Sulattimon voimanlähteeksi tarvit-
tiin vielä Vihtakosken voimala 1952 
ja myöhemmin Ruskeakosken voi-
malaitos. Vaasaan ja Pietarsaareen 
rakennettiin kranaattitehtaat.

Wärtsilä osti Äänekoski-yhtiön  
puunjalostustehtaan osake-
enem mistön vuoden 1940 lopus-
sa. Kauppa tehtiin tammikuussa Tuhoutunutta Värtsilän rautatehdasta 11.7.1941. SA-kuva 24572.



11

1941. Äänekosken tehtaat tuotti-
vat 40.000 tonnia sulfiittiselluloo-
saa, 20.000 tonnia paperia ja puu-
massaa 18.000 tonnia. Kauppaan 
sisältyi myös 7.000 hv:n vesivoi-
mala ja 36.000 hehtaaria metsää.  
Kauppahinta 60 miljoonaa mark-
kaa oli Wärtsilän kannalta edul-
linen. Wärtsilä rakennutti Ääne-
koskelle 1942 sulfiittispriitehtaan. 

Wahlforssin sanotaan halunneen 
päteä myös ”puupatruunana”.  
Vuonna 1953 Wärtsilä myi Ääne-
kosken peräti 2,5 miljardilla mar-
kalla. Voitto oli huikea. 

Konepajoja tarvittiin lisää: ra-
kennuksia, koneita, laitteisto-
ja, materiaaleja ja työntekijöitä. 
Suunnittelun ja tuotannon paino-
pisteet määräytyivät sodan ajan 

tarpeista. Petsamon Nikkeli Oy:n 
kaivostoimintaan tarvittiin muun 
muassa raskasta konepajavalmis-
tusta. Säteri Oy tarvitsi uusia ko-
ne- ja laitetoimituksia. 

Rintamalinjan edettyä ja vakiin-
nuttua Wärtsilä-yhtymä rakensi 
sulfiittiselluloosatehtaan Kannak-
selle. Johanneksen asemalta teh-
taalle rakennettiin tehtaan pis-
toraide. Wärtsilä osti Hackman & 
Co:lta 1000 hehtaarin maa-alueen 
Johanneksen ja Raivolan alueelta.    

Wärtsilän Crichton-Vulcanin te-
lakka toimitti 1940 miinanlaskijat 
Ruotsinsalmen ja Riilahden Suo-
men valtiolle. Telakka valmisti Sak-
salle jatkosodan aikana hinaajia, 
proomuja, verkonlaskijoita ja nos-
turialuksen.

Suomen tilaamat tykkiveneet 
Tutunmaa ja Karjala valmistuivat 
1920 Crichton-Vulcanin telakalta 
Turusta. 

Crichton-Vulcan OY rakensi su-
kellusveneet Vetehisen ja Vesi-
hiiden 1930, Ikiturson 1931 ja 
Vesikon 1933. Panssarilaivat Väi-
nämöinen ja Ilmarinen valmistui-
vat 1932 ja 1933. Telakka raken-
si Neuvostoliitolle useita hinaajia 
ja ruoppaajia 1930-luvun alkupuo-
lella.   

Wahlforss piti Wärtsilän talou-
den ohjakset vahvasti käsissään. 

Miinanlaskija Ruotsinsalmi. Ulkomeri 12.8.1942. SA-kuva. Valm. 
Crichton –Vulcan telakka 1940.

Tykkivene ”Uusimaa” lasketaan 
vesille uivalta telakalta. Helsingin 
laivasatama 9.5.1942. SA-kuva.

Panssarilaiva Ilmarinen ja sen kyljessä VMV 16 palattuaan 
onnistuneelta miinanlaskumatkalta 28.8.1941. SA-kuva 41374. 
Valm. Crichton-Vulcan telakka 1933.
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Hän näki välttämättömäksi vaa-
tia tilaajalta mahdollisimman suu-
ri ennakkomaksu. Wärtsilän talous 
oli vahva. Yhtiö sijoitti varojaan 
myös muihin kuin metalliteollisuu-
den yrityksiin. Näin reaaliarvo saa-
tiin pysymään. 

Suomen puolustusvoimat tarvit-
si Wärtsilä-yhtymän tuotantoa, mi-
kä turvasi tehtaille täystyöllisyy-
den. Wärtsilän johtoa käytettiin 
runsaasti asiantuntijatehtävissä 
oman yhtymän ulkopuolella. Wil-
helm Wahlforssin kalenteri täyttyi 
merkittävien eri alojen ja poliitik-
kojen johtohenkilöiden tapaamis-
merkinnöillä, kuten vuonna 1942 
Mannerheim, pääministeri Ran-
gell, ulkoministeri Ramsay, Hack-
zell, kenraalit Enckell ja Walden, 
eversti Bäckström, useat korkea-
arvoiset Saksan armeijan edusta-
jat sekä Suomen puolustuskomitea 
ja puolustusministeriö.  

Wärtsilä sota korvaus-
teollisuudessa

Neuvostoliiton vaatimaa 300 mil-
joonaa kultadollarin arvoista sota-

korvausta pidettiin lähes mahdot-
tomana toteuttaa. Suomen valtion 
johto näki Wilhelm Wahlforssin so-
pivaksi henkilöksi neuvottelukun-
taan. Zilliacus mainitsee: ”Hänelle 
lankesi hyvin oleellinen osuus Sote-
van yhteydessä, kaksoispanos: 
Ensinnäkin sen neuvottelukunnan 
jäsenenä, joka vastapuolen kans-
sa sopisi korvaustuotteista, nii-
den hinnoitteluperusteista ja nii-
den toimitusehdoista; sen jälkeen 
toimeenpanevana voimana yhden 
tärkeimmän toimittajateollisuus-
laitoksen johdossa.”

Wilhelm Wahlforss  kuvasi syksyn 
neuvotteluja tiukoiksi ja raskaiksi. 
Neuvostoliiton neuvottelijat oppi-
vat arvostamaan Wahlforssin asi-
antuntemusta ja rehtiyttä. Hän sai 
monissa kiistakysymyksissä asia-
perustein toisen osapuolen esittä-
mälleen kannalle. Tiukka neuvot-
telija Kenraalieversti Ždanov joutui 
luopumaan uivan telakan luovutta-
misvaatimuksesta Wahlforssin pe-
rustelujen yhteydessä. 

Sotakorvausten painopiste oli 
raskaan metalliteollisuuden tuot-
teissa. Metalliteollisuudella ei ollut 

aluksi riittävästi teknistä osaamista 
ja valmiuksia sotakorvauskohtei-
den valmistukseen. Laivanraken-
nusteollisuus joutui sotakorvaus-
ten suorittamisessa avainasemaan, 
koska suurimman sotakorvausten 
tavararyhmän muodostivat aluk-
set. Suomella oli vain viisi telakkaa, 
joista kaksi suurinta ja osaavinta 
olivat Wärtsilä-yhtymän Helsingin 
ja Turun telakat. Nämä saivat myös 
suurimman vastuun alusten raken-
tamisessa ja toimittamisessa. Sa-
tamajäänsärkijä Turso luovutettiin 
valmiina olleista aluksista.  Turso- 
prototyypin laivoja valmistui vähi-
tellen 20 kpl. 

Lähes 90 metrin pituiset 2000 
tonnin järviproomut vaativat pal-
jon materiaalia ja hitsaustyötä. 
Ulkomailta tilattujen materiaali-
en saannissa oli suuria vaikeuksia, 
jotka aiheuttivat yli puolen vuoden 
myöhästymisiä. Crichton-Vulcanin 
rakentamat 66 sotakorvausalus-
ta olivat aikaisemmin rakennettu-
jen kaltaisia muutamaa alustyyp-
piä lukuun ottamatta.  

Telakkatuotteiden vienti Neuvostoliittoon 1944–1959
Hinaajat Moottori- 

proomut
Proomut C-V 
Meripr. H

Lastilaivat Tankkilaivat Ponttooni- 
nosturit

Toimi-
tus

C-V H C-V H C-V H C-V H C-V H C-V H

1944 1

1945 2 2 2

1946 6 3 1 4 3

1947 5 4 4 2

1948 4 5 3 2

1949 5 2 4 5 4

1950 7 1 5 3 1

1951 8 2 10 5 5

1952 8 1 5 1 3 3 4

1953 12 1 1 8 2 5

1954 15 5 5

1955 12 4 3

1956 12 4 6

1957 12 6 5

1958 6 4

1959 6 7

Taulukosta puuttuu muutamia toimituksia puutteellisten lähdetietojen vuoksi. Lastilaivoja valmistui vuosina 
1960–1965  27 kpl.
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Wärtsilän Crichton-Vulcan val-
misti sotakorvausjakson aikana 
lähes kaikki tuotteensa Neuvos-
toliitolle. Vain muutamia aluksia 
valmistettiin Suomelle, kuten vii-
si höyrylastilaivaa 1946–48, me-
ribussi  Fenno 1949 ja tankkilaiva 
Esso 1950. Tsekkoslovakialle val-
mistui yksi lastilaiva 1954 ja Kii-
nalle kolme 3200 tonnin lastilaivaa 
1955. Helsingin telakalta toimitet-
tiin Neuvostoliitolle lisäksi kolme 
merijäänmurtajaa ja kuusi jää-
tä murtavaa hinaajaa 1950-luvul-
la sekä kaksi kaapelialusta 1962 ja 
1963. 

Sotakorvausten ja 
kilpailun haasteissa

Säännöstelyllä saatiin aikaan va-
kautta uusien haasteiden kohtaa-

miseen. Inflaatio ei päässyt kovaan 
nousuun. Jokainen sotakorvaus-
ten viivästymiskuukausi merkitsi 
5 %:n myöhästymissakkoa. Sak-
kokorkoja tuli ja sotakorvaus-
ten määrä kaksinkertaistui, koska 
Neuvostoliitto edellytti sotakorva-
usten maksamista vuoden 1938 
hintatason mukaan.  Neuvostoliit-
to kuitenkin helpotti sotakorvaus-
määriä myöhempinä vuosina. Sii-
tä huolimatta 10 % valtion tuloista 
kului sotakorvauksiin.

Wahlforss pyrki säilyttämään 
yhtiön pääoman reaaliarvon pi-
tääkseen yhtiönsä taloudellises-
ti kilpailukykyisenä siirryttäessä 
sotakorvausajan yli. Rinnan sota-
korvaustuotteiden viennin kans-
sa toimitettiin konepajatuotteita 
ja aluksia Neuvostoliittoon. Vaa-
san konepajan sotakorvaustoimi-

tusten osuus oli lähes puolet 1947 
–1950. Kotkan Konepajassa työs-
kenteli enimmillään 200 henkilöä. 
Toimintaan kuuluivat muun mu-
assa laivojen korjaukset ja niiden 
varustaminen, veturien, hinaajien, 
sahojen ja vanerikoneiden osien 
valmistaminen.  Laivanrakennus-
teollisuus nousi menestyksellises-
ti kansainväliseen kilpailuun mu-
kaan. Yhtiö sai laivatilauksia sekä 
Neuvostoliitosta että muualta. Te-
lakoiden merkittävin alihankkija 
oli Wärtsilä-yhtymän Kone ja Sil-
ta, jonka tuotteita olivat muun mu-
assa kondensaattoripaperikoneet, 
Jordan-myllyt, kuorimarummut, 
höyrykattilat ja hammasratasvaih-
teet. Vaasan ja Kotkan konepajoil-
la oli monipuolinen tuotevalikoima.   

Wilhelm Wahlforss piti huolen 
Wärtsilän taloudesta. Soteva mak-
soi Wärtsilälle hyvin ennakoita. 
Hän esitti neuvotteluissaan Miko-
janin kanssa Wärtsilän laivatoimi-
tuksen 25 %:n etumaksua. Miko-
jan tiedusteli vakuuksia. Wahlforss 
kysyi, että mistä pankista. Vakuuk-
sia ei tarvittu, koska Wärtsilä-yh-
tymään luotettiin. Zilliacus toteaa: 
”Suomen metalliteollisuus pelasti 
maan niinä vuosina. Ja yksi pelas-
tustyön tärkeimpiä johtajia oli Wil-
helm Wahlforss.” Sotakorvauskau-
tena rakennettu metalliteollisuus 
valoi perustan kansakunnan talo-
udelliselle vahvistumiselle. 

Dieselmoottorien 
valmistusta ja 
koskivoimaa

Wärtsilä oli ostanut Kruppil-
ta lisenssin dieselien valmistuk-
seen jo vuonna 1938. Ensimmäi-
set dieselmoottorit valmistuivat 
Turussa 1942. Kone ja Sillan ti-
loissa aloitettiin 1951 lisenssiso-
pimuksen puitteissa Polar-moot-
toreiden tuotanto. Ensimmäinen 
Wärtsilän suunnittelema diesel-
moottori ”Wärtsilä Vasa 24” esitel-
tiin 1960. Wärtsilä-yhtymä pystyi 
valmistamaan itse Neuvostoliit-
toon toimitettujen Voima-tyyppis-
ten jäänmurtajien dieselmoottorit. 
Moottorit koneistettiin Ruotsissa ja 
generaattorit toimitettiin Saksas-
ta. 

Arabia Ab ja 
Nuutajärven lasitehdas 

Wärtsilä-yhtymälle 
Arabian tuotanto keraamisella alal-
la kasvoi nopeasti 1937, kuten mo-
nen muunkin toimialan tulos. Ara-

Tarmo tehtävässään. Ahvenanmaa 5.–11.3.1942. SA-kuva.

Venäjän postimerkki 2009 kuvaa 
Taimyr-luokan ydinvoimakäyttöistä 
jokijäänmurtajaa, jonka 
alusrunko valmistui Wärtsilän 
Meriteollisuuden Helsingin telakalla 
1989.

Tarmo-jäänmurtaja 1963–1993. 
Eestin postimerkki 25.3.2013.
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bian työntekijöitä oli enimmillään 
yli 1500. Sodan aikana henkilöstön 
määrä vakiintui 1000:n paikkeille. 
Arabia siirtyi puulämmitykseen, 
koska hiili tarvittiin muun muas-
sa raudan valmistukseen. Raa-
ka-aine saatiin lähinnä Saksasta. 
 Ara bian tuotteita vietiin Yhdysval-
toihin 1940–41. Jatkosodan aikana 
vientimaita olivat Saksa, Pohjois-
maat ja Baltia. Kotimaahan jäi lä-
hinnä kolmannen luokan tuotteita. 
Vienti oli tärkeää. Arabia sai uuden 
9-kerroksisen rakennuksen 1943 
muiden merkittävien laajennusten 
lisäksi. Pohjakerrokseen tuli 119 m 
pitkä polttouuni ja ylempään ker-
rokseen tätä puolta lyhyempi uuni. 
Arabia hankki 1940 vuonna 1918 
perustetun Turun Posliinitehdas 
Oy:n osakekannan ja sulautti yri-
tyksen. Turun tehtaan tuotantolin-
jat valmistivat teknistä posliinia ja 
kotimaan myyntiin pitkiä valmiste-
sarjoja. Teknisen posliinin kysyn-
tä kasvoi sodan jälkeen. Työn ra-
tinalisointia ja merkittäviä teknisiä 
parannuksia tehtiin tälle Wärtsilän 
yhteyteen liitetylle tehtaalle muun 
muassa rakentamalla uudet tunne-
liuunit. Turun tehdas työllisti 1951 
lähes 400 henkeä.

Arabian tehtaiden toiminta vai-
keutui sodan päättyessä. Perin-
teinen kauppakumppani Saksa ei 
pystynyt toimittamaan raaka-ai-
neita eikä ostamaan tuotteitakaan. 
Arabia oli Ruotsin kaupan varassa, 
mutta se ei riittänyt. Kotimaan hin-
tasäännöstely piti hinnat alhaal-
la. raaka-aineiden hankinnassa oli 
ongelmia. Puolivalmis tehdas edel-
lytti rakentamista, mitä rasittivat 
nopeasti kasvaneet rakentamis-
kustannukset.  Edessä oli rahoitus-
vaje. Wärtsilä-konsernin osakeos-
ton ja uusmerkinnän kautta 1947 
ja lopulta koko Arabian koko osa-
kekanta siirtyi Wärtsilän omistuk-
seen. Uudet Arabian rakennukset 
valmistuivat 1947 ja niihin hankit-
tiin uudet koneet.  Kauppayhteydet 
laajenivat. Pian Arabian tuottei-
ta myytiin lähes 30 maahan. Ul-
komailla alettiin tuottaa halpahin-
taista massatavaraa. Arabia joutui 
muuttamaan tuotekuvaansa, mal-
listoaan ja markkinointiaan. Arabia 
palkkasi vientiedustajia, haki maa-
hantuojat, hankki lahjakkaita alan 
taitajia tuotesuunnitteluun ja val-
mistukseen, kuten Kaj Franckin. 
Arabia tarjosi Kilta-astiasarjan 
myyntiin 1950-luvun alussa.

Wärtsilä-yhtymän työtekijöi-
den määrät 31.12.1950

10 euroa 2011. Kaj Franck.

Wärtsilän toimialoja postimerkeissä.

Jäänmurtajat 5 markan kolikoissa 1972 
ja 1979 avustamassa kauppalaivaa.

Wärtsilä   134

Kone ja silta 1502

Kotka   171

Hietalahti   784

Crichton-Vulcan 2672

Pietarsaari   843

Vaasa   254

Taalintehdas   682

Arabia 2090

Turun Posliinitehdas   315

Nuutajärvi   125

Yhteensä 9572

Lähde: Wärtsilä 1834-1984

Arabia omisti Turun Posliiniteh-
taan ja hankki 1950 Notsjö Glas-
bruks Ab:n osakekannan. Wärtsilä 
osti Arabian rinnalle 1950 tulipa-
losta ja menekkivaikeuksista kärsi-
neen Nuutajärven lasitehtaan.

Wärtsilä työllisti 1950 tehtais-
saan yli 9500 henkilöä. Lisäksi on 
otettava huomioon alihankkijoi-
den, myyntiketjujen ja muiden yh-
teistyötahojen osuus tuotannon ja 
sen myynnin työllistävä vaikutus.  

Sodan jälkeen Wärtsilän telakoi-
den osuus oli yli puolet koko hen-
kilökunnan laskutuksesta. Suu-
rin vientiryhmä oli laivat ja ostaja 
Neuvostoliitto. Vuonna 1967  Hie-
talahden ja Crichton-Vulcanin tela-
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koiden työntekijöitä oli 6231ja yh-
tymän koko henkilömäärä 11880. 
Yhtymä on ollut keskeisesti laiva-
teollisuuden yritys. 

Wilhelm Wahlforss johti kaupan-
käyntiä ja hoiti rahoitusta. Hän 
päätti myös eri yksiköiden työn-
jaosta ja vastasi koko konsernin 
tuloksista. Wilhelm Wahlforss pi-
ti tarkan huolen siitä, että Wärtsi-
lä-nimi säilyy ja on ensimmäisenä 
yhtymän nimiyhdisteissä. Hän kiel-
si Hietalahden telakan toiminnan 
erillisen 100-vuotishistoriikin jul-
kaisun 1965, koska oli ainoastaan 
Wärtsilä-yhtymä, johon Hietalah-
den telakkakin kuului. Wärtsilä-
yhtymän ”isäntänä” hän neuvot-
teli eri puolilla maailmaa olevien 
kauppakumppaneiden kanssa ja oli 
mukana vielä 1960-luvulla useis-
sa Wärtsilä-yhtymän kannalta tär-
keissä luottamustoimissa. Hän 
toimi Wärtsilän hallituksen var-
sinaisena jäsenenä 1939–1969. 
Vuonna 1965 monialayritys muut-
ti nimensä Oy Wärtsilä Ab:ksi. Yh-
tiöön kuului tuolloin konepaja- ja 
telakkatoimialan lisäksi Abloy, Ara-
bian posliinitehdas ja Iittalan lasi-
tehdas.

Wärtsilän tuotantosuuntien li-
sääntyessä ja vahvistuessa yhtiös-
sä koettiin koulutetun työvoiman 
puutetta. Valtion teknisen alan 
koulutus ei vastannut kysyntää. 
Teknisen alan huippuosaajia tarvit-
tiin, mutta koulutusta ei ollut riit-
tävästi. Myöskään perinteinen työ-
paikoilla ollut ammattityövoiman 
koulutus tarvitsi rinnalleen laa-
jemman koulutusrintaman. Wärt-

Finnjet postikortti. Auto- ja 
matkustajalautta Finnjet valmistui 
Wärtsilän Hietalahden telakalta 1977. 

Oy Wärtsilän Ab osakekirja 1976.

Finnjet erikoisleima 13.3.1992. 
Saubere Meere. 
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silä alkoi sotakauden jälkeen suun-
nitella toimialojensa ammatillista 
koulutusta. Yhtiö tuki taloudelli-
sesti merenkulun edistämissääti-
ön toimintaa kannustaakseen tek-
niikan opiskelijoita hakeutumaan 
laivanrakennusinsinöörikoulutuk-
seen. Valmistuneiden Insinöörien 
ja teknikoiden määrä osoittautui 
tarvetta pienemmäksi. Toisaalta 
kasvavaa tarvetta ei arvioitu tar-
peeksi suureksi. 

Wärtsilä ylimääräinen yhtiö-
kokous päätti Wilhelm Wahlfors-
sin aloitteesta 1960 perustaa sää-
tiön, jonka tavoitteena oli perustaa 
Joen suuhun Wärtsilän teknillinen 
oppilaitos, joka käsittäisi teknisen 
opiston ja teknisen koulun. Karja-
lan ja karjalaisten ystävä Wilhelm 
Wahlforss muurasi WTOL:n pe-
ruskiven 28.3.1961. Wärtsilä lah-
joitti oppilaitoksen arvoltaan 310 
miljoonaa markkaa. Yksi ehto pi-
ti kuitenkin täyttää: oppilaitoksen 
tuli pitää Wärtsilä nimessään W-al-
kukirjain. 

Wahlforss ei unohtanut poh-
joiskarjalaisia. Wärtsilä piti Uu-
den Värtsilän sulattoa käynnissä 
kannattavuuspulmista riippumatta 
vuoteen 1967. Joensuuhun valmis-
tui Wärtsilän lukkotehdas 1968. 
Ensimmäinen laajennusvaihe ra-
kennettiin 1972. Tämän jälkeen 
tehtaan valmistuskapasiteetti oli 
kaksi miljoonaa lukkoa ja 50.000 
ovensulkijaa vuodessa. Ulkomaille 
vietiin aluksi noin kolmasosa tuo-
tannosta. Lukkotehtaan yhteyteen 
perustettiin valimo.  Security En-
gineering kehitteli sulkijajärjes-
telmään muovisen kortin ja siihen 
liittyvän kortinlukulaitteen.  Tuote-
kehittely jatkui. Tuotanto ja mark-
kinat kasvoivat.

Helsingin telakan yhteyteen ra-
kennettiin 1958 ammattikoulu. 
Turun telakka sai ammattikoulun 
1968. Niiden tehtävänä oli täyden-
tää ammattikoulutusta ja antaa 
koulutusta Wärtsilän pitkälle eriy-
tyneiden vaatimusten mukaisesti. 

Wilhelm Wahlforss sai vuorineu-
voksen nimen ja arvon 1941. Hä-
net vihittiin tekniikan kunniatoh-
toriksi 1949. Hänen elämäntyönsä 
Wärtsilän Oy:ssä ja Wärtsilä-yhty-
mässä on arvioitu poikkeuksellisen 
ansiokkaaksi. Hän ehti toimia usei-
den suurten yritysten johtokunnis-
sa. Hän vahvisti menestyksellisesti 
Wärtsilä-yhtymän asemaa neu-
votteluissaan kotimaisten ja ulko-
maisten korkeimman tason poliit-
tisten päättäjien, virkamiesten ja 
yritysmaailman edustajien kans-

Presidentit –mitalisarja  Wilhelm Wahforssin työkaudelta.

Finlandian Filateelisen risteilyn 12.–13.10.1984 erikoisleimapostikortti. 
Finlandia valmistui Hietalahden telakalta 1967.
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Abloy Oy Joensuun tehdas Wahlforssinkatu 20.  Wärtsilä siirsi 1968 
Helsingin Sörnäisen tuotannon Joensuuhun. Wärtsilä Oy myi koko 
omistuksensa Assa Abloy:ssa. Omistajavaihdosten jälkeen Suomessa 
valmistetaan tänään Abloy-tuotteita Joensuun ja Björkbodan tehtailla. 

sa. Sotakorvaus- ja kauppaneu-
votteluissa Neuvostoliiton osapuoli 
piti arvossa Wahlforssin suoruutta, 
jämäkkyyttä ja asiantuntemusta. 

”Karjalaa takaisin”
Karjala ja karjalaiset olivat lähellä 
Wilhelm Wahforssin sydäntä. Hän 
yritti vielä 1946 vaikuttaa Suomen 
rauhanneuvotteluvaltuuskunnan 
sotakorvausasiantuntijana Parii-
sissa siihen, että uusi raja vedet-
täisiin ”Laatokasta pitkin Suvanto-
Humaljoki-linjaa Suomenlahteen”. 
Näin Karjalan pohjois- ja keskiosat 
jäisivät Suomen puolelle. Wahl-

forss perusteli laaja-alaisesti eh-
dotustaan muun muassa sillä, että 
tuon alueen, johon Värtsiläkin kuu-
lui, teollisuuslaitokset helpottaisi-
vat taloudellisten sotakorvausten 
suorittamista. Lisäksi hän perus-
teli, että ehdotettu raja olisi noin 
100 km:n päässä Leningradista – 
huomattavasti kauempana kuin 
Neuvostoliiton ennen sotaa vaati-
ma raja veto 50–60 km:n päähän 
Leningradista vedetty valtakuntien 
raja. Hän pyysi harkittavaksi esi-
tyksen ottamista valtuuskunnan 
käsittelyyn. Myöhemmin Wahlforss 
totesi ”Karjala takaisin” yritysten-
sä jälkeen vastatessaan Värtsilän 

kunnanvaltuuston puheenjohtajan 
huhtikuussa 1968 lähettämään kir-
jeeseen Värtsilän vanhan kunnan 
alueen ostamisesta Suomelle, et-
tä ajatus on mahdoton. Molotov oli 
tyrmännyt Wahlforssin rajansiirto-
ehdotukset Pariisissa 1946. Paasi-
kivi ja Kekkonen näkivät rajansiir-
toasian käsitellyksi. Suurlähettiläs 
Kovalev oli muutamaa viikkoa en-
nen Wahlforssin kirjettä 1968 an-
tanut lausunnon, että rajanmuu-
tokset eivät tule kysymykseen.  

Wärtsilän pitkäaikaisen pääjoh-
tajan ja Karjalan ystävän Wilhelm 
Wahlforssin lähes 78 vuoden elä-
mänkaari päättyi juhannusaattona 
1969 läheistensä luona Espoossa. 
Wärtsilä jatkoi toimintaansa edel-
leen laajalla rintamalla.

Lähteitä:
Paavo Haavikko: Wärtsilä 1834–
1984. Wärtsilä-yhtiön ja siihen lii-
tettyjen yritysten kehitysvaiheita 
kansainvälistyväksi monialayrityk-
seksi. Porvoo 1984.
Unto Martikainen (toim.): Vireä 
Vanha Värtsilä. Värtsiläisten Seura 
ry. PR-OFFSET, Joensuu 2012.
Benedict Zilliacus: Wilhelm Wahl-
forss. Porvoo 1984.
Tekniikka ja Talous 2014.
Wärtsilän tiedotteet, Wärtsilän vi-
ralliset sivut (http://www.vartsi-
la.com).
Wärtsilä – Wikipedia.
Karjalainen 10.1.2014.
Kuvat SA-kuva, Pohjois-Karjalan 
museo (PKM) ja Raimo Vänskän 
arkisto.

Insinööritoimisto 
Matti Salonen Ky
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Ensimmäisen maailmanso-
dan myötä Venäjää koette-
li inflaatio, jonka seurauk-

sena alkanut pula vaihtorahoina 
käytetyistä kolikoista laajeni vä-
hitellen koko Venäjän valtakunnan 
alueelle. Kun kolikoissa käytetyn 
metallin arvo kohosi yli niiden ni-
mellisarvon, ihmiset alkoivat haa-
lia kupari-, hopea- ja kultarahoja 
pöytälaatikoihinsa sen sijaan, että 
olisivat laittaneet ne takaisin kier-
toon. Yksityishenkilön kannalta 
ajateltuna vaihtorahojen keräämi-

Tilapäiset maksuvälineet, 
vaihtorahamerkit 1915–1917

1, 2 ja 3 kopeekan vaihtoraha-
merkkien taustapuolella kerro-
taan merkin arvoksi vastaava ra-
hamäärä kuparissa ja 10, 15 ja 
20 kopeekan vaihtorahamerkki-
en taustapuolella puolestaan vas-
taava rahamäärä hopeassa. Rup-
lan kiinteän vaihtokurssin mukaan 
1 rupla vastasi 2,67 markkaa, niin-

Ratkaisuna vaihtorahaongel-
maan otettiin vuonna 1915 koli-
koiden rinnalle paperisia vaihtora-
hamerkkejä, joiden painamiseen 
käytettiin vuonna 1913 julkaistun 
Romanov-postimerkkisarjan pai-
nolaattoja. Ensimmäisenä julkais-
tiin hoperahan korvaavat 10, 15 ja 
20 kopeekan vaihtorahamerkit ja 
vuonna 1917 kuparirahan korvaa-
vat 1, 2 ja 3 kopeekan vaihtoraha-

nen oli hyvinkin kannattavaa, sil-
lä säilyttiväthän jalometallit arvon-
sa paremmin kuin esim. markka, 
jonka arvo putosi alle kolmannek-
seen vuosien 1914 ja 1917 välise-
nä aikana.

Valtiontalouden näkökulmasta 
katsottuna tilanne oli kokonaan toi-
nen, niinpä kolikoiden kerääminen 
luokiteltiinkin yhteiskuntaa vahin-
goittavaksi rahakeinotteluksi, joka 
piti saada pikimmiten loppumaan. 
Syksyllä 1915 tilanteeseen puuttui 
myös Suomen kenraalikuvernööri 

antamalla Suomen suuriruhtinas-
kunnassa määräyksen, joka kiel-
si ostamalla kokoamasta, itselleen 
vaihtamasta tai tahallisesti pitä-
mästä hallussaan enemmän vaih-
torahaa kuin mieskohtainen tarve 
vaati. Kiellon rikkojaa saattoi pa-
himmillaan odottaa 8000 markan 
sakko tai hänet voitiin tuomita jopa 
3 kuukaudeksi vankeuteen. Vaih-
torahapula oli kuitenkin jo synty-
nyt, eivätkä kolikot määräyksistä 
huolimatta enää palanneet takai-
sin kiertoon.
 

merkit. Venäläisten rahojen tapaan 
kaikki edellä mainitut merkit olivat 
käytössä myös silloisessa Suomen 
suuriruhtinaskunnassa.

Pikaisesti katsottuna vaihtoraha-
merkit olivat täysin saman näköi-
siä kuin vastaavat postimerkit. Nii-
den koko oli sama, painovärit olivat 
samat ja ne oli myös hammastet-
tu postimerkkien tavoin. Erona oli 
vaihtorahamerkeissä käytetty pos-

timerkkipaperia paksumpi ja kes-
tävämpi kartonkipaperi, minkä 
lisäksi jokaisen merkin taustapuo-
lelle oli painettu käyttötarkoitusta 
selventävä venäjänkielinen teks-
ti. Lisäksi osassa 1 ja 2 kopeekan 
merkkejä oli merkin arvo poik-
keuksellisesti myös lisäpainamana 
merkin kuvapuolella.
 

pä 10 kopeekan vaihtorahamerkki 
oli Suomessa arvoltaan 25 pennin 
hopearahan suuruinen. Kun Venä-
jän vallankumouksen myötä ruplan 
kurssi aikanaan romahti, muuttui-
vat vaihtorahamerkit käytännössä 
arvottomiksi. Tuossa vaiheessa ki-
lo hopearahoja olisi ollut huomat-
tavasti arvokkaampi sijoitus kuin 

sitä vastannut 5 kiloa jätepaperia 
vaihtorahamerkkien muodossa.

Taskusta toiseen kulkeneet vaih-
torahamerkit eivät säilyneet kovin-
kaan pitkään hyvässä kunnossa. 
Vaikka paperi olikin kartonkia, se 
ei useinkaan kestänyt kovaa kulu-
tusta. Samassa ajassa, jonka ku-
luessa kolikot ehtivät hädin tuskin 
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menettää lyöntikiiltonsa, vaihtora-
hamerkit kuluivat miltei tunnista-
mattomiksi. Monet käytössä olleet 
ja tähän päivään säilyneet vaihto-
rahamerkit ovatkin niin kärsineitä, 
että niillä on lähinnä vain muistoar-
vo. Toisaalta vaihtorahamerkkejä 
on säilynyt runsaasti myös täysin 
käyttämättöminä ja ajoittain niitä 
näkee myynnissä jopa kokonaisina 
100 kappaleen arkkeina

Vaihtorahamerkit 
postimerkkeinä

Vaikka vaihtorahamerkit olivatkin 
aivan postimerkkien näköisiä, nii-
den käyttö postimerkkeinä oli pää-
sääntöisesti kiellettyä. Niitä ei ol-
lut tarkoitettu postitustarkoituksiin 
käytettäviksi, eikä niitä postimer-
keistä poiketen ollut myöskään 
liimoitettu. Poikkeuksena edellä 
mainittuun kieltoon on lyhyehkö 
aikajakso 21.10. - 18.12.1915, jol-
loin vaihtorahamerkkejä sai käyt-
tää myös postimerkkeinä. Tuon 
ajan ulkopuolella leimatut vaihto-
rahamerkit on kiellosta huolimatta 
kelpuutettu posteissa joko vahin-
gossa tai toisinaan myös tarkoituk-
sellisesti. Myös Suomessa leimat-
tuja rahamerkkejä liikkuu silloin 
tällöin keräilymarkkinoilla, vaikka-
kin oikean postitaksan mukainen 
aidosti kulkenut postilähetys on jo 
pieni harvinaisuus.

Juha Marienberg

Helsinki 23.3.1918 Viipuri 28.10.1915 Koivisto 9.11.1915

10 kopeekan vaihtorahamerkki postilähetyksellä 
Venäjältä Suomeen. Pietari 2.8.1916.

15 kopeekan vaihtorahamerkki suomalaisella 
postilähetyksellä. Mikkeli 8.11.1916.

20 kopeekan vaihtorahamerkki suomalaisella 
postilähetyksellä. Kuopio 25.11.1915.
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Eurokeräily vuodesta 2014 
Teksti: Juha Pöllänen, eurokolikkokeräilijä

Eurokolikoiden keräily on tar-
jonnut jälleen uusia haastei-
ta harrastajilleen riippumatta 

oletko ns. varianttikeräilijä (kerä-
tään vain mallikappaleet maittain, 
mm. Suomella 2 varianttia toistai-
seksi 1999–2006 ja 2007–, mut-
ta Belgialla jo 4 varianttia 1999–
2006, 2007, 2008–2013, 2014–) 
vai haluatko joka maalta täydelli-
sen vuosisarjan joka vuosi. Kolme 
valtiota on uudistanut kolikoiden-
sa ulkoasun kansalliselta puolelta 
hallitsijan vaihtumisen myötä. Li-
säksi euroa valuuttanaan käyttä-
vät EU-maat ovat saaneet täyden-
nystä Latvialla ja Andorralla tänä 
vuonna.

Belgiassa kuningas Albert II (ku-
ninkaana 1993–2013) vaihtui Phil-
lippeksi maan kansallispäivänä 
21.7.2013 ja niinpä Belgian eu-
rokolikoita komistaa jatkossa hä-
nen muotokuvansa.

Myös naapurimaa Hollannis-
sa (tai Alankomaissa, kuten maa-
ta myös kutsutaan) vallanvaih-
to tapahtui alkuvuodesta 2013 
(30.4.) ja kuningatar Beatrix vaih-
tui kuningas Alexander-Willemik-
si. Willem on pitkään aikaan en-
simmäinen miespuolinen hallitsija 
maassa. Itse asiassa edellisen ker-
ran mies on ollut vallassa Hollan-
nissa yli 120 vuotta sitten. Val-
lanvaihtuminen Hollannissa näkyi 

myös erikoiseurojen rintamalla kun 
vuonna 2013 valmistettiin Double 
Portrait I (=kaksoismuotokuva) 2 
€-erikoiseuro ennustamaan tule-
vaa vallanvaihtoa. Kolikossa ku-
ningatar Beatrixin (kuningattarena 
1980-2013)  takaa näkyy jo tule-
van kuninkaan sivuprofiili. Tänä 
keväänä vallanvaihdon jälkeen il-
mestyi kolikon kakkosversio, jossa 
kuningatar on vetäytynyt taustal-
le ja edessä on uuden kuninkaan, 
Willemin, sivuprofiili. Myös katseen 
suunta on vaihtunut. Kolikon nimi 
on Double Portrait II, tietenkin. 

Kolmas ”vallanvaihto” (jos si-
tä voi siksi kutsua) tapahtui Va-
tikaanivaltiossa, kun paavi Bene-
dictus XVI ( paavina 2005–2013) 
yllätti koko Euroopan ja ilmoit-
ti luopuvansa paikastaan maail-
man pienimmän valtion johdos-
sa terveydellisiin syihin vedoten 
28.2.2013. Lyhyen Sede Vacan-
te (= tyhjä tuoli) ajan jälkeen uu-
deksi paaviksi valittiin argentiina-
lainen Jorge Mario Bergoglio,  joka 
otti kirkolliseksi nimekseen Fran-
ciscus. Sede Vacante-ajasta jäi 
meille muistoksi 2 € erikoislyönti, 
johon on kuvattu sinetin kuva, jolla 
valitsijakomitean ovet sinetöidään 
heidän vetäytyessä valitsemaan 
seuraavaa paavia. Ensimmäisen 
kerran Sede Vacante rahoja näh-
tiin vuonna 2005 kun Paavali kuoli 

ja Benedictus XVI tuli valituksi seu-
raavaksi paaviksi. Sinetin kuvalla 
varustetuista kolikoista tehtiin ky-
seisen vuoden toinen BU-vuosisar-
ja (60.000 kpl). Sede Vacante 2 € 
2005 onkin yksi kalleimmista ns. 
normikakkosista mitä on koskaan 
valmistettu.

Uusista, euroa valuuttanaan 
käyttävistä, maista Latvia ennät-
ti valmistamaan kolikkonsa he-
ti alkuvuodesta, mutta Andorran 
kolikoiden julkaisua olemme saa-
neet odottaa ja odottaa. Lisäksi en-
si vuonna Liettua valmistaa omat 
eurokolikkonsa ja rahakauppiaat 
ovat ilmoittaneet 2015 kolikoiden 
olevan myynnissä jo Joulukuussa, 
kuten Virokin teki aikoinaan (= Vi-
ro alkoi käyttää euroja 1.1.2011 
mutta kolikot olivat myynnissä jo 
Joulukuussa 2010). Saa nähdä 
kummat kolikot näkevät päivänva-
lon ensin, Andorran 2014 vai Liet-
tuan 2015? 

Lisäksi ensi vuonna Espanja uu-
distaa kolikkonsa Juan Carlos I:n 
luovutettua kruununsa 19.6.2014 
pojalleen Felipe VI:lle.

Metalliasennus  
Timo Räsänen Oy

Viritie 21, 80160 Joensuu
Puh. 0500 374 755
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Muista tarkistaa aina vaihtorahasi
Teksti: Juha Pöllänen, eurokolikkokeräilijä

Joskus sinua saattaa lykästää 
ja voit saada vaihtorahana 

kolikon, jollaista ei pitäisi kier-
rosta edes löytyä! Tämä kirjoi-
tus on kertomus eräästä tällai-
sesta tapauksesta Huhtikuulta 
2014. 

Ajelin töistä kotiinpäin kun 
kännykkäni soi äkkiä ja hyvä 
ystäväni Isotalon Juha soitte-
li: ”Moro. Ajelit just vastaan.” Ai 
enpä huomannu lainkaan, vas-
tasin hänelle. Vaihdettuamme 
kuulumiset Juha kysyi minulta 
”Arvaa minkä kiertokolikon löy-
sin työkaverin lompakosta?” ”No 
Italian 1 euro 2004 tai 2005, ar-
vasin, sillä olimme kumpikin löy-
täneet melko harvinaisen (kier-
tokolikoksi) Italian 2004 1 €:n 
lähiaikoina ja niitä näytti olevan 
liikenteessä. Ei, Juha vastasi. 
San Marinon erikoiseuro 2009. 

Olin aivan ällikällä lyöty. Ko-
likko, jota on valmistettu vain 
130.000 kappaletta ja joita pi-

täisi löytyä vain blistereissä? Tai-
sipa oikea jalkakin reagoida sen 
verran, että Mazdan nopeusmit-
tari pompsahti äkisti. Juha ker-
toi tarkistaneensa töissä työka-
verinsa vaihtokolikoita, jolloin 
hänen katseensa osui välittö-
mästi erääseen kolikkoon. Ky-
seinen kolikko oli aivan normaa-
listi muitten kolikoiden joukossa 
ja olisikin päätynyt esim. peli-
automaattiin tai pysäköintimit-
tariin ellei Juha olisi pelastanut 
sitä ja ostanut löydön työkave-
riltaan, koska hän tiesi varmuu-
della minun olevan siitä erittäin 
kiinnostunut.. Kaiken kukkurak-
si työkaveri möi kolikon Juhalle 
erittäin edullisesti ja Juha puo-
lestaan minulle erittäin edulli-
seen hintaan (mm. Huuto.Ne-
tistä hän oli varmuudella saanut 
paremman hinnan siitä). 

Loppu hyvin kaikki hyvin ja 
kolikko komeilee nyt minun 
kierrosta löytyneiden erikois-

kakkosten kansiossa ja siitä 
saan olla kiitollinen Juhan tark-
kaavaisuudesta.

Olen onnistunut haalimaan 
muutaman muun erikoisen löy-
dön vuosien varrella: Malta 
2011 2 €, Malta 2012 2 €, Malta 
2 € TYE, Malta 2013 2 €cc, San 
Marino 2004 1 €, Vatikaani 2011 
20 cent, Vatikaani 2012 10 cent 
(nämä kaikki olen ostanut Huu-
to.Net:istä tai ystäväni ovat os-
taneet ne puolestani esim. Ro-
vaniemen markkinoilta) sekä 
lisäksi olen saanut itse Prismas-
ta vaihtorahoina Saksan 2003 J 
20 centtisen ja se oli niin kulu-
nut, että hyvä etten vahingossa 
laittanut sitä takaisin kiertoon. 
Kyseinen kolikko maksaa esim. 
Saksassa n. 8 € erikseen ostet-
tuna ja käyttämättömänä.

LVI-ALAN TYÖT
www.mt-lvi.fi

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

Mt-lvi@netti.fi

Rahaliike 
Lehtola&Lehtola Oy

 
Ostamme, myymme Suomi-setelit ja -kolikot.

Valikoimastamme löytyy myös
eurokolikot ja keräilyyn liittyvät tarvikkeet.

Ilmarisenkatu 8
 33100 Tampere

p. 03 2122316, 0400 130 722
www.llshop.fi
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Kolikkoharvinaisuuksia
Paavo Pölönen 

Löytynyt Keski-
Suomesta virheellinen 

rahaerikoisuus.
5 € 2014, Pohjolan luonto erämaa. 
Raha on lyöty pelkästään ulkoke-
hän metalliin. Painoa kolikolla on 
8,05 g, oikea kaksimetallinen ko-
likko painaa 9,8 g. Kyseessä on 
erittäin harvinainen tapaus, koska 
tiedossa on tällä hetkellä vain tämä 
yksi kappale.

Löytö 2
Virheellinen kolikko 50 p 1973. Ra-
ha on lyöty kuparinikkelimarkan ai-
hiolle, jossa näkyvissä myös mar-
kan reunateksti ”Suomi Finland”. 
Kolikon paino on 6,32 g. Normaa-
li 50 pennin raha on lyöty alumii-
nipronssiin ja sen paino on 5,5 g.

Tätä väärälle aihiolle lyötyä vii-
sikymmentäpennistä tunnetaan 
myös vuodelta 1971. Molempia ta-
pauksia tunnetaan kuitenkin vain 
muutama kappale. Tällainen raha 
50 p 1973 myytiin Pohjois-Karja-
lan Numismaatikkojen huutokau-
passa 9.12.1992 hintaan 6100 mk 
(1027 €). 

Tietoja näistä sekä muista eri-
koisuuksista otetaan vastaan
Timo Ruotsalainen
timo.ruotslainen@atlaspoint.fi
0500 572 712

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

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

Tarjoamme asiakkaillemme laadukkaita 
renkaita ja vanteita kilpailukykyiseen hintaan.

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

www.jvvarustelut.fi

Yläsatamakatu 9 B, 80100 Joensuu
www.karelcom.fi
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Kultakuumeessa kuultua 
Kari Tahvanainen

Radio Ykkösen Kultakuume-oh-
jelmassa 14.7. haastateltiin 

erästä joensuulaiskeräilijää kysy-
en, oletko suuruudenhullu. 

Ohjelman esittelytekstissä ker-
rotaan: ”Kyösti Kakkonen tunne-
taan miljonäärinä ja halpakaupan 
keisarina. Bisneselämän lisäk-
si hän on osallistunut aktiivisesti 
suomalaisen designin tukemiseen 
ja näyttelyiden järjestämiseen. 
Kakkosen keramiikka- ja lasitaide-
kokoelma on Suomen suurin. Kul-
takuume vieraili Kakkosen kotona 
Joensuussa ja kysyi, mihin hän ke-
räilyllään tähtää ja miten hän ke-
hittäisi suomalaista kulttuurielä-
mää.” 

Suomalaista designia Kakko-
nen on keräillyt jo pari kolme vuo-
sikymmentä. Kokoelmia on ollut 
usein esillä Suomen museoissa; 
viime vuonna kokoelmia oli nähtä-
villä kolmessa museossa. Seuraa-
vaksi vuorossa ovat Japanin mu-
seot. 

Tuomas Karemon haastattelussa 
Kakkonen kertoi harrastuksestaan. 
Seuraavassa muutamia katkelmia 
haastattelusta. Ohjelma on kuul-
tavissa kokonaisuudessaan Ylen 
Areenassa: areena.yle.fi/radio

Oletko 
suuruudenhullu? 

– En haluakaan ymmärtää kysy-
mystä väärin. Mutta ei tässä sel-
laista tunnetta pääse syntymään. 
Tämä harrastetoiminta on varsin 
epäitsekästä. Tähän sitoutuu ra-
haa, tavallaan vapaaehtoisesti si-
joitan tähän kansallisperintöön. 
Jos on tällainen pyyteetön alue, 
hyvän motiivin kohde, niin sitä 
laajentaen vaikka äärettömyyteen 
saakka, siinä ei ole suuruudenhul-
luudesta kysymys. Siinä on toisen-
laiset motiivit. 

– Harrastus on tehnyt minusta 
inhimillisemmän. Koen taiteen pit-
käaikaisena harrastajana tulleeni 
toisenlaiseen arvomaailmaan. Tä-
mä keräysharrastus on pehmen-
tänyt niitä kalansilmäisen yritys-
johtajan kovia arvoja. On pakko 
nähdä asioissa montakin erilais-
ta näkökulmaa. Kun taidetta tulki-
taan ja eletään sen kanssa, siinä 
jää niin monta näkökulmaa, ja tä-
tä kautta myös yritysjohtajan työ-
hön löytyy hyvin inhimillinen näkö-
kulma. 

– Kerääjä on jonkinlainen hams-
teri, itsekäs ja tahtoo saada kaik-

ki ne esineet. Mutta on sekin, mikä 
on se tapa: jos sydämessään oi-
keasti kerää ja on pyyteettömiä in-
tressejä. Koen olleeni pelastamas-
sa suomalaista designkulttuuria. 
Erityisesti 1990-luvun laman ai-
kaan, kun suomalaiset eivät tun-
nistaneet vielä designia omakseen, 
ei ollut nykyistä designboomia, olin 
usein vastavoima, joka mahdollisti 
sen, että näiden hienojen suoma-
laisten taiteilijoiden töitä jäi Suo-
meen eivätkä valuneet ulkomaille. 

– Kun itse on ollut vilpittömäl-
lä mielellä keräämässä, tilaisuuk-
sia on vain putkahtanut itsestään. 
On ollut mahdollisuus löytää hy-
viä esineitä. Minun tapauksessani 
niitä suorastaan tarjotaan ja tah-
dotaan, että ne päätyisivät minun 
kokoelmaani. Monet asiat kulkevat 
ihmeellisiä teitä. 

– Vähintään viikkotasolla olen 
tehnyt jotain kokoelmieni eteen. 
Designin keräämisen aloitin 
1980-luvun loppupuolella. takana 
on noin 25 vuotta.  
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Numismaatikot olivat yhteistyökumppanimme LähiTapiolan vieraina Joensuussa torstai-iltana 11.9. Kuvassa 
Teemu Kortelainen, Matti Virrantalo, Timo Ruotsalainen ja LähiTapiola Idän toimitusjohtaja Juha Mäkinen. 
Juttua LähiTapiolasta on luvassa Rajan Rahan seuraavaan numeroon. Kuva: Teemu Kortelainen

Bilbaossa, palkinnot parhaan koripallon 
kannattajateamille, Suomen "susijengille". 
Awards the best basketball team supporter for 
Finland "susijengi" in Bilbao. 
Terveisin, Regards Timo J. Ruotsalainen

Tuulilasin 
vaihto ja korjaus!

Karjalan
Purku-Pojat
lylykoskentie 27, joensuu

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

www.karjalanpurkupojat.fi
meiltä purkuosat • ostamme kolariautoja

0400 229 800

NSG Group Flat Glass Business
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Rahanarvonkerroin 1860–2013  
– avuksi arviointiin

Vuosi KERROIN 
2013=1,000

Vuosi KERROIN 
2013=1,000

Vuosi KERROIN 
2013=1,000

Vuosi KERROIN 
2013=1,000

1860 4,9404 1900 4,4757 1940 0,2959 1980 0,4885

1861 4,4757 1901 4,5321 1941 0,2492 1981 0,4360

1862 3,8115 1902 4,5321 1942 0,2109 1982 0,3990

1863 4,0961 1903 4,5835 1943 0,1871 1983 0,3675

1864 4,3261 1904 4,5321 1944 0,1765 1984 0,3435

1865 4,2300 1905 4,5835 1945 0,1260 1985 0,3244

1866 4,5835 1906 4,3788 1946 0,0789 1986 0,3132

1867 4,2803 1907 4,2300 1947 0,0607 1987 0,3021

1868 4,3261 1908 4,0551 1948 0,0451 1988 0,2880

1869 4,7517 1909 4,0961 1949 0,0444 1989 0,2702

1870 5,0015 1910 4,0961 1950 0,0389 1990 0,2547

1871 4,6966 1911 3,9271 1951 0,0334 1991 0,2446

1872 4,3788 1912 3,8523 1952 0,0321 1992 0,2384

1873 4,3788 1913 3,8523 1953 0,0317 1993 0,2335

1874 4,0551 1914 3,8523 1954 0,0322 1994 0,2310

1875 4,0551 1915 3,3210 1955 0,0334 1995 0,2287

1876 4,0551 1916 2,4537 1956 0,0299 1996 0,2274

1877 4,1862 1917 1,2308 1957 0,0263 1997 0,2246

1878 4,6427 1918 0,3641 1958 0,0241 1998 0,2215

1879 5,0015 1919 0,4107 1959 0,0238 1999 0,2190

1880 4,4757 1920 0,4111 1960 0,0230 2000 0,2118

1881 4,2300 1921 0,3290 1961 0,0226 2001 0,2065

1882 4,5321 1922 0,3382 1962 0,0217 2002 1,2091

1883 4,6966 1923 0,3358 1963 2,0654 2003 1,1986

1884 4,7517 1924 0,3293 1964 1,8716 2004 1,1963

1885 5,0641 1925 0,3178 1965 1,7855 2005 1,1861

1886 5,5792 1926 0,3257 1966 1,7179 2006 1,1656

1887 5,7477 1927 0,3192 1967 1,6264 2007 1,1371

1888 5,6671 1928 0,3125 1968 1,5007 2008 1,0927

1889 5,3487 1929 0,3144 1969 1,4672 2009 1,0926

1890 5,1364 1930 0,3412 1970 1,4283 2010 1,0795

1891 4,5321 1931 0,3709 1971 1,3412 2011 1,0433

1892 4,3261 1932 0,3759 1972 1,2519 2012 1,0148

1893 4,5835 1933 0,3850 1973 1,1205 2013 1,0000
1894 5,0641 1934 0,3920 1974 0,9544

1895 5,2025 1935 0,3864 1975 0,8100

1896 5,1364 1936 0,3861 1976 0,7085

1897 4,9404 1937 0,3666 1977 0,6289

1898 4,7517 1938 0,3592 1978 0,5847

1899 4,5835 1939 0,3502 1979 0,5450

Kertoimella voidaan muuttaa vuo-
sien 1860–2001 markat ja vuosi-
en 2002–2012 eurot vuoden 2013 
euroiksi.

Vuodet 1921–2013 perustuvat 
viralliseen elinkustannusindeksiin. 
Vuodet 1860–1914 perustuvat eril-
listutkimuksiin ja ovat epävirallisia, 

kuten myös vuosien 1914–1920 
luvut. Laskelmassa on huomioitu 
vuoden 1963 rahanuudistus sekä 
vuoden 2002 euroon siirtyminen.
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Nykyiset ja entiset pankkialan miehet. Löysin 
Arpakokoelmastani tällaisen talletustodistuksen: 
5 mk 1914. Tehän harjoitatte/harjoititte koron 
laskentaa. Tässä tehtävä euroiksi muutettuna. 
– Kysynkin, minkä arvoinen korkoineen tämä on 
tänään 100 vuoden päästä. Käsittääkseni se on 
lunastuskelpoinen. 

Timo Ruotsalainen
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Euroväärennökset Suomessa  
alkuvuonna 2014

Suomessa liikkeessä olevasta setelistöstä löydettiin vuoden 2014 ensimmäisen puoliskon 
aikana 188 euroseteliväärennöstä. ”Väärennösten määrä oli vuoden ensimmäisen puo-
liskon aikana keskimääräistä pienempi verrattuna puolivuotistilastoihin kolmen vuoden 
ajalta”, kertoo järjestelmäasiantuntija Tanja Raita Suomen Pankin rahahuolto-osastosta. 
Vuonna 2013 löydettiin yhteensä 427 väärennöstä: ensimmäisellä vuosipuoliskolla 226 
ja jälkimmäisellä puoliskolla 201.

Ajanjakso 1/2011 2/2011 1/2012 2/2012 1/2013 2/2013 1/2014

Väärennösten luku-
määrä 

406  421 248 372 226 201 188

Alkuvuonna 2014 Suomesta löydetyistä eriarvoisista seteleistä oli eniten 50 euron vää-
rennöksiä, yhteensä 63. Seuraavaksi eniten oli 20 euron väärennöksiä (53) ja 100 eu-
ron väärennöksiä (32).

Euroseteleissä on useita turvatekijöitä, joilla setelin aitous voidaan tarkastaa käyttämällä 
eurojärjestelmän julkaisuista tuttuja yksinkertaisia testejä: tunnustelemalla setelin pai-
natusta, katsomalla seteliä ja kallistelemalla sitä. Jos on epävarma yksittäisen setelin ai-
toudesta, väärennökseksi epäilemäänsä seteliä kannattaa verrata sellaiseen, jonka tie-
tää olevan aito. Ohjeita ja oppaita 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:
järjestelmäasiantuntija Tanja Raita Suomen Pankista, puh. 010 831 3448
rikoskomisario Jukka Martikainen Keskusrikospoliisista, puh. 0295 48 6598

On hyvä varautua 
kylmään talveen!

Intiaanit kysyvät uudelta päälliköl-
tään, tuleeko talvesta kylmä vai 
lauha. Koska nuori päällikkö ei ole 
oppinut esi-isiensä tapoja, hän ke-
hottaa heitä kaiken varalta kerää-
mään polttopuita ja sitten soittaa 
ilmatieteen laitokselle kysyen, et-
tä tuleeko talvesta ankara. 

Siltä näyttää, sieltä vastataan.
Päällikkö kehottaa kansaansa 

Huumorinurkka

keräämään lisää polttopuita. Vii-
kon kuluttua hän soittaa taas sää-
tieteilijöille: Oletteko varmoja, että 
talvesta tulee hyvin kylmä?

Ehdottoman varma, sieltä vas-
tataan.

Päällikkö käskee kansaansa ke-
räämään vielä lisää puita ja soit-
taa taas säätiedotukseen: Olette-
ko ihan varmoja?

Uskokaa nyt, että talvesta tulee 
kaikkien aikojen kylmin.

Mistä te sen tiedätte, kysyy inti-

aanipäällikkö.
Siitä, että intiaanit tuntuvat ke-

räävän hullun lailla polttopuita.

– Matti Virrantalo 
– PS. Onhan tuossakin  

tavallaan kyse keräilystä! 

Oletko kuullut hyviä vitsejä, jotka 
liittyvät jotenkin harrastukseem-
me? Laitapa tulemaan Rajan Ra-
haan muidenkin nautittavaksi! 
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Arvokkaan kolmekielisen 
postikortin omistaa filatelistien 

Kiteen Seudun Filatelistiyhdistys 
ry:n varapuheenjohtaja  

Kari Liukku. 

Kiteen 
koulu

historiaa
Ahti Ilvonen 

Kiteellä avattiin poikakansakoulu 
jo lokakuun alussa vuonna 1882. 
Sisään kirjoitettiin heti 28 poikaa, 
ilmenee koulunjohtaja Edvard Oli-
nin oheisesta ilmoituksesta Suo-
men ”kansakoulun isälle” Uuno 
Cygnaueukselle. Arvailla vain so-
pii, mistähän syystä tyttöjä ei ol-
lut mukana.

Olin, joka oli syntynyt Sippo-
lassa 18.11.1859 ja kuoli Kiteellä 
29.1.1945, jatkoi koulunjohtaja-
na tiettävästi aina itsenäisyysvuo-
siin asti. Vaimona oli Lydia o.s. Ko-
lehmainen (15.3.1873–8.2.1950). 
Molemmat on haudattu Kiteelle.

vesikatto- ja 
vesieristystyöt
• katot • seinät

käytämme 
kotimaisia 

katepal-tuotteita

Sakari Virta
40 vuoden kokemus alalta.

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

J

MAALAUSKOLMIO
Puh. 040 5842 255

MAALAUSLIIKE  
Raimo Ollikainen

www.paroc.fi www.pohjola.fi
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1§ Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Numis-
maatikot r.y. Sen kotipaikka on Joensuun kau-
punki.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää numis-
maattista harrastusta ja tutkimusta sekä ko-
hottaa numismaattisen tiedon tasoa.

 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pitää 
kokouksia numismaattisten asioiden merkeissä, 
harjoittaa valistustoimintaa esitelmin ja julkai-
suin, toimeenpanee numismaattisia näyttely-
jä sekä osallistuu muihin näyttelyihin, tiedottaa 
numismaattisista asioista alueellaan, ylläpitää 
yhteyksiä muiden numismaattisten yhdistysten 
välillä sekä tukee numismaattista tutkimustoi-
mintaa.

 Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vas-
taan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

3§ Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee ha-
kemuksesta yhdistyksen hallituksen hyväksy-
mä henkilö.

 Tämän lisäksi yhdistyksessä voi olla kunnia-, 
kirjeenvaihtaja- ja kannattajajäseninä yksityi-
siä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä.

 Kunniajäseniksi voidaan kutsua erittäin ansioi-
tunut numismaatikko tai muu yhdistyksen tar-
koitusperien hyväksi erittäin ansiokkaasti toimi-
nut henkilö.

 Kirjeenvaihtajajäseneksi voidaan kutsua ansioi-
tunut numismaatikko.

 Kunnia- ja kirjeenvaihtajajäsenet kutsutaan 
yhdistyksen kokouksen päätöksellä hallituksen 
esityksestä umpilipuin äänestämällä.

 Kannattajajäsenet hyväksyy hallitus. Saavute-
tut jäsenoikeudet säilyvät.

4§ Yhdistyksen kokouksissa on vain varsinaisilla 
jäsenillä äänivalta.

 Kunnia- , kirjeenvaihtaja- ja kannattajajäsenil-
lä sekä juridisten kannattajajäsenten edustajilla 
on oikeus olla saapuvilla yhdistyksen kokouksis-
sa, joissa heillä on puhevalta, mutta ei äänioi-
keutta.

5§ Varsinaisen ja kannattajajäsenen on suoritet-
tava yhdistykselle vuosikokouksen määräämät 
liittymis- ja jäsenmaksut. Kunnia- ja kirjeen-
vaihtajajäsenet ovat vapaat liittymis- ja jäsen-
maksuista.

6§ Jäsen voi erota yhdistyksestä tekemällä siitä 
kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen hallituksel-
le tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla 
siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

 Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, jo-
ka varoituksesta huolimatta rikkoo yhdistyksen 
sääntöjä, toiminnallaan tai käytöksellään hait-
taa yhdistyksen toimintaa taikka muistutukses-
ta huolimatta jättää jäsenmaksunsa suoritta-
matta.

7§ Yhdistyksen toimieliminä ovat yhdistyksen ko-
koukset ja yhdistyksen hallitus.

 Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka yhdis-
tyksen syyskokous valitsee. Hallitukseen kuuluu 
kalenterivuodeksi kerrallaan valittava yhdistyk-
sen puheenjohtaja ja kahdeksan (8) kahdek-
si vuodeksi kerrallaan valittavaa jäsentä. Puolet 
hallituksen jäsenistä ovat vuosittain erovuoros-
sa, ensi kerralla arvan mukaan ja sen jälkeen 
siinä järjestyksessä kuin ovat valitut. Hallitus 
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, 
sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvit-
tavat toimihenkilöt.

Pohjois-Karjalan  
Numismaatikot r.y.  

säännöt
(PRH:n 23.7.2014 vahvistamat uudet säännöt)
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 Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja 
tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hal-
lituksen jäsenistä on saapuvilla.

 Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mie-
lipide. Äänten mennessä tasan ratkaisee pu-
heenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

8§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja 
sihteeri, kumpikin erikseen.

9§ Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään 
vuosittain kaksi, syyskokous viimeistään mar-
raskuussa ja kevätkokous viimeistään huhti-
kuussa hallituksen tarkemmin määräämänä ai-
kana.

 Muita kokouksia pidetään tarpeen vaatiessa 
hallituksen päätöksen mukaisesti tai kun vä-
hintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen 
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kir-
jallisesti pyytää määrätyn asian käsittelemistä 
varten.

 Kutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava 
jäsenille vähintään seitsemän (7) vuorokautta 
ennen kokousta joko kirjallisesti tai ilmoitukse-
na ainakin yhdessä yhdistyksen alueella ylei-
sesti ilmestyvässä lehdessä. Kokouksissa pää-
tökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten 
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ää-
ni paitsi vaaleissa arpa. Äänestys on avoin pait-
si vaaleissa, joissa jonkun äänioikeutetun pyy-
täessä on käytettävä suljettua lippuäänestystä.

 Yhdistyksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, 
jonka tarkastavat kokouksen puheenjohtaja ja 
kaksi kokouksen äänioikeutetuista jäsenistä va-
littua pöytäkirjantarkastajaa. Kokous voi myös 
itse kiireellisissä tapauksissa toimittaa pöytäkir-
jan tarkastuksen.

10§  Kevätkokouksessa
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

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

3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltai-
suus

4. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelli-
seltä vuodelta ja päätetään siitä

5. Esitetään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkas-
tajien lausunto edellisen vuoden tileistä ja hal-
linnosta.

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

7. Käsitellään jäsenten viimeistään kaksikymmen-
täyksi (21) vuorokautta ennen kokouksen pitoa 
kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle kokouksen 
käsiteltäväksi ilmoittamat asiat, jotka yhdistyk-
sen hallitus esittää kokoukselle omine lausun-

toineen ja joista se tiedottaa jäsenilleen koko-
uskutsussa sekä

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asi-
at.

Syyskokouksessa
  1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

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

  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltai-
suus

  4. Käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunni-
telma

  5. Päätetään toimihenkilöiden palkkioista

  6. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle 
vuodelle sekä kannattajajäsenen vähimmäisjä-
senmaksu

  7. Vahvistetaan seuraavan vuoden tulo- ja meno-
arvio.

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

  9. Valitaan seuraavaksi vuodeksi kaksi (2) toimin-
nantarkastajaa sekä heille varahenkilöt

10. Valitaan yhdistyksen edustajat liiton kokouksiin

11. Käsitellään jäsenten viimeistään kaksikymmen-
täyksi (21) vuorokautta ennen kokouksen pitoa 
kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle kokouksen 
käsiteltäväksi ilmoittamat asiat, jotka yhdistyk-
sen hallitus esittää kokoukselle omine lausun-
toineen ja joista se tiedottaa jäsenilleen koko-
uskutsussa sekä

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asi-
at.

11§ Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. 
Tilejä ja hallintoa koskevat asiakirjat on helmi-
kuun loppuun mennessä toimitettava toimin-
nantarkastajille.

12§ Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yh-
distyksen toiminnan lakkauttamisesta voidaan 
tehdä päätökset yhdistyksen kokouksissa ja ne 
ovat vahvistettava aikaisintaan kolmenkymme-
nen (30) päivän kuluttua pidettävässä seuraa-
vassa kokouksessa. Muutosasia on mainittava 
kokouskutsussa. Muutos katsotaan hyväksytyk-
si, jos sitä molemmissa kokouksissa kannattaa 
vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista 
äänistä. Yhdistyksen purkamispäätös on tehtä-
vä samassa järjestyksessä.

13§ Jos yhdistys purkautuu tai sen toiminta lakkau-
tetaan, sen varat ja omaisuus ovat jaettava jol-
lekin rekisteröidylle yhdistykselle tai sellaiseen 
tarkoitukseen, joka toimii numismaattisten tar-
koitusperien hyväksi.
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5. vuosikerta
Pohjois-Karjalan Numismaatikot ry:n julkaisu
ISSN-L 1798-761X
ISSN 1798-761X
6 numeroa vuodessa

Vastaava toimittaja
Kari Tahvanainen

Toimitus
Kari Tahvanainen ja hallituksen jäsenet

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

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

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

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

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

Lisävärit, ilmoitusliitteet ym. sopimuksen mukaan.

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

Taitto/Paino
Kustannushuone Oy / Tammerprint, Tampere

Rajan Raha 5/2014 ilmestyy 24.10.
Lehteen tarkoitetun ilmoitusaineiston tulee olla 
toimituksella 29.9. mennessä.
Pohjois-Karjalan Numismaatikot ry
www.pk-numismaatikot.fi
Vastaava toimittaja 2014 
Kari Tahvanainen, 050 356 1903, 
kartsa.tahvanainen@gmail.com 
Toimituskuntana toimii yhdistyksen hallitus
Hallitus
Puheenjohtaja
Teemu Kortelainen, 0400 170 211
Sihteeri, rahastonhoitaja, jäsenasiat
Matti Virrantalo, matti@virrantalo.fi, 040 566 6646
Hallituksen jäsenet 
I varapuheenjohtaja Timo Ruotsalainen, 0500 572 712
II varapuheenjohtaja Juha Pöllänen 
Martti Puustinen
Mauno Saarelainen
Paavo Pölönen
Sähköpostiosoite: info@pk-numismaatikot.fi 
Pankit 
päätilimme FI6157700520113132
huutokauppatilimme FI2457700520202844
Y-2323168-8

Kansi: Taitto: Kustannushuone Oy
 Suunnittelu ja toteutus: Raimo Vänskä,  
 Teemu Kortelainen, Kari Tahvanainen
 Kannen kuva: Wärtsilän tehdasalue. PKM.

Harrastustamme tukevat:
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