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1970- luvun alku oli Oulun Numismaattisen kerhon ”kulta-aikaa”, jos nyt tällaista 

antiikin taidehistorian termiä voi käyttää tässä yhteydessä. Kerhoilloissa Oulun 

Suomalaisella Klubilla kokoontui toistuvasti kerran kuukaudessa yli 30 jäsentä, siis 

enemmän kuin 2000- luvulla yhdessä kerhoillassa. Kerhon jäsenistöstä kokoontui 

paikalle yli puolet. Jos 1960- luvulla oli opeteltu numismatiikkaa, niin keräilyntaito 

alkoi nyt olla hallussa. Toiminta muuttui myös kansainväliselle tasolle, kun Luulajan 

kerho vieraili Oulussa. Suomen Numismaatikkoliiton liittokokous pidettiin Oulussa 

ensimmäisen kerran vuonna 1973. Toisen kerran vastaava tilaisuus oli vuonna 1981.  

Oulun Numismaattinen kerho saavutti 10 vuoden iän vuonna 1972 

 



Kerhon 10 -vuotisjuhla pidettiin 19.3.1972 ylimääräisen juhlakokouksen nimellä, ja 

se toteutui Oulun Suomalaisella Klubilla, mikä olikin kerhon pääasiallinen 

kokoontumispaikka koko 70- luvun. Kyseisessä tilaisuudessa kerhon puheenjohtaja 

Kalervo Närhi esitti kerhon 10 -vuotishistoriikin, sekä eversti Rautavaara esitelmöi 

varianteista ja kritisoi niiden luokittelua. Molemmat esitelmät ovat säilyneet. Lisäksi 

Rautavaara nimitettiin kerhon kunniajäseneksi juuri tässä tilaisuudessa.  

Juhlatilaisuudessa läsnä oli 25 kerhon jäsentä. Oheiset kuvat ovat tilaisuudesta.  

 

Rautavaara, E. Salo, Saastamoinen, Häyrynen, Ahola, Vuolivirta, Karvonen 

 

Kallinen, Liikamo, Anttila, Inkilä, Ala- Ketola 



 

Palko, Huhtala, Kallinen, Rounaja, Liikamo, Kumpula, Paitsola  

Seuraavat kuvat ovat lehdistökuvia juhlahuutokaupasta. 

 

Kuvassa ovat meklari Karvonen, varainhoitaja Lukkarila ja sihteeri Reponen



    

Visa Anttila ja Eero Saastamoinen (Arkistossa on kuvia myös muista aktiiveista) 

Kymppisynttäreihin liittyi myös rahanäyttely Pohjoismaisessa Yhdyspankissa PYP:ssä. 

Sen järjestämisestä vastasivat numismaatikot Kallinen, Liikamo ja Kamula. 

 

 

 



Jäsenhankinta 

Jo vuonna 1968 toukokuussa oli järjestetty tilaisuus aloitteleville numismaatikoille 

Minex- grillillä. Tilaisuudessa tarjoiltiin virvokkeita ja esiteltiin rahojen keräilyä. 

Tilaisuuteen osallistui 10 henkilöä.  

Kerhoon liittyi uusia jäseniä vuosina 1972- 1976 tasaista tahtia noin uutta 10 jäsentä 

vuodessa.  Vuoden 1972 jäsenmäärästä, joka oli 62, jäsenmäärä nousi yli sadan 

vuonna 1976. Arvelisin, että suureen kerhoon liittymisaktiivisuuteen vaikuttivat 

useat seikat:  

1) Kerhoon liittymistä oli helpotettu, se ei enää ollut yhtä suljettu kuin alkuaikoina. 

2) Kerho näkyi lehdistössä ja rahanäyttelyissä.  

3) Uusi 5 mk jäänmurtajavitonen 

sekä 10 mk:n hopearahat lisäsivät 

yleisön mielenkiintoa rahoihin.  

4)Keräily- ja juhlarahoja sai 

suhteellisen helposti nimellishintaan. 

Juhlarahoja sai pankista 

jonottamalla. Pankkikonttoreista sai 

myös keräilyrahoja vuodesta 1973 

alkaen Suomen Pankin pakkaamina 

kasetteina.  

5) Inflaatiovauhti oli kova, ja useat 

sijoittivat pientä varallisuuttaan 

keräilyrahoihin arvellen varojen 

olevan näin paremmassa turvassa.  



1970- luvun loppupuolella kerhon jäsenmäärä ei 

enää kasvanut, vaan taantui hieman ja jäi alle 

sadan. Osin tätä tilannetta korjaamaan vuonna 

1978 kerhoon perustettiin nuorisojaos. Se 

kokoontui muutaman kerran Pohjalaisen 

kirjakaupan tiloissa. Nuorisojaoksen toiminnasta 

vastasivat Viljo Karvonen ja Arvo Rounaja. 

Muutama nuori liittyikin kerhon jäseneksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uusia ja myöhemmin keskeisiä jäseniä 

Myöhempien vuosien muutamasta vastuuhenkilöistä kannattanee mainita heidän 

kerhoon liittymishetkensä, joka ajoittuu näihin vuosiin. 

- Pankinjohtaja Kari Reponen 

8.10.1968 

- Ins. Paavo Häyrynen 14.12.1971 

- Teknikko Juhani Paitsola 

14.3.1972 

- Fil. lis. Juhani Vuori 12.12.1972 

- Tarkastaja Arvo Takalo 9.9.1975 

- Johtaja Antti Perälä 10.10 1978 

- Maalari Risto Nevalainen 

10.10.1978, tuleva rahakauppias 

- Auvo Tirkkonen 10.11.1980 

- Rahakauppias Risto Inkilä 

 

 



 

Alla olevassa taulukossa on esitetty jäsenmäärän kehitys kyseisellä 10 -

vuotisjaksolla. 

63 71 88 96 101 85 92 96 93 93 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

 

 

Kulta- ja hopeabuumi sekä öljykriisit 

Vuoden 1973 öljykriisin seurauksena dollarin arvo oli laskenut. Se sai 

maailmanlaajuisesti sijoittajat ja numismaatikot ryntäämään kullan ja 

kultakolikoiden perään. Sijoittaminen kultaan nähtiin Oulussa, niin kuin Suomessa 

turvaksi laukkaavaa inflaatiota vastaan. Kultarahojen hinnat rikkoivat kaikki 

ennätykset. Samoin kanadalaisten veljesten yritys kaapata hopean 

maailmanmarkkinat itselleen, ja sitä muun muassa seurannut hopeisten 

markkakolikoiden katoaminen liikenteestä, toi kerhon jäseniksi arvometalleihin 

sijoittamisesta kiinnostuneita henkilöitä.  Ehkä vuoden 1979 pienoinen öljykriisi ja 

sitä seurannut taantuma puolestaan rauhoittivat keräilyinnostusta. 

 

Yhteistyötä muuhun suuntaan 

Pohjanlahden takaa Ruotsin Luulajasta saapui ensimmäisen kerran vieraita Ouluun 

28.- 29.9.1973. Tapaaminen sujui vaihdon merkeissä. Kerrotaan, että ruotsalaiset 

ostivat paljon erilaisia rahoja.  Myös 1970- luvun lopulla valmisteltiin tapaamisia 

ruotsalaisten kanssa. Toinen tapaaminen ei kuitenkaan toteutunut. 

Yhteistyötä viriteltiin uudestaan etelään Keski- Pohjanmaan kerhon suuntaan. 

Kyseinen kerho kokoontui tähän aikaan Kokkolassa. Nykyäänhän se kokoontuu 

Ylivieskassa. Kyseisistä kokoontumisista, jos se toteutui, ei ole säilynyt 

arkistomateriaalia. 

 



Rahanäyttelyitä 

Marraskuussa 1974 oli PYP- Oulu Asema- aukio pankin ikkunassa rahanäyttely, jossa 

oli esillä Eestin, Danzigin, Latvian, Liettuan ja Islannin rahat. Kyseiset valtiot Islantia 

lukuun ottamatta olivat kadonneet. PYP- Oulu Asema- pankkikonttori oli Kari 

Reposen johtama. Alla olevan Oulu- lehden leikkeen kuva on kyseisestä näyttelystä. 

-  

 

Kerho järjesti Olympiarahanäyttelyn 17.7.- 12.8.1980 SYP- Asema- Aukion tiloissa. 

Näyttelyvastaavana toimi uusi sihteeri Kari Reponen. Kari Reposella oli myös 

Numismaatikko-lehdessä artikkeli Olympiarahojen keräilystä 1980. Hän piti myös 

esitelmän aiheesta: ”Koko maailma kerää olympiarahoja.” 

 



Kuukausikokouksissa kirjattua 

Kuukausikokouksissa kerhon jäsenet saivat viimeisintä informaatiota keräilyrahojen 

ja kullan hinnanmuutoksista. Tietoa tuli pöytäkirjojen mukaan liittokokousedustajilta 

sekä paikalla olleilta pankinjohtajilta.   

Vuonna 1977 keväällä todettiin, että kullan hinta on noussut edellisen vuoden 

aallonpohjasta. Liittokokouksen syksyn huutokaupasta puolestaan todettiin, että 

keräilyrahojen hintataso jäi huomattavasti alle odotusten. 

Syksyllä 1978 sihteeri Kari Reponen kertoi liittokokouksen jälkeisenä havaintona, 

että rahojen hintataso on jälleen nousussa. Nousu keskittyy erityisesti 

hyväkuntoisiin kohteisiin. Huutokaupassa myytiin miltei kaikki kohteet ja hintataso 

muodostui varsin kovaksi.  

Keväällä 1980 Hämeenlinnassa havaittiin uudelleen hyväkuntoisten rahojen hinnan 

poikkeuksellinen nousu. Kunnolla oli ratkaiseva vaikutus hintaan, sillä hyväkuntoiset 

rahat nousivat suhteessa pohjahintaan paremmin kuin huonokuntoiset. Esimerkiksi 

1 mk 1967, jonka pohjahinta oli ollut 400 mk, nousi 01 -kuntoisena 1500 markkaan. 

Tämä oli ilmeisemmin uusi ilmiö, jollaista ei ollut aiemmin havaittavissa. 

Keräilyrahoja hankittiin Yhdyspankin omistamasta Monetariumista. Vuonna 1977 

joulukuussa todettiin, että lehtitiedoista poiketen Moskovan olympiarahaa ei vielä 

saa Monetariumista. Pankinjohtajat toivat kerhoiltoihin Suomen Pankin 

vuosilajitelmia sekä lyöntituoreita kolikoita vaihdettavaksi. 

Myös FAO: n rahakansioita tarjottiin ostettavaksi kerhoilloissa. FAO teetti rahoja 

kehitysmaihin, jotta niiden rahatalous lähtisi käyntiin.  

Vuonna 1980 kerhoiltojen huutokaupoissa katosi kaksi kohdetta. Se aiheutti paljon 

keskustelua, ja sekä myyjälle että kerholle kuluja. 



Vuonna 1979 kerhon jäsenistä 

päätettiin jälleen painattaa 

jäsenluettelo, jossa oli jäsenen 

nimi ja osoite. Sen 

tarkoituksen oli helpottaa 

keskinäistä kaupankäyntiä. 

Muutaman vuoden kulutta 

jäsenluetteloiden 

painattamisesta luovuttiin 

turvallisuussyistä. 

 

 

 

 

 

 

Kuukausikokousten huutokauppalistoja postitettiin ennakolta jäsenille. 

Postittamisen todettiin lisäävän vaihtoa. Kuukausikokousten huutokauppaprovisio 

oli kerhon merkittävin tulonlähde jäsenmaksujen lisäksi. Kerhon omat jäsenet eivät 

enää luokitelleet huutokauppoihin meneviä kohteita, vaan luokittelu siirrettiin 

huutokauppojen luokittelutoimikunnalle.  

Vuonna 1979 lokakuussa puheenjohtaja puuttui järjestykseen salissa todeten 

kaupankäynnin ja hälinän olevan kiellettyjä kokouksen- ja huutokaupan aikana. Mitä 

ilmeisimmin muutama tuleva rahakauppias oli liittynyt juuri kerhon jäseneksi ja pyrki 

tekemään kauppaa ohi virallisen huutokauppamenettelyn. 

Päätettiin laittaa ilmoitus Oulu-lehteen toiminnasta uusien jäsenten aktivoimiseksi.  



Suomen Numismaatikkoliiton (SNL) vuosikokous Oulussa 27. -28.10.1973  

Vuoden 1973 syksyllä pidettiin Suomen Numismaatikkoliiton (SNL) vuosikokous 

Oulussa. Liitohan oli vielä nuori, sillä se oli perustettu vuonna 1970 ja oululaiset 

olivat liittyneet jäseneksi vuonna 1971.  

Liiton tarkoituksena oli toimia nimensä mukaisesti Numismaattisten yhdistysten 

yhteydenpitäjänä. Tässä tehtävässä se on myös onnistunut. Liiton toiminnan 

historiasta voi lukea enemmän mm. liiton julkaisemasta teoksesta Raha kertoo ja 

kiehtoo. 

Ensimmäisen Oulussa 1973 pidetyn liittokokouksen valmistelijoiden työnjako oli 

seuraava: 

o virallinen edustaja; puheenjohtaja Kalervo Närhi ja Arvi Palko 

o Oulu-mitali ja kirjanäyttely; Arvo Rounaja 

o Diaprojektori; Arvi Palko 

o Ilmoitushankinta; Eero Lukkarila 

o Meklari; Ville Karvonen 

o Kirjalliset tarjoukset; Kari Reponen 

o Kohteiden luettelointi; Reponen, Rounaja, Palko. 



Oulussa pidetyn liittokokouksen myötä oululaiset lähettivät viralliset edustajansa 

lähes kaikkiin seuraavien vuosien kokouksiin ja osallistuivat liiton toimintaan. 

Osoituksena oululaisen numismatiikan harrastuksen arvostuksesta liittokokouksessa 

K. Rautavaara valittiin liiton hallituksen jäseneksi. Hän oli siinä toimessa kaksi vuotta.  

 

ONK ei lähtenyt aluksi mukaan liittokokouksessa päätettyyn keskitettyyn 

jäsenmaksujen keräämisen. Rahastonhoitaja keräsi jäsenmaksut paikallisesti ja ne 

tilitettiin sitten liittoon. Keskitettyyn jäsenmaksujen perintään liityttiin vasta vuonna 

1977. 

 

Vuonna 1979 marraskuussa Oulun kerho päätti laittaa Numismaatikkolehteen 

ensimmäisen kerran huutokauppailmoituksen. Tähän valtakunnallisesti 

numismaatikot tavoittavan huutokauppaan toivottiin tuotavan niitä parempia 

kohteita. 



Suomen Numismaatikkoliiton vuosikokous Oulussa 25. -26.10.1981 

 

Numismaatikkoliiton syyskokous oli Oulussa toisen kerran vuonna 1981. Tällöin 

liittokokouksen ohjelma on seuraava: 

 

- lauantai: Huutokauppa, esitelmä, illallinen ja majoitus Arinassa. 

- sunnuntai: - Tutustuminen Pohjois- Pohjamaan Maakuntamuseoon, raha – ja 

mitalinäyttely SYP:n Oulun pääkonttorin tiloissa, mahdollinen esitelmä ja 

huutokauppa. 

Oulussa pidetyn liittokokouksen vastuuhenkilöitä olivat K. Reponen, J. Vuori, T. 

Ahonen, L. Kalaja, V. Hurnasti,  V. Karvonen, P. Häyrynen, A.Perälä ja E. 

Saastamoinen.  

Itse liittokokouksen kulusta ei ole säilynyt merkittävämmin materiaalia. 

 

SNL:n liittokokousedustus 

Kerho lähetti edustajansa Numismaatikkoliiton kevät ja syyskokouksiin 

pääsääntöisesti joka kerta. Toisinaan valitut eivät lähteneetkään ja nimettyjen tilalla 

saattoi lähteä joku toinen. Useimmiten matkaan lähtivät vastuuhenkilöt 

puheenjohtaja ja sihteeri. Kerhon arkistojen mukaan liittokokouksessa kerhon 

edustajina toimivat seuraavat jäsenet:  

 

Tampere  23.- 24.10.1971 Alpo Kamula 

Turku  15.- 16.4.1972 Visa Anttila 

Lahti  28.- 19.10.1972 Oululla ei edustusta 

Jyväskylä  31.3.- 1.4.1973  Arvi Palko ja Kari Reponen  

Oulu  27.- 28.10 1973  Arvi Palko ja Kari Reponen 

Tampere   23.- 24.3.1974  Kalervo Närhi ja K. Rautavaara  

Seinäjoki 26.- 17.10 1974 Kalervo Närhi ja Kari Reponen 

Kuopio  5.-6.4.1975  Kalervo Närhi ja Kari Reponen 



Helsinki   25.- 26.10.1975  Kari Reponen 

Kouvola 27. -28.3.1976 Kalervo Närhi 

Joensuu 30.- 31.10.1976 Kari Reponen 

Turku  26.- 27.3.1977 Visa Anttila ja Kari Reponen 

Kauhava  29.- 30.10.1977 Visa Anttila 

Hyvinkää 1.-2.4.1978  Oululla ei edustusta 

Vaasa  28.- 29.10.1978 Arvi Palko ja Kari Reponen 

Kuopio 31.3.- 1.4.1979   Arvi Palko ja Kari Reponen 

Lahti  27.- 28.10.1979   Paavo Häyrynen ja Viljo Karvonen 

Hämeenlinna 29.- 30.3.1980  Kari Reponen ja Juhani Vuori 

Tampere  25.- 26. 10. 1981  Kari Reponen ja Juhani Vuori. 

Jyväskylä 28.- 29.3.1981 Juhani Vuori. 

Oulun  24.- 25.10.1981 Kari Reponen ja Juhani Vuori  

 

Rautavaaran saavutuksia  

 

Rautavaaran tutkimuksia Venäjän rahoista pyrittiin saamaan PYP :n  Monetariumin 

kustannettavaksi vuonna 1974. 

K. Rautavaara oli vuosina 1973 -1974 Numismaatikkoliiton hallituksen jäsen. Hän oli 

tullut myös kutsutuksi myös Suomen Numismaattisen yhdistyksen 

kirjeenvaihtajajäseneksi. 

Vuonna 1972 Rautavaara esitelmöi arvoituksellisesta dollarista vuodelta 1804, jota 

on olemassa 15 kpl ja joista 14 kpl on museoissa. Esitelmä on säilynyt. 

Vuonna 1975 Rautavaara kertoi Sarawakin siirtomaarahoista ja Kanaalin saarten 

rahoista kuukausikokouksessa.  



Vuonna 1976 Rautavaara piti esitelmän Venäjän vanhasta perimysjärjestyksestä, 

painomitoista, rahajärjestelmistä, lukusanojen merkitsemisestä, ajanlaskusta sekä 

tipparahojen lyöntitekniikasta. 

Puolestaan vuonna 1977 Rautavaara esitelmöi Avestassa tehdyistä 5 kopeekan 

rahoista vuosina 1764- 1787.  

Vuonna 1978 Rautavaara esitelmöi Baltian rahoista. Samoin Rautavaara esitelmöi 

Oulunsalon rahalöydöstä vuodelta 1959 valottaen asiaa useilta eri puolilta. 

Vuonna 1979 Rautavaara esitelmöi Kiinan rahoista todeten, että mm. maailman 

vanhin seteli on Kiinasta.  

Vuonna 1980 eversti evp. Rautavaara kutsuttiin Numismaatikkoliiton 

kunniajäseneksi. 

Vain pieni osa edellä mainituista esitelmistä on säilynyt kerhon arkistoissa. 

 

Liikamon rahasto 

Kerhon perustajajäsen Arvo Liikamo menehtyi elokuussa 1979. Hänen leskensä 

rouva Liikamo lahjoitti kerholle 4 plooturahaa. Ne päätettiin laittaa myyntiin liiton 

huutokaupassa syksyllä 1981 Oulussa. Plootut olivat seuraavat: 

 

1/2 DALER 1748  

1 DALER 1740  

2 DALER 1720  

4 DALER 1733 

 



Plootujen myynnistä saadut varat päätettiin sijoittaa stipendirahastoon. Rahaston 

muodostuspäätös on vuodelta 1981 ja se menee pöytäkirjan mukaan seuraavasti: 

”Saaduista varoista muodostetaan tili, josta vuosittain jaetaan stipendeinä 10% 

alkupääomasta ja korosta vuosikokouksen päätöksellä yhdelle tai kahdelle kerhon 

aktiiviselle jäsenelle.” 

Huutokaupattavien plootujen lähtöhinnaksi sovittiin ½ - daalerille 11 000 mk ja 

muille 3000 mk. (12.10.1981).  Plootut jäivät kuitenkin myymättä.  Niistä tehtiin 

myöhemmin tarjouksia, mutta niitä ei hyväksytty. Rahojen realisointi jäi ilmeisesti 

1990- luvulle. 

 

 

Muutoksia vastuuhenkilöissä  

 

1970- luvun alku oli menestyksellisestä ja aktiivia toiminta. Siitä vastasivat 

puheenjohtaja, kamreeri, Kalervo Närhi ja toimelias sihteeri, pankinjohtaja Kari 

Reponen. Kalervo Närhi luopui puheenjohtajuudesta vuonna 1976 ja uudeksi 

puheenjohtajaksi valittiin Arvi Palko. Kari Reponen jatkoi sihteerinä. Sihteerinä 

hänen muistiinpanotyylinsä oli niukempaa kuin Närhen. Kuukausittaisten 

kerhoiltojen tapahtumat jäävät melko lailla hämärän peittoon. Kalervo Närhi täytti 

10.5.1977 60 vuotta ja muutti kesän aikana Mikkeliin. Hänet nimitettiin vuonna 1976 

kerhon toiseksi kunniajäseneksi. 

Närhen jättäytyminen pois vastuutehtävistä lopetti leikekirjan ylläpidon, jota hän oli 

ylläpitänyt vuodesta 1962. Vuodesta 1977 alkaen kerhotoimintaan liittyviä 

lehtileikkeitä on säilynyt vain satunnaisesti. 

Kari Reponen siirtyi kerhon puheenjohtajaksi vuonna 1980 ja sihteeriksi ryhtyi 

rahastonhoitaja Juhani Vuori. He toimivat näissä vastuutehtävissä sitten koko 1980- 

luvun. Kari Reposelle kertyi kerhossa vastuutehtäviä yli 20 vuotta. Tämä on Oulun 

Numismaattisen kerhon ennätys tällä saralla. 

Huutokauppatoiminta pyörii vanhan rahan ympärillä. Siitä vastasi merkittävältä osin 

Ville Karvonen. Huutokauppoihin tulevaa rahaa vastaanotti pöytäkirjojen mukaan 

myös Kari Reponen, mutta Ville hoiti huutokauppojen meklarionnin. 



MERKITTÄVIÄ VASTUUHENKILÖITÄ KERHON VUOSILTA 1971- 1976 

 

Kerhon puheenjohtajat vuosina 1972- 1981 

  

 

Kalervo Närhi 1968 -1976 

Arvi Palko 1977 -1979 

Kari Reponen 1980-  

 

Kerhon sihteerit vuosina 1972- 1981 

Kari Reponen 1970- 1979 

Juhani Vuori 1980- 

     Arvi Palko 

Kerhon varapuheenjohtajat vuosina 1972- 1981

  

Arvi Palko 1971 -1976 

Arvo Rounaja 1977- 1980 

 

Kerhon varainhoitajat vuosina 1972- 1981 

Eero Lukkarila 1965 - 1974 

Kari Reponen 1974 - 1978 

Timo Ahonen 1975 – 1976 

Juhani Vuori 1977-    Kari Reponen 

 



Huutokaupanhoitajat 1972- 1981 

 

Ville Karvonen ainakin 1973- 

 

 

 

 

 

Ville Karvonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arvo Rounaja 

 

( Ei kuvaa) 

 

 Juhani Vuori    Eero Lukkarila 



  

LÄHTEET: 

 

- ONK:n arkisto 

- Raha kertoo ja kiehtoo, Suomen Numismaatikkoliitto 30 vuotta 

- Ville Karvosen ja Juhani Vuoren haastattelu 

 


