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Puheenjohtajan tervehdys

Vuoden vaihtuminen toi muutoksia myös 
yhdistyksemme hallituksen kokoonpanoon. 
Yhdistyksen sihteeri, FT Frida Ehrnsten luo-
pui hallituspaikastaan. Hänen tilalleen saim-
me hallituksessa aiemmin pitkään olleen ja 
varainhoitajana toimineen Kari Lammisen. 
Kiitän Fridaa tehokkaasta hallitustyösken-
telystä ja toivotan Karin tervetulleeksi ta-
kaisin hallitukseen. Kiitän myös lämpimästi 
kaikkia yhdistyksen toiminnassa aktiivisesti 
mukana olleita.

Yhdistyksen hallitus toteutti viime syk-
synä laajan jäsenkyselyn. Jäsenistö vastasi 
aktiivisesti ja hallitus on suunnitelmissaan 
ja päätöksissään pyrkinyt vastaamaan jäse-
nistön odotuksiin. Laadukkaat ja jäsenistöä 
palvelevat huutokaupat ovat monille tär-
keitä, mutta kyselyn vastauksissa toivottiin 
myös muuta toimintaa, kuten tapahtumia 
ja luentoja. Hallitus pyrkii parhaansa mu-
kaan järjestämään tänäkin vuonna moni-
puolista numismaattista ohjelmaa. Toivon 
erityisesti jäsenistön muistavan kuusi ker-
hoamme, joiden tapaamisiin kaikki jäsenet 
ovat aina tervetulleita. Kerhojen tapaamisis-
ta ja myös muusta yhdistyksen toiminnasta 

löytyy tietoa yhdistyksemme nettisivuilta 
https://snynumis.fi/.

Yhdistyksemme tehtäviin kuuluu myös 
numismaattisen tutkimuksen edistäminen ja 
tukeminen. Merkittävä rooli numismaattises-
sa tutkimuksessa on julkaisuilla. Yhdistyksen 
ohjelmassa on tänä vuonna kaksi julkaisua. 
Ensimmäinen niistä, Keräilijän opas, lienee 
jo tullut kaikille jäsenetuna. Suomen raha-
luettelon lisäksi oppaassa on paljon muu-
takin hyödyllistä tietoa. Myöhemmin tänä 
vuonna ilmestyy lisäksi yhdistyksen julkaise-
mana Frida Ehrnstenin ja Liisa Kunnas-Pusan 
kirjoittama Karjalan rahalöydöt – Myntfynd 
från Karelen, joka on toinen osa Suomen 
rahalöytöjä esittelevässä sarjassa Suomen 
Rahahistoria – Maakuntainventointi. Sarjan 
ensimmäinen osa Uudenmaan rahalöydöis-
tä ilmestyi 2017 ja on todella hienoa, että 
toinen osa julkaistaan jo kuluvan vuoden 
aikana. 

Toivotan kaikille menestystä jo hyvässä 
vauhdissa olevalle vuodelle. Toivottavasti 
tapaamme tänäkin vuonna numismatiikan 
merkeissä.

Petteri Järvi

Seuraava numero

Seuraava numero ilmestyy huhtikuun lo-
pussa 2020. Lehteen tarkoitettu aineisto 
pyydetään lähettämään Tuukka Talviolle 
viimeistään 11.3., mieluiten sähköpostil-
la tuukka.talvio@iki.fi. 
 Kirjoittajia pyydetään samalla ilmoit-
tamaan, mikäli kirjoitusta ei saa myö-
hemmin julkaista sähköisessä muodossa 
yhdistyksen internetsivuilla.

Esitelmätilaisuus

Ulla Tillander-Godenhielm esitelmöi 
24.2. Metsätalossa (sali 6) kello 17 ai-
heesta ”Keisarilliset armonosoitukset 
Suomen eliitin palkkiona”.
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Väitös Suomen keskiajan rahoista
Yhdistyksemme sih-
teerinäkin toiminut 
Rahakammion inten-
dentti Frida Ehrnsten 
väitteli  16.11.2019 
tohtoriksi Helsingin 
yliopistossa, aihee-
naan keskiajan rahat 
ja rahankäyttö Suomessa. Hänen väitöksen-
sä Pengar för gemene man? Det medel tida 
myntbruket i Finland on ensimmäinen alal-
laan, sillä aiheesta ei Suomessa ole koskaan 
aiemmin tehty kokonaisvaltaista esitystä. 
Teos on julkaistu Suomen keskiajan arke-
ologian seuran sarjassa Archaeologia Medii 
Aevi Finlandiae XXVI (389 s.).

Kannattaa ehkä myös kertoa, että Ehrnsten 
oli edellisenä päivänä pitänyt aamulla esitel-
män Hämeenlinnassa ja johtanut iltapäivällä 
järjestämäänsä pienimuotoista tutkijasym-
posiumia Kansallismuseon vanhassa se-
minaarihuoneessa. Yksi syy symposiumin 
järjestämiseen oli, että pohjoismaisten kol-
legojen olisi helpompi osallistua samalla 
myös väitöstilaisuuteen, ja paikalle saa-
puikin toistakymmentä henkeä eri maista. 
Suomen Numismaattinen Yhdistys avusti 
symposiumia tarjoamalla osanottajille illal-
lisen. 

Väitöskirjan aiheena on ns. monetarisoi-
tumisprosessi Suomessa, siis rahan käytön 
kehittyminen luontaistaloudesta vähittäin 
ja alueittain kohti täysimittaista nykyaikais-
ta rahataloutta. Hän on tutkinut rahankäyt-
töä, eri tyyppisiä löytöjä ja eri maiden rahan 
esiintymistä Suomessa, mutta ennen kaikkea 

hän käy teoksessaan systemaattisesti läpi 
kaikki Suomessa tehdyt keskiaikaiset ra-
halöydöt. Väitöskirja perustuu yli 15 000 
rahaa käsittävään löytöaineistoon. Löytöjen 
avulla Ehrnsten on kyennyt tekemään mer-
kittäviä johtopäätöksiä arjen rahankäytös-
tä keskiajan Suomessa. Sen lisäksi hänen 
aineistonaan on ollut Suomen keskiaikaa 
koskeva kirjallinen lähdeaineisto kokonai-
suudessaan. Tämä on ensimmäinen kerta, 
kun rahalöytöjä ja rahankäyttöä keskiajan 
Suomessa on kartoitettu näin laajasti.

Harvinaiseen väitöstilaisuuteen oli ko-
koontunut laaja joukko numismatiikan 
tutkijoita ja harrastajia, joille nyt tarjou-
tui mahdollisuus perehtyä Suomen nu-
mismatiikalle niin tärkeään aiheeseen. 
Väitöskirjalla tulee olemaan suuri merkitys 
aivan liian vähän tunnetun keskiaikamme 
tutkimukseen. 

Frida on asioihin perehtymisen lisäksi 
tunnettu sujuvasta esiintymisestään, joten 
ei ollut yllättävää, ettei hän väitöstilaisuudes- 
sakaan missään vaiheessa joutunut pu-
laan, kun vastaväittäjä, aikanaan keski-
ajan numismatiikasta väitellyt ja nykyään 
Ruotsin valtionheraldikkona toimiva Henrik 
Klackenberg parhaansa mukaan ahdiste-
li häntä kysymyksillään. Kun Klackenberg 
itse väitteli 1991, vastaväittäjänä oli Raha-
kammion silloinen intendentti Pekka Sarvas.

Suomen Numismaattinen Yhdistys onnit-
telee sydämellisesti Fridaa ja kiittää hän-
tä erinomaisesti tehdystä ainutlaatuisesta 
työstä!
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Pompejin viimeinen raha
Jani Oravisjärvi 

Elokuun 24. päivänä vuonna 79 tapah-
tui yksi maailmanhistorian tunnetuimmis-
ta luonnonkatastrofeista. Napolinlahdella 
sijaitseva Vesuviuksen tulivuori purkautui,  
tuhoten ja haudaten läheiset Pompejin 
ja Herculaneumin kaupungit ja niiden  
asukkaat. Myrkylliset kaasut tappoivat kai-
ken elävän, ja hienojakoinen pyroklastinen  
tuhka sinetöi tuhon sisälleen.
 Heinäkuun 7. päivänä 1974 löydettiin 
Pompejin arkeologisilla kaivauksilla suuri 
määrä rahoja – 172 denaaria ja 40 aureus-
ta – rakennuksesta, joka on tunnetuimman 
löytönsä mukaan nimetty Kultaisen ran-
nerenkaan taloksi (ital. La Casa del Bracciale 
d’Oro). Kyse ei ilmeisesti ollut kätköstä, 
vaan omaisuudesta, jonka talon varakkaat 
asukkaat olivat aikoneet ottaa mukaansa 
paetessaan tulivuoren purkausta. Päätös pa-
koon lähtemisestä oli kuitenkin tehty liian 
myöhään. 

 Napolin arkeologisessa museossa löytö 
unohtui vuosikymmenien ajaksi kassakaap-
piin. Vasta vuonna 2004 tutkijakolmikko 
D’Ambrosio, Guzzo ja Mastroroberto jul-
kaisi siihen kuuluneet rahat. Yksi niistä (inv. 
IV.1754) kohahdutti antiikin tutkijoita, siitä 
huolimatta, että kyseessä oli niin huono-
kuntoinen keisari Tituksen denaari, että sii-
tä ei julkaistu edes valokuvaa. D’Ambrosio, 
Guzzo ja Mastroroberto lukivat rahan taka-
sivun kehätekstin muodossa TR P VIIII IMP 
XV COS VII P P (RIC:n luettelossa n:o 37). 
Kuten useat tutkijat huomauttivat, keisari 
Tituksen 15. kausi imperaattorina (rahassa 
merkittynä IMP XV) alkoi vasta syyskuun 8. 
päivä vuonna 79 hänen Britanniassa saavut-
tamiensa voittojen johdosta. Tutkija kolmikon 
tekemä löytö oli siten selkeästi ristiriidassa 

Vesuviuksen purkautumisen yleisesti hy-
väksytyn ajankohdan kanssa. Tulivuori ei 
olisi voinut purkautua elokuussa, jos ra-
kennuksen omistajilla oli ollut hallussaan 
denaari, joka oli lyöty aikaisintaan syys-
kuun alussa. Ainoan säilyneen silminnä-
kijäkuvauksen Vesuviuksen purkauksesta 
on kirjoittanut Plinius nuorempi, jonka mu-
kaan Vesuvius purkautui 24. lokakuuta.  
 Kuvatun kaltaisen denaarin ajoitus oli 
kuitenkin kiistämätön. Alkoi spekulointi sii-
tä, oliko se mahdollisesti päätynyt Pompejiin 
ryöstäjien mukana vasta kaupungin tuhou-
tumisen jälkeen, ja ennen kaikkea siitä, 
kohtasiko Pompeji loppunsa elokuussa vai 
lokakuussa. Denaarin ajoitusta puolsivat 
Cassius Dion syksyyn viittaavan maininnan 
lisäksi arkeologinen löytömateriaali kasvi-
löytöineen, Villa Reginasta löydetyt merkit 
viinisadon korjaamisesta, asuntojen lämmi-
tykseen käytetyt hiilipannut ja ruumislöytöjen 
vaatteet, joista kaikki näyttivät tukevan pur-
kauksen ajoittamista lokakuun 24. päivään 
(Stefani 2011). Kirjalliset lähteet olivat keske-
nään ristiriidassa, jonka lisäksi arkeologinen 
löytö aineisto oli tulkittavissa monin eri tavoin.  

Kuva 1. Tituksen denaari, RIC 37. Kuva: Roma 
Numismatics. 

Kuva 2. Tituksen denaari, RIC 19. Kuva: Numis-
matica Ars Classica NAC.
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 Vuonna 2013 British Museumissa 
järjestettiin Pompejista kertova näyttely Life 
and death in Pompeii and Herculaneum. 
Myös kohuttu rahakätkö oli saatu museoon 
näytteille. British Museumin roomalaisten 
rahojen kokoelmasta vastaava amanuenssi 
Richard Abdy kävi rahalöydöt läpi ja tutki 
huolella kohun alkulähteenä olleen Tituksen 
denaarin. Selvisi, että denaarin kehäteks-
ti tulee lukea: ”TR P VIIII IMP XIIII COS 
VII P P”. Raha oli siis tyyppiä RIC 19, ei 
37. Samaan lopputulokseen oli kuitenkin 
päätynyt Helsingin yliopiston latinalaisen 
filologian professori Heikki Solin jo vuosia 
aiemmin Napolissa 25.9.2009 pitämässään 
esitelmässä, jossa hän oli ehdottanut, että 
raha tulisi lukea ”…IMP XIIII…”. Denaari 
ei siten kumonnutkaan mahdollisuutta, että 
Vesuvius oli purkautunut jo elokuussa, eikä 
löytö näin ollen poissulkenut kumpaakaan 
keskenään kilpailevaa ajoitusvaihtoehtoa. 
Solin oli siten de facto ensimmäinen, joka 
ajoitti oikein yhden Pompejin kronolo gian 
kannalta kaikista tärkeimmän löydön, vaik-
ka kunnia tästä onkin mennyt Abdylle.  
 British Museumin näyttelyn yhteydessä 
selvisivät myös virheelliseen tulkintaan joh-
taneet taustatekijät. Rahan olivat alun perin 
julkaisseet numismatiikkaa heikosti tunte-
vat antiikin tutkijat. Tutkimuskirjallisuuden 
sijasta he olivat etsineet rahalle vastineita 
ainoastaan Napolin museon kokoelmasta. 

Sattumalta kokoelmassa oli kaksi kappaletta 
Tituksen denaaria, joissa oli kehäteksti ”…
IMP XV…”, mutta ei yhtään, jossa nume-
ro olisi ollut XIIII. Valokuvan puuttuminen 
julkaisusta johti virheen kertaantumiseen, 
sillä sen sijaan, että denaarin tunnistus olisi 
kyseenalaistettu ja korjattu, tutkijat keskit-
tyivät oletettua ajoitusta tukevan aineiston 
etsimiseen – hyvä osoitus siitä, kuinka suuri 
painoarvo koskemattomasta löytökonteks-
tista löydetylle rahalle annetaan. 

Kirjallisuutta:
Abdy, Richard. The Last Coin in Pompeii: A Re-

evaluation of the Coin Hoard from the House 
of the Golden Bracelet. Numismatic Chronicle  
2013. Vol. 173, s. 79–83, pl. 18–19.

D’Ambrosio, A., Guzzo, P. & Mastroroberto, 
M. Storie da un’eruzione. Pompei, Ercolano, 
Oplontis. Milan. 2004.

Angela, Alberto. I tre giorni di Pompei: 23–25 otto-
bre 79 d. C. Ora per ora, la più grande tragedia 
dell’antichità. BUR Biblioteca Univ. Rizzoli. 2018.

Solin, Heikki. The eruption of AD 79 between hu-
man tragedy and scholarly benefit. Academia 
Europaean vuosikokous (24.–26.9.2009) Risks, en-
vironment and sustainable development”. Napoli 
25.9.2009.

Stefani, Grete. Das Datum des Vesuvausbruchs 79 n. 
Chr. Pompeji - Nola - Herculaneum: Katastrophen 
am Vesuv; Katalog zur Ausstellung in Halle, 
Landesmuseum für Vorgeschichte, 09.12.2011–
08.06.2012. toim. Meller, Harald & Dickmann, 
Jens-Arne. München, 2011, s. 81–84.

Kutsu Suomen Numismaattisen Yhdistyksen kevätkokoukseen

Kokous pidetään maanantaina 27.4.2019 alkaen klo 18 yhdistyksen kerhohuoneella 
osoitteessa Mechelininkatu 15 B 47.
Kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen 9 §:n mukaiset asiat: 
– esitetään hallituksen kertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastajien ja toiminnan-

tarkastajien tileistä ja hallinnosta antama lausunto edelliseltä kalenterivuodelta 
– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntä-

misestä hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille 

Vappuaiheinen tarjoilu, tervetuloa!
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Baltian maiden paperirahan historia: 
yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia
Antti Heinonen

Baltian maat ovat suosittu setelikeräilyn alue 
Suomessa. Se näkyy huutokaupattavien koh-
teiden määrässä ja kiinnostavuudessa. Sitä 
osoittaa myös se, että SNY:n setelikerho 
on jo kahdesti parin viime vuoden aika-
na keskustellut Baltian maiden seteleiden 
historiaan liittyvistä teemoista. Sinänsä jo-
kaisen Baltian maan setelihistoria on var-
masti oman artikkelinsa arvoinen. Tässä 
artikkelissa näkökulma on erilainen, sillä 
maiden setelihistoriaa tarkastellaan pääosin 
siltä pohjalta, mikä siinä on yhteistä, mikä 
erilaista. Yhteisiä piirteitä on useita, sillä 
monesti valloittajat ulottivat mahtinsa kaik-
kien kolmen maan yli, mikä luonnollisesti 
kuvastui myös rahoissa.

Seteleiden tapauksessa tarkastelu on 
luontevaa aloittaa Uudenkaupungin vuoden 
1721 rauhasta ja Puolan kolmannesta jaosta 
vuonna 1795. Ensin mainitun seurauksena 
Viro ja Liivinmaa tulivat osaksi Venäjää ja 
niissä olivat käytössä Venäjän setelit sak-
salaismiehitykseen 1917–1918 asti. Puolan 
kolmannessa jaossa myös Kuurinmaa lii-
tettiin Venäjään lähes samoin seurauksin, 
paitsi että saksalaismiehitys alkoi jo vuonna 
1915. Kuurinmaan tavoin Liettua tuli Puolan 
kolmannessa jaossa pääosin osaksi Venäjää 
vuoden 1915 saksalaismiehitykseen asti. 
Memelin (Klaipedan) ympäristö liitettiin kui-
tenkin Puolan jaossa Preussiin, ja siellä olivat 
Preussin setelit käytössä Saksan yhdistymi-
seen vuonna 1871 asti ja sen jälkeen Saksan 
setelit. Siten ensimmäiseen maailmansodan 
alkuvaiheeseen asti Baltian maiden seteli-
historia on osa Venäjän tai Saksan vastaa-
vaa histo riaa lukuun ottamatta lyhytaikaista 

Tadeusz Ko ciuszkon kapinan aikaista pape-
rirahan käyttöä Liettuassa ja Riian diskontto-
kassan seteleitä Latviassa.

Maiden itsenäistyminen  
I maailmansodan jälkeen ja niiden 
ensimmäinen itsenäisyysjakso 
Suomessa ensimmäinen maailmansota ja 
maan itsenäistyminen eivät aiheuttaneet 
merkittäviä muutoksia seteleissä eivätkä 
rahaoloissa. Vain pikkuseteleitä otettiin 
metallirahan puutteen takia käyttöön, ja var-
sinaisesti paperirahaan liittyvät sekavuudet 
syntyivät vasta vuoden 1918 sisällis sodan 
seurauksena. Toisin oli Baltian maissa, joi-
den kaikkien rahaoloissa oli melkoinen 
kaaos ensimmäisen maailmansodan lop-
puvuosina ja sen jäljiltä. Maissa oli käytös-
sä sekä venäläisiä tsaarinajan, väliaikaisen 
hallituksen ja myöhemmin vielä vastavallan-
kumouksellisten liikkeeseen laskemia pape-
rirahoja että saksalaismiehityksen aikaisia 
markkoja (Reichsmark), itäruplia ja -mark-
koja. Lisäksi monet kaupungit ja yritykset 
laskivat liikkeeseen omia paperirahojaan 
niiden puutteen ja venäläisten sekä saksa-
laisten rahojen vaihtokurssien sekavuuden 
takia. 

Maat julistautuivat itsenäisiksi näiden erit-
täin sekavien rahaolojen vallitessa ilman 
suurempia rahaoloihin liittyneitä valmiste-
luja, omaa rahaa tai keskuspankkia. Kaikissa 
maissa poliittiset rauhattomuudet jatkuivat 
vielä itsenäisyysjulistuksen jälkeen, ja kes-
ti aikansa, ennen kuin rahaoloja pystyttiin 
vakauttamaan. Yleensä vasta Neuvosto-
Venäjän käynnistämät rauhanneuvottelut ja 
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rauhansopimuksen allekirjoittaminen päät-
tivät poliittisesti epävakaan tilanteen.

Erilaisten tilapäisratkaisujen ohella mai-
den hallitukset ja valtiovarainministeriöt 
vastasivat ensi vaiheessa paperirahan liik-
keeseen laskusta, kunnes keskuspankit saa-
tiin perustettua. Valtiovarainministeriöiden 
liikkeeseen laskemien rahojen vakuutena oli 
valtion omaisuus sitä erittelemättä, kun taas 
keskuspankkien setelinannon vakuudet oli 
määritelty niiden ohjesäännössä.  

Lisäksi samoin kuin Suomessa ensimmäi-
sen maailmansodan aikana ja sen jälkeen, 
myös Baltian maissa laskettiin liikkeeseen 
metallirahan puutteen takia pieniarvoisia 
paperi rahoja. Vielä senkin jälkeen, kun 
keskuspankit olivat saaneet yksinoikeu-
den seteleiden liikkeeseenlaskuun, säilyi-
vät valtiovarainministeriöiden paperirahat 
maksuvälineinä. Rahaolojen vakaannuttua 
1920-luvulla kultakanta otettiin käyttöön 
kaikissa Baltian maissa, ja keskuspan-
kin kultavaranto muodosti määrätyn osan  
setelinannon vakuudesta. 

Tätä rahaolojen ensimmäisen maailman-
sodan aikaista ja jälkeistä sekavuutta sekä 

rahaolojen asteittaisia vakauttamispyrkimyk-
siä tarkastellaan seuraavassa kunkin Baltian 
maan tapauksessa erikseen.

Viron monivaiheiset askeleet  
rahaolojen vakauttamiseksi
Viro julistautui itsenäiseksi 24. helmikuuta 
1918 käyttäen hyväksi maasta vetäyty vien 
venäläisten jättämää tyhjiötä. Itsenäisyys 
jäi tuossa vaiheessa kuitenkin vain yhden 
päivän mittaiseksi, sillä seuraavana päivä-
nä saksalaiset miehitysjoukot tunkeutuivat 
Tallinnaan ja pikaisesti koottu väliaikainen 
hallitus painui maan alle. 
 Rahojen tapauksessa se merkitsi sitä, että 
itsenäisyysjulistuksesta huolimatta saksalai-
set ja venäläiset setelit pysyivät edelleen 
käytössä. Näin jatkui siihen asti, kunnes 
Saksa romahti, solmi aselevon ympärysval-
tojen kanssa 11.11.1918 ja sen joukot ve-
täytyivät maasta. Puutteellisen rahahuollon 
takia useat yritykset, kuten sementtitehdas 
Port Kunda, Sindin ja Narvan kutomatehtaat 
sekä Narvan pellavatehdas, laskivat paikal-
lisia paperirahoja liikkeeseen vuosina 1918 
ja 1919.

Kuva 1. Valtion 5 % lyhytaikaisten velkasitoumusten tekstin mukaan ne maksettiin takaisin Saksan 
itämarkoissa tai -ruplissa siten, että 1 itärupla = 2 Saksan markkaa = 2 itämarkkaa. Velkasitoumukset 
julistettiin laillisiksi maksuvälineiksi tammikuussa 1919. 
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Saksan romahdettua Neuvosto-Venäjä 
käytti puolestaan maahan syntynyttä tyhjiötä 
hyväkseen ja Viro joutui aloittamaan vapaus-
sodan bolsevikkeja vastaan. Samalla raha-
tilanne jatkui sekavana ja maksuvälineistä 
oli jatkuva puute. Uudelleen järjestäytyneen 
Viron väliaikaisen hallituksen ensimmäisiä 
rahaoloja koskevia päätöksiä (18.11.) oli 
erilaisten liikkeessä olevien saksalaisten ja 
venäläisten rahojen vaihtosuhteen määrit-
täminen. Puna-armeijan valtaamilla alueilla 
sovellettiin kuitenkin erilaisia valuuttojen 
vaihtosuhteita. Jo saman viikon lopul-
la (23.11.) Viron maapäivät päätti laskea 
liikkeeseen valtion 5 %:n lyhytaikaisia vel-
kasitoumuksia (võlakohustus). Niiden pai-
naminen annettiin helsinkiläiselle Lilius & 
Herzbergin kirjapainolle. Se oli yksi niistä 
painoalan yrityksistä, jotka Amos Andersson 
liitti osittain tai kokonaan yhteen Tilgmannin 
painon kanssa vuonna 1918. Viikon kulut-
tua edellisestä päätöksestä (30.11) väliaikai-
nen hallitus päätti, että maan rahayksikkö 
oli markka.

 Rahoja koskevat päätökset jatkuivat no-
peassa tahdissa. Runsaan viikon kuluttua 
edellisestä päätöksestä (9.12) väliaikainen 
hallitus antoi valtiovarainministerille oikeu-
den laskea liikkeeseen 5–50 pennin ja 1–500 
markan arvoisia paperirahoja. 

Monissa kielissä tehdään ero (keskus)
pankin seteleiden (Banknote, bancono-
ta) ja valtiovarainministeriön liikkeeseen 
laskeman paperirahan (treasury note, 
Reichskassenschein) välillä. Sen mukai-
sesti Viron valtiovarainministeriö antoi 
paperirahoilleen nimityksen ”kassatäht” 
(Kassenschein). Vastaavasti myöhemmin 
perustetun keskuspankin seteleiden viron-
kielinen nimitys oli ”pangatäht” (Banknote). 
Pääosa painatuksesta annettiin jälleen 
Suomenlahden pohjoispuolelle ja Tilgmann 
painoi 3, 5, 10, 25 ja 100 markan kassatähtejä 

vuosina 1919–1920 yhteensä yli 500 miljoo-
nan markan edestä.

Valtion 5 %:n lyhytaikaisten velka-
sitoumusten ja kassatähtien painaminen ja 
sitä kautta valtiontalouden kohentaminen 
vaati oman aikansa. Sen takia Viro pyrki 
hankkimaan ulkomaisia lainoja onnistuen 
siinä kuitenkin vain Suomen tapauksessa. 
Kansallis-Osake-Pankki lainasi Viron väli-
aikaiselle hallitukselle 10 miljoonaa mark-
kaa, jotka luonnollisesti piti saada nopeasti 
käyttöön rahaolojen vakauttamiseksi. Tämän 
takia väliaikainen hallitus päätti 14.12.1918, 
että Suomen markka oli Virossa laillinen 
maksuväline. Runsaat pari viikkoa myöhem-
min Viro sai myös muuta tukea Suomesta 
itsenäisyytensä säilyttämiseksi, sillä ensim-
mäinen suomalainen komppania siirtyi 
Viroon 30.12 vahvistamaan sen joukkoja 
vapaussodassa. 

Valtion papereiden liikkeeseenlaskun 
tarkoituksena oli valtion taloudellisen ti-
lanteen kohentamisen ohella myös maksu-
liikenteen helpottaminen. Maksuliikennettä 
pyrittiin helpottamaan myös muilla tavoin. 
Pankkien välisen maksuliikenteen järjes-
tämiseksi Tallinnan maksuselvityskeskus 
(arvekoda) oli painattanut omia maksu - 
osoituksia. 4.1.1919 Viron väliaikainen hal-
litus hyväksyi lain, jonka mukaan nämä 
Tallinnan maksuselvityskeskuksen mak-
suosoitukset olivat laillisia maksuvälineitä. 
Saksan itämarkoissa ilmaistuja osoituksia 
laskettiin liikkeeseen 50–25,000 itämarkan 
arvoisina. Ne saatiin liikkeeseen jo pari viik-
koa aikaisemmin kuin valtion lyhytaikaiset 
velkasitoumukset. Maksuselvityskeskuksen 
lopetettua toimintansa vuonna 1923 se tal-
letti keskuspankkiin summan, jolla voitiin 
lunastaa sen vielä liikkeessä olleita sekkejä 
ja maksuosoituksia.

Maksuselvityskeskuksen maksuosoi-
tusten lisäksi väliaikainen hallitus julisti 
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16.1.1919 myös valtion 5 %:n velkasitou-
mukset laillisiksi maksuvälineiksi. Ne olivat 
käytössä vuoden 1921 loppuun, minkä jäl-
keen ne julistettiin mitättömiksi. Nämäkään 
toimenpiteet eivät vielä riittäneet val-
tiovallan rahaolojen vakauttamista koske-
vien tavoitteiden saavuttamiseksi, sillä 19.1. 
väliaikainen hallitus hyväksyi lain, joka antoi 
valtiovarainministerille oikeuden laskea 
liikkeeseen lyhytaikaisia valtion vekseleitä 
(kassa-veksel). Niiden tarkoituksena oli 
parantaa valtion talousasemaa, mutta kan-
salaiset ryhtyivät käyttämään niitä myös 
maksuvälineinä, joilla ei kuitenkaan ollut 
laillisen maksuvälineen asemaa.

Kun raha- ja maksujärjestelmää kehitet-
tiin, Viro ei ollut toimettomana myöskään 
sotarintamalla. Maa aloitti tammikuun 1919 
alussa vastahyökkäyksen, ja jo 19.1 puna-
armeija työnnettiin rajan taakse Narvassa. 
Helmikuun puolivälissä Viron valtion alue 
oli vapaa, mutta vihollisuudet jatkuivat eri 
muodoissa vuoden 1919 lopulle asti.

Näissä oloissa Virolla oli valmiudet pe-
rustaa myös keskuspankki, ja Eesti Pank 

perustettiin 24.2.1919, tasan vuoden ku-
luttua maan itsenäisyysjulistuksesta. Se sai 
yksin oikeuden seteleiden liikkeeseen laske-
miseen pari kuukautta myöhemmin (30.4), 
mutta valtiovarainministeriö jatkoi kuitenkin 
kassatähtiensä liikkeeseenlaskua. 

Eesti Pank aloitti operatiivisen toimin-
tansa 3.5.1919, ja samana päivänä 10 mil-
joonan markan alkupääoma kirjattiin sen 
pääkirjaan. Jo päivää ennen keskuspankin 
toiminnan käynnistymistä väliaikainen hal-
litus oli julistanut Viron markan lailliseksi 
maksuvälineeksi, jossa kaikki taloustoimet 
piti hoitaa. Aikaisemmin käytössä olleet 
viralliset vaihtosuhteet Suomen markan, 
Saksan markan, itämarkan ja eri ruplase-
teleiden välillä lakkautettiin. Käytännössä 
Venäjän ruplat poistuivat liikkeestä vasta 
vuonna 1921. Viron taloudellisen tilanteen 
vakiintumista vahvistivat edelleen aselepo 
Neuvosto-Venäjän kanssa, ja rauhansopimus 
allekirjoitettiin 2.2.1920. 

Eesti Pank tilasi ensimmäiset setelin-
sä (pangatäht) vuoden 1919 lopulla. Niitä 
painoi Tilgmannin ohella Otto Elsnerin 

Kuva 2. Tallinnan maksuselvityskeskuksen maksuosoitukset julistettiin laillisiksi maksuvälineiksi 
tammikuun 1919 alussa.
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kirjapaino Berliinissä ja valtion painatus-
keskus Tallinnassa (Eesti Riigi trükikoja). 
Viime mainittu osallistui myös kassatähtien 
valmistukseen ja vastasi vähitellen sekä 
Viron valtiovarainministeriön paperiraho-
jen että keskuspankin seteleiden valmistuk-
sesta maan ensimmäisen itsenäisyysjakson 
loppuun asti. 

Kassatähtien ja pangatähtien lisäksi 
12.8.1921 hyväksytty laki oikeutti valtiova-
rainministerin laskemaan liikkeeseen myös 
vaihtomerkkejä (vahetustäht), joiden arvo 
sai olla enintään 25 markkaa. Niillä ei ollut 
mitään vakuutta, minkä takia niiden liikkee-
seen lasku rajoitettiin 10 %:iin kassatähtien 
liikkeessä olevasta määrästä.  Vuosina 1922–
1926 laskettiin 10 ja 25 markan arvoisia pa-
perisia vaihtomerkkejä liikkeeseen, muut 
vaihtomerkit olivat metallirahoja. 

Eesti Pankin toimiminen liikepankin ta-
voin pitkäaikaisten luottojen myöntäjä-
nä johti vakaviin maksuvalmiusongelmiin. 
Kun samalla Viron markan arvo heikkeni 
kauppataseen vajeen takia, päätettiin vuo-
den 1924 kesäkuussa säädetyllä lailla ottaa 
käyttöön uusi rahayksikkö, kultaan sidot-
tu kruunu (kroon). Ensi vaiheessa se oli 
käytössä vain tilirahana ulkomaankaupassa, 

eikä kruunumääräisiä seteleitä painettu. 
Rahan kokonaisuudistuksen toimeenpane-
miseksi Viron hallitus pyysi Kansainliitolta 
suositusta. Suosituksen perusteella raha-
lakia ja Viron Pankin ohjesääntöä muutet-
tiin 3.5.1927 hyväksytyllä lailla siten, että 
Eesti Pank itsenäistettiin valtiovarainminis-
teriöstä ja se sai yksinoikeuden seteleiden 
liikkeeseenlaskuun. Samalla valtiovarain-
ministeriön kassa- ja vahetustähtien liikkee-
seen lasku lopetettiin. Lisäksi Eesti Pankista 
tuli pelkästään rahoja liikkeeseen laskeva 
ja lyhytaikaista luottoa myöntävä pankki ja 
pitkäaikaisia kiinnitysluottoja varten perus-
tettiin erillinen laitos.

Ulkomaisen lainan turvin Viron kruunu, 
joka oli arvoltaan 100 Viron markkaa, otet-
tiin käyttöön myös kotimaassa 1.1.1928, ja 
uusia kruunumääräisiä seteleitä ryhdyttiin 
painamaan. Ensi vaiheessa rahanuudistus 
näkyi seteleiden ulkoasussa siten, että 1 
kruunun seteli valmistettiin 100 markan se-
telistä päälle painamalla. Vaikka Viro joutui 
maailmantalouden rahoituskriisin seurauk-
sena monien muiden maiden tavoin luopu-
maan seteleidensä kullalla lunastamisesta 
vuonna 1933, maan rahatalous jatkoi kruu-
nun tahdittamana kesäkuuhun 1940 asti.

Kuva 3. Kultaan sidotun kruunun käyttöönotto Viron uutena rahayksikkönä näkyi ensi vaiheessa  
vanhan 100 markan setelin päällepainamana.
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Latvia pystyi vakauttamaan raha-
olonsa vuonna 1922 huolimatta 
pitkään jatkuneesta sekavasta  
tilanteesta
Saksan romahtamiseen reagoitiin myös 
Latviassa, ja maa julisti itsenäisyytensä sa-
mana päivänä 18.11.1918, kun Viron uudel-
leen järjestäytynyt väliaikainen hallitus laati 
ensimmäiset rahaoloja koskevat päätöksen-
sä. Kuten Virossakin valtiovalta, Latvian ta-
pauksessa valtiovarainministeriö, päätti ensi 
vaiheessa (11.12.) viralliset vaihtokurssit eri 
liikkeessä oleville rahoille, Saksan markoille, 
itämarkoille ja -ruplille sekä Venäjän ruplil-
le tunnustaen ne kaikki laillisiksi maksu-
välineiksi. Lisäksi Libaun (Liepaja), Mitaun 

( Jelgava) ja Windaun (Ventspils) kaupun-
kien jo vuonna 1915 liikkeeseen laskemat 
paperirahat pysyivät käytössä.   

Saksalaiset joukot viipyivät Latviassa pi-
dempään kuin Virossa, ja saksalaiset markat 
ja itäruplat olivat liikkeessä kevääseen 1920 
asti. Samoin venäläinen, sekä tsaarinaikai-
nen että väliaikaisen hallituksen liikkeeseen 
laskema paperiraha oli liikkeessä bolse-
vikkien hallitsemassa Neuvosto-Latviassa, 
jossa Riian työläisten edustajien neuvosto 
laski liikkeeseen omat paperirahansa huh-
tikuussa 1919 (mainas zimes). Vastaavasti 
Cesisin provinssin työläisten edustajien neu-
vosto laski liikkeeseen omat kuponkinsa. 
Lisäksi vastavallankumouksellisen kenraali 

Kuva 4. Latviassa useat kaupungit olivat ottaneet käyttöön omat paperirahansa sekavien rahaolojen 
takia. Kuvan Libaun (Liepaja) ja Mitaun (Jelgava) rahoja tehtiin tunnetuksi postikorttien avulla. 
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Bermondt-Avalonin vapaaehtoisjoukkojen 
paperiraha oli liikkeessä Jelgavan alueella. 
Siten Latvia joutui vihollisuuksien kohteeksi 
monelta taholta ja joutui puolustamaan itse-
näisyyttään samanaikaisesti sekä Saksan että 
Neuvosto-Venäjän joukkoja vastaan. 

Jälkimmäinen tarjosi Latvialle rauhaa syys-
kuussa 1919, mutta monitahoisen poliittisen 
tilanteen takia rauhansopimus venyi elokuu-
hun 1920 asti. Saksan kanssa rauhansopimus 
allekirjoitettiin muutama viikko aikaisem-
min 15.7. 

Viron tavoin valtiovalta pyrki Latviassa 
vakauttamaan rahaolot rauhattomuuk-
sista huolimatta. Latvian väliaikainen 

hallitus valtuutti valtiovarainministerin las-
kemaan liikkeeseen Latvian ruplamääräistä 
omaa paperirahaa (walsts kases sihmes = 
Staatskassenschein) maaliskuussa 1919. Se 
saatiin käyttöön tammikuussa 1920 ja julis-
tettiin maaliskuussa 1920 ainoaksi lailliseksi 
maksuvälineeksi. Rahoja painoivat liepajalai-
nen Meyer, riikalaiset valtion vuokraama A. 
Grosset ja valtionpaino sekä Tilgmann siinä 
vaiheessa, kun Bermondt-Avalonin joukko-
jen uhka teki painamisen Riiassa liian riski-
pitoiseksi. Lisäksi edellä mainitut riikalaiset 
painot valmistivat metallirahaa korvaavia 
kopeekkamääräisiä paperisia vaihtorahoja 
(mainas sihmes).  

Kuva 5. Latvian rahaolojen sekavuutta vuonna 1919 kuvaa, että erilaisten venäläisten ja saksalaisten 
paperirahojen ohella liikkeessä oli muun muassa Riian työläisten edustajien neuvoston, Riian kaupun-
gin ja Bermondt-Avalonin vastavallankumouksellisten liikkeeseen laskemia paperirahoja.
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Haasteellisessa poliittisessa tilanteessa 
Latvian ruplan arvo heikkeni jatkuvasti, mut-
ta hyvien satojen ja kansainliiton tuella maa 
kykeni vakauttamaan rahansa elokuussa 
1922 toimeenpannulla rahanuudistuksella. 
Tuolloin Latvia otti käyttöön uuden rahayk-
sikön latin (lats) joka oli arvoltaan yhtä suuri 
kuin kultafrangi ja vastasi 50 Latvian rup-
laa. Keskuspankki Latvian Pankki perus-
tettiin syyskuussa 1922, ja se sai oikeuden 
laskea liikkeeseen kultaan sidottuja lateja. 
Ensimmäisessä väliaikaisessa 10 latin sete-
lissä arvomerkintä painettiin vanhan 500 
Latvian ruplan päälle. Siten siinä kuvastui 
latin ja Latvian ruplan välinen vaihtosuhde. 

Riian valtionpaino painoi latit, kunnes 
painaminen väärennösten ehkäisemisek-
si siirrettiin Englantiin. Myös latvialaisen 
Ligatnen paperi oli osoittautunut heikko-
laatuiseksi, mikä tuki ulkomaiseen valmis-
tukseen siirtymistä. Latvian Pankin seteleistä 
vain 100 latia vuodelta 1939 painettiin sen 
jälkeen kotimaassa valtion arvopaperipai-
nossa Riiassa. Muut setelit painoivat tun-
netut englantilaiset setelipainot Bradbury, 
Wilkinson & Co, Waterlow & Sons, ja 
Thomas de la Rue, joista ensin mainittu oli 
painanut Suomen Yhdyspankin vuoden 
1882 tyypin ja Suomen Pankin vuosien 
1897 ja 1898 tyyppien seteleiden etusivut. 

Kuva 6. 10 latin seteli painettiin ensi vaiheessa vanhan 500 ruplan setelin päälle. 

Kuva 7. Latvian Pankki käytti hyväkseen aikakauden merkittäviä englantilaisia setelipainoja vuosina 
1924–1938. Bradbury, Wilkinson & Co painoi kuvan 500 latin setelin. 
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Waterlow & Sons puolestaan oli tarjonnut 
Suomen Pankille palveluksiaan vuoden 1907 
setelinsuunnittelukilpailun yhteydessä kil-
pailun ulkopuolisena osanottajana. 

Myös rahanuudistuksen jälkeen valtio-
varainministeriö jatkoi keskuspankin ohella 
paperirahan (valsts kases zimes) liikkee-
seen laskua. Riian valtionpaino valmisti 
kaikki nämä 5, 10 ja 20 latin rahat. Vuonna 
1940 valtiovarainministeriö painatti lisäksi 
paperisen 5 latin vaihtorahan (valsts kases 
mainas zimes), joka laskettiin liikkeeseen 
Neuvostoliiton jo miehitettyä Latvian.

Viron tavoin Latvia joutui luopumaan se-
teleiden kullalla lunastamisesta. Latvia kui-
tenkin sinnitteli Viroa pidempään, ja luopui 
kultasidonnaisuudesta vasta vuonna 1936. 
Sen jälkeen lati sidottiin Englannin puntaan.

Liettuassa oman rahayksikön  
käyttöön otto vei pidempään, mut-
ta yhdellä ja samalla rahayksiköllä 
tultiin toimeen neuvostomiehityk-
seen asti
Liettuan rahaolot olivat jos mahdollista vielä 
sekavammat kuin naapurimaissa. Venäläisten 
seteleiden lisäksi saksalaiset laskivat liikkee-
seen I maailmansodan aikana miehittämäs-
sään osassa komendantintoimiston seteleitä 
Sedassa, itäisen lainapankin (Darlehnkasse 
Ost) itäruplia Posenissa vuonna 1916 ja itä-
markkoja Kaunasissa vuonna 1918. Lisäksi 
Sedan, Vilnan ja Memelin kaupungit laskivat 
liikkeeseen omia seteleitään. 

Liettuan neuvosto julisti 16.2.1918 maan 
historiallisen itsenäisyyden palautetuksi sa-
maan aikaan, kun Neuvosto-Venäjä ja Saksa 
neuvottelivat rauhasta Brest-Litovskissa. 
Valtion perustamismuodon neuvosto päät-
ti jättää perustuslakia säätävän kokouksen 
tehtäväksi. Asiassa etenemiseen oli kuiten-
kin mahdollisuus vasta Saksan sotaonnen 
käännyttyä, ja 2.11.1918 Liettuan neuvosto 
hyväksyi väliaikaisen perustuslain. 

Samalla tavoin kuin muissa Baltian maissa 
puna-armeija pyrki käyttämään saksalaisten 
jättämää tyhjiötä hyväkseen valloittamalla 
takaisin Liettuan. Myös Liettua onnistui eh-
käisemään Neuvosto-Venäjän pyrkimykset, 
ja Liettualle suotuisa rauhansopimus allekir-
joitettiin 12.7.1920. Rauhansopimus ei kui-
tenkaan johtanut ulkopoliittisen tilanteen 
vakiintumiseen, sillä kysymys Vilnasta ja 
siihen liittyen Puolan ja Liettuan suhteista 
oli vielä avoin. Ratkaisu venyi maaliskuu-
hun 1923, jolloin Kansainliton elin ratkaisi 
Vilnan kysymyksen Puolan hyväksi. 

Avoimet ulkopoliittiset kysymykset sa-
moin kuin valtiontalouden heikko tilanne 
viivyttivät pitkään oman rahan aikaansaa-
mista. Sen seurauksena saksalaiset itämarkat 
pysyivät käytössä ja Saksan hyperinflaatio 
aiheutti suuria ongelmia. Lopulta kuitenkin 
edellytykset oman rahan aikaansaamiseksi 
syntyivät. Perustuslakia säätävä kokous hy-
väksyi 9.8.1922 rahalain, jonka mukaisesti 
kultaan sidottu liti (litas) tuli Liettuan ra-
hayksiköksi. Latin tavoin uusi rahayksikkö 
muodostui maan nimen kolmen ensimmäi-
sen kirjaimen pohjalta. (Myös Virossa oli 
kruunun käyttöön oton yhteydessä ollut aja-
tuksena antaa uudelle yksikölle nimi esta.) 

Uusi rahayksikkö julistettiin lailliseksi mak-
suvälineeksi ja otettiin käyttöön 1.10.1922. 
Muut siihen asti lailliset maksuvälineet oli 
vaihdettava kolmen kuukauden kuluessa. 
Samassa kuussa perustettiin myös Liettuan 
Pankki. Litin vaihtosuhde Yhdysvaltain 
dollariin oli 10:1. Muiden Baltian mai-
den rahayksiköistä poiketen liti säilytti 
arvonsa koko lähes kaksikymmenvuotisen 
historiansa ajan.

Liettuan Pankilla oli yksinoikeus setelei-
den liikkeeseenlaskuun. Berliiniläinen Otto 
Elsnerin kirjapaino painoi ensi vaiheen ti-
lapäiset setelit (laikinasis banknotas), jotka 
laskettiin liikkeeseen 2.10.1922. Prahalainen 
A. Haasen kirjapaino painoi ensimmäiset 
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varsinaiset setelit, jotka laskettiin liikkeeseen 
seuraavan kuun aikana. 

Vuodesta 1924 lähtien myös Liettuan 
keskuspankki turvautui englantilaisen 
Bradbury, Wilkinson & Co:n palveluihin. 
Muista Baltian maista poiketen Liettuassa 
valtiovarainministeriö ei laskenut missään 
vaiheessa paperirahaa liikkeeseen. Siten 
Liettuan paperirahan historia on oman ra-
han käyttöönoton jälkeen Baltian maista 
kaikkein selkein maailmansotien välisenä 
aikana.

Baltian maiden itsenäisyysjakso 
päättyi Neuvostoliiton miehityk-
seen vuonna 1940
Neuvostojoukot miehittivät kaikki kolme 
Baltian maata 17.6.1940. Ensi vaiheessa 

kunkin maan omat setelit säilyivät käy-
tössä, mutta 25.11.1940 ruplat ja kopeekat 
otettiin niiden rinnalle. Uudet vaihtokurssit 
osoittivat tulevan kehityksen suunnan sillä 
Viron kruunun vaihtokurssiksi asetettiin 1 
kruunu = 1 rupla 25 kopeekkaa, kun sen 
todellinen arvo oli 8 ruplaa 10 kopeekkaa. 
Vastaavasti Latvian latin kurssiksi määriteltiin 
1 lati = 1 rupla, mikä merkitsi latin arvon 
heikkenemistä lähes samassa suhteessa kuin 
Viron kruunu ja Liettuan litin kurssiksi 1 liti 
= 0.9 ruplaa. Myös litin todellinen ostoarvo 
oli tuohon aikaan moninkertainen ruplaan 
verrattuna.

Lopullinen niitti oman rahan käytölle to-
teutettiin 25.3.1941. Silloin kroonit, latit ja 
litit menettivät ilman ennakkovaroitusta täy-
sin arvonsa maksuvälineinä. Ne säilyttivät 

Kuva 8. Liettuan Pankin ensimmäiset setelit olivat väliaikaisia, ja korvattiin pian varsinaisella seteli-
sarjalla.

Kuva 9.  Bradbury, Wilkinson & Co:n painama Liettuan 1000 litin setelin takasivu. 
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kuitenkin historiallisen arvonsa ja ovat säi-
lyneet erittäin kiinnostavina keräilykohteina. 

Neuvostomiehitystä seurasi saksalaismie-
hitys vuonna 1941 ja sitä edelleen neuvos-
tovalta vuodesta 1944 vuoteen 1991 asti. 
Kummassakaan tapauksessa muutos ei joh-
tanut omien seteleiden käyttöön missään 
Baltian maassa. Saksalaismiehityksen ai-
kana käytössä olivat Saksan miehittämil-
lään alueilla käyttämät valtion luottokassan 
(Reickskreditkassen) paperirahat ja neuvos-
tovallan aikana jälleen ruplat.

Baltian maat ottivat jälleen omat 
setelit käyttöön vuodesta 1991  
lähtien
Neuvostoliiton otteen heikentyessä 1980-  
luvun loppupuolella kussakin Baltian neu-
vostotasavallassa käynnistyi kehitys, joka 
johti oman rahan käyttöönottoon ja kes-
kuspankin uudelleen perustamiseen. Kaikki 
maat ottivat käyttöön samannimisen raha-
yksikön kuin ensimmäisen itsenäisyysjak-
son aikana. Käyttöönotto tapahtui kussakin 
maassa omassa aikataulussaan ja erilaisten 
vaiheiden jälkeen.

Virossa ensimmäinen ajatus oman rahan 
uudelleen käyttöönotosta herätettiin osana 
neljän henkilön, Siim Kallas, Tiit Made, Edgar 
Savisaar ja Mikk Titma vuonna 1987 julkista-
maa Eestin neuvostotasavallan omavaraisuu-
den periaatteita (Eesti NSV isemajandamise 
alused). Seuraava askel otettiin 15.12.1989, 
jolloin Eestin neuvostotasavallan korkein 
neuvosto päätti perustaa jälleen Eesti Pankin 
vuoden 1990 alussa. Lisäksi korkein neuvos-
to perusti 27.3.1991 rahanuudistuskomitean, 
jolle delegoitiin päätös uudistuksen toimen-
panosta.  Rahanuudistuskomitean esityk-
sestä rahanuudistus toteutettiin 20.6.1992, 
jolloin Eestin kruunu julistettiin jälleen ai-
noaksi lailliseksi maksuvälineeksi ja kruu-
nusetelit otettiin uudelleen käyttöön. 1 ja 
2 kruunun setelit painoi yhdysvaltalainen 

United States Banknote Company ja ar-
voltaan suuremmat setelit englantilainen 
Thomas De La Rue. Myöhemmin myös 
saksalaiset Bundesdruckerei ja Giesecke & 
Devrient painoivat Viron kruunuseteleitä.

Viron kruunun arvo sidottiin 31.12.2001 
Saksan markkaan suhteessa 8 kruunua = 
1 Saksan markka, ja sen mukaisesti eu-
roon suhteessa 15,6466 kruunua = 1 euro. 
Eurosetelit otettiin käyttöön Virossa 1.1.2011.

Latviassa Neuvostoliiton valtionpankin 
Latvian toimisto nimettiin vuonna 1987 
toimiston sijasta pankiksi, ilman että tämä 
kuitenkaan aiheutti muutoksia seteleiden 
liikkeeseen laskuun. Latvian neuvostotasa-
vallan korkein neuvosto hyväksyi 2.3.1990 
päätöslauselman Latvian Pankista ja sen uu-
delleen perustamisesta. Päätös voitiin kui-
tenkin toteuttaa vasta Latvian itsenäisyyden 
julistamisen ja Neuvostoliiton romahtami-
sen jälkeen 3.9.1991. Latvian Pankin ase-
ma maan keskuspankkina ja sen oikeus 
laskea liikkeeseen seteleitä vahvistettiin 
lailla 19.5.1992. Rahanuudistuskomitea oli 
perustettu jo aikaisemmin, ja 4.5.1992 ra-
hanuudistuskomitea hyväksyi päätöslausel-
man väliaikaisesta rahayksiköstä, Latvian 
ruplasta. Varsinainen kansallinen raha, lati, 
otettiin uudelleen käyttöön vuonna 1993. 
Ensimmäiset 5 latin setelit laskettiin liikkee-
seen 5.3.1993. Riikalainen Paraugtipogr fija 
painoi väliaikaiset Latvian ruplasetelit, ja 
saksalainen Giesecke & Devrient kaikki kes-
kuspankin uudelleen perustamisen jälkeiset 
latimääräiset setelit. Eurosetelit otettiin käyt-
töön Latviassa 1.1.2014.

Liettuan Pankki perustettiin uudelleen 
1.3.1990 Liettuan neuvostotasavallan kor-
keimman neuvoston hyväksyttyä runsaat 
pari viikkoa aikaisemmin vastaavan lain. 
Myöskään Liettuassa laki ei johtanut välit-
tömästi uuden rahan käyttöönottoon, vaan 
Liettua palasi vanhaan rahayksikköönsä 
Latvian tavoin vaiheittain. Elokuussa 1991 
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ruplan rinnalla ryhdyttiin käyttämään ta-
lonas-nimistä kuponkirahaa. Marraskuussa 
1991 Liettuan parlamentin korkein neuvosto 
hyväksyi litin jälleen Liettuan rahayksiköksi. 
Uusien rahojen suunnittelu ja valmistaminen 
vei kuitenkin oman aikansa, ja väliaikaisena 
ratkaisuna talonas nimettiin 1.10.1992 läh-
tien ainoaksi lailliseksi maksuvälineeksi. Sen 
vaihtosuhde Venäjän ruplaan oli 1:1.  

Kuponkirahoja ehdittiin laskea liikkee-
seen yhteensä parisenkymmentä päätyyp-
piä ennen kuin uudet litimääräiset setelit 
otettiin käyttöön 25.6.1993. Samalla tavoin 
kuin Virossa seteleiden painamisesta vasta-
sivat ensi vaiheessa yhdysvaltalainen United 
States Banknote Company ja englantilainen 
Thomas De La Rue. Myöhemmin myös sak-
salainen Giesecke & Devrient, sveitsiläinen 
Orell Füssli ja ranskalainen François-Charles 
Oberthur Fiduciaire painoivat litimääräisiä 
seteleitä.

Liti sidottiin Yhdysvaltojen dollariin 
vuonna 1994 kiinteällä vaihtosuhteella  
4:1. Ankkurivaluutta muutettiin euroksi 
2.2.2002 kiinteällä vaihtosuhteella 3.4528:1. 
Eurosetelit otettiin käyttöön Liettuassa 
1.1.2015.

Seteleiden ulkoasua koskevat  
valinnat
Menemättä syvemmälle seteleiden ulkoasun 
merkitykseen kansallisena käyntikorttina 
voidaan todeta, että kaikkien kolmen Baltian 
maan seteleiden ulkoasut molempien itse-
näisyysjaksojen aikana olivat hyvin linjas-
sa aikakauden yleisten suuntausten kanssa. 
Maailmansotien välisenä aikana seteleiden 
aiheina olivat tyypillisesti valtiomiehet ja 
realistiset kuvat ihmisistä työn ääressä kuten 
maanviljelijät pelloilla. Lisäksi maaseutu ja 
merenkulku olivat hyvin keskeisiä teemoja 
kaikkien kolmen Baltian maan seteleissä 
1920- ja 1930-luvulla. 

Toisen itsenäisyysjakson aikana 1990- 
luvulla puolestaan yksilöt olivat nousseet ai-
heena kunniaan, ja seteleissä kuvattiin ylei-
sesti taitelijoita sekä tiedemiehiä. Vastaavasti 
seteleiden takasivuilla oli tyypillisesti kansal-
lisesti merkittäviä rakennuksia ja maisemia. 
Sekä Viron että Liettuan setelit kuponkisete-
leitä lukuun ottamatta noudattivat johdon-
mukaisesti tätä periaatetta. Sen sijaan Latvian 
seteleissä oli 100 latin seteli pois lukien 
etusivuilla kansallisesti tärkeitä maisemia ja 
takasivuilla perinteisiä teemoja modernisti 

Kuva 10. Liettua otti litin uudelleen käyttöön vaiheittain. Elokuussa 1991 ruplan rinnalla ryhdyttiin 
käyttämään talonas-nimistä kuponkirahaa, jonka ensipainokseen lisättiin myöhemmin seteleiden vää-
rentämisen rangaistavuutta koskeva teksti. Kuvassa ensimmäisen painoksen 100 talonaksen kuponki.
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tulkittuna. Tämä maaseudun merkitys kan-
salliselle identiteetille kuvastuu myös Viron 
ja Liettuan seteleissä. 

Lopuksi
Vaikka Virolla, Latvialla ja Liettualla on kul-
lakin oma historiansa, ovat ne monessa suh-
teessa käyneet läpi samanlaisia poliittisia 
vaiheita. Ne olivat osa Venäjää ennen I maa-
ilmansotaa, Saksan miehittämiä sen aikana, 
puolustivat sotakentillä vasta julistettua itse-
näisyyttään, olivat II maailmansodan aikana 
Neuvostoliiton ja Saksan miehittämiä ja so-
dan jälkeen osa Neuvostoliittoa, kunnes ne 
sen hajoamisen seurauksena saavuttivat jäl-
leen itsenäisyyden. Yhteisten vaiheiden ta-
kia myös rahaoloja ja paperirahaa koskeneet 
ratkaisut ovat monelta osin olleet samoja. 
Kuitenkin silloin kun päätökset ovat olleet 
maiden oman poliittisen johdon käsissä, nii-
den rahajärjestelmää ja paperi rahoja koske-
vissa valinnoissa on ollut eroja, ja kukin maa 
on tapauskohtaisesti valinnut oman tiensä.
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Vaasan Puuvillatehtaan työväenruokalan 
poleteista
Antti Vuori

1 Katso esimerkiksi Vuori 2017; Vuori 2018.
2 Uusi Suometar 12.7.1894, 13.7.1894.
3 Vasabladet 14.2.1857, 21.2.1857; Nikula 1957: 32–34.
4 Vasabladet 16.5.1857; Nikula 1957: 33–34; Wester 2006: 221–222.
5 Hoving 1956: 153, Nikula 1957: 37, Nikula toteaa kuitenkin sivulla 67 asuntoloiden valmistuneen jo 

vuosina 1857 ja 1858.
6 Hoving 1956: 153 antaa ”mestareiden ja työmiesten” asuntolan rakentamisvuodeksi 1859.
7 Nikula 1957: 66, Wester 2006: 224.
8 Nikula 1957: 100; Todellisuudessa työväenruokala avattiin jo 19. joulukuuta 1889 (Waasan Lehti 

25.12.1889; Vasabladet 21.12.1889).

Polettien käytöstä Suomessa on myynti- 
ilmoitusten ja vastaavien ohella julkais-
tu vain hyvin vähän aikalaisia kuvauksia.1 
Niiden käyttö koettiin ilmeisesti niin arkipäi-
väiseksi, ettei siinä ollut mitään kirjaamisen 
arvoista. Joitakin kuvauksia kuitenkin löytyy 
ja silloin yleensä ulkopuolisen havainnoitsi-
jan muistiin merkitsemänä. Eräs esimerkki 
tällaisesta polettien käyttöön liittyvästä ku-
vauksesta sisältyy Uudessa Suomettaressa 
1894 julkaistuun Oulun piirilääkärin Konrad 
Relanderin kirjoittamaan Matkakirjeeseen.2 
Siinä kerrotaan polettien käytöstä Vaasan 
Puuvillatehtaan työväenruokalassa eli ”työ-
mieskyökissä”.

Senaatti myönsi 12.7.1856 kauppias A. 
A. Levónille oikeudet puuvillatehtaan pe-
rustamiseksi Vaasaan. Tarvittavan pääoman 
hankkimiseksi hän päätti perustaa osakeyh-
tiön, jonka 500 ruplan arvoisia osakkeita 
tarjottiin merkittäväksi syksystä 1856 alkaen 
kevääseen 1857 asti.3 Vaasan Puuvilla Oy:n 
(Wasa Bomulls-Manufaktur-Aktie-Bolag) pe-
rustava yhtiökokous pidettiin toukokuussa 
1857.4 Yhtiön työläisillä oli heti toimin-
nan alkuvaiheessa mahdollisuus järjestet-
tyyn ruokailuun, sillä jo 1858 rakennettiin 

naistyöntekijöitä varten kaksikerroksinen 
puurakennus, jossa oli 32 asuinhuonetta. 
Tarkoituksena oli, että talon asukkaat söi-
sivät omassa ruokasalissa ja siksi siihen 
rakennettiin myös keittiö.5 Siellä valmistet-
tiin sittemmin ruokaa leskirouva Johanna 
Bäckin valvonnan alaisena. Kahden vuo-
den kuluttua rakennettiin myös miespuo-
lisille työntekijöille 36 huonetta käsittävä 
talo.6 Toiminnan käynnistyessä [1859] tar-
jottiin kehrääjättärille Vaasassa palkkaa 25 
kopeekkaa päivältä eli 1 rupla 50 kopeek-
kaa viikolta sekä rahapalkan ohella huonet-
ta lämpöineen yhtiön työväen asuntolassa.7 
Yhteen huoneeseen laskettiin sopivan 
asumaan neljä työntekijää. Jos he halusi-
vat syödä yhtiön tarjoamaa ruokaa, aleni 
viikkopalkka Nikulan (1957) mukaan 80  
kopeekkaan.

Varsinainen laajamittainen ruokalatoi-
minta Puuvillatehtaalla käynnistyi kuitenkin 
vasta myöhemmin. Yhtiön satavuotishisto-
riikissa (1957) kerrotaan, että tehtaan joh-
don aloitteesta avattiin 1890 työväenruokala, 
josta peräti 10 pennillä sai ruoka-annok-
sen.8 Saman aikakauden päiväpalkat vaih-
telivat tehtävän ja työntekijän iän mukaan 
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1 mk 15 p ja 2 mk 10 p välillä.9 Lapsille, 
joiden ikänsä puolesta piti vielä käydä kou-
lussa, maksettiin koulupäiviltä 40 penniä.10 
Satavuotishistoriikissa mainitaan keittolan 
olleen niin ahkerassa käytössä, että siellä 
tarjoiltiin keskimäärin tuhat annosta päiväs-
sä. Vuonna 1890 Puuvillatehtaalla oli 803 
työtekijää määrän noustessa 1897 jo yli tu-
hannen.11 Vuonna 1908 julkaistun tiedon 
mukaan tarjoiltiin päivittäin keskimäärin jo 
noin 1.500 ruoka-annosta.12 Tarkemman ku-
van Puuvillatehtaan työväenruokalan päi-
vittäisestä toiminnasta saa edellä mainitusta 
Relanderin kirjoituksesta:

Hankkiakseen etupäässä perheettömille 
sekä haluawille perheellisillekin työmiehil-
leen helppoa, rawitsewaa, lämmintä ruo-
kaa, on tehtaan hallitus wastikään pannut 
kuntoon työmieskyökin, jommoinen kyllä 
yksityisen toimesta oli ennenkin ollut ole-
massa, waan wallitsewan huonon järjestyk-
sen kautta joutui se huonoon maineeseen 
työmiesten kesken. Sitä warten on nyt jär-
jestetty isollainen sali ruokasaliksi, jossa on 
wiisi akkunaa yhdellä seinällä. Siellä woi 
noin 60 henkilöä syödä yhtaikaa. Wieressä 
on waloisa kyökki, jossa ruoka walmiste-
taan 2:ssa 130 litran wetoisessa, tawalli-
sessa meijeri höyry-kattilassa ja sitä paitsi 
kahdella tai kolmella hellareijällä tawalli-
sissa kastrulleissa. Työmiehet kun tulewat 
saliin ostawat ruokapoleteita owella istuwal-
ta myyjältä, kuparinwärisiä à 10 penniä ja 
waskisia à 5 penniä, menewät sitten salin 
toisessa päässä olewalle tiskille, jonne heille 
poletteja wastaan tuodaan halutut ruoka-
annokset. Ne maksawat 10 penniä. Esim. 

9 Nikula 1957:100; Vaasan Puuvillatehtaan työoloista ja palkoista, katso myös Pohjalainen 3.12.1889.
10 Pohjalainen 21.1.1890; Waasan Lehti 28.12.1889; Wasa Tidning 9.1.1890; Tehdastyöhön oli vuoden 1890 

alussa voimaan tulleen Suomen ensimmäisen työsuojelulain mukaan mahdollista päästä jo 12-vuotiaana 
(Nikula 1957: 98).

11 Nikula 1957: 97.
12 Nya Pressen 23.3.1908.

keitetyitä, kuorituita perunoita ynnä kei-
tettyä kalaa tahi lihaa, puoleksi kumpiakin; 
mannaryynipuuroa wähän maidon kanssa, 
herne- tahi muuta liha-lientä, wiiliä, welliä, 
maitoa, j. n. e. Sitä paitsi myödään 5 pen-
nistä: puoli pehmeää leipää, pieni palanen 
woita j. n. e. Niin että työmies 20 à 30 pen-
nillä woi saada aiwan täydellisen, rawitse-
wan aterian. Tuleeko tämä kannattamaan, 
ei ollut wielä aiwan warma, suotawa se oli-
si; mutta ellei se kannata, aiottiin hieman 
korottaa hinnat, sillä tästä ei tahdota tehdä 
mitään armeliaisuuslaitosta, ainoastaan 
mahdollisen huokeasta tahdotaan hankkia 
työmiehille rawitsewaa ruokaa. Tehdas ei 
kuitenkaan aio laskea mitään vuokraa huo-
neille eikä ottaa polttopuita lukuun, waan 
maksaa ne itse.

Kun minä käwin kyökissä, oli siellä noin 
40 henkilöä syömässä ja sitä paitsi ostettiin 
noin 100 annosta kotia wietäwäksi. Wiime 
päiwinä oli ruokapoleteita myyty, eineeksi 
noin 10 markasta päiwää kohti ja puolisek-
si noin 15–17 markan edestä, iltaseksi sitä 
wastoin waan wähäsen. Liike on nopeasti 
kaswamaan päin, welaksi ei anneta mi-
tään ruokaa, sillä on huomattu että welaksi 
antaminen turmelee työkansan. Tällaisia 
kyökkejä pitäisi saada kaikkialle.

Relanderin kuvauksen perusteella on 
Vaasan Puuvillatehtaan ruokalassa käytet-
ty poletteja maksuliikenteen kontrolloin-
tiin eräänlaisina kuitteina. Tämä on yksi 
tyypillisistä polettien perinteisistä käyttö-
tavoista. Vastaavia esimerkkejä polettien 
käytöstä maksuliikenteen kontrollointiin 
tunnetaan työväenruokaloiden ohella mm. 
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erilaisten hyödykkeiden myyntiin liittyen 
sekä liikennöinnistä esimerkiksi Helsingin 
ja Korkeasaaren välillä ja Porin sillalla.13 
Merkittävää on myös, että Senaatin lausun-
nossa Porin siltayhtiön anomaan lupaan sil-
tapolettien myymiseksi todettiin aikanaan 
[1909], että siltapoletit ovat lippuja, joita on 
pidettävä kuitteina, eikä niiden käyttämiseen 
siis tarvita lupaa (toisin sanoen kyse ei ollut 
lain tarkoittamista ”rahamerkeistä”, joiden 
liikkeelle laskeminen oli luvanvaraista).14

Relanderin kuvaus itse käytetyistä pole-
teista on jossain määrin arvoituksellinen. 
Ensinnäkin hän toteaa 10 pennin polettien 
olleen kuparinvärisiä ja 5 pennin polettien 
puolestaan vaskisia. Periaatteessa vaski on 
vanhahtava kuparia tarkoittava sana, mutta 
sillä on sittemmin tarkoitettu myös prons-
sia ja messinkiä.15 Tässä yhteydessä jää kui-
tenkin epäselväksi, onko ilmaisussa kyse 
vain kirjallisesta tehokeinosta, vai onko 
polettien materiaalissa todella ollut jotain 
eroa. Toinen ongelma on siinä, että Vaasan 
Puuvillatehtaalta tunnetaan vain messinki-
poletteja, ei kuparisia.

Puuvillatehtaan poleteista tavallisimpia 
ovat pienikokoiset 10 ja 5 pennin messin-
kipoletit (kuvat 1 ja 2).16 Nämä poletit eivät 
todennäköisesti kuitenkaan ole työväenruo-
kalan varhaisimpia poletteja, vaan ajoittuvat 
pikemminkin 1890-luvun lopulle tai jopa 
1900-luvun alkuvuosiin. Varhaisille ruoka-
lapoleteille näyttäisi yleensä olleen omi-
naista suurehko aikakauden käyttörahoja 

13 Mäkinen 1994; Vuori 2004; Vuori 2008; Vuori 2018; Vuori 2019.
14 Björneborgs Tidning 31.8.1909; Kansalainen 30.8.1909; Vuori 2018.
15 Vaski https://fi.wikipedia.org/wiki/Vaski (viitattu 23.10.2019).
16 Johanson 1979: #R4.
17 Katso esimerkiksi Mäkinen 1994; Vuori 2004.
18 Tällainen 5 pennin poletti on ilmeisesti kuitenkin ollut olemassa ja sen materiaali on voinut olla yhtä 

hyvin messinki kuin kuparikin (mikään ei takaa, että Relander Matkakirjettä kirjoittaessaan olisi yksit-
täisen ja mahdollisesti lyhyen käynnin perusteella muistanut materiaalit oikein).

vastaava koko.17 Vaasan Puuvillatehtaalta 
tunnetaan myös tällainen isokokoinen 10 
pennin messinkipoletti (kuva 3). Vastaavaa 
5 pennin polettia ei kuitenkaan ole kirjoitta-
jan tiedossa.18 Poletin koon ja siinä olevien  

Kuva 1. WASA BOMULLSMANUFAKTUR A.B. 10 /  
PUUVILLATEHTAAN KEITTIÖ 10. Messinkiä, 

22 mm, 1,8 g.

Kuva 2. WASA BOMULLSMANUFAKTUR A.B. 5 /  
PUUVILLATEHTAAN KEITTIÖ 5. Messinkiä, 

19 mm, 1,1 g.

Kuva 3. WASA BOMULLS,MANUFAKTUR.AK-
TIEBOLAG numeromerkintöjä 10.P / takasivu 
sileä. Messinkiä, 33,4x33,2 mm, 11,0 g. (kuva 
Reijo Mäkinen)
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numeromerkintöjen perusteella kyseistä 
10 pennin polettia on syytä pitää Vaasan 
Puuvillatehtaan ruokalan varhaisimpana  
polettityyppinä.

Vaasan Puuvillatehtaalta tunnetaan myös 
isokokoisia ilman arvomerkintää olevia nu-
meroituja ja reunasta rei’itettyjä messinki-
poletteja (kuva 4).19 Osassa näitä poletteja 
on lisäksi tarkoituksella reunaan tehty pieni 
lovi. Kyseiset poletit ovat nykykäsityksen 
mukaan kuitenkin kellokortti- ja/tai työn-
suorituspoletteja, joten niillä ei ole mitään 
tekemistä Puuvillatehtaan ruokalan kanssa.

Vaasan Puuvillatehtaan ruokala ei 
Relanderin mukaan ollut kaupungin ainoa 
työväenruokala:

Waasassa on vielä toinen työmiesten 
kyökki, kaupungin höyrylaiwasillan wiereen 
rakentama ja anniskeluyhtiön wuokraawa 
siewä pawiljonki, jossa työkansalle tarjotaan 
huokeasta hinnasta ruokaa, maitoa, kah-
via, limonaadeja, jääkellarikaljaa, waan ei 
mitään wäkewämpiä juomia, ei oluttakaan, 
kiitettäwä kyllä. Tämä on hyvin suosittu.20

Tämä Vaasan Anniskeluosakeyhtiön (Vasa 
Utskänknings Aktiebolag) ruokalatoimin-
ta herättää kysymyksen, ovatko sen pe-
rinteisesti tarjoilupoletteina pidetyt poletit 
(25, 10 ja 5 penniä)21 sittenkin ensisijaisesti 
Puuvillatehtaan polettien tapaisia ruokala-
poletteja? Ainoa näitä poletteja koskeva var-
haisempi tieto on saatu Seurasaarisäätiön 
polettikyselyssä (1972).22 Siinä todettiin, 
että Vaasan Anniskeluosakeyhtiön kupa-
rista 10 pennin polettia (kuva 5), jollainen 
oli myös liitetty mukaan vastaukseen, on 

19 Johanson 1979: #D1.
20 Uusi Suometar 13.7.1894.
21 Johanson 1979: #S22.
22 Seurasaarisäätiön polettikyselyn (1972) vastausaineisto (kopiot Kansallismuseon Rahakammiossa).
23 Vasabladet 4.1.1921; 1865–1912 Perustetut  osakeyhtiöt, U–Ö https://www.porssitieto.fi/yhtiot/

uo.html (viitattu 31.10.2019).

käytetty 1920-luvulla Vaasan Puuvillatehtaan 
saunapolettina. Anniskeluosakeyhtiön oma 
toiminta oli päättynyt yhtiön purkamiseen 
jo vuoden 1920 lopussa.23

Kuva 5. WASA UTSKÄNKNINGS AKTIEBOLAG  10 
PENNI / WASA UTSKÄNKNINGS AKTIEBOLAG . 
Kuparia, 22 mm, 1,9 g.

Kuva 4. WASA BOMULLSMANUFAKTUR A.B. 
WÄFVERIET numerostanssaus / takasivu sileä 
(pistereunus). Messinkiä, rei’itetty, 33 mm, 9,0 g.
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käytössä 1930–). Saatavissa: http://digi.kansallis-
kirjasto.fi.

Ruotsin numismaattisen yhdistyksen vierailu

Ruotsalaisen sisaryhdistyksemme 
(Svenska Numismatiska Föreningen) hal-
litus oli 14.–15. syyskuuta 2019 Suomen 
yhdistyksen vieraana. Osallistujat saa-
puivat laivalta tai lentoasemalta suoraan 
Balderin salille osallistumaan yhdistyk-
sen huutokauppaan, josta he tuntuivat 
tekevän mukavia löytöjä. Sieltä siirryim-
me Mechelininkadulle, missä esittelimme 
heille yhdistyksen tiloja.

Päivän pääasia oli hallitusten yhtei-
nen kokous. Sen keskeisenä teemana oli 
suunnitteilla oleva Turun keskiaikaisia 
rahoja käsittelevä yhteisjulkaisu, jonka 

on määrä valmistua huhtikuussa 2022. 
Kokous käsitteli myös muutakin julkai-
sutoimintaa sekä maiden yhteistyön tii-
vistämistä. Päivä päätettiin yhteiseen 
illalliseen.

Sunnuntaina tutustuimme vielä Antti 
Heinosen asiantuntevalla opastuksel-
la väärennösnäyttelyyn Suomen Pankin 
raha museossa. Lounaan jälkeen vieraiden 
olikin jo aika lähteä kotimatkalle. 

Vierailu korosti maiden yhteisen histo-
rian ja rahojen merkitystä ja osoitti, että 
yhteistyöllä on suuri merkitys kumman-
kin maan numismatiikan kehittämisessä.

Rahakammiokerho kokoontuu

Rahakammiokerhon kokous pidetään 
Kansallismuseon rahakammiossa tiistai-
na 24.3. klo 17 alkaen. (Kokoontuminen 
museon aulassa). Aiheena Helsingin yli-
opiston raha- ja mitalikokoelma ja sen 
historia kiinnostavien esimerkkien ja 

harvinaisuuksien kautta. Ilmoittautumiset 
Frida Ehrnstenille (frida.ehrnsten (at) 
kansallismuseo.fi)  viimeistään 17.3. Raha - 
kammiokerhon toinen tapaaminen pide-
tään toukokuussa. Siitä enemmän seuraa-
vassa lehdessä. 
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Uusia juhlarahoja:  
Brexit ja Suomen valtiomuoto
Tuukka Talvio

Lehdissä on ollut uutinen Britannian uu-
desta Brexit-rahasta, joka julkaistiin eropäi-
vänä 31. tammikuuta 2020. Kyseessä oli 50 
pennyn käyttöjuhlaraha, jonka etusivulla on 
tavanomainen hallitsijan muotokuva ja taka-
sivulla rahan seitsenkulmaiseen muotoon 
sovitettuna kirjoitus Peace prosperity and 
friendship with all nations ja sen alla pie-
nellä 31 January 2020. Rahan tarkoitus on 
siis juhlistaa rauhaa, vaurautta ja kansojen 
ystävyyttä, joita Brextin toivotaan edistävän. 
Sen esteettiset arvot perustuvat takasivun 
rauhallisen miellyttävään kaunokirjoitus-
tekstiin. Katsojan suhtautuminen riippuu 
ehkä kuitenkin enemmän siitä, uskooko 
hän Brexitin hyvää tekevään vaikutukseen 
– mutta kun aikaa kuluu, tämä kaikki var-
maan unohtuu. Raha säilyy joka tapauksessa 
kauas tulevaisuuteen muistona noista opti-
mistisista toiveista.

Suomessa puolestaan julkaistiin mennee-
nä vuonna juhlaraha sen kunniaksi, että 
tasavaltalainen hallitusmuoto saavutti 100 
vuoden iän 19. kesäkuuta 1919. Kyseessä oli 
100 euron arvoinen kultaraha, jota Rahapaja 
myi hintaan 599 euroa. Myyntihinnan ja ni-
mellisarvon välinen epäsuhta kertoo ikä-
vä kyllä kaiken tästä ”maksuvälineestä”. 
Hämäävintä kuitenkin on, ettei rahassa 

maan nimen, vuosiluvun ja nimellisarvon 
lisäksi ole kirjoitusta lainkaan, ja vaikka sen 
täysin abstraktista sommittelusta voi esittää 
subjektiivisia tulkintoja, mitään eksaktia si-
sältöä sillä ei ole, eikä asia aukene kelle-
kään, joka saa rahan käteensä tietämättä 
mikä se on. Numismaatikot voivat toki tule-
vaisuudessa etsiä tiedon Keräilijän oppaas-
ta tai Krause-Mishleristä. Valtiomuotomme 
satavuotismuiston arvostusta tämän rahan 
on kuitenkin hyvin vaikea uskoa lisäävän.

Viime syksynä kuolleen kuvanveistäjä 
Heikki Häiväojan (1929–2019) 1960-luvulta 
alkaen muovailemat juhlarahat olivat miel-
lyttäviä ja onnistuneita jo senkin vuoksi, 
että niistä kävi aina ilmi, mitä ne juhlistivat. 
Tuolloin myös Suomen rahapaja voitti ra-
hoillaan arvostettuja kansainvälisiä palkin-
toja. Useissa maissa rahapajat hyödyntävät 
rahojen suunnittelussa neuvonantajia, joiden 
joukossa on myös numismatiikan asiantun-
tijoita, mutta Suomeen tämä tapa ei valitetta-
vasti ole juurtunut. Tämän kirjoittajakin on 
aikanaan ollut pari kertaa rahakilpailujen 
palkintolautakunnissa mukana, mutta jos 
kilpailun sääntöjä ei ole harkittu kunnolla, 
jää tuomariston ainoaksi mahdollisuudeksi 
valita ehdotuksista vähiten huono vaihto-
ehto. 
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KUNTOLUOKITUS • KVALITETSBETECKNINGAR • GRADES OF PRESERVATION 

 
00 Kiiltolyönti / Spegelglans / Proof 
 
0 Virheetön, täysin leimakiiltoinen  / Felfritt exemplar med stämpelglans  / Faultless and uncirculated 

Virheetön, ei pienintäkään taitosta / Felfritt helt utan vikningar / Faultless without folds 
 
01 Ei kulumisen jälkiä, pinta ehjä, leimakiiltoinen, mutta raha voi olla tummunut / Inga spår av 

förslitning, ytan oskadd med stämpelglans, men möjligen med mörk ton / No traces of wear, 
surface undamaged but the coin may possibly be darkly toned 
Kerran taitettu, puhdas paperi / En vikning, sedelpappret rent / Paper as new but with one fold 

 
1+ Korkeimmissa kohdissa hyvin pieniä käsittelyn jälkiä, muuten yksityiskohdat terävät / Trots små   

spår av hantering detaljernas skärpa oförändrad  / Minimal traces of wear only in the highest details 
Kahdesti taitettu, paperi vielä kova / Två vikningar, sedelpappret ännu friskt / Folded two times, 
paper still remainds new 

 
1 Tasaisesti kulunut korkeimmista kohdista, lähes kaikki yksityiskohdat selvät / Jämnt förslitet, 

nästan alla detaljer tydliga / Even wear over the highest parts, most details clear 
Useammin taitettu, paperi vielä ehjä, mutta pehmeähkö / Flera vikningar, pappret felfritt men 
börjar mjukna / More folds, paper smooth but undamaged 

 
1? Kulunut, yksityiskohdat epäselvät / Förslitet, detaljer otydliga / Weared, details start to wanish  

Useita taitoksia, keskellä usein reikä, repeytymiä, paperi pehmeä / Många vikningar, pappret mjukt 
med ev. hål, riss osv. / Many folds, paper soft, often with a central hole 

 
2        Huomattavan kulunut, teksti pääosin vielä luettavissa / Kraftigt förslitet, texten ännu läsbar       
 A poor example but text still visible for the most part 

Repaleinen tai paloja puuttuu, likainen / En trasig och smutsig sedel, delar kanske fallit bort / 
Teared and untidy, even small parts missing 
 

****************************************************************** 
Kohteet seuraavaan huutokauppaan 9.5.2020 on toimitettava huutokaupanhoitajalle 27.3.2020 
mennessä. 
Objekten till följande auktion den 9 maj 2020 bör inlämnas till auktionsförrättaren senast den 27 
mars 2020. 
Objects intended to be sold at the following auction the 9th of May 2020 should be 
commissioned by the 27th of March 2020.    
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222 105.00
223 290.00
224 620.00
227 35.00
228 45.00
229 25.00
230 30.00
231 35.00
232 25.00
233 25.00

234 36.00
235 31.00
236 270.00
237 266.00
238 210.00
239 210.00
240 211.00
241 198.00
242 198.00
243 222.00
244 198.00
245 198.00
246 198.00
247 209.00
248 395.00
249 420.00
250 416.00
251 416.00
252 532.00
253 105.00
254 211.00
255 207.00
256 207.00
257 215.00
258 320.00
259 253.00
260 30.00
261 125.00
262 147.00
263 146.00
264 207.00
265 202.00
266 79.00
267 211.00
268 109.00
269 273.00
270 261.00
271 261.00
272 267.00
273 266.00
274 280.00
275 273.00
276 100.00
277 110.00
278 249.00
279 216.00
280 292.00
281 501.00
282 240.00
283 230.00
284 711.00
285 240.00
286 240.00
287 260.00
288 265.00
289 231.00
290 351.00
291 956.00
292 198.00
293 395.00
294 35.00
295 380.00
296 240.00
297 360.00
298 262.00
299 180.00
300 150.00

301 260.00
302 95.00
303 105.00
304 75.00
305 120.00
306 140.00
307 80.00
308 150.00
310 490.00
311 557.00
312 35.00
313 80.00
314 50.00
315 112.00
316 30.00
318 60.00
319 45.00
321 22.00
322 43.00
323 50.00
324 30.00
325 100.00
326 80.00
327 28.00
328 35.00
329 125.00
330 210.00
331 20.00
332 40.00
333 60.00
334 55.00
335 165.00
336 200.00
337 31.00
338 111.00
339 42.00
340 80.00
341 220.00
342 125.00
343 110.00
345 60.00
347 150.00
348 50.00
349 430.00
350 400.00
351 250.00
352 50.00
353 460.00
354 180.00
355 580.00
356 560.00
357 100.00
359 50.00
360 170.00
361 50.00
363 60.00
364 31.00
365 440.00
366 35.00
367 56.00
368 85.00
369 44.00
370 115.00
371 105.00
372 75.00
373 75.00
374 105.00

375 70.00
376 75.00
377 17.00
378 90.00
380 200.00
381 211.00
383 201.00
384 230.00
386 95.00
387 270.00
388 156.00
389 52.00
390 140.00
391 176.00
392 172.00
393 85.00
394 73.00
395 640.00
396 75.00
397 55.00
398 50.00
399 40.00
401 401.00
403 180.00
404 102.00
405 65.00
406 105.00
407 67.00
408 145.00
409 420.00
411 352.00
412 110.00
413 47.00
414 33.00
415 86.00
416 82.00
417 202.00
418 199.00
419 190.00
420 210.00
421 180.00
422 190.00
423 172.00
424 200.00
425 181.00
426 190.00
427 200.00
428 190.00
429 180.00
430 165.00
431 476.00
432 440.00
433 400.00
434 2550.00
435 282.00
436 200.00
437 190.00
438 170.00
439 178.00
440 180.00
441 282.00
442 290.00
443 260.00
444 273.00
445 281.00
446 281.00
447 280.00



448 750.00
449 750.00
451 420.00
452 451.00
453 420.00
454 403.00
455 281.00
456 300.00
457 290.00
458 280.00
459 283.00
460 270.00
461 282.00
462 290.00
463 300.00
464 290.00
465 282.00
466 281.00
467 300.00
468 260.00
469 263.00
470 285.00
471 270.00
472 280.00
473 270.00
474 320.00
475 275.00
476 931.00
477 780.00
479 900.00
480 840.00
481 1011.00
482 230.00
483 206.00
484 450.00
485 450.00
486 220.00
489 220.00
490 272.00
491 272.00
492 272.00
493 273.00
494 273.00
495 272.00
496 262.00
497 262.00
498 261.00
499 261.00
500 261.00
501 261.00
502 261.00
503 261.00
504 261.00
505 261.00
506 511.00
507 511.00
508 540.00
509 261.00
510 261.00
511 265.00
512 256.00
513 240.00
514 200.00
516 180.00
517 180.00
518 180.00
519 180.00
520 180.00
521 190.00
522 226.00

523 162.00
524 162.00
525 162.00
526 162.00
527 162.00
528 162.00
529 54.00
530 53.00
531 605.00
533 26.00
538 150.00
540 42.00
541 90.00
542 66.00
545 190.00
546 125.00
547 95.00
548 65.00
549 380.00
550 70.00
551 80.00
552 75.00
553 100.00
555 300.00
556 105.00
558 55.00
559 46.00
560 125.00
561 50.00
562 125.00
563 80.00
564 40.00
565 46.00
566 41.00
567 50.00
569 120.00
570 200.00
574 125.00
575 50.00
576 105.00
577 50.00
578 400.00
579 400.00
580 180.00
581 300.00
582 260.00
583 200.00
584 105.00
585 230.00
586 720.00
587 105.00
588 26.00
589 20.00
590 120.00
591 15.00
592 25.00
594 29.00
595 85.00
596 102.00
597 85.00
598 85.00
599 85.00
600 82.00
601 430.00
602 55.00
604 60.00
608 60.00
610 90.00
611 127.00
612 60.00

613 60.00
615 950.00
616 180.00
617 180.00
618 166.00
619 182.00
620 160.00
621 35.00
622 40.00
623 80.00
624 75.00
625 91.00
626 90.00
629 170.00
631 310.00
632 220.00
633 106.00
634 115.00
636 290.00
637 31.00
639 121.00
640 121.00
641 85.00
642 100.00
643 80.00
644 121.00
645 80.00
646 30.00
647 65.00
648 25.00
649 95.00
650 70.00
651 50.00
652 36.00
653 25.00
654 50.00
656 40.00
657 371.00
658 363.00
660 143.00
661 133.00
662 130.00
663 72.00
664 20.00
665 260.00
666 67.00
667 185.00
669 10.00
671 79.00
672 139.00
673 50.00
674 370.00
675 160.00
676 21.00
677 85.00
678 55.00
680 83.00
681 130.00
682 40.00
683 60.00
684 220.00
685 56.00
686 140.00
687 450.00
688 230.00
689 230.00
690 60.00
691 340.00
692 85.00
693 64.00

694 270.00
695 150.00
697 27.00
698 41.00
699 46.00
701 125.00
702 131.00
703 380.00
704 60.00
705 145.00
706 110.00
707 40.00
708 130.00
709 560.00
710 90.00
711 45.00
712 411.00
713 800.00
714 220.00
715 331.00
716 411.00
718 540.00
719 150.00
720 202.00
721 470.00
722 216.00
723 200.00
724 352.00
725 90.00
726 147.00
727 852.00
728 200.00
729 211.00
730 200.00
731 135.00
732 145.00
733 156.00
734 920.00
735 651.00
736 252.00
737 210.00
738 105.00
739 155.00
740 146.00
741 1001.00
743 580.00
744 330.00
746 150.00
747 100.00
748 201.00
749 180.00
750 60.00
751 60.00
752 100.00
753 320.00
754 190.00
755 105.00
756 221.00
757 111.00
758 103.00
760 90.00
761 85.00
762 110.00
763 60.00
764 50.00
765 243.00
766 156.00
767 157.00
768 311.00
769 143.00

770 81.00
771 87.00
772 60.00
774 70.00
776 70.00
777 1650.00
778 340.00
779 253.00
780 100.00
781 250.00
782 160.00
783 93.00
784 151.00
785 171.00
786 25.00
787 150.00
788 50.00
789 262.00
790 50.00
794 190.00
796 90.00
797 202.00
798 186.00
799 400.00
800 230.00
801 110.00
802 240.00
803 300.00
804 152.00
805 540.00
806 85.00
807 200.00
809 160.00
810 140.00
811 88.00
812 170.00
813 76.00
814 250.00
815 202.00
816 652.00
817 400.00
818 111.00
819 80.00
823 201.00
825 50.00
826 40.00
827 105.00
828 20.00
829 50.00
830 80.00
831 80.00
832 20.00
833 120.00
834 65.00
835 70.00
836 120.00
837 50.00
838 20.00
839 70.00
840 55.00
841 100.00
842 130.00
843 30.00
844 70.00
845 60.00
846 20.00
847 120.00
848 75.00
849 50.00
850 30.00

851 100.00
852 20.00
853 50.00
854 45.00
855 30.00
856 40.00
857 90.00
858 40.00
859 55.00
860 80.00
861 30.00
863 35.00
864 90.00
865 76.00
866 70.00
867 100.00
868 90.00
869 95.00
870 30.00
871 80.00
872 150.00
873 35.00
874 50.00
875 100.00
876 100.00
877 40.00
878 60.00
880 110.00
881 25.00
882 50.00
883 25.00
884 75.00
885 105.00
886 30.00
887 30.00
888 20.00
889 49.00
890 40.00
891 30.00
893 50.00
894 80.00
895 230.00
896 40.00
897 40.00
898 580.00
899 155.00
900 210.00
901 35.00
902 40.00
903 200.00
904 380.00
906 100.00
907 100.00
908 40.00
909 20.00















 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



























Etsimme jatkuvasti rahoja, mitaleita tai  
kunniamerkkejä myytäväksi 
huutokauppoihimme.
Voit jättää rahoja, mitaleita tai kunniamerkkejä Suomen Numismaattiselle Yhdis-
tykselle myyntiin edullisesti. Provisiomme on ainoastaan 10 % myyntisummasta ja 
4 € rivimaksu. Kuvattavista kohteista emme peri erillistä korvausta. Huutokaupat 
4 kertaa vuodessa Balderin Salissa Senaatin-
torin varrella Helsingissä. Lisäksi nettihuuto-
kauppoja useita kertoja vuodessa.

Jatkuva sisäänjättö, ota yhteyttä niin sovi-
taan tapaamisesta sinulle sopivana ajan- 
kohtana. Samalla voit selvittää maksutta  
kohteesi arvon. Olemme Pohjoismaiden  
suurin toimija sekä alan paras asiantuntija  
jo yli 100 vuoden kokemuksella. Huutokaup-
pojemme kautta tavoitat suuren ja kansain- 
välisen ostajakunnan.

We are searching lots for 
our auctions
Sell your coins, bank notes, medals and honours in 
Finnish Numismatic Society’s auctions.

Commission in our sales is only 10 % from the hammer 
price + 4 € fee for each lot. We don’t charge more for 
photographed lots in our magazine. 

The auctions are held 4 times a year in Balderin Sali, 
in Aleksanterinkatu Helsinki. 

You can leave your numismatic objects to us any time. 
Just book an appointment with our auction manager. 
At the same time you get a good valuation for your 
collectibles. Our customer base is large, international 
and experienced. We are the largest numismatic soci-
ety in the Nordic Countries and have been working in the field for 100 years.  

Lisätietoja/information 
Suomen Numismaattinen Yhdistys
Finnish Numismatic Society 
Marko Salonen
Toiminnanjohtaja
050 588 1105
auctions@snynumis.fi
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