Oulun Numismaattinen kerho ja 1980luvun tapahtumat vuodesta 1982 vuoden
1991 loppuun, esitelmä 7.5.2012, ONK 50v
EM
Oulun Numismaattisen kerhon toiminta jatkui aktiivisen 1970- luvun malliin vielä
1980- luvun alkuvuosina. Tumia pilviä kasaantui kerhotoiminnan ylle kuitenkin
vuosikymmenen
jälkipuoliskolla.
Kerho
menetti
kokoontumispaikkansa;
kokoontumiset harvenivat tämän seurauksena peräti vain kahteen kokoontumiseen
vuodessa. Kuukausikokouksissa oli niukasti kävijöitä, hekin totesivat
arkistomerkintöjen mukaan, että kerhoiltojen huutokaupoissa voisi olla
kiinnostavampia kohteita.
Pitkäaikaisilla jäsenillä oli täytettynä kaikki tai lähes kaikki kokoelman aukot. Koska
puutteita ei juuri ollut, syy saapua kerhoiltaan kokoelmaa täydentämään uupui.
Myöskään halua keräilyalueen laajentamiseen ei suuremmalti esiintynyt. Yhä
useampi 1960- 1970- luvun aktiivi keräilijä päätti maallisen taivalluksensa
ikääntymisensä myötä, ja kerhoilloissa vietettiin usein hiljainen hetki heidän
muistokseen.
Oulun Suomalainen Klubi, kerhon kokoontumispaikka 1970- 1986
Oulun Suomalaisesta Klubista oli tullut kerhon kokoontumispaikaksi vuonna 1970
samalla kun pankinjohtaja Kari Reposesta oli tullut kerhon sihteeri. Kari Reponen oli
useiden toimiensa ohessa mm. Suomalaisen Klubin taloudenhoitaja. Vuonna 1983
Oulun Numismaattisen kerhon kokouksessa käsiteltiin Klubin ilmoitus siitä, että
kerhon kokoontumisista ryhdytään perimään vuokraa. Sen perimisperusteena
ilmoitettiin olevan vähäiset tilaukset kerhoilloissa. Juomien tilaukset eivät
tuottaneet riittävästi katetta ravintolalle. Uusia kokoontumistiloja ryhdyttiin
katselemaan syksystä 1983 alkaen, vaikkakin Suomalaiselta Klubilta poistuttiin
kuitenkin vasta vuoden 1987 alusta.

(Alla oleva kuva on 1970- luvun lopulta Suomalaisen klubin kokouksesta. Seisomassa
on K. Rautavaara, ja puheenjohtajan nuija on A. Palkon edessä)

Vuodesta 1987 alkaen kokoontumisia pidettiin käytännössä Kari Reposen SYP,
Asema- aukio pankin tiloissa. Siellä kokoontumisia oli vuoteen 1993 saakka.
Kyseisenä ajanjaksona kokoontumispaikoiksi on merkitty pöytäkirjoihin myös Oulun
Kauppaklubi, ravintola Lounas Kauppuri; tai jäsenten työpaikat, kuten Kajaani OY
Ouluxin ikkunatehdas tai Oulun diakonissalaitos. Joka tapauksessa vakituisen
kokoontumispaikan puute haittasi suuresti kerhon toimintaa, harvensi
kokoontumisia sekä karsi osallistujia.

Aktiivisuus laski
Järjestäytyneiden oululaisten numismaatikkojen määrä väheni. Tämä näkyi kerhon
jäsenmäärässä, sekä kerhoiltoihin osallistumisaktiivisuudessa.
Jäsenmäärä lähes puolittui vuosien 1984 ja 1987 välisenä aikana:
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Kerhokokoontumiset laskivat neljäsosaan vuosikymmenen alusta:
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Vuodesta 1987 alkaen kokoontumisia oli vain 2-3 vuosittain. On melko selvää, että
tämä ei tyydyttänyt mahdollista aktiiveja keräilijöitä. Hiljaisina vuosina toimintana
oli vain välttämätön vuosikokous ja pikkujoulu.

(Yllä on tammikuun kokouksen vieraskirja vuodelta 1985. Osallistujat: Kari Reponen,
Juhani Vuori, Arvi Palko, Jukka Orava, Vesa Hurnasti, Viljo Karvonen, Veikko
Paananen. Alemmissa kuvissa osallistujat vuosikokouksista 1987 ja 1990.)

Kerhoiltoihin osallistuminen oli vähäistä. Useassa kerhoillassa oli osallistujia 6-7, ja
hyvin harvoin osallistujamäärä kohosi yli viidentoista. 1980- luvun osallistujaennätys
oli 19. J. Vuoren mukaan myös eräänä hiljaiselon syynä oli se, kävijät vanhenivat ja
kaikilla oli kaikki kokoelmassaan. Puutteita ei juuri ollut. Jokainen keräilijä keskittyi
omaan erityisalueensa ja yhteisiä aihepiirejä ei ollut paljoakaan. Jos olisi ollut, niin
aktiivisuudesta yhteisiä kokoontumisissa olisi kenties ollut enemmän hyötyä.

Toiminnan aktivoimisesta käytiin keskustelua, mutta se ei johtanut merkittäviin
konkreettisiin seurauksiin, ellei sellaiseksi lueta eräitä esitelmiä. Yleensä
kerhoiltoihin kaivattiin mielenkiintoisempia huutokauppoja.

Tuonelan joelle
Iso osa 1960- luvun aktiiveista kerholaisista oli 1980- luvulle tultaessa ylittänyt 80
vuoden iän ja he siirtyivät valitettavasti vähitellen tuonpuoleiseen. Vuosikymmenen
puolivälissä arkistomerkintöjen mukaan vietettiin hiljaista hetkeä mm. seuraavien
jäsenten muistolle:
14.2.1984

ensimmäinen puheenjohtaja, Alpo Kamula

11.9.1984

Visa Anttila, Vesa Huhtala

11.12.1984

eversti Kaarlo Rautavaara

10.9.1985

Rauni Inkilä

10.12.1985

Eero Salo

9.12.1986

Viljami Pesonen

13.91988

Eero Hahtonen

Kerhon 20- v juhla vuonna 1982
Kerhon 20 -vuotisjuhlien kynnyksellä suunniteltiin alla olevan kaltaista lehtiilmoitusta. Sen sisältö kertoo jälkipolville, minkälaisena yhdistyksenä kerholaiset
Oulun Numismaattista kerhoa silloin pitivät. Lehti-ilmoitusta tarkemmin
tutkittaessa, voi havaita, että määrittely vaikuttaa melko lailla samalta kuin
nykyäänkin.

Kerho päätti pitää ns. ”paremman rahan” huutokaupan vuonna 1982 osana kerhon
20 -vuotisjuhlaa. Huutokauppaluettelo päätettiin julkaista vuoden ensimmäisessä
Numismaatikko- lehdessä. Loppujen lopuksi arvorahojen huutokauppoja kyseisenä
tuli Numismaatikkolehteen kaksin kappalein. Toinen huutokauppa pidettiin
myöhemmin.
Helmikuussa 1982 tehtiin päätös, että kerhon 20 vuotta ei juhlita suuremmin.
Huutokauppa jäi ainoaksi juhlinnan osoitukseksi. Toisaalta asiaa huomioitiin siten,
että Numismaatikkoliiton hallitukselle tehtiin anomus Kaarlo Rautavaaralle
myönnettävästä liiton hopeisesta ansiomitalista. Kyseinen anomus tehtiin
kuukausikokouksessa maaliskuussa 1982.
Liiton hallitus vastasi kyseiseen anomukseen seuraavasti: ”Koska Eversti Rautavaara
on jo saanut liitolta arvokkaamman kunnianosoituksen, kunniajäsenyyden, hopeista
ansiomitalia ei myönnetä.”

(Alla on kopio 20v ”paremman arvorahan” huutokaupan sisäänjättöohjeista.)

Kerhoillat ja esitelmät
Kerhoilloissa oli yleensä aina huutokauppoja. Ville Karvosen ja Juhani Vuoren
mukaan huutokaupat olivatkin se syy, miksi kerhoiltoihin kokoonnuttiin. 1980- luvun
loppupuolella kerho kutsuttiin koolle, kun meklarille oli kertynyt riittävästi
huutokaupattavaa. Näihin aikoihin meklari laati huutokauppalistat, jotka sitten
postitettiin jäsenille kutsun mukana. Huutokaupan jälkeen ostot lunastettiin
keskitetysti ja kerho otti välistä oman provisionsa. Provisiolla pyrittiin kattamaan
kerhotoiminnan kuluja.
Koska 1980- luvun loppupuolella kuukausikokouksia oli huomattavasti vähemmän
kuin vuosikymmenen alkupuolella, ja niistä on tehty niukemmin muistiinpanoja, niin
kerhon tapahtumat jäävät näiltä osin hämärän peittoon. Joka tapauksessa pääasia
toteutui, keräilyraha vaihtoi omistajaa.
1970- luvulla eversti Rautavaara oli huolehtinut kerhoiltojen esitelmistä. Hänen
jättäydyttyä pois aktiivisesta toiminnasta, kerhoilloissa ei ollut esitelmiä. Vasta
vuonna 1986 Juhani Vuori aloitti esitelmäsarjan. Kyseisen vuoden toukokuussa hän
piti katsauksen Ruotsin vallan ja tsaarinajan Suomessa käytetyistä seteleistä.
Syyskuussa oli vuorossa tsaarinvallan ajan markkasetelit.
Suunnitelma pidettävistä esitelmistä oli 1986 vuosikokouksen pöytäkirjan mukaan
huomattavasti laajempi. Kari Reposen oli määrä pitää esitelmä mitaleista, A. Palkon
sopivaksi katsomastaan aiheesta, V. Mäki- Hirvelän muistoristeistä ja A. Perälän
osakekirjoista. Nämä muut esitelmät eivät koskaan toteutuneet, ellei sellaiseksi
lueta Kari Reposen 1989 pankissaan toteuttamaa pankkimitalinäyttelyä.

Pöytäkirjat ja vastuuhenkilöt
Kerhon pöytäkirjat olivat yleensä huolellisesti laadittuja. Juhani Vuori teki tarkkaa
työtä kerhokokousten ja vuosikokousten pöytäkirjojen kanssa. Kokemusta oli jo
vuosikymmenen ajalta. Arkistoista puuttuvat kuitenkin vuosien 1985 ja 1991
toimintakertomukset. Niiden puute vaikeuttaa hieman menneiden asioiden
selvittelyä.

Vuonna 1982 huutokaupanhoitajaksi valittiin Paavo Häyrynen. Hän ei ryhtynyt
hoitamaan tehtävää ja hommaa jatkoi vanhalta pohjalta Vilho Karvonen. Sihteerin
pesti siirrettiin Lauri Kalajalle. Toukokuussa 1982 hän kirjasi pöytäkirjoihin
seuraavanlaisen kiehtovan merkinnän kerhoillassa tapahtuneesta: ”Käydyssä
keskustelussa sihteeri ilmoitti olevansa kykenemätön laatimaan painoasuun sopivaa
jäsenluetteloa…, Tällöin K. Rautavaara ihmetteli, että miten seuralle on valittu
kirjoitustaidoton sihteeri”. Samassa kokouksessa sihteeri kirjasi pöytäkirjaan:
”Häyrynen katsoi sihteerin jarruttavan kerhon toimintaa ja kerhon vähitellen
kuolevan pois.” On melko ymmärrettävää, että sihteerin pesti ei kiinnostanut
Kalajaa vuotta pidempään. Juhani Vuori joutui palaamaan sihteeriksi.
Syksyllä 1990 kerho sai useita uusia jäseniä. Kirjoitan myöhemmin enemmän syistä,
miksi näin hyvin kävi. Helmikuun 1991 vuosikokouksessa kerhon sihteeriksi valittiin
Tommi Jämsä. Juhani Vuori siirtyi puheenjohtajaksi ja Kari Reponen jättäytyi
syrjemmälle. Johtokunta uudistui muutenkin, sillä rahastonhoitajaksi valittiin Matti
Pietilä ja johtokunnan jäseneksi Timo Ernvall.
Sihteerin tehtävä ei ollut Tommille mieluisa. Ehkä hänet valittiin tehtävään
”pystymetsästä”, ilman kiinnostusta yhdistyksen asioiden hoitamiseen. Säilyneiden
puheenjohtajan viestien mukaan puheenjohtaja joutui kirjeitse pyytämään sihteeriä
tekemään erilaisia toimintaan liittyviä tehtäviä. Säilyneiden yhteydenottojen
mukaan myöskään Numismaatikkoliitto ei saanut tarkistettuja jäsentietoja. Tommi
Jämsä ilmoitti 12.2.1992 hieman ennen vuosikokousta 27.2. jättäytyvänsä pois
sihteerin tehtävistä. Vuori hoiti käytännössä ko. vuonna myös sihteerin tehtävät

Näin jälkikäteen arvioituna pelkästään säilyneiden pöytäkirjojen pohjalta vaikuttaa
siltä, että sihteerin tehtävään halukkaita vastuunkantajia ei yksinkertaisesti ollut.
Sihteerin tehtäväkenttä on laaja ja sisäänajoon olisi tarvittu pidempi aika sekä
asianomaisen halu tehtävään. Kun sitten aikanaan, lähes pakon edessä ryhdyttiin
siirtämään vastuita nuoremmille, niin se ei sitten sujunutkaan helposti.
Vastuunkantajia ei ollut helppo löytää.

Kerhon kirjasto ja arkistot
Kerhon omistukseen oli 1960- luvulla hankittu melko runsaasti ulkomaista
numismaattista kirjallisuutta. Kirjastoa säilytettiin pankinjohtaja Reposen
työpaikalla. Koska kirjallisuus alkoi vanheta ja vei runsaasti tilaa, siitä päätettiin
luopua. Numismaatikkoliiton huutokauppaan Vaasaan lokakuussa 1988 lähetettiin
seitsemän kirjaa myytäväksi.
Vuonna 1991 vuosikokouksessa puheenjohtaja Reponen ilmoitti, että tammikuussa
on viety maakunta-arkistoon kaikki kerhon asiapaperit vuoteen 1986 saakka. Lisäksi
sinne on viety kaikki sidotut Numismaatikkolehdet vuosilta 1965- 1989, yhteensä 13
vuosikertaa. Samoin arkistoon on viety kaikki kerhon lahjana saamat muistoesineet,
plakaatit ja mitalit sekä myymättä jääneet kirjat, yhteensä 10 kirjaa.

Näin kuriositeettina mainittakoon, että maakunta-arkistosta otettiin yhteyttä
kerhoon vuonna 2008 ja pyydettiin noutamaan takaisin kaikki painotuotteet. Ne
eivät arkiston mukaan siellä tallennettavaan materiaaliin. Tällöin kerholle
palautuivat kaikki Numismaatikkolehdet ja vanha 1960- luvun alun kirjallisuus.
Kirjallisuus myytiin kerhokokouksen huutokaupassa keväällä 2011 jäsenille ja
Numismaatikkolehdet ovat puolestaan tällä hetkellä säilytyksessä kerhon
varainhoitajalla.

Kerhon vitriinit ja Liikamon plootut
Kerhon vitriinejä oli käytetty ahkerasti erilasten rahanäyttelyiden pitämiseen 1960ja 1970- luvuilla. Niitä oli alun perin kaksi. Toinen niistä katosi 1990- luvun alussa,
kun KOP- pankissa Kirkkokadulla pidettiin rahanäyttely. Juhani Vuoren mukaan rahat
vietiin pois vitriinistä, mutta itse vitriini ”unohtui” pankkiin. Vitriini oli niin painava,
että sen siirtämiseen olisi tarvinnut trukkia.
Vitriinien keventämistä suunniteltiin toteutettavaksi mm siten, että niistä poistetaan
jalat. Vitriinejä oli säilytetty Suomen Pankin ja SYP- pankin kellareissa. Jälkimmäinen,
säilynyt vitriini lahjoitettiin 2000- luvun puolivälissä eräälle kerhon jäsenelle. Hän
teki siitä pöydän, jossa lasikannen alla on keräilyrahoja.

Muistitietojen mukaan Liikamon rahaston pääomaksi suunnitellut plootut myytiin
1990- luvun alussa huutokaupassa. Tästä tapahtumasta ei ole mitään mainintaa
asiapapereissa. Vuoren mukaan ostajat olivat tunnettuja kerhon jäseniä. Saadut
varat käytettiin suoraan kerhon toimintaan. Suunniteltu rahasto ei koskaan
toiminut. Rahaston alkuperäinen toiminta- ajatus oli ollut, että siitä korvataan
kerhon jäsenille rahallisesti heidän tekemänsä työ kerhon hyväksi.

Vierailut
Vuonna 1984 kerhon puheenjohtaja Kari Reponen ja meklari Ville Karvonen
vierailivat kutsuttuna Postimerkkikerhon kokouksessa. Pöytäkirjoihin piirtyi vierailun
seurauksena merkintä: ”Postimerkkikerho vaikutti vireämmältä omaan kerhoomme
verrattuna, mutta virikkeitä oman kerhotoiminnan virkistämiseen ei saatu.”
Myös Retkeä Ylivieskan kerhoon suunniteltiin ja ainakin muutamat jäsenet kävivät
tutustumassa sen toimintaan.

Keräilymessut 1989 ja 1990
Oulussa pidettiin ns. ensimmäiset keräilymessut Kiistolassa 23.- 24.9.1989. Kerholla
oli messuilla oma näyttelyosasto. Esitteillä oli kolmessa vitriinissä sekä suomalaisia
seteleitä, että kolikoita. Näyttelyn kokosivat Juhani Vuori ja Kari Reponen.
Tilaisuudessa jaettiin myös vanhoja Numismaatikkolehtiä, sekä kerhon toimintaa
esitteleviä materiaaleja.
Oulun toiset keräilymessut, ”Keräily- ja Antiikkimessut” pidettiin puolestaan 20.21.10.1990 Ouluhallissa. Kyseinen viikonloppu oli hyvin vilkas, sillä samassa
kokonaisuudessa oli Suomen Numismaatikkoliiton syyskokous sekä Oulun
Postimerkkikerhon järjestämä kansainvälinen postimerkkinäyttely Oulex90.
Oulun Numismaattinen kerho järjesti messuille myös rahanäyttelyn. Sen
kokoaminen tapahtuu seuraavasti:
 Rahakasa, A. Perälä
 Seteleitä, V. Karvonen

 Mitalit, Reponen
 Kirjallisuus, Reponen
Lisäksi messuilla oli kerhon infopiste.

Tapahtumaa kutsuttiin myös nimellä ”Keräilyn Suurtapahtuma”. Vastuussa
tapahtuman järjestämisestä oli neljä keräilyn piirissä toimivaa yhdistystä. Edellä
mainittujen numismaatikkojen ja postimerkkeilijöiden lisäksi Suomen AutomobiiliHistoriallinen Klubi, Pohjois-Pohjanmaan kerho ry ja Pohjanmaan keräilijät- yhdistys.
Oulun Numismaattinen kerho vastasi 10 % tilaisuuden riskeistä. Koska tapahtuma
tuotti voittoa, niin sen taloudellinen tuotto Oulun Numismaattiselle kerholle oli
erittäin merkittävä. Toinen kerhon tulevaisuuden kannalta hyvinkin merkittävä
seikka oli uusien jäsenten rekrytointi. Rahallista tulosta merkittävämpää taisikin olla
heidän mukaantulo toimintaan. Kyseisenä vuonna kerhon jäseneksi liittyivät mm.
seuraavat henkilöt:

Timo Ernvall (6.2.1990)
Timo Klemetti (21.10.1990)
Aarne Jaakola (7.11.1991)

Läsnäolo Oulu- hallin keräilyn suurtapahtumassa sysäsi siis viimein liikkeelle
sukupolvenvaihdoksen kerhossa ja kerhon johtokunnassa, vaikkakin sihteerin
vaihdoksessa aluksi epäonnistuttiin. Messujen järjestämisessä Kari Reponen ja
Juhani Vuori antoivat viimeisen panoksensa kerhon hengissä pysymiseksi. Kerhon
toiminta oli jo melko lailla minimissään, ja onneksi uusi keräilijäsukupolvi vei sitten
aikanaan kerhotoimintaa eteenpäin.

Suomen Numismaatikkoliiton (SNL) vuosikokous Oulussa 20.10.1990.

Kolmas Oulussa järjestetty Numismaatikkoliiton liittokokous oli samanaikaisesti
Oulu- hallin keräilyn suurtapahtuman kanssa. Työnjako oli seuraava:
Kari Reponen hoiti kohteiden vastaanoton, kuntoluokituksen, pussituksen ja
kirjallisten tarjousten vastaanoton sekä postiennakkolähetykset. Huutokauppojen
kirjaamisen hoiti Tommi Jämsä. Avustamassa olivat myös Matti Pietilä, Timo Ahonen
ja Paavo Pyrrö.
- Numismaattisen kerhon infopisteellä sunnuntain messuilla vastuuhenkilöinä
toimivat pj:n ja sihteerin lisäksi Timo Ahonen, Paavo Pyrrö, Tommi Jämsä ja
Antti Perälä.
- Liiton huutokaupan vastuuhenkilönä edellä mainittujen henkilöiden lisäksi
toimivat Matti Pietilä, Erkki Nummelin ja Timo Ernvall.
Valitettavasti kerhon arkistoissa ei ole säilynyt yhtään valokuvaa kyseisestä
liittokokous tai messutapahtumasta. Niiden päivien sanomalehdistä saattaisi löytää
kuvia. Kerhon arkistoon niitä ei ole kuitenkaan talletettu.

1980- luvun Liittokokousedustajat
Alla luetellut henkilöt edustivat kerhoa ulospäin Numismaatikkoliiton suuntaan
tarkasteltavana olevan ajanjakson ajan.
Turku

3.- 4.3.1982

Arvi Palko ja Juhani Vuori

Imatra

30.- 31.10.1982

Paavo Häyrynen

Kotka

26.- 27.3.1983

Ei edustusta

Vaasa

29.30.10.1983

Kari Reponen

Lahti

24.- 25.3.1984

Ei edustusta

Kouvola

27.- 28.10.1984

Ei edustusta

Hämeenlinna

23.- 24.3.1985

Risto Inkilä

Lapua

26.- 27.10.1985

Kari Reponen ja Juhani Vuori

Jyväskylä

22.- 23.3.1986

Arvi Palko ja Juhani Vuori

Joensuu

25.- 26.10.1986

Arvi Palko

Helsinki

28.- 29.3.1987

Kari Reponen ja Juhani Vuori

Imatra

24.25.10.1987

Paavo Häyrynen ja Risto Inkilä

Kuopio

26.- 27.3.1988

Kari Reponen ja Juhani Vuori

Vaasa
Paavo Kuukkanen

15.- 16.10.1988

Kari Reponen ja Juhani Vuori sekä

Turku

18.19.3.1989

Juhani Vuori

Lahti

24.- 25.3.1989

Ei edustusta

Tampere

21.- 22.10.1989

Kari Reponen ja Juhani Vuori

Oulu

20.- 21.10.1990

Kari Reponen ja Juhani Vuori

Jyväskylä

23.- 24.3.1991

Tommi Jämsä ja Juhani Vuori

Helsinki

26.27.10.1991

?

MERKITTÄVIÄ VASTUUHENKILÖITÄ KERHON VUOSILTA 1982- 1991
Kerhon puheenjohtajat

Kari
Reponen
1980- 1990

Juhani Vuori 1991(kuva vuodelta 2012)

Kerhon sihteerit vuosina 1982- 1991
Lauri Kalaja

1982

Juhani Vuori

1983- 1990

Tommi Jämsä

1991

(ei kuvaa)

(ei kuvaa)

Kerhon varapuheenjohtajat vuosina 1982- 1991
Antti Perälä

1983- 1990

(ei kuvaa)

Kerhon varainhoitajat vuosina 1982- 1991
Kari Reponen

1982- 1990

Matti Pietilä

1991-

Huutokaupanhoitajat 1982- 1991
Ville Karvonen 1982- 1991
Myös Kari Reponen

Huutokauppojen luokittelutoimikunta:

1980- 1983

1985- 1986

Eero Saastamoinen

Lauri Kalaja

Paavo Häyrynen

Risto Inkilä

Risto Inkilä

Antti Perälä

Antti Perälä

Arvi Palko

LÄHTEET:

- ONK:n arkisto
- Ville Karvosen ja Juhani Vuoren haastattelu

