ONK:n viisi
vuosikymmentä

1970-luku

Perustaminen 1962
Oulun numismaattinen kerho perustettiin
maaliskuussa 1962. Yhtenä kimmokkeena
perustamiselle oli vuonna 1963 toteutuva
rahanuudistus. Siinä markasta pudotettaisiin kaksi nollaa pois ja pennin kolikko laskettaisiin liikkeelle 40 vuoden tauon jälkeen.

Vilho Mäki-Hirvelä ja Kaarlo Rautavaara

Kerran kuukaudessa tapahtuvissa kokoontumisissa kerhon jäsenet esittelivät kokoelmiaan. He kertoivat löytämistään erilaisista käyttörahojen varianteista, ja keskustelivat rahojen puhdistus- ja säilytysmenetelmistä. Kerhoilloissa he huutokauppasivat ylimääräisiä kolikoitaan toisilleen itse
kunkin kokoelman aukkopaikkojen täytteiksi. Myös rahanäyttelyitä järjestettiin.

5 markkaa vuodelta
1962 ja 5 penniä
vuodelta 1963.

1960-luku
Oulun Numismaattinen kerho oli aluksi
melko suljettu yhdistys. Siihen pääsi jäseneksi vain, jos joku entinen jäsen suositteli.
Tämän vuoksi varhainen jäsenistö koostuikin lähinnä 45- 65 vuotiaista pankinjohtajista, lääkäreistä ja johtajista. Jäsenmäärä
oli ensimmäisen vuoden lopulla 12.
Aktiivisimpia keräilijöitä oli mm. eversti
Rautavaara, jonka keräilyn kohteena olivat
Venäjän rahat, sekä myyntipäällikkö Vilho
Mäki-Hirvelä, joka puolestaan keskittyi kunniamerkkien keräilyyn. Kerhossa kerättiin
siihen aikaan ennen kaikkea ”kovaa” rahaa
eli kolikoita.

1970-luvulle tultaessa kerhon jäsenmäärä
oli kohonnut yli viidenkymmenen. Vuonna
1976 jäseniä oli jo yli sata. Uusia keräilijöitä
innostivat uudet hopeiset 10 markan juhlarahat, sekä uusi 5 markan jäänmurtajakolikko. Samoin kerättiin Münchenin, Montrealin ja Moskovan olympiarahoja.

Öljykriisin seurauksena dollarin arvo
laski. Se sai sijoittajat ja numismaatikot
ryntäämään kultakolikoiden perään, ja toi
kerhon jäseniksi arvometalleihin sijoittamisesta kiinnostuneita henkilöitä. Oulun
Numismaattisen kerhon toiminta oli hyvin
aktiivista 1970-luvun lopulla. Kerhoilloissa
oli paikalla parhaimmillaan 30-40 jäsentä.

Kuvassa on 1990- luvun alkuvuosina käytössä olleet
kolikot.

1980-luku

2000-luku

1980-luvulle tultaessa kerhon perustajasukupolvi alkoi väistyä. Useimmat olivat jo ylittäneet 80 vuoden iän ja siirtyivät vähitellen tuonpuoleiseen. Vuosikymmenen lopulla kerhoilloissa kävijöiden määrä laski kymmenen tienoille ja hiljaisimpina vuosina luovuttiin kuukausittaisista kokoontumisista ja tyydyttiin
yhteen tai kahteen kokoontumiseen vuodessa.

2000-luvun lähestyessä, kerhon jäsenmäärä ryhtyi jälleen lisääntymään. Jäsenmäärä kasvoi vuosittain 25:llä saavuttaen jäsenmäärän 140 vuonna 2003. Jäsenmäärän kasvun ilmeisenä syynä oli markasta
luopuminen ja siirtyminen euron käyttöön.
Kukapa meistä ei olisi tallettanut markkoja
tuleville sukupolville näytettäväksi?
Myös eurokolikkojen keräily käynnistyi
vauhdikkaasti vuonna 2002. Lukuisat
uudet euromaat tarjosivat runsaasti mahdollisuuksia erilaisten kokoelmien rakenteluun sekä eurokolikoista että -seteleistä.
Monien mielestä kiinnostavimmat kohteet
ovat 2 euron kolikoiden, sekä eri maiden euroseteleiden keräily.

1990-luku
Aktiivisimmat kerholaiset havaitsivat pian,
että Oulusta ei enää löydy viimeisiä puuttuvia kolikoita. Yhteiset kokoontumiset ja yhteistyö Etelä- Pohjanmaan kerhojen
Lapuan ja Vaasan kanssa johtivat ensin
vuonna 1965 Numismaatikko- lehden ja
myöhemmin vuonna 1970 valtakunnallisen Numismaatikkoliiton perustamiseen.

Vuonna 1992 alkanut ankara taloudellinen taantuma hiljensi keräilymarkkinat.
Kaikenlaisia keräilyrahoja sai hankittua
huomattavasti edullisemmin kuin 1970luvulla tai 2000-luvun alussa. Myös kullan
hinta romahti ja se menetti suosionsa sijoituskohteena. Oulun Numismaattisen
kerhon jäsenmäärä laski vuoden 1995 tienoilla jo noin 50 jäseneen.

1990-luvun alussa kerhon harvat toimihenkilöt kokosivat voimansa ja pystyttivät
muiden oululaisten keräily-yhdistysten
kera keräilymessut Oulu-halliin pari
kertaa. Läsnäolo keräilymessuilla, sekä
samaan aikaan valtakunnassa tapahtunut
käyttökolikoiden ja setelistön uusiminen,
toi hieman uusia keräilijöitä kerhoon ja
harrastuksen pariin.

Kerho näkyy ulospäin omien www- sivujensa kautta, sekä olemalla läsnä Antiikkija keräilymessuilla. Lisäksi Oulun Numismaattinen Kerho tarjoaa keräilyrahojen arviointipalveluja ja mahdollisuutta realisoida kokoelmia tai yksittäisiä keräilyrahoja
valtakunnallisten huutokauppojensa
kautta.
Kaksi kertaa kuukaudessa toteutuvat
kerhoillat tarjoavat mahdollisuuden samanhenkisille harrastajille kokoontua
yhteen keskustelemaan vanhoista, kuten
myös uusista rahoista, tekemään kauppaa
sekä täydentämään omia kokoelmia; aivan
kuten 50 vuotta sitten.

Tulevaisuus
Juuri tällä hetkellä seuratuimpia asioita
ovat kullan maailmanmarkkinahinnan kehitys, markan lunastusajan päättyminen,
uusien muovisten euroseteleiden tulo liikenteeseen. Euroopan unionin ja Yhdysvaltain velkakriisin vaikutuksen keräilymarkkinoihin eivät ole vielä nähtävissä
tätä kirjoitettaessa elokuussa 2011.
Teksti: Esa Moilanen

Oulun Numismaattinen kerho kokoontuu joka toinen maanantai klo 18 Oulun Lyseolla.
Katso tarkemmat kokoontumisaikataulut kerhon www- sivuilta. Tervetuloa!

Oulun Numismaattinen Kerho ry
www.oulunnumismaatikot.fi

2010-luvulle tultaessa Oulun Numismaattisen
kerhon jäsenmäärä on vakiintunut 140 jäsenen tasolle. Kerhoilloissa käy noin 30 keräilijää kerrallaan ja aktiiveja kerhoilloissa kävijöitä on noin 60.

Perustettu maaliskuussa 1962

