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Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas alkaa tapahtua. 

Anna: ”Oho! Katso mitä Villelle on käynyt!” 
Aleksi: ”Aika paha. Poliisi taitaa olla tosissaan.” 

Ville vain ihmettelee. ”Ei kun niin se oli!” hän vannoo poliiseille. ”Sain rahat kaverilta, ei siinä ole mitään laitonta.” 

Anna: ”Mennään katsomaan. Liikkeen myyjältä menee kohta hermot. Se on varmaan soittanut poliisit.  
Ei kai Ville varastaisi?” 

Aleksi: ”Ei Ville ole sellainen tyyppi. Setelissä  
on jotain vikaa. Poliisi tutkii sitä valoa vasten. 
Onkohan Villellä väärää rahaa? Kysytään.”
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Ville: ”Auttakaa! Meillä ei ole ketään kotona, 
eikä kukaan usko minua. Sain viiskymppisen 
Ketkusen Peteltä. Me tutustuttiin netissä. 
Pete on kiva. Näytän sille paikkoja, se on 
vasta muuttanut tänne.” 

Anna on hetken hiljaa ja antaa sitten 
Villen kuulla kunniansa. ”Ja se vain antoi 
rahaa tuosta vaan?”

Ville: ”Miksi ei? Se antoi viidenkympin 
setelin ja käski ostaa konsolipelin. Saisin 
vaihtorahoista vitosen palkaksi.” 

Annalle ja Aleksille on selvää, että seteli on väärennös. Ketkusen juonena oli saada tilalle aitoa vaihtorahaa ja peli kaupan päälle. 
Ville tarvitsee nyt apua.



 English  - 5 -

Anna, Aleksi, Ville ja poliisit päättävät 
pysäyttää Ketkusen. Poliisi epäilee, että 
taustalla on rikollisjärjestö, joka käyttää  
nuoria väärennösten levittämiseen. 

Villen avulla Pete Ketkunen löytyy helposti 
netistä. Pete haluaa heti tutustua myös Annaan 
ja Aleksiin.
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Ketkunen tajuaa paljastuneensa ja yrittää pakoon, 
mutta poliisi on saartanut hänet. Hän ei pääse pitkälle. 
Anna ja Aleksi huokaavat helpotuksesta, kun roisto 
on kiinni.

Pete antaa heillekin rahaa konsolipelin ostoon. Mutta 
Annalla on mukana aito seteli, jonka rinnalla Peten 
seteli näyttää oudolta. 

”Väärennös!” Anna huutaa. 
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Euroopan keskuspankki haluaa palkita nuoret avusta Ketkusen käräyttämisessä. 

Anna: ”Poliisi teki suurimman työn. Mutta hyvä jos meistä oli apua.”

Aleksi: ”Me autettiin Villeä. Peten touhuille piti laittaa piste.” 

Palkintojuhlan jälkeen Anna, Aleksi ja Ville käyvät vielä Euroopan keskuspankin euronäyttelyssä. 

Ville: ”Kiitos, kaverit! Ketkunen tunnusti ja niiden setelipaino pantiin kiinni.” 

Anna: ”Hyvä! Päivitän jutun koulun Facebookiin.” 

Aleksi: ”Netissä kannattaa Ville olla varovainen. Siellä pyörii ihme 
tyyppejä. Ja vierailta ei pidä ottaa rahaa!”

Anna: ”Aleksi... Asia taisi tulla selväksi.” 

Ville: ”Joo ei. Väärennöksillä ei kannata ostella.”
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Anna lukee läpi näyttelyn tiedot euroseteleistä ja -kolikoista. 
”Setelistä tietää helposti, onko se aito. Tunnustelutesti: setelin pitää 
tuntua lujalta, ja siinä täytyy olla kohokuvioita. Valotesti: setelissä 
pitää olla vesileima. Ja kallistustestillä näkee muutoksia 
hologrammissa ja hohtavanvihreässa numerossa.” 

Aleksi: ”Vai niin. Et kyllä tiennyt tuota itsekään. Mistä 
oikeasti tiesit että Peten seteli oli väärä?” 

Anna: ”No vesileimasta. Katso. Valoa vasten tässä näkyy 
Europan pää.” 

Ville: ”Euroopan?” 

Anna: ”Ei kun Europa on kreikkalaisten tarujen prinsessa, jonka 
mukaan Eurooppa on nimetty. Se on uusien eurojen vesileimassa ja 

hologrammissa. Tai siis uusissa kaks- ja viiskymppisissä hologrammin 
ikkunassa, joka näkyy molemmilta puolilta.” 

Aleksi ja Ville: ”Siis Europa on ikkunassa joka menee setelin läpi? Vai hologrammin?”

Anna: ”Hologrammi on tuo kiiltävä osa. Kallista vähän sitä seteliä. Älä heiluta! Hitaammin! Muuttuuko kuva? Ikkuna on siinä ylhäällä.”
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Vesileima  
Katso seteliä valoa vasten. 
Näet prinsessa Europan. 

Kasvokuvaikkuna 
Ikkuna hologrammin yläreunassa on 
läpinäkyvä, kun sitä katsoo valoa vasten.

Hohtavanvihreä numero 
Kallisteltaessa numerossa 
kulkee valojuova.

Hologrammi  
Kun kallistelet seteliä, 
hopeisen nauhan kuvat 
vaihtuvat.

Aleksi: ”Oho. Ikkunasta näkyy läpi. Ja siinä on Europan kasvot.”

Ville: ”Entä tuo kiiltävä vasemmalla alhaalla? Väriä vaihtava numero?”

Anna: ”Ei kun hohtavanvihreä numero. Aidon eurosetelin erottaa väärästä heti.” 

Ville: ”En minä vaan. Tai ehkä tämän jälkeen... Helpoltahan tuo tarkastaminen näyttää.”

Tunnustele seteliä 
Setelipaperi kahisee ja 
tuntuu lujalta. Osa kuvioista 
on koholla.
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