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Kutsu Suomen Numismaattisen yhdistyksen syyskokoukseen

Kokous pidetään tiistaina 3.12.2019 klo 18 alkaen yhdistyksen toimitiloissa, 

Mechelininkatu 15 B 47, Helsinki.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 10 §:ssä mainitut asiat:

–  Valitaan kolme hallituksen jäsentä vuosiksi 2020–2021. Erovuorossa ovat  

 Frida Ehrnsten, Juha Hyötyläinen ja Yrjö Hyötyniemi.

–  Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ja heille varamiehet

–  Määrätään jäsenmaksut vuodelle 2020

–  Vahvistetaan vuoden 2020 talousarvio

–  Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2020

–  Päätetään hallituksen esittämistä muutoksista yhdistyksen sääntöihin. 

Sääntömuutokset on hyväksytty ensimmäisen kerran yhdistyksen kevätkokouksessa 

29.4.2019.

Jouluhenkinen tarjoilu, tervetuloa!

Numismaattinen väitöstilaisuus

Suomen Numismaattisen Yhdistyksen sih-

teeri Frida Ehrnsten väittelee Helsingin 

yliopistossa keskiajan rahankäytöstä 

Suomessa. Väitöskirja tarkistetaan julki-

sesti lauantaina 16.11.2019 klo 12.00 al-

kaen. Tilaisuus järjestetään Porthanian 

luentosalissa PIII (Yliopistonkatu 3). 

Vastaväittäjänä toimii FT, valtionheral-

dikko Henrik Klackenberg (Riksarkivet, 

Tukholma) ja kustoksena professori Mika 

Lavento. Tilaisuus on ruotsinkielinen. 

  Väitöskirja  Pengar för gemene man?  

Det medeltida myntbruket i Finland on 

luettavissa Helsingin yliopiston E-Thesis-

palvelussa noin viisi päivää ennen 

väitöstä: https://helda.helsinki.fi/hand-

le/10138/305667. 

 Kirja julkaistaan myös painettuna 

Suomen keskiajan arkeologian seuran 

AMAF-sarjassa (Archaeologia Medii Aevi 

Finlandiae). 
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Baltian numismaatikot Helsingissä

Tuukka Talvio

Baltian numismaatikkojen liitolla (ABN) 

on perustamisestaan 2005 alkaen ollut ta-

pana kokoontua kerran vuodessa Virossa, 

Latviassa tai Liettuassa. Kun liitolla nykyään 

on jäseniä myös Suomessa, on myös ajatus 

kokouksen pitämisestä täällä ollut toistu-

vasti esillä. Elokuussa toive vihdoin toteutui 

Kansainvälisen numismaattisen neuvoston 

ja Suomen Numismaattisen Yhdistyksen 

myöntämillä avustuksilla. Vastuun kokouk-

sen järjestämisestä ja sen onnistumisesta 

kantoi ABN:n puheenjohtaja Frida Ehrnsten.

Kaikki ei-suomalaiset osanottajat – kak-

si Virosta, kuusi Latviasta, yksi Liettuasta ja 

yksi Valko-Venäjältä – saapuivat Helsinkiin 

15.8. laivalla Tallinnasta ja heidät majoi-

tettiin Katajanokalla olevaan hotelliin. 

Allekirjoittanut ja vaimonsa kutsuivat hei-

dät iltapalalle samassa kaupunginosassa  

olevaan kotiinsa.

Perjantai 16.8. alkoi käynnillä Suomen 

Pankin Rahamuseossa, jota SNY:n enti-

nen puheenjohtaja Antti Heinonen esitte-

li yhdessä intendentti Jaakko Koskentolan 

kanssa. Sieltä siirryimme kävellen ja 

Helsingin keskustan nähtävyyksiä katsel-

len Kansallismuseoon, missä lounaan jäl-

keen pidettiin kokousesitelmät museon 

vanhassa seminaarihuoneessa. Niissä esi-

teltiin mm. uusia rahalöytöjä ja muuta ajan-

kohtaista: saimme kuulla esimerkiksi Latvian 

Kansallismuseon numismaattisen osas-

ton pian valmistuvista uusista ja ilmeisen 

hienoista tiloista. Eräät esitelmistä käsitte-

livät Baltian tasavaltojen kunniamerkkejä, 

joista neuvostoaikana vaiettiin. 

ABN:n vuosikokousasiat käsiteltiin esi-

telmien jälkeen Rahakammion tiloissa 

järjestetyn illanvieton yhteydessä. Samalla jul-

kistettiin teos Numismatics in the Centenary 

Year of the Baltic States (Numismatica 

Baltica II, toim. Frida Ehrnsten, ISN 2504-

6179). 300-sivuiseen julkaisuun sisältyy 18 

kirjoitusta, joista kaksi koskee Suomea: 

Ehrnstenin artikkeli liivinmaalaisista rahoista 

Koroisten löydöissä sekä T. Talvion esittely 

G. F. v. Böninghin (1790–1866) lahjoituksista 

Helsingin yliopiston raha-ja mitalikokoel-

maan. Böningh toimi mm. Suomen konsu-

lina Tallinnassa. SNY on tukenut julkaisua.

ABN:n kokouksiin on perinteisesti kuulu-

nut ekskursio, joka nyt suuntautui Turkuun. 

Pikkubussi vei meidät lauantaina ensin tu-

tustumaan Kuusiston piispanlinnan rau-

nioon, joka viime vuosina on ollut esillä 

mm. Sören Norrbyn rahanlyönnin takia, ja 

ennen Turun keskustaan saapumista ehdim-

me nähdä myös Koroisten niemen. Maarian 

kirkkokin olisi kiinnostanut, mutta se oli 

suljettu. Perillä tutustuimme Tuomiokirkon 

ohella Aboa Vetus & Ars Nova -museoon, 

jonka ravintolassa nautimme erinomaisen 

lounaan, sekä tietenkin myös Turun linnaan 

ja sen rahakabinettiin, joita Petteri Järvi ja 

Jani Oravisjärvi esittelivät. Sunnuntaina 18.8. 

Baltian vierailla oli jo edessään kotimatka.
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Vapaudenristi Suomessa ja Virossa

Tuukka Talvio

Kunniamerkkejä ei yleensä pidetä numis-

matiikan alaan kuuluvina, mutta varsinkin 

maissa, jotka aikanaan kuuluivat Itävallan ja 

Venäjän keisarikuntiin, ne ovat museoissa  

perinteisesti olleet  numismaattisten osastojen  

hoidossa. 

Kunniamerkkien tutkimuksen suosioon 

entisen Neuvostoliiton hallitsemissa valtiois-

sa on selvästi vaikuttanut se, että niiden neu-

vostoaikaa edeltäneistä kunniamerkeistä oli 

ennen 1990-lukua vaikea löytää tietoja edes 

Neuvostoliiton ulkopuolella. Esimerkiksi 

Länsi-Saksassa 1958 julkaistu pieni käsikir-

ja Orden und Auszeichnungen tuntee kyllä 

Suomen Vapaudenristin, mutta sen virolaista 

vastinetta tai Baltian muita kunniamerkkejä 

ei mainita, vaikka kirjassa muuten esitellään 

historiallisia merkkejä.

Vapaudenristi perustettiin Suomessa 1918 

ja Virossa 1919. Ensimmäisen  maailman-

sodan päätyttyä Euroopassa syntyi usei-

ta uusia valtioita, jotka myös loivat omat 

kunniamerkkinsä ja myönsivät erilaisia ’so-

taristejä’, mutta nimeä ’vapaudenristi’ ei 

tiettävästi ole käytetty muualla. Suomen ja 

Viron Vapaudenristeistä on kirjoitettu pal-

jon, mutta niiden eroja ja yhtäläisyyksiä ei 

yleensä ole kommentoitu, vaikka tällainen 

tarkastelu kuitenkin voi avartaa kokonais-

kuvaamme näistä kunniamerkeistä.

Molemmissa maissa Vapaudenristit oli tar-

koitettu vapaussodaksi kutsutun sodan voit-

taneen osapuolen sotilaiden palkitsemiseen. 

Suomessa sota päättyi toukokuussa 1918 ja 

Virossa Tarton rauhaan helmikuussa 1920. 

Suomessa Vapaudenristi otettiin uudelleen 

käyttöön 1939 ja vuonna 1940 se muutettiin 

vakinaiseksi Vapaudenristin ritarikunnaksi, 

mutta alun perin ristin myöntäminen päättyi 

Suomessa 1919. Virossa se lopetettiin koko-

naan 1925. Tämä kirjoitus keskittyy ristien 

käyttöön ottamiseen 1918–1919.

 Suomessa Vapaudenristi on herättänyt 

erityisen paljon kiinnosta siksi, että se syntyi 

kahden tunnetun ja karismaattisen henki-

lön, kenraali Gustaf Mannerheimin ja tai-

teilija Akseli Gallen-Kallelan yhteistyönä. 

Gallen-Kallela oli kiinnostunut heraldii-

kasta ja hänet kiinnitettiin itsenäisyysajan 

alussa suunnittelemaan sotilaallisia ja  

muita tunnuksia sekä univormuja. Kiin-

nos tavaa on myös, että hän oli jo ennen 

va paussodan alkamista suunnitellut luon-

noksia suomalaiselle ritarikunnalle, joka 

sitten perustettiinkin 1919 Suomen Valkoi - 

sen ruusun ritarikunnan nimellä Vapauden-

ristin kunniamerkkien rauhanaikaiseksi  

seuraajaksi. 

Mannerheim oli Venäjällä palvellut 

aate lismies, joka kantoi ensimmäisessä 

maail mansodassa saamaansa Yrjönristiä 

vielä itsenäisessä Suomessakin. Hänen ja 

Gallen-Kallelan yhteistyönä syntyneestä  

Vapaudenrististä tuli monimuotoinen ja  

kehitelty kunniamerkki, erityisesti siihen 

nähden, että se alkuaan oli tarkoitettu 

ansioi den palkitsemiseen suhteellisen ly-

hyessä sodassa, joka oli paljolti sisällissota. 

Suomen Vapaudenristi jaettiin neljään 

numeroituun luokkaan, joiden lisäksi oli 

numeroimaton suurristi. Ensimmäisen 

luokan ristiä kannettiin kaulassa, ja pian 

sitä alettiin jakaa myös rintatähden kera,  

joten kaikkiaan luokkia tuli käytännössä 
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olemaan jo vuonna 1918 kuusi. Ristien lisäk-

si jaettiin hopeista (1. luokka) ja pronssista  

(2. l.) Vapaudenmitalia. Vapaudenristin kah-

den alimman arvoasteen metallina oli mus-

ta rauta, johon yhdistyi hopeinen (4. l.) tai 

kullattua hopeaa oleva hakaristi. Näiden 

mustien ristien ilmeisenä esikuvana oli 

Preussin vuonna 1813 perustettu Rautaristi. 

Siviiliansioista jaettavat Vapaudenristit oli 

kuitenkin emaloitu sinisiksi. 

Suomen Vapaudenristin toinen luokka ja 

sitä ylemmät arvoasteet erosivat alemmista 

siinä, että niiden risti oli emaloitu valkeaksi. 

Tässä mallina oli epäilemättä Keisarillisen 

Venäjän Pyhän Yrjön ritarikunta. Yrjönristi 

oli eksklusiivinen, etupäässä ylemmille up-

seereille myönnetty kunniamerkki, jonka 

asemaa osoittaa se, että Venäjän keisarit-

kin käyttivät tavallisesti vain sen neljän-

nen luokan ristiä. Suomessa toisen luokan 

Vapaudenristin tyypillinen saaja on ollut 

arvo taan eversti, mikä sekin osoittaa tämän 

arvoasteen yhteyttä Yrjönristiin. Ristin val-

kean värin lisäksi yhdistävä piirre on sen 

muotoilu: Suomen ritarikuntien merkeillä 

on vuodesta 1918 alkaen ollut yhtenäinen 

muoto, jota on tapana nimittää ”yrjönristik-

si”, koska se suurin piirtein vastaa Venäjän 

vuodesta 1789 alkaen jaettua Yrjönristiä. 

Viron Vapaudenristin perusti pääminis-

teri Konstantin Päts 24. helmikuuta 1919. 

Merkit suunnitteli Nikolai Triik (1884–1940), 

joka oli huomattava taidemaalari ja graafik-

ko, mutta ei kovin tunnettu Viron ulkopuo-

lella. On tapana sanoa, että hän muotoili 

Vapaudenristit Liivinmaata keskiajalla hal-

linneen Saksalaisen ritarikunnan tunnus  - 

kuvion pohjalta. Tämä varmaan olikin hä-

nen lähtökohtansa, mutta kuten tiedetään, 

keskiaikaisten ritarikuntien suosimat risti-

kuviot vaihtelivat muodoltaan, ja Preussin 

kuuluisa Rautaristi, jonka arkkitehti K F. 

Schinkel suunnitteli 1813, piti sekin esikuva-

naan Saksalaisen ritarikunnan mustaa ristiä. 

Oli tuskin pelkkä yhteensattuma, että 

Vironkin Vapaudenristillä oli kolme osas-

toa, joilla oli eri värit – mustalla rautaisella 

ristillä palkittiin henkilökohtaista urheutta, 

valkoemalisella ristillä sotilaallista johtajuutta 

ja siviilit saivat sinisen ristin. Oli luonnolli-

sesti onnellinen sattuma, että nämä olivat 

myös Viron lipun värit. 

Luokkia Viron Vapaudenristillä oli myös 

kolme eli oleellisesti vähemmän kuin 

Suomessa. Ensimmäisen luokan merkkiä 

kannettiin kaulassa kuten Suomessakin 

(suurristiä ei siis ollut). Kolmatta luokkaa 

kannettiin ritarimerkin tapaan rinnassa, kun 

taas toista luokkaa kannettiin ”napinlävessä”  

eli 1. luokkaa alempana mutta 3. luokkaa 

ylempänä, mikä sopi sen ajan univormuihin 

mutta ei ollut käytännöllistä siviilipuvussa.

Näyttää siltä, että molemmissa maissa va-

paudenristit olivat osittain saaneet inspi-

raationsa Saksan Rautarististä, joka edusti 

demokraattista, henkilökohtaisiin ansioihin 

perustuvaa palkitsemista, samalla kun up-

seerien valkoemaloitujen ristien esikuvana 

oli niin meillä kuin Virossakin hyvin tun-

nettu Yrjönristi. Mistä siviilien siniset ristit 

saivat värinsä, on vaikeampi sanoa. Virossa 

se ehkä perustui kansallislipun väriin sekä 

Suomen Vapaudenristin esimerkkiin, mut-

ta Suomessa siniristilippua ei maaliskuussa 

1918 vielä ollut hyväksytty. Esikuvana on 

saattanut olla Preussin eksklusiivinen Pour 

le mérite, jonka emaloidut ristit olivat sinisiä. 

Sen siviileille tarkoitettua ristiä (”rauhan-

luokka”) myönnetään Saksassa edelleenkin. 

Viron Vapaudenristien muotoilussa on 

myös pieni yksityiskohta, joka lienee lainattu 

Suomen Vapaudenrististä: urhoollisuudes-

ta myönnettyjen ristien miekkaa pitelevän 

käden on arveltu perustuvan Karjalan vaa-

kunan aseistettuihin käsiin, joiden yhdistämi-

nen Vapaudenristiin oli Gallen-Kallelan idea.  

Kirjoitus perustuu Baltian numismaatikkojen liiton (ABN) 

symposiumissa Helsingissä 15.8. pidettyyn esitelmään. 
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Työväen höyrykeittiön poleteista 

Antti Vuori

1 Castrén et al. 1911: 783–784; Lepistö 1994: 196, 198–199.

2 Hemmet och Samhället 1893:2 (15.2.1893), 16; Hufvudstadsbladet 25.1.1893; Kodin-ystävä 1893:9 

(1.5.1893), 2; Lördagsqvällen 1893:7 (18.2.1893), 32; Nya Pressen 28.12.1892; Sanomia Turusta 3.1.1893; 

Uusi Suometar 30.12.1892. Aikakauslehdissä mainitaan perunakeittimen tilavuudeksi yksi tynnyri, mutta 

samanaikaisissa sanomalehtitiedoissa tilavuudeksi annetaan 4 tynnyriä.

Suomalaisten polettien joukossa on jonkin 

verran sellaisia, joihin on merkitty valmistut-

taja, mutta ei rahallista arvoa tai muutakaan 

vasta-arvoa. Näiden polettien käyttötarkoi-

tuksesta tai -ajasta ei yleensä ole mitään tar-

kempaa tietoa. Ongelma koskee erityisesti 

harvinaisempia poletteja, sillä tavallisem-

mista poleteista on keräilijöiden keskuudes-

sa monesti säilynyt ainakin jossain määrin 

tietoja. Eräs esimerkki tällaisista vajavai-

sesti tunnetuista poleteista ovat Työväen 

höyrykeittiön poletit. Ne ovat kaikki samaa 

tyyppiä, mutta niitä on valmistettu sekä mes-

singistä (kuva 1) että alumiinista (kuva 2). 

Lisäksi tavanomaisen pyöreän poletin ohel-

la tunnetaan alumiinista myös neliömäiselle 

aihiolle valmistettu versio (kuva 3). Tämän 

artikkelin tavoitteena on valottaa Työväen 

höyrykeittiön polettien taustaa.

Höyrykeittiössä ruoan valmistus tapahtui 

samanaikaisesti useassa suuressa keittokat-

tilassa, joiden tarvitsema höyry tuotettiin 

erillisessä höyrykattilassa. Tämä mahdol-

listi suurten annosmäärien valmistamisen 

nopeasti ja edullisesti.1 Tammikuussa 1893 

toimintansa aloittaneessa Työväen höy-

rykeittiössä oli kuusi uunin sisään muu-

rattua 375 litran vetoista kuparikantista 

teräskattilaa, joissa voitiin samanaikaises-

ti valmistaa 1 200 annosta ruokaa (kuva 

4). Lisäksi keittiössä oli mm. suuri hella 

sekä erillinen perunankeitin, johon mahtui  

kerralla tynnyrillinen (noin 165 litraa) peru-

noita.2 Höyrykeittiö toimi Helsingin työ  - 

kodin ja yömajan vastavalmistuneessa 

rakennuksessa osoitteessa Pursimiehen  - 

Kuva 1. ARB.ÅNGKÖK  TYÖV.HÖYRYKEITTIÖ /  

takasivu sileä. Messinkiä, 23 mm, 2,8 g.

Kuva 2. ARB.ÅNGKÖK  TYÖV.HÖYRYKEITTIÖ /  

takasivu sileä. Alumiinia, 23,4 mm, 1,1 g. (Kuva 

Reijo Mäkinen)

Kuva 3. ARB.ÅNGKÖK  TYÖV.HÖYRYKEITTIÖ /  

takasivu sileä. Alumiinia, 28x28 mm, 2,1 g.
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katu 10 (kuva 5).3 Tämän laitoksen taustalla 

oli vuonna 1883 perustettu Helsingin 

Työkotiyhdistys (vuodesta 1885 Helsingin 

työkoti- ja yömajayhdistys).4 Varsinaisen 

höyrykeittiön ohella yhdistys avasi vuoden 

1893 aikana ruuan jakelua varten eri puolil-

la Helsinkiä useita sivumyyntipisteitä, joihin 

ruoka kuljetettiin Pursimiehenkadulta.5 Osa 

sivupisteistä jäi kuitenkin hyvin lyhytikäi-

siksi, sillä esimerkiksi Töölön haaraosasto 

suljettiin jo alkuvuodesta 1894 vain runsaan 

kuukauden kulutta avaamisesta.6 Syynä sul-

kemiseen oli vähäinen kävijämäärä, joka 

ainakin osittain oli seurausta kilpailevista 

yksityisistä ruokaloista ja niiden laajemmas-

ta tarjonnasta.7 

3 Aura 23.2.1893, 24.2.1893; Hufvudstadsbladet 27.1.1892; Lauantai 1893:4 (28.1.1893), 28–29, 30–31; 

Lördagsqvällen 1891:51 (19.12.1891), 405; Päivälehti 30.9.1891; Sanomia Turusta 3.1.1893; Uusi Suometar 

30.12.1892, 26.1.1893; Holtti 1983: 14–16; Piitulainen 1999: 9; Janas 2009: 12.

4 Suomalainen Wirallinen Lehti 18.12.1883, 28.3.1885; Uusi Suometar 26.2.1884, 27.3.1885, 1.12.1892; 

Holtti 1983: 11–12;Piitulainen 1999: 8; Janas 2009: 7–8.

5 Kaiku 13.4.1892; Päivälehti 1.6.1893, 2.8.1893; Uusi Suometar 10.4.1892, 15.4.1893, 17.5.1893, 24.8.1893, 

27.9.1893,17.10.1893, 18.11.1893.

6 Uusi Suometar 18.11.1893, 12.1.1894.

7 Lördagsqvällen 1894:39 (29.9.1894), 310; Uusi Suometar 27.2.1894, 3.5.1894.

8 Piitulainen 1999: 11; Janas 2009: 20.

Kuva 5. Vuoden 1893 alussa valmistunut Helsingin 

työkoti ja yömaja, nykyisin Helsingin vieraskoti 

(Pursimiehenkatu 10). Rakennuksen ylin kerros 

on vuodelta 1929.8

Kuva 4. Työväen höyrykeittiön kattilat (Lördagsqvällen 1893:7, 18.2.1893, 32).
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Kaikki jäljellä olevat sivupisteet suljettiin 

1.6.1898 alkaen.9

Kuten kuvista 1–3 voi nähdä, ei Työväen 

höyrykeittiön poleteissa ole höyrykeittiö 

-tekstin lisäksi minkäänlaista merkintää vas-

taavuudesta, ainoastaan lusikan, haarukan 

ja veitsen muodostama ”tähtikuvio”. Vasta-

arvosta löytyy kuitenkin tietoja aikakauden 

sanomalehdistä. Koko annos (1 litra) höyry-

keittiön ruokaa maksoi aluksi 25 penniä ja 

puoli annosta (½ litraa) 15 penniä (11.9.1893 

alkaen 30 ja 20 penniä). Tämän lisäksi oli 

5 pennin poletteja vastaan tarjolla mm. lei-

pää, voita, maitoa, kaljaa ja kahvia.10 Koska 

sanomalehdissä julkaistujen kuvausten pe-

rusteella maksu ruokailusta höyrykeittiössä 

suoritettiin erillisellä luukulla ja annok-

set jaettiin toiselta luukulta, on hyvinkin 

mahdollista, että mainitut 5 pennin poletit 

toimivat ruoka-annoksia ja lisukkeita nou-

dettaessa kuitteina suoritetusta maksuista.11 

Tämän käyttötavan perusteella nämä poletit 

voitaisiin luokitella yhtä hyvin hyödyke- 

kuin ruokalapoleteiksikin.

Lisävalaistusta Työväen höyrykeittiön  

poletteihin on välillisesti mahdollista saada 

lokakuussa 1893 julkaistuista pikku-uutisista, 

9 Päivälehti 15.4.1899; Uusi Suometar 15.4.1899.

10 Helsingfors Aftonblad 14.10.1893; Hufvudstadsbladet 10.9.1893; Nya Pressen 25.10.1893; Päivälehti 

2.8.1893; Uusi Suometar 15.10.1893, 17.10.1893.

11 Nya Pressen 21.4.1893; Sanomia Turusta 3.1.1893, 21.5.1893, 23.5.1893; Uusi Suometar 30.12.1892; Åbo

Tidning 7.5.1893.

12 Viittaus raitiotiepoletteihin, joiden syrjä on rihlattu, on tässä yhteydessä epäselvä. Helsingin 

Omnibusosakeyhtiön ensimmäisissä vuonna 1888 käyttöön otetuissa poleteissa samoin kuin osassa 

vuonna 1890 käyttöön otettuja uuden Raitiotie- ja Omnibusosakeyhtiön poletteja on rihlatut syrjät. 

Näiden polettien läpimitta on kuitenkin vain 16 mm ja ne valmistettu messingistä (Vuori 2012; Vuori 

2015). Vuonna 1891 käyttöön otettu uusi kuparinikkelinen raitiotiepoletti puolestaan vastaa läpimital-

taan 50 pennin kolikkoa, mutta siinä on sileä syrjä. Raitiotie- ja Omnibusosakeyhtiöltä tunnetaan myös 

19 mm rautapoletti, jonka syrjä on rihlattu. Nykykäsityksen mukaan se on kuitenkin valmistettu vasta 

vuoden 1913 jälkeen (1890-luvun alkuvuosille ajoittuva teollisesti valmistettu rautapoletti olisi erittäin 

poikkeuksellinen).

13 Uusi Suometar 22.10.1893.

14 Nya Pressen 21.10.1893; Vastaavalla tavalla meneteltiin ilmeisesti myös tinasta valettuja väärennöksiä 

käytettäessä.

joissa käsiteltiin polettien avulla tehtyjä  

petoksia:

Wiime aikoina on alettu käyttää raitiotei-

denmerkkiä ja höyrykeittiön ruokapolettia 

rahan asemasta. Ruokapoletteja on annettu 

markan asemasta ja raitioteiden merkkiä 

50 pennin asemasta. Warsinkin wiimeksi 

mainitut owat waarallisia, kun niillä on 

samallaiset pykäläiset reunat kuin 50 pen-

nin rahoilla.12 Warsinkin kiireen wallitessa 

rawintoloissa ja myymälöissä on tätä petku-

tusta harjoitettu. Suotawaa olisi, että näille 

merkeille annettaisiin toisellainen muoto.13

Nya Pressen täsmentää vielä, että polet-

teja on annettu maksuksi yhdessä vastaa-

van kokoisten kolikoiden kanssa siten, että 

maksettaessa ne lasketaan tiskille, josta ai-

dot ja ”väärät” kolikot kiireessä vedetään 

suoraan kassalaatikkoon ilman, että niitä 

otettaisiin erikseen käteen tarkasteltavaksi.14 

Tähän liittyen esitettiin yleinen toivomus, 

että polettien materiaalia ja/tai muotoa tuli-

si muuttaa siten että ne erottuisivat oikeista 

kolikoista, esimerkiksi valmistamalla pole-

tit messingistä ja muodoltaan esimerkiksi 

soikeina tai kulmistaan pyöristettyinä neli-

kulmioina. Näistä lehtitiedoista voidaan pää- 

 



74

tellä, että kuvan 2 alumiinipoletti suurella 

todennäköisellä on Työväen höyrykeittiön 

varhaisin polettityyppi. Neliömäiset alumii-

nipoletit (kuva 3) ja pyöreät messinkipoletit 

(kuva 1) lienee edellä esitetyn perusteella 

valmistettu julkisuudessa esitettyjen polet-

tien materiaalia ja muotoa koskevien kom-

menttien seurauksena.

Pursimiehenkadun tilojen toimintaa 

käynnistettäessä tarjottiin yleisölle jo en-

nakkoon mahdollisuutta ryhtyä viiden 

markan vuosimaksua vastaan ”tilaajaksi”, 

jolla olisi oikeus lähettää laitokseen puut-

teessa olevia mieshenkilöitä. Tätä tarkoi-

tusta varten saisivat ”tilaajat” 25 kappaletta 

Työkodille osoitettuja lipukkeita (kuvat 6 ja 

7), eli yhden lipukkeen hinta olisi 20 pen-

niä.15 Tällaisen lipukkeen kanssa Työkotiin 

saapuvan henkilön avuntarve tultaisiin 

sitten selvittämään asianmukaisella tavalla 

ja hänen olisi mahdollista saada sekä ruokaa 

että yösija ja lisäksi kykyjensä mukaista 

työtä.

Käytettävissä olleista lähteistä ei selviä, 

miten suosittuja Työkodin ”tilaajalipukkeet” 

olivat. Yhdistyksen jäsenyys oli kuitenkin 

ennen loppuvuodesta 1893 tehtyä sääntöuu-

distusta rajoitettu kutsuperustaiseksi, mikä 

osaltaan saattoi rajoittaa kiinnostuneiden 

määrää.16 Joka tapauksessa jo tammikuus-

sa 1893 tarjottiin ostettavaksi myös erillisiä 

ruokapoletteja. Vihko (25 kpl) koko annok-

seen oikeuttavia lippuja (poletteja) maksoi 

6 mk 25 p ja vastaavan puolikkaisiin an-

noksiin oikeuttavan vihon hinta oli 3 mk 

75 p.17 Näitä höyrykeittiön ruokalippuja 

mainostettiin lehti-ilmoituksilla (kuva 8), 

minkä lisäksi 1900-luvun alussa tarjottiin 

ilmoituksissa ostettavaksi myös yömajaan 

15 Finland 2.12.1892; Kymi 11.2.1893; Nya Pressen 1.12.1892; Päivälehti 25.1.1893; Uusi Suometar 1.12.1892.

16 Päivälehti 30.11.1893, 1.12.1893; Uusi Suometar 29.11.1893, 1.12.1893.

17 Hufvudstadsbladet 28.1.1893.

Kuva 6. Helsingin Työkodin suomenkielisestä 

”tilaajalipukkeesta” joulukuussa 1892 julkaistu 

mallikuva (Uusi Suometar 1.12.1892).

Kuva 7. Helsingin Työkodin ruotsinkielisestä  

”tilaajalipukkeesta” joulukuussa 1892 julkaistu 

mallikuva (Finland 2.12.1892).

Kuva 8. Työväen höyrykeittiön ruokalippujen 

myynti-ilmoitus (Uusi Suometar 30.11.1893).
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käyviä yökortteerilippuja.18 Väärinkäytösten 

estämiseksi edellytettiin alusta alkaen, että 

ruokalipun antaja kirjoittaisi sen takasivulle 

sekä saajan nimen että päivämäärän. Täysin 

ei niiden edelleen myyntiä kuitenkaan 

pystytty estämään.19

”Varakkaammalle väelle” hyväntekeväi-

syysmielessä myytäviä ruokapoletteja sekä 

suositeltiin että myös otettiin käyttöön vää-

rinkäytösten estämiseksi 1890-luvun al-

kuvuosina eri puolilla Suomea, Helsingin 

ohella esimerkiksi Hämeenlinnassa, Oulussa, 

Tampereella, Turussa ja Viipurissa, jotta ”ker-

juu saataisiin supistetuksi tositarwitsewiin 

ja awunantajain asema parannetuksi”.20 

Sanomalehdissä julkaistut tiedot eri ”sopan-

keittolaitosten” poleteista mainitsevat niiden 

hinnaksi yleisimmin joko viisi tai kymme-

nen penniä. Nykyään tällaisia poletteja ei 

Työväen höyrykeittiön metallipolettien lisäk-

si kuitenkaan tiettävästi tunneta yhtään kap-

paletta. Ilmoitusten perusteella ei myöskään 

ole mahdollista suoraan päätellä, oliko kyse 

metalli- vai paperipoleteista tai Helsingin 

tapaan ehkä molemmista. Paperipoletteihin 

viittaa kuitenkin Aamulehdessä otsikolla 

”Wäärinkäytettyä armeliaisuutta” julkais-

tu pikku-uutinen, jossa käytetään nimi-

tystä ”polettilappu”.21 Toisaalta Helsingin 

18 Hufvudstadsbladet 4.11.1901, 22.12.1901; Uusi Suometar 25.11.1893, 30.11.1893.

19 Helsingfors Aftonblad 11.3.1895; Päivälehti 9.4.1902; Uusi Suometar 9.4.1902, 7.4.1903.

20 Aamulehti 14.10.1892, 9.12.1892, 14.2.1893; Aura 1.12.1892, 31.10.1893, 4.2.1894; Hufvudstadsbladet 

23.12.1892; Hämeen Sanomat 16.12.1893; Hämäläinen 16.12.1893; Kaiku 2.11.1892; Nya Pressen 

11.11.1892; Tampereen Uutiset 30.12.1892, 4.2.1893; Turun Lehti 17.3.1892, 24.3.1892, 29.3.1892, 27.1.1894; 

Uusi Suometar 27.2.1894; Wiborgsbladet 20.11.1892.

21 Aamulehti 14.2.1893; Katso myös Mäkinen 2001.

22 Aura 31.10.1893; Vertaa Uusi Suometar 1.1.1891.

23 Hufvudstadsbladet 25.1.1893; Laatokka 25.2.1893; Nya Pressen 28.12.1892; Sanomia Turusta 3.1.1893; 

Uusi Suometar 30.12.1892; Åbo Tidningar 9.5.1893; Joissain lähteissä mainitaan, että yöpymisen hinta 

isommassa makuusalissa olisi ollut vain 15 penniä.

24 Päivälehti 30.11.1893, 1.12.1893, 26.4.1895, 1.5.1896; Uusi Suometar 14.4.1897, 15.4.1904, 29.4.1905.

25 Hufvudstadsbladet 6.12.1903; Päivälehti 9.12.1903; Uusi Suometar 23.12.1903.

26 Hufvudstadsbladet 10.2.1904; Uusi Suometar 1.3.1904.

kaupunkilähetyksen ruokapoletteihin liit-

tyen löytyy turkulaisesta Aura -sanomaleh-

destä paperisten ruokalippujen kuvauksen 

ohella jossain määrin epämääräinen mainin-

ta ”tinaisista poleteista”.22

Helsingin työkodissa ja yömajassa tiede-

tään ruokapolettien (ja yökortteerilippujen) 

ohella olleen kävijöitä varten myös nume-

roituja 20 pennin hintaisia poletteja, joita 

vastaan sai yösijan yömajassa, peseytymis-

mahdollisuuden, vaatteiden ”desinfioin-

nin” 102/105 asteisella kostealla höyryllä 

sekä aamiaisen.23 Koska käsiteltävät vaatteet  

varustettiin samalla numerolla, mikä oli yö-

pyjän saamassa poletissa, voidaan olettaa, 

että kyse oli metallipoleteista. Mitään tietoa 

niiden ulkonäöstä ei kuitenkaan ole säily-

nyt. Yksinkertaisimmillaan kyse on voinut 

olla numeroiduista ja reunasta rei’itetyistä 

metallipyörylöistä tai vastaavista.

Työväen höyrykeittiön toiminta oli alusta 

alkaen tappiollista.24 Tilanteen helpottami-

seksi se päätettiin vuokrata ulkopuolisel-

le hoitajalle vuoden 1904 alusta lukien.25 

Ensimmäinen vuokraaja neiti Pekonen 

luovutti kuitenkin heti alkuunsa, sillä jo 

helmikuussa 1904 höyrykeittiötä tarjot-

tiin jälleen vuokrattavaksi edullisin ehdoin 

maaliskuun alusta lukien.26 Höyrykeittiön 
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vuokraaminen ei kuitenkaan ratkaissut sen 

ongelmia, mistä syystä Helsingin työkoti- 

ja yömajayhdistyksen vuosikokouksessa 

huhtikuussa 1905 tehtiin esitys sääntö-

muutoksista, jotka mahdollistaisivat mm. 

höyrykeittiön lakkauttamisen.27 Lakkaut-

taminen toteutettiin käytännössä jo 1.5.1905 

lukien.28 Esitetyt sääntömuutokset vahvis-

tettiin maaliskuussa 1906, jolloin tuli voi-

maan myös yhdistyksen uusi nimi ”Yhdistys 

Helsingin Wieraskotia ja Yömajaa warten”.29

27  Helsingin Sanomat 18.4.1905, 10.5.1905; Hufvudstadsbladet 31.5.1905; Uusi Suometar 29.4.1905.

28  Uusi Suometar 28.4.1906.

29  Uusi Suometar 11.3.1906.
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SNY Jäsenkyselyn 2019 tuloksia

Aki Tsupari

Suomen Numismaattinen Yhdistys järjesti 

jäsenilleen syyskuussa 2019 jäsenkyselyn, 

jonka tavoitteena oli selvittää jäsenten nä-

kemyksiä yhdistyksen toiminnasta. Kyselyn 

tuloksia on tarkoitus hyödyntää toiminnan 

suunnittelussa.  Aiemmin yhdistys on järjes-

tänyt jäsenkyselyjä liittyen 1990-luvun toi-

mitilasuunnitelmiin. Tuolloin yhdistys päätyi 

hankkimaan toimitilan Unioninkadulta. 

Myös edellisen yleiskyselyn järjestämisestä 

on jo parikymmentä vuotta, joten aika oli 

jo kypsä uudelle kyselylle. Tavoitteena on 

toteuttaa jäsenkysely jatkossakin esimerkik-

si kahden vuoden välein. Säännöllisempien 

kyselyjen avulla voidaan seurata jäsenkun-

nan kehittyviä tarpeita sekä toteutettujen 

parannusten toimivuutta.

Kysely toteutettiin ainoastaan sähköisesti 

SurveyMonkey-ohjelmalla. Kutsu kyselyyn 

julkaistiin Numismaattisen Aikakauslehden 

elokuun lopussa ilmestyneessä numerossa 

3/2019, jossa se oli nähtävillä kaikille yh-

distyksen yli 1 200 jäsenelle. Yhdistyksen 

tiedossa oli myös 560 jäsenen sähköpos-

tiosoitteet, joihin lähetettiin kutsu sekä 

linkki kyselyyn. Linkki jäsenkyselyyn oli 

saatavilla myös yhdistyksen nettisivuilla eli 

www.snynumis.fi. Kyselyssä oli 24 kysy-

mystä, ja sen täyttäminen kesti vastaajilta 

keskimäärin 11 minuuttia.

Syyskuun puoliväliin mennessä kyselyyn 

oli vastannut 170 jäsentä. Vastausprosentti 

yhdistyksen koko jäsenmäärästä oli noin  

14 %. Jos huomioitaisiin vain sähköpostilla 

suoran linkin saaneet, niin vastausprosentti 

olisi yli 30 %. Vastausprosenttia voidaan pi-

tää hyvänä ja kyselyyn vastanneiden voi-

daan olettaa edustavan hyvin jäsenkuntaa. 

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! 

Kaikki palaute käydään läpi tarkkaan, ja 

siihen tullaan mahdollisuuksien mukaan 

reagoimaan. Yhdistyksen hallitus käsittelee 

palautteen lähikuukausien aikana ja pyrkii 

toteuttamaan ehdotettuja toimenpiteitä yh-

distyksen resurssien puitteissa lähivuosina. 

Palautetta tuli laidasta laitaan, sekä raken-

tavia kehitysehdotuksia että positiivista pa-

lautetta nykyisestä toiminnasta. Kuvassa 1 

on esimerkkejä jäsenien antamasta positii-

visesta palautteesta. 

Haluaisin tässä yhteydessä myös muistut-

taa ajan tasalla olevien sähköpostitietojen 

tärkeydestä oikea-aikaisen jäsenkommuni-

kaation kannalta. Jos et saanut jäsenkyselyä 

sähköpostitse, pyydämme ilmoittamaan ajan 

tasalla oleva sähköpostiosoitteen yhdistyk-

selle sihteeri@snynumis.fi. Näin varmistat, 

että saat jatkossa ajantasaista jäsenkommu-

nikaatiota myös sähköpostitse.

Kuva 1: Esimerkkejä kyselyssä tulleesta positii-

visesta palautteesta.
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Yhdistyksen jäsenet
Kyselyn alkupään kysymyksillä pyrittiin pa-

remmin ymmärtämään minkälaisia yhdis-

tyksen jäsenet ovat keskimäärin, ja mikä 

heitä erityisesti kiinnostaa numismatiikan 

erittäin laajassa kentässä. Yhdistyksen kyse-

lyyn vastanneista jäsenistä jonkin verran alle 

puolet eli noin 45 % asuu pääkaupunkiseu-

dulla (Helsinki, Espoo ja Vantaa), noin 13 % 

Uudellamaalla ja yli 40 % muualla Suomessa. 

Jäsenkunta on painottunut suhteessa enem-

män pääkaupunkiseudulle kuin Suomen 

asukkaiden normaalijakauma antaisi olettaa. 

Tähän lienee yhdistyksen historian lisäk-

si syynä se, että huutokauppa ja kerhotoi-

minta järjestetään pääasiassa Helsingissä. 

Jonkin verran toimintaa järjestetään myös 

Helsingin ulkopuolella, siitä esimerkkinä 

voisi olla vaikka aktiivinen Turun kerho. 

On kuitenkin tärkeää, että mahdollisia kei-

noja lisätä myös paikallista tai ei-paikkaan 

sidottua toimintaa tutkitaan jäsenpalautteen 

perusteella.

Kyselyyn vastanneista yli 90 % on yli 

40-vuotiaita, ja vastanneiden keski-ikä aset-

tui noin 60 ikävuoteen. Se kertonee osit-

tain siitä, että hiukan vanhemmilla löytyy 

ilmeisesti paremmin resursseja ja aikaa har-

rastaa numismatiikkaa ja toisaalta siitä, että 

nuorempia ei ole vielä onnistuttu saamaan 

toimintaan mukaan riittävästi. Yhdistyksen 

tulisikin löytää keinoja, joilla myös nuorem-

pia jäseniä voitaisiin saada mukaan yhdis-

tyksen toimintaan. Se voi vaatia esimerkiksi 

kattavampaa tiedotusta yhdistyksen toimin-

nasta eri medioissa, ja sosiaalisen median pa-

rempaa hyödyntämistä. Tärkeä keino lienee 

myös nuorten ja lasten mukaan ottaminen 

harrastustoimintaan, esimerkiksi yhdistyk-

sen vuosittain järjestämään Vanhan rahan 

päivään. Myös lasten ja nuorten tukeminen 

oman kokoelman keräilyssä voi sytyttää in-

nostuksen numismatiikan harrastamiseen 

pidemmälläkin tähtäimellä. Tässä me kaikki 

voimme toimia esimerkkeinä.

Positiivisena asiana mainittakoon jäsenien 

ajankäytön kohdentaminen numismatiik-

kaan. Vain alle 6 % vastanneista aikoo vähen-

tää ajankäyttöään numismatiikkaan, ja loput 

aikovat pitää ajankäyttönsä ennallaan tai kas-

vattaa sitä (19 %). Noin puolet vastanneista 

käyttää numismatiikkaan ja kokoelmaansa 

yli tunnin viikossa, ja yli 20 % vastanneista 

yli viisi tuntia viikossa. Harrastuksen moni-

puolisuuden vuoksi ajankäytöllä ei ole teo-

reettista maksimia kuten monessa muussa 

harrastuksessa voi olla, rajoitteena on ehkä 

enemmänkin vapaa-ajan määrä. Tunnetusti 

ruuhkavuosia viettävillä sitä saattaa olla  

vähemmän.

Taulukossa 1 on lueteltu jäsenistön ilmoit-

tamat keräilykohteet suuruusjärjestykses-

sä. Lähes kaksi kolmasosaa jäsenistä kerää 

markka-ajan metallirahoja ja noin puolet 

markka-ajan setelirahoja. Yli neljäsosa jäse-

nistä kerää joko kultarahoja, Venäjää, euroja 

tai hopearahoja. Myös Ruotsin rahojen, an-

tiikin sekä kunniamerkkien keräilijöitä on 

jäsenistössä paljon. Taulukon ulkopuolelle 

jäivät keskiajan, Baltian, muun maailman 

tai mitalien keräilijät, joita jäsenissä on noin  

15 % kutakin.

Keräilyalue % osuus

Suomen metallirahat (markka) 61,76%
Suomen setelirahat (markka) 49,41%
Kultarahat 30,59%
Venäjä 30,59%
Eurot 27,06%
Hopearahat 25,29%
Ruotsi 24,71%
Antiikki 20,59%
Kunniamerkit 17,65%
Muu Eurooppa 16,47%

Taulukko 1: Jäsenistön keräilykohteet.
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Mielenkiintoinen kysymys on, miksi nu-

mismatiikkaa harrastetaan. Jokaisella on var-

masti oma tarinansa siitä, miten harrastus 

lähti aikanaan liikkeelle. Osalla keräilykär-

pänen on saattanut puraista jo lapsena, ja 

mukana on myös paljon myöhemmin sekä 

muiden kohteiden keräilyn kautta mukaan 

tulleita. Jäseniä on tullut mukaan toimintaan 

myös esimerkiksi historian harrastajista ja 

sijoittajista. Numismatiikan merkitys sijoi-

tuskohteena voi jatkossa kasvaa, etenkin 

nykyisessä hiukan epävarmassa taloustilan-

teessa. Tällä alueella voi myös olla merkit-

tävää jäsenkasvupotentiaalia. Taulukossa 2 

on jäsenistön erityiset kiinnostuksen koh-

teet numismatiikassa. Yli kaksi kolmasosaa 

harrastajista on kiinnostunut keräilystä, ja 

historiakin kiinnostaa yli 60 %:ia vastanneis-

ta. Huutokaupat ovat erityksen kiinnostavia 

40 %:lle jäsenistä. Huutokaupat ovatkin tär-

keä sosiaalinen tapahtuma ja niihin sisälty-

vä mahdollisuus löytöihin kiehtoo monia. 

Rahojen tausta, tutkimus ja yksityiskohdat 

kiinnostavat kukin noin 20 % jäsenistä. Myös 

yhteisöllisyys sekä sijoittaminen ovat osalla 

tärkeitä syitä numismatiikan harrastamiseen. 

Jokaisella onkin oma syynsä harrastamiseen, 

ja kaikki syyt ovat yhtä lailla oikeita.

Yhdistyksen palvelut
Yhdistyksen nykyisistä palveluista 

Numismaattinen Aikakauslehti, huutokau-

pat, Keräilijän opas sekä nettisivut (snynu-

mis.fi) ovat jäsenille tutuimpia palveluita. 

Taulukossa 3 on jäsenien yhdistyksen pal-

velujen käyttöprosentit. Osa yhdistyksen vä-

hemmän käytössä olevista palveluista on 

jäsenistölle vaikeasti lähestyttäviä tai niiden 

sisältöä tulee jatkokehittää, jotta niistä saa-

taisiin riittävän kiinnostavia ja hyödyllisiä. 

Jäsenistöllä oli myös paljon ideoita ja toivei-

ta uusista jäsenpalveluista ja parannuksista 

nykyisiin palveluihin. 

Huutokauppa on yhdistyksen jäsenten 

mielestä yhdistyksen laadukkaimpia palve-

luita. Keskimäärin tyytyväisyys huutokaup-

paan on jäsenistössä erittäin hyvää. Peräti 

95 % vastanneista pitää huutokauppaa vä-

hintään hyvänä. Tätä voidaan pitää varsin 

Motivaatio % osuus

Pidän keräilystä 70,00%

Historia kiinnostaa 64,12%

Rahat kiinnostavat 48,82%

Huutokaupat kiinnostavat 40,00%

Olen kiinnostunut numismaattisesta 
tutkimuksesta 

22,35%

Haluan oppia uusia asioita numis-
maattisten kohteiden taustasta 

21,76%

Se on sijoitus, jolle uskon saavani 
tuottoa 

21,18%

Rahojen yksityiskohdat kiinnostavat 18,82%

Haluan kuulua numismaattiseen  
yhteisöön 

17,06%

Kunniamerkit kiinnostavat 16,47%

Taulukko 2: Jäsenistön motivaatio numismatiikan 

harrastamiselle.

Yhdistyksen palvelu % käyttö 

Numismaattinen Aikakauslehti 83,85%

Huutokaupat ostajana 76,40%

Keräilijän opas 61,49%

Nettisivut (snynumis.fi) 51,55%

Huutokaupat myyjänä 30,43%

Yhdistyksen kerhot 21,12%

Yhdistyksen tapahtumat 16,77%

Yhdistyksen muu julkaisutoiminta 13,66%

Rahojen arviointipalvelut 10,56%

Facebook yhteisö 5,59%

Yhdistyksen toimitilat 5,59%

Yhdistyksen kirjasto 3,11%

Muu 2,48%

Taulukko 3: Yhdistysten palveluiden käyttö.
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erinomaisena tuloksena. Yhdistyksen re-

sursseista suuri osa käytetään huutokaup-

paan, ja se on myös merkittävä tulonlähde. 

Huutokauppaan liittyen jäsenistöltä tuli 

myös paljon parannusehdotuksia on-line 

kyvykkyyksiin sekä huutokaupan sisällölli-

seen kehittämiseen.

Myös Numismaattista Aikakauslehteä ja 

yhdistyksen nettisivuja jäsenet pitävät hyvi-

nä ja laadukkaina palveluina. Tärkeimpänä 

kehitystoiveena on molemmille numisma-

tiikan harrastajia kiinnostavan sisällön li-

sääminen. 

Yleisesti ottaen myös määrällisesti sekä 

lehteen että nettisivuille kaivataan lisää nu-

mismaattista sisältöä, joka edesauttaa jä-

seniä harrastustoiminnassa. Taulukossa 3 

on jäsenistön toivelista Numismaattisen 

Aikakauslehden artikkelien aihealueista. 

Lisää kirjoituksia kaivataan etenkin Suomen 

metallirahoista, väärennöksistä sekä aivan 

uutena aiheena numismatiikasta sijoitukse-

na. Setelirahoista, rahalöydöistä sekä histo-

riallisista rahoista lehdessä on kohtuullisen 

säännöllisesti julkaistu sisältöä jo aiemmin, 

ja sitä toivotaan jatkossakin. Kaikki kirjoi-

tukset vaativat aina kuitenkin tekijänsä, ja 

olisikin hienoa, jos kirjoituksia näille alueil-

le saataisiin myös aivan uusilta kirjoittajilta. 

Lopulta kuitenkin halutuimpia aihealuei-

takin tärkeämpää on kirjoituksen kiinnos-

tava ja mukaansatempaava sisältö. Monet 

jäsenet mainitsivat hyvän kirjoituksen ole-

van kiinnostava, vaikka se ei ihan omalla 

toive alueella olisikaan. Oman alueen ulko-

puoliset hyvät kirjoitukset voivat myös aut-

taa laajentamaan harrastusta uusille alueille.

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen alueel-

la yhdistykseltä toivotaan aktiivisempaa 

osallistumista numismatiikasta ja keräilystä 

käytävään keskusteluun mediassa (43 %), 

numismaattisen valistustyön edistämistä se-

minaareilla (36 %) sekä numismaattisen tut-

kimustyön edistämistä (29 %). 

Lopuksi
Erittäin hyviä toiminnan kehittämis- ja pa-

rannusajatuksia tuli vapaatekstikenttien 

kautta varmaankin yli sadalta jäseneltä eli 

lähes kaikilta vastanneilta. Tämä on hyvin 

positiivinen asia. Yhdistyksen ja toiminnan 

kehittäminen selvästi kiinnostaa ja jopa he-

rättää intohimoja jäsenistössä! Kuvassa 2 on 

muutamia esimerkkejä kehittämisideoista. 

Monet palautteet liittyivät jäsenistön tarpee-

seen saada enemmän tietoa numismatiikasta 

ja yhdistyksen toiminnasta. Se on selvästi 

alue, jota yhdistyksen tulee pohtia eräänä 

tärkeänä kehitysalueena lähiaikoina.

Yhdistyksen toimihenkilöt ja hallitus käy-

vät kaiken jäsenten antaman palautteen läpi. 

Toimenpiteistä jäsenten toivomista paran-

nuksista yhdistyksen toimintaan tullaan ker-

tomaan tarkemmin pääosin vuoden 2020 

aikana. On myös selvää, että rajatulla ak-

tiivien joukolla ei ihan kaikkia toivottuja 

parannuksia pystytä viemään läpi. Yhdistys 

pyytääkin kaikkia toiminnan kehittämises-

tä ja vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneita 

olemaan yhteydessä yhdistyksen puheen-

johtajaan (puheenjohtaja@snynumis.fi), 

toiminnanjohtajaan (marko.salonen@snynu-

mis.fi) tai hallituksen jäseniin. Lisää aktiiveja 

tarvitaan uusien palvelujen toteuttamiseen, 

Toivottuja aiheita % osuus

Suomen metallirahat 58,39%

Suomen setelirahat 47,20%

Väärennökset 40,37%

Rahalöydöt 35,40%

Historialliset rahat 24,22%

Numismatiikka sijoituksena 21,12%

Eurot 19,88%

Yleinen numismatiikka 18,63%

Ruotsin rahat 18,63%

Antiikin rahat / Turun rahat 18,01%

Taulukko 4: Jäsenien toivelista artikkelien ai-

heista.
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Kuva 2: Esimerkkejä jäsenten toivomista parannuksista yhdistyksen toimintaan.

kommunikoinnin ja toiminnan kehittämi-

seen, alueellisen toiminnan laajentamiseen 

sekä lehden kehittämiseen. Molempia sekä 

toimintaan aktiivisesti osallistuvia että toi-

minnan järjestäjiä tarvitaan lisää. Tervetuloa 

toimintaan mukaan!

Setelinväärentäjän työkalu 1800-luvun alusta

Tuukka Talvio

Olen kirjassa Tutkijoita, keräilijöitä ja lah-

joittajia (SNY:n julkaisuja 4, 1994, s. 49–

50) kertonut postiekspeditööri Mathias 

Weckströmin (1803–1873) ja hänen poikan-

sa hovineuvos K. A. Weckströmin (1832–

1905) numismaattisesta kokoelmasta, josta 

osa päätyi lahjoituksena Helsingin yliopis-

ton uusimaalaiselle osakunnalle (Nylands 

Nation). Jäljellä olevaan aineistoon kuuluu 

tässä kuvattava pyöreä mustunut lyijylevy, 

joka on selvästi väärentäjän työkalu ja si-

ten yhdistettävissä Mathias Weckströmin 

kiinnostukseen seteliväärennöksiä kohtaan 

(kuva 1). Toivon voivani toisessa yhtey-

dessä käsitellä Weckströmien setelikokoel-

maa, jonka Antellin valtuuskunta 1906 osti 

Kansallismuseolle. Tässä on aiheena vain 

yllä mainittu lyijylevy.

Suomen Pankki laski vuodesta 1812 vuo-

sikymmenen ajan liikkeeseen yksipuolisia 

20, 50 ja 75 kopeekan arvoisia kirjapai-

notyönä valmistettuja pikkuseteleitä, jois-

sa oli kaksi paperiin puristettua väritöntä 

koholeimaa. Niissä oli vasemmalla puo-

lella Venäjän kaksipäinen kotka Suomen 

leijona rintakilvessään, ja oikealla puolella 

Kuva 1. K. A. Weckstömin kokoelmaan kuulunut 

setelinväärentäjän työkalu koholeimaa varten. 
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Kuva 2. Käsin piirretty 75 kopeekan setelin väärennös, jonka vaakunaleima ei kuitenkaan ole tässä 

julkaistulla työkalulla tehty.

pankin nimi ruotsiksi. Kun tämä turvakeino 

ei riittänyt, otettiin vuodesta 1822 alkaen 

käyttöön Pietarissa kaiverretuilla laatoil-

la painetut setelit, joissa koholeimoista oli  

luovuttu.

On aivan ilmeistä, etteivät Ruotsin ajalta 

periytyneet ”valkoleimat” pysäyttäneet vää-

rentäjiä. Tämä ilmenee esimerkiksi oheisesta 

käsin piirretystä 75 kopeekan setelistä, jo-

hon on merkitty vuosiluku 1812 (kuva 2); 

seteli on aiemmin julkaistu tämän lehden 

numerossa 4/2004. Siinä vasemmalla oleva 

koholeima ei ole kuvan 1 leimasimella pu-

ristettu, mutta epäilemättä leimasin on val-

mistettu samaa tarkoitusta varten. 

Kansallismuseossa on myös samantyyppi-

nen väärennystyökalu, joka saatiin Helsingin 

yliopiston kokoelmaan maalöytönä Vetelistä 

1885 (HY n:o 474). Se on tarkoitettu vuodel-

ta 1831 olevien ruotsalaisten setelien koho-

leiman väärentämiseen. Ruotsalaisia seteleitä 

käytettiin tuolloin vielä Suomessa. Niiden 

väärentämistä pidettiin täällä ehkä ”turval-

lisempana” kuin Suomen Pankin setelien 

väärentämistä. 

Seuraava numero

Seuraava numero ilmestyy helmikuun 

alussa 2020. Lehteen tarkoitettu ai-

neisto pyydetään lähettämään Tuukka 

Talviolle viimeistään tammikuun toi-

sella viikolla, mieluiten sähköpostilla 

tuukka.talvio@iki.fi. 

 Kirjoittajia pyydetään samalla il-

moittamaan, mikäli kirjoitusta ei saa 

myöhemmin julkaista sähköisessä 

muodossa yhdistyksen internetsivuilla.
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Hannu Paatela 1950–2019

Kansainvälisesti tunnettu se-

telien keräilijä, oikeustieteen 

kandidaatti Hannu Paatela 

kuoli 11. heinäkuuta pitkä-

aikaisen sairauden murta-

mana kotonaan Meridassa, 

Meksikossa. Hän oli 68-vuo-

tias, syntynyt 1. marraskuuta 

1950 Helsingissä.

Hannu Paatela oli profes-

sori Juhani Paatelan ja Sirkka 

Paatelan (o.s. Stauffer) viisi-

henkisen perheen keskim-

mäinen lapsi, joka asui ja kävi 

koulua Kulosaaressa. Yksi vuosi vierähti 

vaihto-oppilaana Michiganissa. Hannu oli 

sotilasarvoltaan vänrikki.  

Hannu oli isänsä tavoin kiinnostunut or-

nitologiasta. Hän osallistui pienestä pitäen  

linturetkille ja oli usein mukana, kun isä nau-

hoitti lintujen ääntelyä 1960-luvun alkupuo-

lella tekemäänsä Laulavaan lintukirjaan. 

Hannusta kehittyi taitava lintuvalokuvaa-

ja. Kerran hän voitti Suomen lintutieteelli-

sen yhdistyksen valokuvauskilpailun kaikki 

kolme palkintosijaa. Voittanut väridia esitti 

Israelissa kuvattua nuorta kivitaskua. Isä ja 

poika keräsivät ja tutkivat yhdessä myös 

kimalaisia, ja Hannu harrasti postimerkkei-

lyäkin. Vuonna 1965 hän aloitti Suomen  

metallirahojen keräilyn.

Vuodesta 1971 lähtien Paatela keskittyi 

yksinomaan setelien keräilyyn. Hän oli ai-

kaansa edellä, sillä vaikka rahankeräilystä 

juuri tuolloin oli tullut suosittu harrastus 

maassamme, monikaan ei ollut kiinnostunut 

paperirahoista, joten niiden hankkiminen oli 

suhteellisen edullista. Asiantuntemus, van-

hemmilta saatu taloudellinen tuki ja hyvät 

suhteet alan kauppiaisiin mahdollistivat sen, 

että Paatela pystyi lyhyessä 

ajassa keräämään ainutlaa-

tuisen setelikokoelman, jon-

ka veroista ei ollut museoilla 

eikä keräilijöillä. 

Hyväkuntoiseen kokoel-

maan kuuluu noin 1 500 se - 

te  liä, jotka ovat olleet maas-

samme käytössä Ruotsin ja 

Venäjän sekä itsenäisyyden 

aikana. Kokoelman vanhin 

raha on Stockholms Bancon 

10 hopeataaleria vuodelta 

1666, nuorimmat setelit ovat 

vuodelta 1980. Kokoelma antaa erinomaisen 

kuvan siitä, minkälaisia paperisia maksuvä-

lineitä on ollut maassamme liikkeessä yli 

300 vuoden aikana. Ruotsin ja Venäjän sete-

lityyppejä on runsaasti, mutta keräilyn pää-

paino on luonnollisesti kohdistunut Suomen 

omiin seteleihin. Niiden osalta kokoelma 

on varsin kattava. Se sisältää lähes kaikki 

Suomen Pankin setelityypit, kaikki Suomen 

Yhdyspankin ja Vaasan-Osake-Pankin se-

telityypit sekä paljon erilaisia tilapäisiä 

maksuvälineitä. Huippuharvinaisuuksia on 

runsaasti, kuten esimerkiksi kokoelman  

rupla-arvoiset setelit vuosilta 1819–1820: 1 

rupla 1820 (molemmat tunnetut kappaleet!), 

2 ruplaa 1820 (toinen tunnettu kappale) ja 

4 ruplaa 1819 ja 1820. Kokoelma on tut-

kimuksellisesti merkittävä, sillä huomiota 

on kiinnitetty myös setelien vuosilukuihin, 

allekirjoituksiin, numerointiin, väreihin, ve-

sileimoihin ja muihin variantteihin. Lisäksi 

mukana on kiinnostavia luonnoksia, koeve-

doksia, Specimen-kappaleita ja samanaikai-

sia väärennöksiä.

Setelien tutkiminen kiinnosti Paatelaa. 

Hän löysi paljon uusia variantteja ja 
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ilmoitti niistä mielellään alan julkaisuihin. 

Tutkimustulokset tulivat parhaiten keräili-

jöiden tietoisuuteen Erkki Borgin korkea-

tasoisissa kirjoissa Suomessa käytetyt rahat 

(1976) ja Rahan väärti (1980). Yksi tunne-

tuimmista Paatelan tekemistä havainnoista 

on 10-markkasessa 1939 Litt. D esiintyvät 

erilaiset kulmakuviot.

Paatela osallistui tiettävästi ensimmäise-

nä suomalaisena keräilijänä maailman suu-

rimman numismaattisen järjestön ANA:n 

(American Numismatic Association) joka-

vuotisiin kilpailunäyttelyihin. Jo ensimmäi-

sellä kerralla tuli kolmas palkinto: Suomessa 

käytössä olleita harvinaisuuksia, Atlanta 

1977. Sen jälkeen hän voitti kokoelmansa 

eri osilla ensimmäiset palkinnot kolmessa 

näyttelyssä: Suomen seteliharvinaisuuksia, 

Houston 1978, Suomen Yhdyspankin setelit, 

Cincinnati 1980 ja Venäjän seteleitä, New 

Orleans 1981. Kaikki palkintosijat tulivat ul-

komaisten setelien luokassa. Cincinnatissa 

Paatela voitti myös ”maailmanmestaruuden”, 

kun hänen kokoelmansa Yhdyspankin se-

teleistä valittiin koko näyttelyn parhaaksi 

setelikokoelmaksi. Huikeaan menestykseen 

vaikutti osaltaan myös setelien tyylikäs esil-

lepano, missä arkkitehtiveli Jussi Paatela oli 

apuna. 

Voittoisa kokoelma sai runsaasti julkisuut-

ta sekä ulkomailla että kotimaassa. Paatela 

osallistui kutsuttuna Baselissa ja Torontossa 

vuonna 1981 pidettyihin kansainvälisiin ra-

hanäyttelyihin. Helsingissä kokoelman hie-

noja seteleitä saattoi ihastella Helsingin 

Numismaattisen Yhdistyksen kilpailunäyt-

telyssä Jugend-salissa joulukuussa 1977 

ja rahaliike Holmaston huutokaupan yh-

teydessä ravintola Adlonin linnanpihassa  

lokakuussa 1980. 

Ulkomaisia keräilijöitä varten Paatela laa-

ti kokoelmastaan useita englanninkielisiä, 

upeilla värikuvilla varustettua julkaisuja ja 

esitteitä. Coin World ja IBNS:n (International 

Bank Note Society) aikakauslehti julkaisivat 

hänen kirjoituksiaan. Paatela toimi jonkin 

aikaa myös IBNS:n Euroopan edustajana. 

Paatela tunsi hyvin myös Venäjän se-

telit. Hänen kirjoittamansa teos Czarist 

Russian Paper Money 1769–1917 valittiin 

Yhdysvalloissa vuoden 1980 numismaatti-

seksi julkaisuksi. 

Maailmaa kiertänyt arvokas setelikokoel-

ma päätyi onneksi Suomeen, kun Suomen 

Pankki osti sen lokakuussa 1981 (tieto kau-

pan ajankohdasta Antti Heinoselta). Hannu 

Paatelan keräämät setelityypit muodostavat 

keskeisen osan Suomen Pankin laajassa ra-

hahistoriallisessa näyttelyssä, joka avattiin 

pankin 175-vuotisjuhlan yhteydessä 1986. 

Jussi Paatela suunnitteli kaksikerroksisen 

näyttelyn tilan ja kalusteet. Hieno näytte-

ly on esillä pankissa sopimuksen mukaan. 

Kokoelman ainutlaatuisia seteleitä on käy-

tetty jatkuvasti kuvamateriaalina numismaat-

tisissa julkaisuissa.

Suomen Pankin setelipainon täyttäessä 

sata vuotta 1985 valmistui painon toimitiloi-

hin Vantaalle seteliväärennöksiä esittelevä 

näyttely. Hannu Paatela osallistui näyttelyn 

tekemiseen laatien myös esitteen Aitoja ja 

väärennettyjä seteleitä.

Vuonna 1982 Hannu Paatela solmi aviolii-

ton meksikolaisen Silvia Barcelatan kanssa. 

Hän sai opintonsa päätökseen valmistuen 

1986 oikeustieteen kandidaatiksi Helsingin 

yliopistossa. Lopputyö käsitteli Itämeren 

suojelua. Tämän jälkeen asianajajaksi ryh-

tynyt Paatela muutti perheineen ensin 

Floridaan ja sitten Meksikoon. 

Hannu Paatela keräsi loistavan kokoelman 

myös Meksikon vallankumouksen 1913–

1917 seteleitä ja voitti niillä ensimmäiset 

palkinnot ANA:n näyttelyissä Anaheimissa 

1995, Denverissä 1996 ja Chicagossa 1999. 

Myöhemmin hän täydensi kokoelmaan-

sa vallankumousajan erittäin harvinaisil-

la metallirahoilla. Vaikeasta sairaudestaan 
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huolimatta hän sai vuonna 2017 kirjoitettua 

valmiiksi 672-sivuisen alan perusteoksen 

Mexican Revolutionary Paper Money and 

Coins 1913–1917. 

Tapasin Hannun kesällä 2008, kun hän 

kävi viimeisen kerran Suomessa. Silloin hän 

suunnitteli Meksikon rahojen näyttelyn jär-

jestämistä Helsinkiin, mutta hanke ei vali-

tettavasti toteutunut. Ystävyytemme kesti 

yli 40 vuotta. Viime aikoina pidimme yh-

teyttä sähköpostitse. Sympaattinen kaimani 

seurasi suurella mielenkiinnolla maam-

me numismaattisia tapahtumia. SNY:lle 

hän toimitti yhden kappaleen Meksikon 

rahojen kirjaansa lahjoittaen siitä saadun 

huutokauppatulon yhdistystoimintaan.

Hannu Männistö 

The Numismatourist

2010-luvun alussa Kansallismuseon raha-

kammiossa kävi eräänä kesänä USA:n kan-

salainen Howard M. Berlin, joka halusi 

kertoa julkaisusuunnitelmastaan. Hän oli 

kirjoittamassa matkaopasta, jonka tarkoitus 

oli esitellä eri maiden numismaattisia vierai-

lukohteita, ennen kaikkea julkisia rahako-

koelmia, ja hän halusi siihen mukaan myös 

Suomen kansallismuseon. Berlin oli ilmeisen 

kokenut kirjoittaja, joka oli avustanut useita 

amerikkalaisia julkaisuja, joten suhtauduim-

me asiaan luottavaisesti. 

Kirja ilmestyi 2014, ja näin jossain esit-

teessä sen kansikuvan, joka esittää Berliinin 

Bode-museon näyttävää sisäänkäyntiä ja 

viittaa samalla myös kirjoittajan omaan ni-

meen. Kuva huvitti minua senkin takia, että 

Rahakammion sijainti Suomen kansallismu-

seossa on ilmeisesti matkittu Bode-museosta: 

kammioon laskeudutaan portaita museon si-

sääntulohallista, mutta se ei kummassakaan 

museossa silti ole kellarissa. Bode-museon 

(alkuaan Kaiser-Friedrich-Museum) numis-

maattinen osasto pyrki olemaan maailman 

johtava alallaan sinä aikana, jolloin Suomen 

kansallismuseota 1900-luvun alussa suun-

niteltiin. – Takakannessa on pienemmät 

kuvat Wienin Kunsthistorisches Museumin 

ja Suomen kansallismuseon numismaattisis-

ta näyttelyistä 2000-luvun alussa.

Kirja jäi minulta ja museoltakin silti hankki-

matta (ja kuulin myöhemmin, ettei Berliinin 

rahakammiokaan kansikuvasta huolimatta 

ollut sitä hankkinut). Vasta hiljattain, viisi 

vuotta sen ilmestymisen jälkeen, havahduin 

ajattelemaan, kuinka paljon numismaattisten 

museokokoelmien tilanne on viime aikoi-

na muuttunut sekä meillä että myös mm. 

Tukholmassa ja Kööpenhaminassa. Berlinin 

kirja on näin ollen dokumentti ajalta, jolloin 

kaikki oli vielä (melko) hyvin Pohjoismaiden 

numismaattisessa maailmassa. Niinpä tilasin 

sen itselleni.

Kyseessä on tukeva (410 s.), kiiltäväl-

le paperille painettu ja hienosti kuvitettu 

nide, jossa käydään läpi museoita ja mui-

ta näyttelyitä kaikkialla maailmassa, alkaen 

Amerikasta ja päätyen Aasiaan ja Oseaniaan. 

Euroopan osuus kattaa sivut 129–314. Teos 

on ilmeisen hyödyllinen siksi, että siihen 

on keskitetysti kerätty paljon tietoa numis-

maattisista kokoelmista eri puolilla maa-

ilmaa, mutta se on silti osittain pettymys. 

Kaikille mukaan otetuille museoille – joiden 



86

joukossa on Suomesta Kansallismuseo ja 

Suomen Pankin Rahamuseo – on kokoel-

mien koosta ja merkityksestä riippumatta 

omistettu kolme sivua. Sen luulisi riittävän 

ainakin pienemmille museoille, mutta kun 

joka sivulla on kuva ja lopussa osoitetie-

dot ja aukioloajat, kertovan tekstin osuus 

jää pakostakin lyhyeksi ja pintapuoliseksi.  

Monesta hyvin tärkeästä kohteesta ei sitä 

paitsi ole lainkaan esittelyä, ainoastaan  

osoitetiedot. 

Seuraavassa kommentoin ainoastaan 

Euroopan osuutta, joka on esitelty kirjassa 

varsin epätyydyttävästi. Venäjän museoita 

ei esimerkiksi ole otettu mukaan – aihe on 

ilmeisesti ollut tekijälle liian vieras. Osasta 

museoita on kyllä osoite, mutta Eremitaasista 

ei ole sitäkään. Ranskan museoista tietoa on 

kuitenkin vieläkin vähemmän! Madridista 

esitellään kaupungin kaksi ”numismaattista 

kirpputoria”, mutta pääkaupungin keskei-

set numismaattiset kokoelmat, joista toinen 

kuuluu valtion arkeologiselle museolle ja 

toinen on Espanjan kuninkaallisen rahapa-

jan rikas ja näyttävä museo, ovat ilmeisesti  

jääneet tekijälle tuntemattomiksi, koska  

niistä mainitaan vain osoite. 

Esittelyjärjestys on myös häiritsevä: mu-

seot on järjestetty kaupungeittain, mutta 

valtioiden mukaisessa aakkosjärjestykses-

sä, joka noudattaa maiden englanninkie-

lisiä nimiä, kuitenkin niin, että ensin on 

Länsi- ja sitten Itä-Eurooppa. Niinpä Länsi-

Euroopan museot alkavat Brysselistä, seu-

raavana on Kööpenhamina ja sitten jo 

Helsinki. Tukholmakin on tietysti mukana 

mutta Oslo puuttuu, varmaan siksi, että kan-

sallismuseoksi sanotaan siellä taidemuseota 

ja historialliset ja numismaattiset kokoelmat 

löytyvät yliopiston museosta. Itä-Euroopan 

valtioiden esittely puolestaan alkaa Wienistä 

ja Tallinna tulee pian sen jälkeen, mutta 

esim. Riika ei ole päässyt mukaan lainkaan. 

Huomattava osa kirjasta esittelee pank-

kimuseoita. Pankeilla on toki usein hyvät 

näyttelyt, koska niillä on siihen varaa, mutta 

niiden museoiden lähtökohdat ovat harvoin 

ensisijaisesti numismaattisia. Esimerkiksi 

Belgiasta kirja esittelee vain valtionpankin 

museon, koska kirjoittaja ei nähtävästi ole 

tiennyt, että maan tärkein numismaattinen 

kokoelma on kansalliskirjastossa (aivan ku-

ten Ranskassakin). Ja koska Belgian val-

tionpankin näyttely on hiljattain muuttanut 

uusiin tiloihin, kirjan tiedot ovat Brysselin 

osalta vanhentuneet. Kuten edellä on to-

dettu, sama koskee myös Kööpenhaminaa 

(missä kansallismuseon numismaattinen 

näyttely on toistaiseksi suljettu), Tukholmaa 

(missä rahakammio on muuttanut pois ku-

ninkaanlinnan luota) ja Helsinkiä (missä ra-

hakammiolla ei enää ole omaa näyttelyä). 

Tallinnan Ajaloomuuseumin näyttely ei ole 

kirjassa lainkaan mukana, sillä Virosta sa-

moin kuin Liettuasta esitellään vain valtion-

pankkien museot.

Kaiken kaikkiaan Berlinin teosta voi pitää 

hyvänä yrityksenä, mutta varmaan tekijä on 

itsekin jossain vaiheessa todennut, ettei hä-

nen esittelynsä Euroopan numismaattisista 

museoista ole läheskään kattava. Nykyään 

museokävijät pyrkivät yleensä hankkimaan 

tarvitsemansa etukäteistiedot internetistä, ja 

se on rahanäyttelyidenkin suhteen useim-

miten paras keino.

Tuukka Talvio
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736 70.00
740 111.00
741 50.00
742 160.00
743 320.00
744 1300.00
748 100.00
749 86.00
751 61.00
752 260.00
753 101.00
754 73.00
756 40.00
757 361.00
758 20.00
759 100.00
761 70.00
762 46.00
763 83.00
765 130.00
766 340.00
767 451.00
768 35.00
769 90.00
770 60.00
771 40.00
772 40.00
773 60.00
774 81.00
775 210.00
776 1000.00
777 150.00
778 161.00
779 145.00
780 40.00
781 72.00
782 103.00

783 71.00
784 50.00
785 101.00
788 80.00
789 270.00
790 190.00
791 70.00
792 60.00
793 40.00
794 600.00
795 35.00
796 45.00
798 40.00
799 50.00
801 30.00
803 140.00
807 102.00
808 30.00
809 40.00
810 25.00
811 25.00
812 40.00
813 144.00
814 101.00
816 140.00
820 40.00
821 31.00
822 70.00
823 66.00
824 20.00
825 220.00
826 91.00
827 106.00
828 200.00
829 91.00
830 230.00
831 1050.00
832 190.00
833 200.00
834 125.00
835 270.00
836 130.00
838 150.00
839 50.00
840 70.00
841 25.00
843 70.00
844 260.00
845 80.00
846 115.00
847 80.00
848 105.00
849 56.00
850 136.00
851 150.00
852 100.00
853 140.00
854 160.00
855 90.00
856 201.00
857 220.00
860 60.00
862 70.00
863 716.00
864 262.00
865 80.00
867 62.00
868 80.00
869 30.00
870 71.00

871 61.00
874 31.00
875 330.00
876 370.00
877 911.00
878 165.00
880 310.00
881 721.00
882 88.00
885 700.00
886 550.00
887 640.00
888 600.00
889 2171.00
890 881.00
891 212.00
892 300.00
893 651.00
895 220.00
896 230.00
897 45.00
899 1401.00
900 1750.00
901 606.00
902 700.00
903 1400.00
904 370.00
905 390.00
906 245.00
907 3000.00
908 90.00
909 900.00
910 121.00
911 81.00
913 150.00
914 181.00
915 134.00
916 321.00
919 600.00
921 51.00
923 40.00
924 90.00
925 90.00
926 90.00
927 20.00
929 46.00
930 155.00
931 251.00
932 36.00
933 161.00
934 131.00
935 105.00
936 81.00
937 85.00
938 65.00
939 103.00
940 181.00
941 170.00
942 100.00
943 100.00
944 50.00
945 180.00
946 70.00
948 50.00
949 403.00
950 100.00
951 60.00
952 50.00
953 60.00
954 60.00

955 41.00
956 120.00
958 60.00
959 45.00
960 55.00
961 30.00
962 50.00
963 15.00
964 40.00
965 60.00
966 70.00
967 80.00
968 100.00
970 80.00
971 100.00
972 60.00
973 20.00
974 106.00
975 150.00
976 30.00
977 50.00
978 45.00
979 20.00
980 20.00
981 35.00
982 40.00
983 100.00
984 105.00
985 520.00
986 90.00
987 30.00
988 40.00
989 45.00
990 30.00
991 15.00
992 50.00
993 90.00
994 95.00
995 50.00
996 50.00
997 100.00
998 140.00
999 15.00
1000 420.00
1001 117.00
1002 20.00
1004 20.00
1007 111.00
1008 34.00
1009 56.00
1010 60.00
1011 183.00
1012 30.00



 

 

SUOMEN NUMISMAATTISEN YHDISTYKSEN HUUTOKAUPPAEHDOT 

(Hallitus hyväksynyt 13.8.2019) 

Näitä ehtoja sovelletaan esineiden ostoon Suomen Numismaattisen Yhdistyksen 
huutokaupassa osallistujan (jäljempänä ostaja) ja Suomen Numismaattisen Yhdistyksen 
(jäljempänä SNY) välillä. Näitä ehtoja sovelletaan myös soveltuvin osin tarjouksen tekijään 
huutokaupassa sekä ostomääräyksen antajaan. 

1. Osallistumisoikeus  

Suomen Numismaattinen Yhdistys ry:n (SNY) huutokauppoihin on osallistumisoikeus 
yhdistyksen jäsenillä, Suomen Numismaatikkoliiton jäsenyhdistysten jäsenillä sekä Nordisk 
Numismatisk Unionin jäsenyhdistysten jäsenillä. Selvitys jäsenyydestä on pyydettäessä 
annettava. SNY:n hallitus voi päättää osallistumisoikeuden myöntämisestä myös muulla 
perusteella. 

SNY:llä on oikeus oman harkintansa mukaan olla hyväksymättä ostajaa huutokauppaan. 
Esimerkiksi aiempien huutokauppojen maksurästit voivat rajoittaa oikeutta osallistua. 
Ostajalta voidaan vaatia henkilöllisyyden todistamista virallisella valokuvallisella asiakirjalla 
sekä suosituksia SNY:n tuntemilta henkilöiltä.  

2.Huutokauppaan rekisteröityminen 

Ostajan on ennen huutokauppaan osallistumista rekisteröidyttävä huutokauppapaikalla, 
jolloin hänelle annetaan huutolista ja huutonumero. Rekisteröitymällä huutokauppaan ostaja 
hyväksyy nämä huutokauppaehdot itseään sitoviksi. Tarjouksen voi tehdä myös kirjallisesti, 
jolloin ostaja jättämällä kirjallisen tarjouksen sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Mikäli 
etukäteen sovitaan, voi tarjouksen tehdä myös puhelimitse, jolloin ostajaa koskevat samat 
ehdot. 

3. Tarjouksen tekeminen 

Ostajan katsotaan toimivan huutokaupassa omaan lukuunsa ja vastaavan huudoistaan, ellei 
ennen huutokauppaa ole SNY:n huutokaupanhoitajan kanssa muuta sovittu. Tarjoukset on 
tehtävä täysinä euroina huutokauppaluettelossa ilmoitetun korotustaulukon mukaan. 
Huutokaupan meklari voi harkintansa mukaan poiketa korotustaulukon mukaisista 
korotuksista. SNY:n huutokaupan meklarilla on oikeus oman harkintansa mukaan hylätä 
tarjoukset, joita hän pitää syystä tai toisesta epäselvinä tai epävarmoina. 

4. Kirjallisen tarjouksen tekeminen 

Kirjalliset toimeksiannot suoritetaan ilman eri veloitusta. Tarjoukset tulee antaa 
euromääräisinä. Ne voidaan antaa suoraan sähköisessä muodossa Philabid – 
huutokauppaluetteloon tai puhelimella huutokauppaluettelossa mainittuun numeroon, 
sähköpostilla osoitteella auctions@snynumis.fi tai kirjeellä SNY:n toimiston osoitteella. 
Niiden on oltava SNY:n käytettävissä huutokauppaluettelossa ilmoitettuun määräaikaan 
mennessä. SNY ei vastaa siitä, että kirjallinen toimeksianto jää hoitamatta, oli syynä 
hoitamattomuus tai mikä muu syy tahansa. SNY:llä on oikeus olla hyväksymättä kirjallista 
tarjousta, jos ostaja on todettu maksukyvyttömäksi tai muusta erityisestä syystä. SNY hoitaa 
tarjouksen huutokauppatilaisuudessa kirjallisen ostajan lukuun siihen summaan asti mikä 
kirjallisessa tarjouksessa on ilmoitettu. Mikäli huutokauppaan on jätetty useampi 
samansuuruinen tarjous samasta kohteesta, niin osto-oikeus on aikaisemmin jätetyllä 
tarjouksella. Kirjalliset tarjoukset ovat aina ostajan vastuulla. 



 

 

5. Tarjouksen tekeminen huutokaupassa 

Huutokauppaan voivat osallistua ainoastaan huutokauppaan rekisteröityneet henkilöt. 
Huutokauppa etenee meklarin esittämin korotuksin. Alle huutokauppaluettelossa ilmoitetun 
minimihinnan ei kohdetta myydä. SNY:n hallitus on määritellyt minimikorotukset, jotka on 
julkaistu painetussa huutokauppaluettelossa. Meklari voi salitarjousten osalta oman 
harkintansa mukaan poiketa niistä. Kirjallisissa tarjouksissa noudatetaan 
minimikorotusasteikkoa. SNY pidättää milloin tahansa oikeuden peruuttaa huutonumeron 
käyttöoikeuden käynnissä olevan huutokaupan aikana. 

6. Kaupan toteutuminen 

Kohteen saa korkeimman salitarjouksen tai salitarjouksen ylittävän kirjallisen tarjouksen 
(toiseksi korkein tarjous lisättynä minimikorotuksella, kuitenkin niin, että meklarihinta on 
enintään korkeimman kirjallisen tarjouksen suuruinen, vaikka se alittaa minimikorotusehdon) 
tehnyt ostaja. Salitarjous tulee suorittaa näkyvästi numerolapulla tai jollain muulla selvällä 
merkillä. Mikäli syntyy epäselvyyttä, kuka on tehnyt korkeimman tarjouksen, uusii 
huutokaupan meklari viimeisen huudon. Huutokaupan meklarilla on valtuudet ratkaista 
tarjousten suhteen syntyneet erimielisyydet. Vasaran lyönnillä vahvistetaan korkein tarjous, 
jonka tekijä on tuolloin tehnyt sitovan ostosopimuksen. Salioston vahvistaminen edellyttää 
ostajanumeron näyttämistä meklarille kaupan rekisteröintiä varten. Mikäli korkein kirjallinen 
tarjous ja korkein salissa tehty tarjous ovat yhtä korkeat, voittaa kirjallinen tarjous. Yhtä 
korkeista kirjallisista tarjouksista voittaa aiemmin saapunut tarjous. 

 7. Huutomaksu 

Ostajan on suoritettava vasarahintaan lisätty huutomaksu, joka sisältää arvonlisäveron. 
Huutomaksun suuruuden päättää SNY:n hallitus ja siitä tiedotetaan huutokauppaluettelon 
yhteydessä. Huutomaksun muutoksista ilmoitetaan etukäteen Numismaattisessa 
Aikakauslehdessä. 

8. Kohteiden maksaminen ja lunastaminen 

Saliostaja on velvollinen lunastamaan huutokauppapaikalla ostamansa kohteet. Maksun voi 
suorittaa käteisellä euroina tai useimmilla pankki- tai luottokorteilla. Maksuvälineenä ei käy 
muut valuutat, eikä mm. paypal, mobilepay ja vastaavat). Ostaja voi myös noutaa kohteet 
seuraavan viiden arkipäivän aikana SNY.n toimistosta sen aukioloaikana maksettuaan ensin 
huutokauppapaikalla ostoista saadun laskun mukaisen ostohinnan huutomaksuineen, ellei 
muuta ole sovittu SNY:n huutokaupanhoitajan kanssa. Kirjallisen tarjouksen perusteella 
kohteita saanut ostaja on velvollinen suorittamaan maksun 10 päivän kuluessa laskun 
saatuaan ennen kohteiden lähettämistä ostajalle tai vaihtoehtoisesti ne voidaan toimittaa 
postiennakolla. Maksu- ja lähetystapa tulee ilmoittaa kirjallisen tarjouksen yhteydessä, 
muussa tapauksessa kohteet lähetetään aina postiennakolla. Hänen tulee suorittaa myös 
kaikki toimitukseen liittyvät kulut, kuten toimitus- ja pakkauskulut, vakuutukset, 
käsittelymaksut sekä mahdolliset tulli- ja muut maksut vastaanottopaikkakunnalla.                              
Vastuu rahdinkuljettajan (posti tai vastaava) välityksellä lähetettävistä kohteista siirtyy 
ostajan vastuulle heti kun ne on luovutettu rahdinkuljettajalle. 
 
9. Huutokauppaluettelon kohteiden muutos- ja poisveto-oikeus 

SNY:n huutokaupan hoitajalla on oikeus muuttaa kohteiden myyntijärjestystä luettelossa 
ilmoitetusta sekä tarvittaessa yhdistellä kohteita. Kohde voidaan poistaa huutokaupasta, 



mikäli se oleellisesti poikkeaa luettelon kuvauksesta, mikäli myyjän omistusoikeuden 
havaitaan olevan epäselvä tai mikäli poistamiseen on jokin muu pakottava syy. 

Kohteita huutokauppaan jättänyt myyjä voi halutessaan poistaa jättämiään kohteita 
huutokaupasta ennen huutokauppaa tietyin ehdoin. Tällöin kaikki kohteisiin jätetyt kirjalliset 
tarjoukset mitätöityvät ilman SNY:n korvausvelvollisuutta tarjouksen tekijöille. 

 

10. Omistusoikeus 

Omistusoikeus kohteisiin siirtyy vasta maksun tultua kokonaisuudessaan suoritetuksi. Mikäli 
korkeimman tarjouksen tekijä ei maksa ostamiansa kohteita määräajassa, tulee hänen 
suorittaa korkolain mukainen viivästyskorko. SNY pidättää oikeuden vaatia myös perimis-, 
säilytys- ja muut lisäkustannukset. Kohteiden ostaja menettää oikeuden ostamiinsa 
kohteisiin ellei hän ole suorittanut kohteiden maksua 20 päivän sisällä huutokaupasta, 
kirjallisten tarjousten osalta laskun päiväyksestä tai postiennakkolähetyksen lähetyspäivästä 
lukien 20 päivän sisällä. 

Yhdistys voi palauttaa kohteet niiden myyjille tai panna kohteet myytäväksi uuteen 
huutokauppaan, jolloin maksamatta jättänyt ostaja vastaa mahdollisesti saamatta jäävästä 
alkuperäisen kauppahinnan osasta em. kuluineen ja viivästyskorkoineen. Hänellä ei sen 
sijaan ole oikeutta lisähintaan, jos hänen kohteensa myydään mahdollisesti korkeampaan 
hintaan kuin hänen ostaessa kohteet SNY:n huutokaupasta. 

11. Huutokauppaluettelon tiedot 

Huutokaupattavat kohteet on määritelty ja arvioitu asiantuntemuksella ja tarkkuudella. Kohde 
myydään kauppalain 19 §:n mukaisesti ”sellaisena kuin se on”. SNY ei vastaa 
huutokauppaluettelossa mahdollisesti olevista virheistä. Paikalla oleva ostaja on velvollinen 
tarkastamaan huolellisesti kohteen, eikä hänellä ole oikeutta kaupan purkuun, ellei ole 
tapahtunut sellaista virhettä, joka kauppalain 19 ja 20 §:n nojalla oikeuttaisi siihen. 
Kirjallisella ostajalla on oikeus purkaa kauppa, jos kauppalain 19 §:n ehdot täyttyvät. 
Tällaisessa tapauksessa SNY:n vastuu ostajalle rajoittuu vasarahinnan ja huutomaksun 
palauttamiseen. 

12. Reklamaatiot 

Valitukset huutokaupan johdosta on esitettävä kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa 
huutokaupasta. Kirjallisen ostajan on esitettävä valituksensa neljäntoista (14) päivän 
kuluessa siitä, kun hän on vastaanottanut huutamansa kohteen. Ellei muuta näytetä, 
postitse tai rahditse lähetetty kohde katsotaan vastaanotetuksi neljäntoista (14) päivän 
kuluttua siitä, kun kohde annettiin postitse tai rahditse kuljetettavaksi. Valitusta sellaisen 
kohteen kuntoluokituksesta, jossa on yli kolme esinettä, ei oteta käsiteltäväksi.                                   
Mikäli huutokaupattu kohde osoittautuu väärennökseksi tai muuta olennaista ilmenee, 
voidaan kauppa purkaa kahden kuukauden sisällä huutokaupan ajankohdasta lukien. Yli 
kahden kuukauden jälkeen tehdystä reklamaatiosta ei kauppaa enää voi purkaa, vaikka 
kohde todettaisiin väärennökseksi. Kaupan purkautuessa ostajalle palautetaan ainoastaan 
kohteen vasarahinta ja huutomaksu, mutta jonkin kolmannen osapuolen aitoutus- tai muita 
lisäkustannuksia huutokaupan järjestäjä ei ole velvollinen suorittamaan kohteen 
palauttaneelle ostajalle. 

13. Myymättä jääneet kohteet 

Myymättä jääneet kohteet voidaan lunastaa välittömästi huutokaupan jälkeen suorittamalla 
minimihinta ja huutomaksu.  



 

14. Valokuvien käyttöoikeus 

SNY:llä on oikeus käyttää myytävistä kohteista otettuja valokuvia omissa julkaisuissaan sekä 
opetus-, esitelmä- ja näyttelytoiminnassa. Kuvien luovuttamisesta ulkopuoliseen käyttöön 
sovitaan asianosaisten kesken erikseen. 

15. Riitojen ratkaisu 

Huutokauppoja koskeviin erimielisyyksiin sekä kysymyksiin, joista ei ole näissä ehdoissa 
toisin määrätty, sovelletaan kauppalakia. Riidat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. 
SNY:llä on oikeus myös nostaa kanne vastapuolen kotipaikan oikeudessa. 

Mikäli näiden ehtojen eri kielisten käännösten suhteen syntyy epäselvyyttä siitä, mitä on 
tarkoitettu, on suomenkielinen versio ratkaiseva. 

     

 



AUCTION TERMS OF THE FINNISH NUMISMATIC SOCIETY 

(Approved by the Board on 13th August 2019) 

These terms and conditions apply to the purchase of items at the auctions of the 
Finnish Numismatic Society (FNS) between a participant and the Finnish 
Numismaticc Society. These terms and conditions shall also apply to the bidder at 
the auction and to the issuer of the purchase order.  

1. Participation right 

The members of the Finnish Numismatic Society (FNS) and the members of member 
organizations of Suomen Numismaatikkoliitto and Nordic Numismatic Union (Nordisk 
Numismatisk Union) have the right to participate in the FNS auctions. Evidence on 
membership shall be provided upon request. The Board of the FNS may grant this right 
on the other grounds as well.  

It is in the sole discretion of FNS no to accept a particular bidder. As an example, former 
unpaid auction lots may restrict the right to participate in an auction. The bidders may 
be required to prove their identity with an official document with a photograph and 
provide recommendations by persons known to the FNS.  

2. Signing up for auction 

Bidders have to register at the venue before the auction. They will be given a bid-list and 
a bidding number. Through registration the bidder accepts these terms and conditions 
as legally binding. Written bids are accepted. By submitting written bids the bidder 
likewise accepts these terms and conditions rules as legally binding. If agreed upon in 
advance, bids can be made by phone. Same terms and conditions apply.  

3. Placing a bid 

Unless otherwise agreed upon in advance, the bidder acts for him/herself and is 
personally responsible for his/her bids. Bids must be made in full euros according to the 
table of increases in the auction list. Auctioneer can at its discretion to deviate from the 
increases in the increase table. FNS auctioneer has the right, at its own discretion, to 
reject offers that deems to be unclear or uncertain.  

4. Placing a written bid 

Written bids are executed without extra charge. All bids must be in euro. Bids can be 
delivered directly in electronic form through Philabid auction list or by phone in the 
auction list, by e-mail auctions@snynumis.fi or by sending a letter to the FNS office. All 
bids have to reach the auctioneer by the dead-line given in  the auction catalogue. FNS 
accepts no responsibility for failing to execute a written bid, whatever the reason is. It is 
in the sole discretion of FNS not to accept a written bid for example if buyer has unpaid 
auction lots from previous auctions or for any other reason. FNS increases the bid on 
behalf of the written buyer up to the written offer. If there is more than one same 
written offer placed to the lot, the purchase right remains with a previously submitted 
bid. Written offers are always the responsibility of the buyer.  

5. Bidding at auction 

Only registered persons can participate in the auction. The Auctioneer will determine 
the bidding increments. All auction catalogue prices are minimum prices and lower bids 
are not accepted. The Board of FNS has determined the minimum bidsteps and they are 



published in the auction catalogue. The Auctioneer can, if he or she so wishes, diverge 
from the bidding increments. Written bids must follow the published bidsteps. FNS 
reserves the right at any time to cancel any bidding number during the ongoing auction.  

6. Realization of the trade 

The highest bid or highest written offer wins the lot (the second highest bid plus one 
minimum bidstep, still so that final price is the maximum offered bid). Bids must be 
made prominently and unclear offers will be ignored. Auctioneer reserves the right to 
resolve any disputes arising fron the bid. The hammer strike confirms the highest bid. If 
the highest written offer is equally high as bid made in the hall, written offer wins. If 
there is more than one same written offer placed to the lot, the purchase right remains 
with a previously submitted bid.  

7. Buyers´s premium 

A buyer´s premium, including VAT, will be added to the hammer price. The comission is 
determined by the Board of FNS and is stated in the auction catalogue. Any changes to 
the buyer´s comission will be published beforehand in the periodical ”Numismaattinen 
Aikakauslehti”.  

8. Paying for the lots and redemption 

The hall buyer is obliged to redeem the items he has bought at auction in cash or using 
credit/debit card. We accept most of the credit/debit cards. We accept payment´s only 
in Euro-currency. We do not accept any other payment methods like paypal, mobilepay 
etc. Buyer can also retrieve items within five business days from the office of FNS during 
its opening hours. Buyer who win a lot using written offer, is obliged to carry out 
payment within 10 days of the invoice or altenatively lot/lots can be delivered using 
postal service (cash upon delivery). Payment and shipping method need to be informed 
while making a written offer. Otherwise items will be sent using cash upon delivery. 
Shipping, handling, insurance, custom and other charges are all responsibilty of the 
buyer.  

Responsibility for items shipped through the carrier (mail or equivalent) rests with the 
buyer as soon as they have been handed over to the carrier.  

9. Right to changes and removal of lots from the auction list. 

The Auctioneer reserves the right to change the order of the lots and to combine lots. 
Any lot can be removed from the auction if it differs substantially from the written 
description, if there is doubt about the ownership of the lot, or is there is some other 
pressing reason (force majeure). Sellers who have submitted items to the auction may 
choose to remove the items they have submitted before a start of the auction under 
certain conditions. In this case, all submitted written offers will be canceled without any 
obligation of the FNS to the bidders.  

10. Ownership right 

Ownership does not pass until lots are paid in full. In the event a successful bidder fails 
to make full payment within the predefined date, the buyer has to pay interest at the 
highest rate permitted by law, counted from the date of the auction. FNS reserves the 
right to claim all additional costs incurred, such as collection and storage fees. Buyer 
looses the ownership right to purchases if he has not completed a payment in full within 
20 days of the auction or within 20 days of the date of dispatch of the postage. After this 
FNS can return items to sellers or place items for sale at a new auction, whereby the 



buyer who fails to pay shall be liable for any shortfall, while he shall have no right or 
claim towards any exess proceeds. The bidder furthermore agrees to pay costs and 
interests involved, as above.  

11. Auction list terms 

Attribution, date, condition and other descriptions of lots are done with extreme care. 
The lot is sold in accordance of § 19 of the Finnish Commercial Law, i.e. ”as it is”. FNS 
cannot be held responsible for errors in the catalogue.  The buyer present has to 
examine the lot carefully. Lots examined prior to the sale and lots purchased by floor 
bidders may not be returned for any reason other than what is provided by § 19 and § 
20 of the Finnish Commercial Law. Buyers who submitted written bids may return a lot 
if the case fulfills the conditions of the § 19 of the Finnish Commercial Law. In such a 
case the responsibilities of the FNS are limited to returning the hammer price and the 
buyer´s fee.  

12. Reclamation claims 

All claims must be made within fourteen (14) days from the auction, or, in the case of 
written offers, within fourteen (14) days from the receipt of material. Unless proof to 
the contrary exists, sent lots will be considered as having been received in fourteen (14) 
days from dispatch. If a lot includes more than three (3) items, claims concerning 
grading are not accepted.  

If auction lot turns out to be a counterfeit or something else important occurs, the sale 
may be canceled within two months of the date of the auction. Complaints made after 
two months from the sale date will be ignored even if the item is identified as a 
counterfeit. In the event if sale would be disposed, FNS is obliged to refund the buyer 
only the hammer price and buyer´s premium. Any third party authentication fees will 
not be refunded by FNS.  

13. Unsold lots 

Unsold lots can be purchased after the auction for the minimum price plus the buyer´s 
premium.  

14. Use of auction photographs 

FNS reserves a right to use auction lot photographs in its own publications, as well as for 
teaching, lecturing and exhibition purposes. Any use of these photographs by third 
parties is settled by a separate agreement between the parties concerned.  

 

15. Disputes 

Any dispute regarding these auctions, as well as such issues which have not been 
addressed in these Auction Terms, shall be governed by the Finnish Commercial Law. 
The exclusive place of jurisdiction is the District Court of Helsinki. It is, however, in the 
discretion of FNS to choose to start legal proceedings at the court of the domicile of the 
defendant.  

In the event of any unclarity between the different language versions of these 
Terms, the Finnish language version shall be decisive.  

 



УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНОВ ФИНЛЯНДСКОГО 
НУМИЗМАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА  
 
(Утверждены правлением 13.8.2019) 
 
Данные условия применяются к сделкам между участником (ниже – покупатель) 
и Финляндским нумизматическим обществом (ниже – ФНО), касающимся 
покупки предметов на аукционе Финляндского нумизматического общества . 
Эти условия также применяются с соответствующими изменениями к оференту 
на аукционе и к заказчику покупки.  
 
1. Право на участие  
 
Право на участие в аукционах зарегистрированного объединения 
«Финляндское нумизматическое общество» (ФНО) имеют члены данного 
общества, члены обществах, входящих в Финляндский Нумизматический 
Союз и члены объединений, входящих в Nordisk Numismatisk Union. 
Подтверждение своего членства следует предъявлять по требованию. 
Правление ФНО может принять решение о разрешении участвовать в 
аукционе и на других основаниях.  
 
ФНО имеет право не допускать к участию в аукционе по своему 
собственному усмотрению. Например, невыплаченные долги по прошлым 
аукционам могут ограничить право на участие. Покупателю может 
потребоваться предъявить официальное удостоверение личности с 
фотографией, а также рекомендации от людей, которые известны 
обществу.  
 
2. Регистрация на аукцион  
 
Покупатель должен зарегистрироваться до участия в аукционе в месте 
проведения аукциона, причем он получает список выставленных на аукцион 
лотов и индивидуальный номер аукционера. При регистрации для участия в 
аукционе покупатель принимает эти условия аукциона как обязательные для 
себя. Предложения (ставки) могут также быть представлены в письменной 
форме, в этом случае покупатель, подав письменную ставки, соглашается 
соблюдать данные условия. Если согласовано заранее, также можно делать 
предложения по телефону, в этом случае покупателя касаются те же 
условия.  
 
3. Совершение ставки  
 
Считается, что покупатель действует на аукционе от своего имени и 
отвечает за сделанные ставки, если до аукциона иное не было согласовано с 
аукционистом. Ставки следует делать в целых евро в соответствии с 
таблицей повышения ставок из перечня лотов. Лицитатор аукциона может 
на свое усмотрение сделать исключение от повышения ставок в 
соответствии с таблицей. Аукционист имеет право по своему усмотрению 
не признавать ставки, которые он по тем или иным причинам полагает 
неясными или ненадежными.  
 
4. Подача предложений в письменном виде  
 
Письменные заявки осуществляются без дополнительной оплаты. 
Предложения следует делать в евро. Их можно подавать непосредственно в 
электронном виде в каталог аукциона Filabid или по телефонному номеру, 



указанному в каталоге аукциона, по электронной почте на адрес 
auctions@snynumis.fi или бумажным письмом по адресу офиса ФНО. Они 
должны быть доступны ФНО до наступления срока, указанного в аукционном 
каталоге. ФНО не несет ответственности за то, что письменная заявка не 
будет обработана, в независимости от того, была ли причиной этого 
небрежность или какая либо другая причина. ФНО имеет право не 
допустить ставку в письменном виде, если подтверждена 
неплатежеспособность покупателя или по иной особой причине. ФНО 
обеспечит голосование по предложению во время проведения аукциона 
вплоть до объявленной в письменном предложении максимальной суммы. 
Если на аукцион подано несколько предложений с одинаковой суммой на один 
и тот же лот, право на покупку будет иметь самое раннее предложение. 
Письменные предложения всегда осуществляются под ответственность 
продавца.  
 
5. Подача предложений на аукционе  
 
В аукционе могут участвовать исключительно лица, зарегистрированные 
для участия в аукционе. Аукцион идет в соответствии с повышением 
ставок, предлагаемым лицитатором. Лот нельзя продавать ниже суммы, 
указанной в аукционном каталоге. Правление ФНО определило минимальные 
шаги аукциона, которые публикуются в печатном аукционном каталоге. 
Лицитатор в части ставок, предлагаемых из зала, может по своему 
усмотрению уклоняться от них. В отношении письменных предложений 
должна соблюдаться шкала минимальных повышений цены. ФНО сохраняет 
за собой право когда угодно отменить право на использование аукционного 
номера во время идущего аукциона.  
 
6. Осуществление сделки  
 
Лот выигрывает тот покупатель, который сделал наивысшую ставку в 
аукционном зале, или письменную ставку, превышающую ставку в зале 
(второе по величине предложение, увеличенное на минимальный шаг, однако 
проголосованной ценой будет считаться максимум размер наивысшей 
письменной ставки, хотя бы она и не удовлетворяла условию повещеня на 
мининальны шаг). Ставку в зале следует делать видимым образом, 
демонстрируя лист бумаги с цифрами или каким-либо иным ясным знаком. 
Если возникает неясность, кто сделал наивысшую ставку, лицитатор 
проводит последний раунд торгов заново. Аукционист обладает 
полномочиями разрешать споры в отношении ставок. Ударом молотка 
утверждается наивысшая ставка, причем сделавший ее тем самым 
заключает обязывающий его договор купли-продажи. Утверждение покупки в 
аукционном зале требует демонстрации номера покупателя лицитатору 
для регистрации сделки. Если наивысшее письменное предложение и 
наивысшее предложение, сделанное в зале, совпадают по величине, 
побеждает письменное предложение. Если два письменных предложения 
совпадают по величине, побеждает ранее поступившее предложение.  
 
7. Аукционный сбор  
 
Покупатель обязан помимо проголосованной цены выплатить аукционный 
сбор, в который включен НДС. Решение о размере аукционного сбора 
принимает правление ФНО, и о нем делается объявление в каталоге лотов. 
Об изменениях аукционного сбора сообщается заранее в Нумизматическом 
Журнале (Numismaattinen Aikakauslehti)  
 



8. Оплата лотов  
 
Очный участник аукциона обязан выкупить выигранные им на месте 
проведения аукциона лоты наличными, или же он может забрать лоты в 
течение следующих пяти рабочих дней в офисе ФНО в часы его работы, 
предварительно оплатив цену и аукционный сбор в соответствии со 
счетом-фактурой, полученной им на месте проведения аукциона, если об 
ином не имеется договоренности с аукционистом ФНО. Другие валюты не 
принимаются в качестве оплаты, так же как PayPal, MobilePay и тому 
подобное Покупатель, выигравший лот на основе письменной ставки, обязан 
осуществить платеж в течение 10 дней после получения счета-фактуры 
или, как вариант, лот можно отправить наложенным платежом. Способ 
оплаты и доставки должен быть упомянут при совершении письменной 
ставки, в ином случае лоты всегда отправляются наложенным платежом. 
Покупателю также следует оплатить все расходы, относящиеся к 
доставке, такие как расходы на доставку и упаковку, страховку, сборы за 
обработку, а также возможные таможенные и прочие платежи в пункте 
назначения посылки.  
 
Ответственность за товары, отправленные через перевозчика (почтой или 
эквивалентным), лежит на покупателе, как только они будут переданы 
перевозчику. 
 
 
9. Право на изменение и снятие лотов из списка  
 
Аукционист аукциона ФНО имеет право изменить порядок продажи лотов 
по сравнению с объявленным в списке и при необходимости объединять 
лоты. Лот можно снять с аукциона, если он значительно отличается от 
описания, данного в списке лотов, если будут замечены какие-либо 
неясности с правом собственности продавца или если для этого имеется 
иная веская причина. Продавец, предоставивший лоты на аукцион, может 
при желании отозвать их до начала аукциона при определенных условиях. В 
таком случае все письменные предложения по объектам аннулируются, и 
ФНО не несет никакой ответственности перед оферентами.  
 
10. Право собственности  
 
Право собственности на объекты переходит [к покупателю] только после 
того, как платеж совершен полностью. Если оферент, сделавший 
наивысшую ставку, не оплачивает приобретенные им лоты в срок, он обязан 
выплатить проценты согласно закону о процентах. ФНО оставляет за 
собой право требовать также [оплаты] расходов, понесенных в связи с 
взысканием долга, хранением [лотов] и других дополнительных расходов. 
Покупатель лотов теряет право на приобретенные лоты, если он не 
оплатит лоты в течение 20 дней, начиная с даты аукциона, в случае 
письменных предложений с даты выставления счета-фактуры или в 
течение 20 дней со дня отправки почтового отправления наложенным 
платежом.  
 
Общество может выставить лоты на новые торги, причем покупатель, не 
оплативший покупку, отвечает за возможную часть цены первоначальной 
сделки, которая не будет получена [на новых торгах] с вышеупомянутыми 
расходами и процентами за задержку. Напротив, у него не будет права на 



дополнительную цену, если его лот будет, возможно, продан за большую 
цену, чем ту, за которую он приобретал лоты на аукционе ФНО.  
 
11. Информация в перечне лотов  
 
Аукционные лоты описываются и оцениваются профессионально и 
детально. Лот продается согласно 19-й статье Закона о сделках «как 
есть». ФНО не отвечает за возможные ошибки в перечне лотов. Очный 
покупатель должен тщательно проверить лот, и он не имеет права на 
расторжение сделки, если не произошло такой ошибки, которая дает на это 
право в соответствии со статьями 19 и 20 Закона о сделках. У заочного 
покупателя имеется право на отмену сделки, если выполняются условия 
статьи 19 Закона о сделках. В таком случае ответственность ФНО перед 
покупателем ограничивается возвратом проголосованной цены и 
аукционного сбора.  
 
12. Рекламации  
 
Жалобы по аукциону следует представлять в письменном виде в течение 
четырнадцати (14) дней после проведения аукциона. Заочному покупателю 
следует представить свою жалобу в течение четырнадцати (14) дней после 
того, как он получил выигранный лот. Если иного не будет показано, лот, 
отправленный по почте или перевозчиком, считается полученным по 
прошествии четырнадцати (14) дней после того, как лот был передан для 
отправки почте или перевозчику. Жалобы на описание состояния лотов, 
содержащих более трех объектов, не будут рассматриваться.  
 
Если предмет, выставленный на аукцион, оказывается контрафактным или 
чем-то подобным, может сделка быть прекращена в течение двух месяцев с 
даты аукциона. Жалобы, поданные более чем через два месяца, не будут 
рассматриваться, даже если предмет считается подделкой. Вы ситуации 
прекращении сделки ФНО возвращает покупателю только цену лота и 
аукционный сбор. ФНО не несет ответственность перед покупателем 
нацот оплаты расходъ третьей стороны. 
 
13. Непроданные лоты  
 
Непроданные лоты можно выкупить непосредственно после аукциона, 
выплатив минимальную цену и аукционный сбор.  
 
14. Право на использование фотографий  
 
ФНО имеет право использовать фотографии лотов, выставленных на 
аукцион в своих изданиях, а также в образовательной и выставочной 
деятельности. О передаче фотографий третьим сторонам 
заинтересованным сторонам следует отдельно договориться между собой.  
 
15. Урегулирование споров  
 
К спорам, касающимся аукционов, а также к вопросам, которые в настоящих 
условиях не определены, будет применяться Закон о сделках. Споры будут 
разрешаться в окружном суде города Хельсинки. У ФНО также имеется 
право подать иск в суд по месту нахождения противной стороны.  
 
Если с точки зрения различных языковых переводов настоящих 
Условий имеются сомнения в том, что именно имеется в виду, 
финская версия имеет преимущественную силу.  



























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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