
  

 
Hei, 
  
Hyvää uutta vuotta! Suomen Numismaattiselle Yhdistykselle vuosi 2020 on jo 107. toimintavuosi. 
Yhdistyksellä on yli 1 200 jäsentä, ja se on Suomen ja Pohjoismaidenkin suurin numismaattinen 
yhdistys. Vuonna 2020 toimintaa jatketaan aiempaan tapaan erittäin aktiivisesti.  
  
Ymmärtääkseen paremmin jäsenistönsä kehittyviä tarpeita, vuonna 2019 Yhdistys järjesti 
jäsenkyselyn. Palautetta saatiin paljon, ja siitä kiitokset kaikille kyselyyn osallistuneille. 
Jäsenkyselystä saatua palautetta on tarkoitus hyödyntää Yhdistyksen toiminnan kehittämisessä. 
Yhtenä toiveena usealla jäsenellä oli saada enemmän viestintää Yhdistykseltä esimerkiksi 
jäsenkirjeillä, josta nyt muutama kuukausi kyselyn jälkeen pääsette lukemaan ensimmäistä.  
 
Jäsenkyselyn tuloksista julkaistiin artikkeli Numismaattisen Aikakauslehden numerossa 4/2019 (sivu 
77-), ohessa linkki artikkeliin: 
https://snynumis.fi/wp-content/uploads/2019/11/NumismaattiLehti_4_2019-1.pdf 
  

Numismaattinen Aikakauslehti tiedottaa numismatiikasta laaja-
alaisesti 
  
Numismaattinen Aikakauslehti on ilmestynyt jo yli 40 vuoden ajan vuodesta 1976, ensin nimellä 
Tiedotuslehti ja vuodesta 1993 nimellä Numismaattinen Aikakauslehti – Finsk Numismatisk Tidskrift. 
Aluksi Tiedotuslehti sisälsi pääasiassa huutokauppa-aineistoa, mutta toimitettua sisältöä on 
jatkuvasti lisätty. Nykyinen Aikakauslehti sisältää artikkeleita laajasti numismatiikan eri alueilta. 
Lehdessä julkaistaan edelleen helposti luettavassa muodossa myös yhdistyksen huutokauppaluettelo 
sekä huutokauppojen tulokset. 
  
Vuoden 2020 alussa kaikki jäsenet saavat myös ilmaiseksi vuoden 2020 Keräilijän oppaan. Keräilijän 
opas sisältää päivitetetyt suomalaisten rahojen markkinahinnat, sekä hyödyllisiä artikkeleita 
seteleistä, varianteista, poleteista sekä väärennöksistä. Keräilijän opas on kaikkien jäsenien ilmainen 
jäsenetu. Opasta myyvät myös useat numismatiikan alan kauppiaat. 
  
Numismaattinen Aikakauslehti julkaistaan kevät kaudella kaksi kertaa, suunnitellut jakelupäivät ovat 
6.2. ja 23.4. Materiaali-ja artikkeliehdotukset tulisi toimittaa viimeistään noin kuukausi ennen lehden 
julkaisua.  
  
Oheisen linkistä löydät Numismaattisessa Aikakauslehdessä vuodesta 1992 alkaen julkaistut 
artikkelit: 
https://snynumis.fi/wp-content/uploads/2019/03/Numismaattinen-Aikakauslehti-
sisällysluettelo.pdf 
  
Vanhoihin lehtiin pääset halutessasi tutustumaan Yhdistyksen toimitiloissa (Mechelininkatu 15 B 47). 
Toimitiloissa on myös Suomen laajin numismaattinen käsikirjasto, jossa alan kirjallisuutta ja 
julkaisuja löytyy numismatiikan alueelta laidasta laitaan. 



Huutokauppoihin on helppo osallistua 
  
SNY on Suomen johtava numismaattisten huutokauppojen järjestäjä. Huutokauppoja järjestetään 
kevätkaudella kolme, joista kaksi järjestetään perinteiseen tapaan Balderin salissa ja yksi pelkästään 
netissä. Huutokaupoissa on myynnissä perinteisten keräilykohteiden lisäksi myös erittäin harvinaisia, 
arvokkaita suomalaisia ja kansainvälisiä kohteita sekä kokoelmia. Kevään huutokaupoista kaksi 
järjestetään Balderin salissa (Aleksanterinkatu 12 A/ Helenankatu 4) Helsingissä. Balderin Sali 
sijaitsee aivan Senaatintorin vieressä, eli huutokauppaan on helppo osallistua muun Helsingissä 
käynnin yhteydessä.  
  
Balderin salissa järjestettävien huutokauppojen ajankohdat ovat 22.2.2020 ja 9.5.2020. SNY:n 
huutokauppojen järjestämispäivä on lauantai, ja kohteiden näyttö alkaa kello 10.30. Varsinainen 
huutokauppa alkaa kello 12. Tervetuloa mukaan aistimaan huutokauppojen ainutlaatuista 
tunnelmaa ja tapaamaan muita numismatiikan harrastajia! 
  
Kaikkiin huutokauppoihin voi osallistua myös ennakkohuudoilla netin kautta etänä. Kevään 
kolmannen, vain netissä järjestettävän, huutokaupan ajankohta julkaistaan myöhemmin. 
  
Lisätietoja SNY:n huutokaupoista löydät oheisen linkin kautta. 
https://snynumis.fi/huutokauppa/huutokaupat/ 
  

SNYNUMIS.FI sisältää ajankohtaista tietoa yhdistyksestä ja 
numismatiikasta 
  
SNY:n nettisivut uudistettiin vuodeksi 2019. Sivustolta on helppo löytää tarpeellista tietoa 
numismatiikasta, Yhdistyksen toiminnasta sekä huutokaupoista. Nettisivustolta löydät digitoituja 
versioita lehdistä, ja pystyt niiden kautta osallistumaan myös huutokauppoihin. Pyrimme lisäämään 
nettisivuille hyödyllistä tietoa numismatiikasta.  
  
Esimerkkinä nettisivuston sisällöstä, ohessa linkki päivitettyyn esitysmateriaaliin, jossa on tietoutta 
rahaväärennöksiin liittyvästä lainsäädännöstä sekä väärennösten tunnistamisesta: 
https://snynumis.fi/wp-content/uploads/2019/01/Tukipaketti-1.pdf 
  
Lopputalven ja kevään aikana julkaisemme myös uudelleen nettisivuille jonkin verran ajantasaistetut 
versiot Hannu Männistön erinomaisesta alunperin 1990-luvulla julkaistusta 8-osaisesta 
artikkelisarjasta Autonomian metallirahat keräilykohteina. Sarjassa on erilliset artikkelit autonomian 
ajan 1 pennin, 5 pennin, 10 pennin, 25 pennin, 50 pennin, 1 markan, 2 markan sekä 10 markan 
metallirahoista. Artikkeleissa on paljon hyödyllistä ja keräilyä tukevaa tietoa.  
 
Kannattaa seurata sivustoa.  
  

Kerhotoimintaan osallistumalla voit syventää numismatiikan 
tietouttasi 

  
Yhdistyksen piirissä toimii kerhoja, kuten Antiikin kerho, Kunniamerkkikerho, Seniorikerho, 
Rahakammiokerho ja Setelikerho. Kerhot kokoontuvat kerhosta riippuen muutamasta jopa 
kymmeneen kertaan vuodessa. Kerhot (lukuunottamatta Rahakammiokerhoa ja Turun kerhoa) 



kokoontuvat klo 18 yhdistyksen huoneistossa os. Mechelininkatu 15 B 47, 00100 Helsinki. Seuraavat 
kerhojen ajankohdat ovat jo varmistuneet alkuvuodelle 2020: 

 Antiikin kerho: 
o 26.2.  Parlais, Pisidian kalastajakaupunki 
o 13.5.  Arkeologisella kaivauksella Kreikassa 

  
 Seniorikerho: 

o 25.2. Antti Vuori: Arabialais-bysanttilaiset rahat 
  
  
Ajankohtaisimmat tiedot kerhoiltojen sisällöstä ja ajankohdista löydät SNY:n nettisivuilta oheisen 
linkin kautta: 
https://snynumis.fi/yhdistys/kerhot/ 
  
Yhdistys tukee myös paikalliskerhotoimintaa. Jos olet kiinnostunut paikalliskerhotoiminnan 
aloittamisesta, ota yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan: puheenjohtaja@snynumis.fi 
   

Rahamuseossa mielenkiintoinen näyttely: “Väärää rahaa” 
  
Suomen Pankin Rahamuseossa (Snellmaninkatu 2) on nähtävillä vielä 31.5.2020 asti 
mielenkiintoinen näyttely suomalaisista vääristä rahoista kautta aikojen. Rahamuseoon sekä 
näyttelyyn on ilmainen pääsy. 
  
Kannattaa käydä tutustumassa: 
https://www.rahamuseo.fi/nayttelyt/vaaraa-rahaa/ 
  

Jäsentiedot ja sähköposti kannattaa pitää ajantasalla 
  
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä oheisen linkin kautta. Kutsuthan myös ystäväsi mukaan toimintaan! 
Linkin kautta voi myös päivittää yhteystietojasi, kuten sähköpostiosoitteesi: 
https://snynumis.fi/yhdistys/jasenyys/ 
  
Jos et alunperin saanut tätä kirjettä sähköpostilla, ota yhteyttä Yhdistyksen jäsensihteeriin: 
sihteeri@snynumis.fi 
  

Muuta huomioitavaa 
  
Jäikö jotain puuttumaan? Onko sinulla ajatuksia toiminnan kehittämisestä? Ota yhteyttä yhdistyksen 
yhteyshenkilöihin: 
https://snynumis.fi/yhdistys/yhteystiedot/ 
  
  
  
 
 


