
 

Hei, 
  
Vuoden 2020 toisessa jäsenkirjeessä käsittelemme juuri ilmestynyttä vuoden 2020 Keräilijän 
opasta, seuraavaa 22. helmikuuta järjestettävää Yhdistyksen 414. huutokauppaa ja sen 
sisältöä, uusien Suomen autonomian ajan metallirahojen artikkelien uudelleenjulkaisua, 
päivityksiä kerhotoimintaan sekä jäsenuutisia. 
  

Keräilijän opas 2020 
  
Todennäköisesti kaikille vuoden vaihteessa SNY:n jäsenenä olleille on jo tullut Keräilijän 
opas 2020. Oppaaseen on lisätty päivitetyt suomalaisten rahojen markkinahinnat alkaen 
Turun rahoista aina viimeisimpiin euroihin saakka. Keräilijän oppaassa on myös harrastusta 
syventäviä artikkeleja. Suomen Numismaattisen Yhdistyksen Keräilijän opas vuodelta 2020 
on järjestyksessään 12. painos, ja ensimmäinen Keräilijän opas ilmestyi vuonna 1993. 
Edellinen Keräilijän opas ilmestyi vuodelle 2018. 
  
Palaute ja korjaukset oppaaseen ovat erittäin tervetulleita, ja niitä voi lähettää esimerkiksi 
suoraan oppaan tekijöille tai sähköpostilla sihteeri@snynumis.fi, josta palaute toimitetaan 
edelleen talkootyöryhmälle.  
  
Joitain virheitä luettelosta on jo löydetty. 1 pennin vuoden 1907 ”vajaa 7” SNY 32.2 hinnat 
ovat menneet vahingossa vuoden 1908 alle. Vuodelta 1908 ei tunneta varianttia, joten SNY 
33.2 rivi on turha, ja sen pitäisi olla 32.2. 
  

SNY:n huutokauppa 414 – 22.2.2020 
  
SNY:n huutokauppa 414 järjestetään Balderin Salissa Helsingissä lauantaina 22.2.2020. 
Kohteiden näyttö alkaa 10.30 ja varsinainen huutokauppa kello 12. Huutokauppaan voi 
tehdä huutoja myös netin kautta ennakkoon (huutokauppa avataan lähipäivinä): 
https://snynumis.fi/huutokauppa/huutokaupat/ 
  
Huutokaupassa on jälleen paljon mielenkiintoisia kohteita. Pyrimme esittelemään 
jäsenkirjeissä aina niistä muutamia.  
  
Vapaudenristin 1.luokan Mannerheim-risti 
  
Yksi mielenkiintoisimmista kohteista huutokaupassa on äärimmäisen harvinainen 
Vapaudenristin 1. luokan Mannerheim-risti. Kohteessa on kullattu hakaristi ja musta emali 
molemmilla puolilla. Se on todennäköisesti Tillanderin valmistama, leimaamaton, jakamaton 
ja numeroimaton kappale. Ex Meyer, Ex Saarni. 
  
Kunniamerkki ei käytännössä koskaan ole julkisessa myynnissä ja sitä koskee 
maastavientikielto. Vapaudenristin 1. luokan Mannerheim-ristin saaneita on vain kaksi: 
sotamarsalkka Carl Gustav Emil Mannerheim (7.10.1941) ja jalkaväenkenraali Axel Erik 
Heinrichs (31.12.1944). Näin se on huomattavasti harvinaisempi kuin Vapauden ristin 2. 



luokan Mannerheim-risti, jota on jaettu 191 kappaletta. Kohteen 815 lähtöhinta on 20 000 
euroa. 
 
Lisätietoja kohteesta Taloustaito-lehden artikkelissa: LINKKI   
 
  

 

1 markka 1949 kupari 
  
Toisena kohteena on itsenäisyyden ajan harvinaisin metalliraha. Tarkkaa lyöntimäärää ei 
tiedetä, mutta sen on arvioitu olevan vain noin 260. Raha lyötiin rahapajan johtaja Peippo 
Uolevi Helteen aikana vuonna 1949. Normaalisti markat vuosina 1944-1949 oli valmistettu 
raudasta, mutta pieni erä 1 markan vuoden 1949 rahaa valmistettiin myös kuparista. Pääosa 
lyödyistä kuparisista rahoista meni kiertoon osana rahapajasta Suomen Pankkiin lähetettyjä 
2000 kappaleen rautamarkkapusseja, tästä johtuen 1 markan vuoden 1949 kupariset rahat 
ovat usein kuluneita. Nyt huutokaupassa olevan rahan kuntoluokka on 1. Kohteen 563 
lähtöhinta on 4 500 euroa.  
  



 

 
Setelit allekirjoittajan omakätisellä nimikirjoituksella: 
  
Erikoinen ja harvinainen kohde huutokaupassa on setelien alkuperäisen 1. allekirjoittajan 
omakätisellä nimikirjoituksella lisätyt setelit. 5 markan Litt. B setelissä on Ahti Karjalaisen, 10 
markan Litt. A setelissä on Jaakko Lassilan, 10 markkaa 1980 setelissä Mauno Koiviston ja 
toisen 10 markkaa 1980 setelissä Rolf Kullbergin omakätiset nimikirjoitukset. Setelien 
kuntoluokat ovat 01, 1+. Kohteen 718 lähtöhinta on 200 euroa. 
  

 
 
 
5 penniä 1866 virhelyönti 

  
Neljäntenä kohteena esittelyssä on vuoden 1866 viisipenninen, joka on rahapajassa 
tapahtunut virhelyönti. Virhetyyppinä on niin sanottu ”negatiivilyönti”. Tässä tapauksessa 
virhe on syntynyt niin, että lyöty raha ei ole irronnut leimasta rahan lyönnin jälkeen, ja on 



näin toiminut seuraavan lyödyn rahan leimana johtaen negatiivin esiintymiseen rahan 
tunnuspuolella. Rahassa näkyy selvästi vuosiluku, kertoen virhelyönnin tapahtuneen aivan 
rahapajan alkutaipaleella, sen kolmantena tuotantovuotena. Negatiivilyönti on kohtuullisen 
harvoin esiintyvä virhelyöntityyppi, ja usein tietyt arvojen sekä vuosien yhdistelmät esiintyvät 
uniikkeina tai harvoina kappaleina. Kohteen 600 lähtöhinta on 50 euroa. 
  

 
 
 

Autonomian rahat keräilykohteina 

  
Olemme yhdessä Yhdistyksen pitkäaikaisen hallituksen jäsenen ja huutokaupanhoitajan 
Hannu Männistön kanssa alkaneet digitoimaan ja päivittämään Männistön 1990-luvulla 
Numismaattiseen Aikakauslehteen tekemää erinomaista artikkelisarjaa Suomen autonomian 
metallirahoista keräilykohteina. 
  
Nyt kaksi ensimmäistä artikkelia on saatu ”valmiiksi”, eli sarjan ensimmäinen osa 
autonomian penneistä sekä kahdeksas osa kymmenen markan kultarahoista. Artikkelien 
linkit ovat ohessa: 
  
 
Pennit 1864-1917 keräilykohteina: https://snynumis.fi/pennit-kerailykohteena-hannu-
mannisto-paivitetty-2020/ 
 
  
Kymmenmarkkaset 1878-1913 keräilykohteina: https://snynumis.fi/kymmenmarkkaset-
kerailykohteena-hannu-mannisto/ 
  
Toivottavasti artikkelit ovat kiinnostavia ja hyödyllisiä. Tarkoitus on, että lähikuukausien 
aikana artikkelien osat 2 ja 7, 3 ja 6 sekä 4 ja 5 julkaistaan myös Yhdistyksen nettisivuilla ja 
jäsenkirjeissä. Jatkossa artikkelien sisältöä on tarkoitus päivittää, kun uutta tietoa rahoista 
saadaan sivuston tulevassa Keräilyosiossa. 
  
Jos sinulla tai tuttavallasi on mielenkiintoista, mahdollisesti puuttuvaa, tietoa artikkelien 
rahoista, ota yhteyttä sihteeri@snynumis.fi, ja pyrimme päivittämään sisältöä sen mukaan. 



  

Uusia kerhoaikoja 
  
Kerhojen ajankohdista ovat edellisen jäsenkirjeen jälkeen varmistuneet setelikerhon 
tapaaminen 5.3.2020 sekä rahakammiokerhon tapaaminen 24.3.2020 Kansallismuseon 
rahakammiossa. Katso myös edellisestä jäsenkirjeestä antiikin- ja seniorikerhojen 
tapaamisten ajankohdat ja aiheet. 
  
Rahakammiokerhon tapaamisen aiheena 24.3.2020 on Helsingin Yliopiston raha-ja 
mitalikokoelma ja sen historia kiinnostavien esimerkkien ja harvinaisuuksien kautta 
esiteltynä. Tapaaminen alkaa kello 17:00 kokoontumisella Kansallismuseon aulassa. 
Ilmoittautumiset: frida.ehrnsten@kansallismuseo.fi 
  
Kerhot (lukuunottamatta Rahakammiokerhoa ja Turun kerhoa)  
kokoontuvat klo 18 yhdistyksen huoneistossa os. Mechelininkatu 15 B 47, 00100 Helsinki. 
  
Ajankohtaisimmat tiedot kerhoiltojen sisällöstä ja ajankohdista löydät SNY:n nettisivuilta 
oheisen linkin kautta: https://snynumis.fi/yhdistys/kerhot/ 
  

Jäsenuutisia 
  
Uusi vuosi on jäsenrintamalla lähtenyt liikkeelle mukavasti. Yhdistykseen on alkuvuonna 
liittynyt jo kahdeksan uutta jäsentä. Tervetuloa kaikille! Iloinen asia on myös, että yksi 
uusista jäsenistä on nuorisojäsen eli liittynyt jäseneksi alle 18-vuotiaana. Nuorisojäsenyys 
onkin edullinen tapa päästä tutustumaan numismatiikkaan, jäsenyyden hinta on 
nuorisojäsenelle vain 5 euroa vuodessa ja siihen kuuluu mukaan normaalit jäsenedut, kuten 
Numismaattinen Aikakauslehti ja Keräilijän opas ilmestyessään. Rahoista, numismatiikasta, 
historiasta tai keräilystä kiinnostuneelta lapselle tai nuorelle Suomen Numismaattisen 
Yhdistyksen nuorisojäsenyys voi olla vaikkapa hyvä lahja. Parhaassa tapauksessa siitä saa 
hyvän alun elinikäiselle mielenkiintoiselle harrastukselle. 
  
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 
 
    

Aiemmat jäsenkirjeet 
  
Jäsenkirje 1/2020: https://snynumis.fi/wp-content/uploads/2020/01/SNY-jäsenkirje-1-
2020.pdf 
 
  

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


