
 

Hei, 
  
Vuoden 2020 kolmannessa jäsenkirjeessä käsittelemme koronaviruspandemian vaikutusta 
yhdistyksen toimintaan, seuraavaa 9. toukokuuta päättyvää (ja vain netissä pidettävää) 
yhdistyksen 415. huutokauppaa ja sen sisältöä, uutta Karjalan rahalöydöt julkaisua, uusien 
Suomen autonomian ajan metallirahojen artikkelien uudelleenjulkaisua, päivityksiä 
kerhotoimintaan sekä jäsenuutisia. 
 
Koronaviruspandemian vuoksi olemme uudessa tilanteessa, josta meillä ei ole aikaisempaa 
kokemusta. Poikkeustila toki rajoittaa osittain numismatiikan harrastamista, mutta ei estä sitä 
kokonaan. Nyt onkin hyvä hetki lukea numismaattista kirjallisuutta, viestitellä toisten 
numismaatikoiden kanssa, järjestellä kertyneitä rahakasoja ja käydä vaikka läpi tarkemmin 
omaa kokoelmaa. Pidetään kaikki tahoillamme numismaattinen harrastus- ja 
tutkimustoiminta vireänä myös poikkeustilan aikana. Ennenkaikkea kuitenkin toivomme 
terveyttä ja hyvää vointia kaikille! 
  

Koronaviruspandemian vaikutus yhdistyksen toimintaan 
  
Luonnollisesti koronaviruspandemia vaikuttaa myös yhdistyksen toimintaan. 
Tapahtumakiellon vuoksi huutokauppa 415 (9.5.2020) järjestetään pelkästään 
nettihuutokauppana. Yhdistyksen toimitilat Mechelininkadulla ovat auki kuten ennenkin. 
Jäsenistöä pyydetään kuitenkin välttämään turhia käyntejä toimitiloissa. Kaikista 
tapaamisista tulee erikseen sopia toiminnanjohtajan tai huutokaupanhoitajan kanssa 
sähköpostitse (marko.salonen@snynumis.fi; auctions@snynumis.fi) tai puhelimitse. Lisäksi 
huutokaupasta kohteita huutaneille Yhdistys voi tarjota kohteiden säilytystä sillä 
edellytyksellä, että siitä on sovittu huutokaupanhoitajan/toiminnanjohtajan kanssa ja kohteet 
on maksettu eräpäivään mennessä. Muussa tapauksessa kohteet lähetetään ostajalle 
postitse huutokauppaehtojen mukaisesti 
 
Yhdistyksen kevätkokous oli suunniteltu järjestettäväksi maanantaina 27.4.2020. Se on 
kuitenkin peruttu, ja järjestetään syksyllä myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. 
Yhdistyksen kerhojen kaikki kerhotapaamiset kevään 2020 osalta on myös peruttu. Kerhojen 
kokoontumiset jatkuvat, kun tilanne on palautunut normaaliksi. Kerhotoiminnan jatkumisesta 
tiedotetaan yhdistyksen nettisivuilla, sähköpostitse ja Numismaattisessa Aikakauslehdessä. 
  

SNY:n huutokauppa 415 – Päättymispäivä 9.5.2020 
 
SNY:n huutokauppa 415 järjestetään poikkeuksellisesti pelkästään nettihuutokauppana. 
Huutokauppaan hyväksytään myös kirjallisia tarjouksia sähköpostitse 
(auctions@snynumis.fi) ja kirjeitse yhdistyksen osoitteeseen. Huutokauppaan voi osallistua 
oheisen linkin kautta: https://snynumis.fi/huutokauppa/huutokaupat/ 
 
 
Huutokauppa sulkeutuu lauantaina 9.5.2020 kello 18. Huutokaupassa on lukuisia todella 
mielenkiintoisia kohteita. Esittelemme niistä ohessa joitakin. 
 



 
1. Kenraalimajuri ja Mannerheim-ristin ritari Gustaf Erik Magnussonille kuuluneet 

kunnia- ja sotilasmerkit 
  
Huutokaupassa on mukana erittäin merkittävä ja harvinainen kokonaisuus, jossa on 
Kenraalimajuri Gustaf Erik Magnussonille kuuluneet kunnia- ja sotilasmerkit. Gustaf Erik 
Magnusson (8. joulukuuta 1902 Alatornio – 27. joulukuuta 1993 Helsinki) oli 
suomalainen kenraalimajuri ja Mannerheim-ristin ritari. Hän toimi toisessa maailmansodassa 
Lentolaivue 24:n ja Lentorykmentti 3:n komentajana, lensi 158 sotalentoa ja ampui alas 5½ 
vastustajan lentokonetta. Ohessa linkki Magnussonin 85-vuotishaastatteluun, jossa hän 
kertoo mielenkiintoisella tavalla elämänurastaan: 
https://www.youtube.com/watch?v=lfHujMqV6_E 
 
Huutokaupattavassa kohteessa on Vapaudenristin 2. luokan Mannerheimristi № 129, jossa 
on mukana alkuperäinen rasia ja myöntökirja. Mukana on myös Vapaudenristin 1. luokan 
risti 1941 miekkojen kera sisältäen alkuperäisen rasian ja myöntökirjan. Kohteeseen kuuluu 
myös kymmenen kunniamerkin ripa myöntökirjoineen sekä useita muita Magnussonille 
kuuluneita kunnia- ja sotilasmerkkejä. 
 
Kohde on täysin ainutlaatuinen ja äärimmäisen harvinainen kokonaisuus. Kohteen lähtöhinta 
on 50.000 euroa, ja kohteen tarkempi esittely on huutokauppaohjelmassa sekä 
Numismaattisessa Aikakauslehdessä. Erillisenä kohteena myydään Magnussonille 
kuuluneet univormut ja varusesineet. 
 

 
 

2. 20 markkaa 1912 L – Erittäin harvinainen L-variantti 
 
Huutokaupassa on kohteena 315 myynnissä 20 markan 1912 erittäin harvinainen L-variantti 
(SNY 614.1). Suomen autonomian ajan kultarahoista tunnetaan vain kaksi eri varianttia ja 



tämä on toinen niistä. Kirjain L on niin sanottu rahamestarin merkki, joka viittaa vuosina 
1885-1912 rahapajan johtajana toimineeseen Conrad Lihriin. Lihrin aikana rahamestarin 
merkillä L olevia vuoden 1912 kahdenkymmenen markan rahoja ehdittiin lyödä vain hyvin 
vähäinen määrä (tarkkaa määrää ei tiedetä, tiettävästi vain joitain kymmeniä kappaleita on 
säilynyt nykypäivään). Lihrin seuraaja oli I.G. Sundell, joka toimi rahapajan johtajana 
vuodesta 1912 aina vuoteen 1947 saakka. Lähes kaikki vuoden 1912 kahdenkymmenen 
markan rahat ovat rahamestarin merkillä S lyötyjä. Kohde on erittäin hyväkuntoinen ja sen 
kuntoluokka 01-0/01. Kohteen lähtöhinta on 8.000 euroa. 

 

 
 

3. 50 penniä 1864 – Molemmat variantit 
 
Toinen mielenkiintoinen, joskaan ei yhtä harvinainen varianttitapaus on myytävänä 
huutokaupan kohteina 442 (SNY 315.1) ja 443 (SNY 315.2). Kyseessä on autonomian ajan 
ensimmäisen 50 pennin rahan kaksi eri syrjävarianttia. Ohessa kuvat molemmista, jotka 
toivottavasti auttavat rahojen tunnistamista myös omasta kokoelmasta: 

 
4. 80 000 pesetaa 2001 - Casa de Moneda Segovia 500 vuotta kultaraha 

 
Neljäntenä esiteltävänä kohteena on Espanjan lähellä Madridia sijaitsevan Segovian 
rahapajan 500 vuotispäivän kunniaksi lyöty 80 000 pesetan kultaraha. Segovian rahapaja 
toimi virallisena kuninkaallisena rahapajana vuosina 1586-1869, nykyään rahapajan tilat 
toimivat museona. Raha jäi viimeiseksi korkean nimellisarvon kultarahaksi, joka lyötiin 



peseta-arvoisena. Espanjahan siirtyi käyttämään euroa vuoden 2002 alussa kurssilla 1 EUR 
= 166,386 ESP.  Raha on puhdasta (.999) kultaa, ja sen paino on 27 grammaa (huomaa 
kullan viime aikoina noussut hinta, nyt yli 50 euroa / gramma). Rahaa on lyöty vain 2 500 
kappaletta. Raha on huutokaupassa kohteena 171, se on proof-laatuinen, ja sen lähtöhinta 
on 1 000 euroa. 

 

 

Karjalan rahalöydöt-kirja nyt tilattavissa 
 
Uusi Karjalan rahalöydöt-kirja on nyt ilmestynyt ja tilattavissa. Kirjan painos on erittäin pieni, 
vain 250 kappaletta eli kyseessä lienee tuleva keräilyharvinaisuus. Nyt siis kannattaa heti 
tilata oma kappale, että varmasti sellaisen saa. Yhdistys on kustantanut kirjan ja sen hinta 
on saatu pidettyä erittäin edullisena eli vain 16€ per kappale (+6€ postikulut). Voit lähettää 
tilauksesi sähköpostilla osoitteeseen sihteeri@snynumis.fi. Jos tilaat useamman kappaleen 
kerrallaan säästät luonnollisesti postikuluissa. 
 
Karjalan rahalöydöt – Myntfynd från Karelen esittelee 514 rahalöytöä Karjalan historiallisen 
maakunnan alueelta. Mukana ovat nykyisten Etelä- ja Pohjois-Karjalan maakuntien lisäksi 
myös luovutetun Karjalan pitäjät. Löytöluettelon lisäksi julkaisu sisältää lyhyet 
historiakatsaukset Karjalasta, rahojen löytämisestä ja keräilystä sekä alueella käytössä 
olleista rahanlaskujärjestelmistä. Suurin osa löytöjen tiedoista perustuu aiemmin 
julkaisemattomaan arkistomateriaaliin. Karjalan rahalöydöt sopii haku- ja yleisteokseksi 
kaikille rahalöydöistä ja Karjalan historiasta kiinnostuneille. Kirjassa on 320 sivua, ja siinä on 
rahalöytöjen lisäksi ansiokas kuvaus Karjalan mielenkiintoisesta historiasta idän ja lännen 
rajamaastossa. 
 
 
Rahalöydöt valaisevat Karjalan historiallisen maakunnan monivaiheista menneisyyttä ja 
yhteyksiä muuhun maailmaan. Viikinkiajalla Karjalaan virtasi dirhemeitä ja penninkejä 
kaukaisista maista. Keskiajalla käytettiin liivinmaalaista rahaa, kunnes ruotsalaiset ja 
venäläiset rahat alkavat hallita löytöaineistoa. Monet rahalöydöistä ovat kätköjä, joita 
Karjalan alueelta on löytynyt jo viikinkiajalta. Suomen suurin keskiaikaisten rahojen kätkö on 
löytynyt Viipurin kaupungista. Vielä 1800-luvulla rahoja piilotettiin maahan pahan päivän 
varalle, vaikka rahakätköjen kulta-aikaa olivatkin levottomat ja sotaiset 1600-1700-luvut.  



 
Yhdistyksellä on vielä joitain kappaleita myös aiemmin ilmestynyttä Uudenmaan rahalöydöt 
kirjaa, eli kysele myös sitä. Molemmat kirjat sopivat hyvin myös lahjaksi, eli näitä kannattaa 
tilata useita samalla kertaa. 

 

Autonomian rahat keräilykohteena – artikkelisarjan 
uudelleenjulkaisu 
Olemme yhdessä Yhdistyksen pitkäaikaisen hallituksen jäsenen ja huutokaupanhoitajan 
Hannu Männistön kanssa jatkaneet Männistön 1990-luvulla Numismaattiseen 
Aikakauslehteen tekemän artikkelisarjan päivittämistä ja digitointia Suomen autonomian 
metallirahoista keräilykohteena. Artikkelit ovat mielenkiintoisia, ja antavat kaikille Suomen 
autonomian ajan metallirahojen keräilijöille paljon hyödyllistä tietoa. Kannattaa siis lukea! 
  
Edellisessä jäsenkirjeessä julkaistiin kaksi artikkelia, eli autonomian ajan 
kymmenmarkkasten sekä pennin rahojen artikkelit. Artikkelit ovat edelleen luettavissa 
Yhdistyksen nettisivuilla. 
 
Nyt kaksi uutta artikkelia on saatu valmiiksi, eli Viisipenniset 1865-1917 keräilykohteena 
sekä Kaksimarkkaset 1865-1908 keräilykohteena. Esimerkiksi kaksimarkkasten artikkelissa 
on päivitettyä tietoa Suomen yhdestä harvinaisimmista metallirahoista eli vuoden 1867 
kaksimarkkasesta, rahaa tunnetaan vain yhdeksän kappaletta. Ohessa linkit artikkeleihin: 
 

1. Viisipenniset keräilykohteena - https://snynumis.fi/viisipenniset-1865-1917-
kerailykohteina/ 

 
2. Kaksimarkkaset keräilykohteena - https://snynumis.fi/kaksimarkkaset-1865-1908-

kerailykohteena/ 



 
 
Aiemmin yhdistyksen nettisivuilla on julkaistu: 
 
Pennit keräilykohteena – https://snynumis.fi/pennit-kerailykohteena-hannu-mannisto-
paivitetty-2020/ 
 
Kymmenmarkkaset keräilykohteena - https://snynumis.fi/kymmenmarkkaset-
kerailykohteena-hannu-mannisto/ 
 
   
Toivottavasti artikkelit ovat kiinnostavia ja hyödyllisiä. Tarkoitus on, että lähikuukausien 
aikana artikkelisarjan osat 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. 
  

Päivityksiä kerhotoimintaan 
  
Kerhotoiminta keväältä ja alkukesältä on peruttu koronaviruspandemian vuoksi. Jatkossakin 
ajankohtaisimmat tiedot kerhoiltojen sisällöstä ja ajankohdista löydät SNY:n nettisivuilta 
oheisen linkin kautta: https://snynumis.fi/yhdistys/kerhot/ 
 
Pyrimme myös tiedottamaan syksyn kerhotoiminnasta Numismaattisessa Aikakauslehdessä 
3/2020, sähköpostitse ja jäsenkirjeissä. 
  

Jäsenuutisia 
  
Yhdistykseen on alkuvuonna liittynyt jo 25 uutta jäsentä. Tervetuloa kaikille mukaan 
toimintaan! 
  
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 
    

Kohteiden jättäminen huutokauppaan 
 
Koronaviruspandemiasta huolimatta voit edelleenkin jättää rahoja, mitaleita, kunniamerkkejä 
ja kelloja meille myyntiin. SNY:n provisio on vain 10 % myyntisummasta ja 4 € / kohde, ei 
muita kuluja. Huutokauppoja järjestetään kuusi kertaa vuodessa Balderin Salissa 
Senaatintorin varrella Helsingissä ja/tai nettihuutokauppoina.  
 
Kohteilla on jatkuva sisäänjättö, voit ottaa yhteyttä toiminnanjohtaja Marko Saloseen (Puh. 
050 588 1105, marko.salonen@snynumis.fi) ja sopia tapaamisesta, kun sinulle sopii.  
 



SNY on Pohjoismaiden suurin toimija ja paras asiantuntija jo yli 100 vuoden kokemuksella. 
Huutokaupoilla on suuri ja kansainvälinen ostajakunta. 
 

Aiemmat jäsenkirjeet 
  
Jäsenkirje 1/2020: https://snynumis.fi/uutinen/sny-jasenkirje-1-2020/ 
 
Jäsenkirje 2/2020: https://snynumis.fi/uutinen/sny-jasenkirje-2-2020/ 
 

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


