
 

Hei, 
  
Vuoden 2020 neljännessä jäsenkirjeessä käsittelemme seuraavaa SNY:n kahdettatoista 2. 
kesäkuuta päättyvää nettihuutokauppaa ja sen sisältöä, kenraalimajuri Gustaf Erik 
Magnussonin kunniamerkkien myyntiä huutokaupassa 415., yhdistyksen hankkimaa 
röntgenfluoresenssispektrometriä, uusien Suomen autonomian ajan metallirahojen 
artikkelien uudelleenjulkaisua, päivityksiä kerhotoimintaan sekä jäsenuutisia. 
 
Yhdistys haluaa kiittää jäseniä onnistuneesta kevätkaudesta, vaikka se 
koronaviruspandemiasta johtuen muodostuikin ainakin loppupuolella erilaiseksi kuin alun 
perin suunniteltiin. Vähitellen kuitenkin SNY:n toiminta alkaa jälleen palautua 
normaalimmaksi, kerhotoimintaa käynnistellään taas heinäkuusta alkaen ja kevätkokous on 
näillä näkymin tarkoitus järjestää syyskuussa. Tapahtumista kerrotaan Numismaattisessa 
Aikakauslehdessä, yhdistyksen nettisivuilla ja jäsenkirjeissä tarkemmin päivämäärien 
vahvistuttua. 
 
Myös poikkeustilan aikana yhdistyksen Mechelininkadun toimitilat ovat auki kuten ennenkin 
arkisin 10:30-17:00. Tapaamisista on kuitenkin sovittava ennakkoon puhelimitse.  
 
Toivotamme kaikille jäsenille aurinkoista, rentouttavaa ja turvallista kesää! 
 

SNY:n 12. online huutokauppa – Päättymispäivä 2.6.2020 
 
 
SNY:n kahdestoista nettihuutokauppa on avattu, ja siihen voi tehdä huutoja 2.6.2020 kello 
20 saakka. Huutokauppaan voi osallistua oheisen linkin kautta: 
https://snynumis.fi/huutokauppa/huutokaupat/ 
 
Huutokaupan huutokauppalista on saatavilla vain sähköisesti huutokauppaohjelmassa. 
Huutokaupassa on paljon mielenkiintoisia kohteita. Esittelemme niistä ohessa joitakin. 
 
 

1. Eurojen vuosisarjat 
 
Huutokaupassa on myytävänä lukuisia harvinaisempien euroja julkaisevien maiden kuten 
Vatikaanin (kohteet 159-174), San Marinon (kohteet 145-150) ja Andorran 2€:n erikoisrahoja 
sekä eurorahasarjoja (kohde 123). Käymme tässä läpi myytäviä Vatikaanin kohteita. 
 
Kaikkiaan 23 eri maata ja kääpiövaltiota ovat julkaisseet eurorahasarjoja tyypillisesti 
vuosittain omilla teemoillaan, jotka yleensä liittyvät maiden päämiehiin, tärkeisiin tapahtumiin 
tai paikkoihin. Maittain eurorahojen teema on voinut vaihtua esimerkiksi valtionpäänmiehen 
vaihtuessa, Vatikaanilla teeman vaihdos on tapahtunut useimmin eli peräti neljä kertaa alle 
kahdessakymmenessä vuodessa. Kaikkiaan eri kuva-aiheiden eurokolikkosarjoja on 
julkaistu yhteensä 32 erilaista sarjaa (jokaisessa sarjassa on kahdeksan rahaa), jos ihan 
pienempiä variaatioita kuten rahapajan leimojen vaihtumisia ei oteta huomioon. Eli siis ihan 
kerättävissä oleva määrä. 
 



Vatikaani ei ole virallinen euromaa, mutta se on saanut lyötättää euroja vuodesta 2002 
erikoisluvalla. Vatikaanivaltion eurot valmistaa Italian rahapaja. Niitä lyödään suhteessa 
väkilukuun, joten määrät ovat hyvin pieniä. Käytännössä rahoja ei riitä kiertoon saakka, vaan 
kaikki menevät keräilijöille ja turisteille.  
 
Vatikaanivaltion vuosittain julkistettavien eurorahasarjojen teemoja on tähän mennessä ollut 
viisi erilaista (kuva alla): 

 2002-2005 kuva paavi Johannes Paavali II:stä 
 2005 aiheena oli ”tyhjä istuin” eli Sede Vacante 
 2006-2013 kuva paavi Benedict XVI:stä 
 2014-2016 kuva paavi Franciscuksesta 
 2017 – kuva paavi Franciscuksen vaakunasta 

 

 
 
 
Vatikaanin eurorahasarjoja alkaen vuodesta 2003 vuoteen 2019 saakka on myytävänä 
huutokaupassa kohteina 159-174, ja niiden lähtöhinnat ovat 20 – 60 euroa. Myytävänä on 
myös harvinainen Sede Vacante rahasarja vuodelta 2005. 
 
 

2. Suomen kunniamerkit 
 
Huutokaupassa on myynnissä erityisen paljon kunniamerkkejä. Suomalaisia kunniamerkkejä 
huutokaupassa löytyy seuraavista aihealueista: 

- Vapaudenristin ritarikunta (14 kohdetta) 
- Suomen valkoisen ruusun ritarikunta (5 kohdetta) 
- Suomen leijonan ritarikunta (4 kohdetta) 
- Suuriruhtinaskunnan aikaiset kunnia-ja ansiomerkit (25 kohdetta) 



- Suomen vapaussota 1918 (11 kohdetta) 
- Punakaartien merkit ja tunnukset (1 kohde) 
- Viron vapaussota 1918-1920 (3 kohdetta) 
- Heimosodat 1918-1922 (12 kohdetta) 
- Talvisota 1939-1940 (21 kohdetta) 
- Jatkosota, Lapin sota 1941-1944 (46 kohdetta) 
- Suomen sodat 1939-1945 (3 kohdetta) 
- Suojeluskunnat 1918-1944 (10 kohdetta) 
- Lotta Svärd järjestö 1920-1940 (6 kohdetta) 
- Kunniamerkkirivat ja kokonaisuudet (7 kohdetta) 

 
Kunniamerkeistä mainittakoon esimerkiksi Viron vapaussodan (1918-1920) ansioista 
myönnetty harvinainen Pohjan Poikien rykmentin merkki (kohde 654). Pohjan Pojat oli Viron 
vapaussotaan vuonna 1919 osallistuneen toisen suomalaisen vapaaehtoisjoukon nimi. 
Tunnuksessa on sinisellä pohjalla valkoinen jääkarhun pää, jonka kuono ja silmät musta, 
Viron ja Suomen värien mukaisesti. Kohteen lähtöhinta on 150 euroa. 
 

 
 
Kunniamerkkien henkilökokonaisuuksista mainittakoon korkea-arvoiselle valtion 
virkamiehelle kuuluneet kunniamerkit (kohde 761). Kohteessa on hyvin harvinainen 1. 
luokan Vapaudenristi, 2. luokan Vapaudenristi sekä Suomen Valkoisen Ruusun 
komentajamerkki. Yhteensä kohteessa on 16 kunniamerkkiä, 1 pienoiskunniamerkki ja 11 
muuta merkkiä. Kohteen lähtöhinta on 2.400 euroa. Kuva kohteesta alla: 
 



 

 
3. Reiättömät reikärahat 

 
Suomessa lyötiin reikärahoja sodan aikana 5-pennin kuparirahoista vuosina 1941-43, 10-
pennin kuparirahoista vuosina 1941-43 ja 10-pennin rautarahoista 1943-45. Syyksi 
reikärahojen lyömiselle juuri sodan aikana on spekuloitu muun muassa metallin säästämistä 
tai että rahoja olisi vaikkapa rintamaolosuhteissa helpompi säilyttää naruun pudotettuna 
esimerkiksi kaulassa. Todellinen syy kuitenkin oli juuri samankokoiset 25- ja 50 pennin 
aiempina vuosina lyödyt rahat. Samankokoisten, mutta eriarvoisten, rahojen erottaminen 
toisistaan sormilla tunnustelemalla tai näkövammaiselle onnistui hyvin rahoissa olevan reiän 
avulla. 

 

Oma tapauksensa on sitten reiättömät reikärahat. Reiätön reikäraha on syntynyt virheestä 
rahan valmistusprosessissa, jossa reiän lyönti rahaan on joko ennen tai jälkeen leimausta 
jäänyt tekemättä. Eli kyseessä ei ole varsinainen variantti, vaan virhelyönti. Katso tarkemmin 
Keräilijän opas 2020, sivut 22-25.  

 

Huutokaupassa on myytävänä seuraava reikärahojen virhelyönnit: 



- Kohde 461: 5 penniä 1941 kupari ilman reikää, 1+. Lähtöhinta: 80 euroa 
- Kohde 462: 5 penniä 1941 kupari ilman reikää, 1+. Lähtöhinta: 70 euroa 
- Kohde 465: 10 penniä 1941 rauta ilman reikää, 01-0 KOELYÖNTI: Lähtöhinta: 80 

euroa 
- Kohde 466: 10 penniä 1941 kupari ilman reikää, 1+. Lähtöhinta 80 euroa 
- Kohde 467: 10 penniä 1944 rauta ilman reikää, 1: Lähtöhinta: 50 euroa 
- Kohde 468: 10 penniä 1945 rauta ilman reikää, 01: Lähtöhinta: 80 euroa 

 



Magnussonin kunniamerkit huutokaupassa 415. 
Edellisessä SNY:n järjestämässä huutokaupassa 415 myytiin erittäin merkittävä ja 
harvinainen kokonaisuus, jossa oli Kenraalimajuri Gustaf Erik Magnussonille kuuluneet 
kunnia- ja sotilasmerkit. Kuten olette ehkä lehdistä huomanneet, sähköisesti järjestetty 
huutokauppa joutui valitettavasti viimeisten hetkien aikana ulkopuolisen tahon hyökkäyksen 
kohteeksi. Lukuisilla väärillä tarjouksilla Magnussonin kohteiden hinnat nostettiin tahallaan 
hyvin korkealle. Välittömästi huutokaupan päättymisen jälkeen huijaus kuitenkin huomattiin 
ja asiaa alettiin selvittämään. Yhdistys on myös jo ryhtynyt tilanteen aiheuttamiin jatkotoimiin. 

 
Ohessa SNY:n julkaisema lehdistötiedote aiheesta: 
 
https://snynumis.fi/uutinen/sny-tiedote-magnussonin-kunniamerkeista/ 

 
Yhdistys pääsi huutokauppakohteiden myyjän sekä ennen hintojen manipulointia 
korkeimman tarjouksen jättäneen tarjoajan kanssa sopimukseen kohteiden myyntihinnasta 
huutokaupassa tehdyn tarjouksen mukaisesti. Magnussonin kunniamerkkikokokonaisuus 
myytiin hintaan 105.676 euroa, ja erillisen kohteen univormut ja varusesineet on myyty 
hintaan 3.713 euroa. Myyntihinta on yksi korkeimmista summista, mitä Suomessa on 
maksettu kunniamerkkikokonaisuudesta.   

Aiheesta julkaistiin kolme artikkelia myös Helsingin Sanomissa, joihin ohessa linkit: 
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006494059.html 

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006504106.html 

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006507319.html 

 

Yhdistys on hankkinut röntgenfluoresenssispektrometrin 
 
Yhdistys on hankkinut toimihenkilöidensä käyttöön röntgenfluoresenssispektrometrin eli 
XRF:n. XRF:llä saadaan paremmin ja nopeammin väärennöksiä kiinni nykyisiin menetelmiin 
verrattuna, esimerkiksi väärennökset, joissa metallipitoisuus on erilainen kuin alkuperäisessä 
saadaan jatkossa helpommin tunnistettua. XRF:stä on erityisesti apua kultaraha- sekä 
hopearahaväärennösten tunnistamisessa. XRF:llä voidaan myös tehdä parempaa tutkimusta 
suomalaisista ja ulkomaalaisista rahoista. Jatkossa voidaan tutkia esimerkiksi ilmoitettujen 
metallipitoisuuksien paikkansa pitävyyttä, suomalaisten metallirahojen metallipitoisuuksia 
(esimerkiksi uusien varianttien tunnistamiseksi), inflaation vaikutusta metallipitoisuuksiin 
esimerkiksi antiikin rahoissa sekä väärennettyjen rahojen esiintyvyyttä että niissä käytettyjä 
materiaaleja. 
 
Yhdistyksen hankkima XRF-työkalu on merkiltään Niton DXL800 (kuva alla). Se on 
pöytämallia, joka on todettu kestävyydeltään ja tulosten luotettavuuden kannalta 
paremmaksi kuin kannettava malli. Pöytämalli sopii myös Yhdistyksen tarpeisiin parhaiten, 
koska tarvetta jatkuvalle laitteen siirtelylle ei ole. Laite on Yhdistyksen toimitiloissa 
Mechelinkadulla. Laitteella voidaan mitata ja varmistaa tutkittavien kohteiden metallien 
pitoisuudet kohdetta rikkomatta, tai sen kuntoon vaikuttamatta. Laitetta voidaan käyttää 



metallirahojen lisäksi myös mitalien, kunniamerkkien ja korujen metallipitoisuuksien 
analysointiin. Tärkeimpiä alkuaineita ovat kulta, hopea, platina, kupari ja nikkeli, joiden 
pitoisuudet laite pystyy hyvin tunnistamaan. Laite voi tunnistaa myös pinnoituksen. 
Mainittujen metallien lisäksi laite tunnistaa yli 20 muuta alkuainetta.  
 

 

Yhdistys tiedottaa tarkemmin kesän jälkeen, kuinka XRF:n hyödyntäminen on mahdollista 
myös jäsenille. 

 

Autonomian rahat keräilykohteena – artikkelisarjan 
uudelleenjulkaisu 
Olemme jatkaneet Hannu 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! 
  
Tähän mennessä jäsenkirjeissä on julkaistu neljä artikkelia, eli autonomian ajan penni, viiden 
pennin, kahden sekä kymmenen markan rahojen artikkelit. Artikkelit ovat luettavissa 
Yhdistyksen nettisivuilla. 
 
Nyt kaksi uutta artikkelia on saatu valmiiksi, eli Kymmenpenniset 1865-1917 keräilykohteena 
sekä Markat 1865-1915 keräilykohteena. Molemmat artikkelit käyvät läpi rahojen historiaa 
sekä esittelevät muun muassa variantteja. Ohessa linkit uusiin artikkeleihin: 
 
 
Kymmenpenniset keräilykohteina: https://snynumis.fi/kymmenpenniset-1865-1917-
kerailykohteina/ 
 
Markat keräilykohteina: https://snynumis.fi/markat-1864-1915-kerailykohteina/ 
 
 
 
 



Aiemmin yhdistyksen nettisivuilla on julkaistu: 
 Pennit keräilykohteena – https://snynumis.fi/pennit-kerailykohteena-hannu-mannisto-

paivitetty-2020/ 
 

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

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

kerailykohteena/ 
 

 Kymmenmarkkaset keräilykohteena - https://snynumis.fi/kymmenmarkkaset-
kerailykohteena-hannu-mannisto/ 

 
   
Toivottavasti artikkelit ovat kiinnostavia ja hyödyllisiä. Kesän jälkeen julkaistaan 
artikkelisarjan vielä julkaisemattomat osat 4 ja 5 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 on ollut keväältä ja alkukesältä on peruttu koronaviruspandemian vuoksi. 
Nykyisen tiedon mukaan pystymme aloittamaan heinäkuusta alkaen taas aktiivisemman 
kerhotoiminnan. 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 
 
Edellisen huhtikuussa julkistetun jäsenkirjeen 3/2020 jälkeen yhdistykseen on liittynyt 7 uutta 
jäsentä, tervetuloa kaikille toimintaan mukaan. 
   
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 
    

Karjalan rahalöydöt-kirjaa vielä saatavilla 
 



Uutta Karjalan rahalöydöt-kirjaa on vielä saatavilla hintaan 16€ per kappale (+6€ postikulut). 
Voit lähettää tilauksesi sähköpostilla osoitteeseen sihteeri@snynumis.fi. Kirjan esittely löytyy 
oheisesta linkistä: https://snynumis.fi/karjalan-rahaloydot/ 
 

Aiemmat jäsenkirjeet 
  
Jäsenkirje 1/2020: https://snynumis.fi/uutinen/sny-jasenkirje-1-2020/ 
 
Jäsenkirje 2/2020: https://snynumis.fi/uutinen/sny-jasenkirje-2-2020/ 
 
Jäsenkirje 3/2020: https://snynumis.fi/uutinen/sny-jasenkirje-3-2020/ 
 
 

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


