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Kutsu Suomen Numismaattisen yhdistyksen kevätkokoukseen

Koronaviruksen vuoksi yhdistyksen kevätkokous jouduttiin siirtämään kesän  
jälkeiseen aikaan. Kokouksen uusi ajankohta on maanantai 21.9.2020 kello 18:00. 
Kokous pidetään yhdistyksen toimitiloissa osoitteessa Mechelininkatu 15 B 47.

Kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen 9 §:n mukaiset asiat: 
–  esitetään hallituksen kertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastajien tileistä ja  
 hallinnosta antama lausunto edelliseltä kalenterivuodelta; 
–  päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden  
 myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille.
Tilaisuudessa annetaan Pro numismatica -ansiomitali yhdistyksen pitkäaikaiselle ja 
ansioituneelle jäsenelle Reijo Vihoselle. 
Kevätkokoukseen osallistutaan terveinä ja turvaohjeet muistaen! Osallistua voi myös 
etänä, ilmoittautuminen etukäteen sihteeri@snynumis.fi. 

Tervetuloa!

Puheenjohtajan tervehdys

THE FINNISH NUMISMATIC JOURNAL

In this issue: 

– Ivar Leimus  publishes a silver coin of the örtug type issued in Turku (Åbo)  
in the name of St Henry, the patron saint of Finland. In all, 27 such coins 
are known, of which only 3 have Finnish find provenances. This coin, 
found at Ravelik, is the first one from Estonia.  

– Antti Vuori  discusses the tokens used by a restaurant called Kappeli in 
the town of Lovisa in south Finland in the early 20th century.   
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Ensimmäinen Pyhän Henrikin aurto 
Virosta1

Ivar Leimus

Noin 40 kilometriä Tallinnasta sijaitsevas-
ta Ravelikin kylästä löytyi 20. huhtikuuta 
2020 myöhäiskeskiaikainen raha (kuva 1). 
Sen läpimitta on 20 mm ja paino 1,07 g. 
Rahan etusivulla on kilpi, ja siinä kolme 
kruunua. Kehäkirjoituksessa on Suomen 
suojeluspyhimyksen Pyhän Henrikin nimi: 

SCS HEINRICHVS E : B : (kaksoispiste  
tarkoittaa tässä kahta pientä rengasta). Taka-
sivulla on kruunattu goottilainen iso A kah-
den asteriskin ( ) välissä, ympärillä kirjoitus 

MONETA ABOENSIS & . Raha on siis sel-
västi Turun aurto. 

Aurtoja lyötiin piispa Henrikin nimessä 
vuosina 1523–1524 Tallinnan pormestarin 
Jabob Richerdesin toimesta. Samaan aikaan 
Turussa lyötiin aurtojen lisäksi myös äyre-
jä ja kuusinaisia. Tallinnan arkistolähteiden 
perusteella tiedämme, että joskus keväällä 
1524 Turun rahapajan työntekijät karkasi-
vat Turusta Liivinmaalle. Tämän takia myös 
Jacob Richerdes ja Turun pajan rahamestari 
Leinhart joutuivat muuttamaan Tallinnaan, 
jossa he jatkoivat rahanlyöntiä luvattomasti, 
kunnes Liivinmaan ritarikunnan suurmesta-
ri Wolter von Plettenberg teki siitä lopun.2

Liivinmaalla ei 1520-luvulla lyöty omaa 
rahaa. Rahapulan takia käytettiin yleises-
ti ulkomaisia rahoja, kuten ruotsalaisia ja 
liettualaisia3  ja niiden ohella myös Turussa 

lyötyjä rahoja. Virosta on löytynyt verrat-
tain useita piispa Henrikin nimessä lyötyjä 
kuusinaisia ja onkin esitetty, että ne olisi 
itse asiassa lyöty Tallinnassa Richerdesin 
ja rahamestari Leinhartin toimesta.4 Aurtot 
ilmeisesti lyötiin Turussa ja niiden osalta 
tilanne on erilainen. Suomalaisen numis-
maatikon Jani Oravisjärven mukaan aur-
toja tunnetaan tällä hetkellä 27 kappaletta. 
Kolme niistä on peräisin Suomen löydöistä 
– yksi Vaalan kätköstä, yksi Hailuodon kir-
konrauniosta ja yksi Turun linnan niin sano-
tusta Nunnakirkosta.5 Kolme aurtoa on myös 
löydetty Ruotsista ja yksi Norjasta.6 Näiden 
löytöjen lisäksi joitakin Pyhän Henrikin aur-
toja on julkisissa ja yksityisissä kokoelmissa 
Suomessa ja Ruotsissa.

Suurimmassa osassa aurtoja Turun rahaa 
tarkoittava kirjoitus on virheellisessä muo-
dossa MONETA : ABOSIENS. Kirjoitusvirhe 
lienee syntynyt Sten Sture vanhemman 

1 Kirjoittaja haluaa kiittää Jani Oravisjärveä, Frida Ehrnsteniä ja Tuukka Talviota saamastaan avusta.
2 Katso Leimus 1984: 107–122 & 2008: 123–131; Talvio 2014: 201–211. 
3 Leimus 1995: 22–23.
4 Leimus 1992: 150–151.
5 Talvio 2014: 206–207.
6 Hemmingsson 1999: 5; Jonsson 2019:30. 

Kuva 1. Ravelikin löydön aurto (x1,5).
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Västeråsin aurtojen mallin mukaan, kun on kopioitu 
niiden kirjoitusta MONETA AROSIENS, ”Aråsin raha”.7 
Huomattavasti harvinaisempia ovat ne rahat, joiden ta-
kasivulla on korrektisti MONETA ABOENSIS & .8 Uusi 
Virosta löytynyt aurto edustaa tätä jälkimmäistä tyyppiä. 
Mielenkiintoiseksi kysymykseksi muodostuu, kumpaa 
sarjaa lyötiin ensin, ABOENSIS- vai ABOSIENS-rahoja? 
Koska minulla ei vielä ole ollut mahdollisuutta käydä 
läpi kaikkia tunnettuja Turussa vuosina 1523–1524 lyöty-
jä aurtoja, tyydyn seuraavaksi esittämään joitakin yleisiä 
pohdintoja aiheeseen liittyen.  

Ensi silmäyksellä ei ehkä kiinnitä huomiota sii-
hen, että ABOSIENS-rahoissa teksti alkaa viisiterä-
lehtisellä ruusulla sekä etu- että takasivulla, kun taas 
ABOENSIS-rahojen etusivujen alkumerkkinä on viisi-
sakarainen tähti. Sama koskee takasivun merkkejä  
A-kirjaimen molemmin puolin (kuva 2). Tämä saattaa 
kuitenkin antaa harhaanjohtavan vaikutelman. Jos tarkas-
telee samanaikaisia kuusinaisia, voi havaita, että yhdessä 
Suomen kansallismuseon Antellin kokoel maan kuuluvas-
sa rahassa on MONETA ABOENS -tekstin alussa selkeäs-
ti koholla oleva ruusu.9 Virosta löytyneille kuusinaisille 
tunnusomaista on sen sijaan sama merkki matalana ko-
hokuvana tai sen tilalla asteriski (kuvat 3–4).10 Näyttää 
siltä, että punssi, jolla merkkejä on tehty, on ajan mittaan 
yksinkertaisesti kulunut tasaisemmaksi. Joissakin mää-
rin tämä on nähtävissä jo ABOSIENS-sarjan aurroissa.11 
Nyt Virosta löytyneen ABOENSIS-rahan takasivulla ole-
va ruusu on kuitenkin jonkun verran koholla (kuva 5).

Onko siis etu- ja takasivujen leimasimien valmistuk-
sessa mahdollisesti käytetty kahta erilaista ruusupuns-
sia? Todennäköisesti ei. Kuvia vertailemalla huomaa 
pian, että muoto näyttää identtiseltä. Kuten tiedetään, 
rahanlyönnissä ylempi leimasin kuluu nopeammin kuin 
alempi ja tämän takia sitä pitää vaihtaa useammin. Sen 

Kuvat 2–5. Ruusukuvion punssin  
kulumisen aiheuttamia eroja.

7 Talvio 2014: 202; Viljamaa 2016: 3.
8 Brenner 1731: 38, Tab. XII, Addendi; Oldenburg 1883: no. 253; Illustrerad katalog öfver Isidor Adolf 

Bonniers svenska myntsamling  1: 41, n:o 310. Brennerin raha on mahdollisesti myöhemmin voinut 
päätyä toiseen kokoelmaan ja siksi ABOENSIS-rahojen kokonaismäärä on epävarma. 

9 Lagerqvist 1970: 135, n:o 18.
10 Ks. myös Haljak 2010: 119, n:o 135a–d. 
11 Samling Nils J. Lindberg 2, n:o 76; Isidor Adolf Bonniers svenska myntsamling, n:o 311; Jonsson 2019: 

30, fig. 2. 

Kuva 2.

Kuva 3.

Kuva 4.

Kuva 5.
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vuoksi myös yläleimasimet ovat jossain vai-
heessa olleet huomattavasti kuluneempia 
kuin alaleimasimet. Kyseisen aurron kuvi-
oiden kuluminen viittaa siihen, että ylälei-
masimella lyötiin se puoli rahasta, jossa on 
Ruotsin vaakuna ja alaleimasimella se, jossa 
on raha pajan nimi, MONETA ABOENSIS.

Kaiken kaikkiaan voitanee todeta, että 
ABOENSIS-sarjan rahat ovat vääjäämättä 
nuorempia kuin ABOSIENS-rahat. Jää vie-
lä nähtäväksi ovatko nämä rahat mahdol-
lisesti samanaikaisia Tallinnassa lyötyjen 
kuusinaisten kanssa. Voisivatko ne toisien 
sanoen olla, edes osittain, Tallinnassa lyöty-
jä? Arkistolähteet eivät kerro mitään ruotsa-
laisten rahojen lyönnistä Tallinnassa vuonna 
1524. Tästä huolimatta on joitakin siihen viit-
taavia tekijöitä, jotka ovat mainitsemisen ar-
voisia. Ensinnäkin, kaikissa kuusinaisissa on 
oikea tekstimuoto ABOENS[IS], kuten myös 
myöhemmissä aurroissa. Toiseksi, punssi, 
jolla on tehty ruusukuvio leimasimiin, on 
melkein kaikissa ABOENSIS-tyypin kuusi-
naisissa ja aurroissa kulunut asteriskiksi. 

Toisaalta löytöjen levintä, eli aurtojen 
puuttuminen melkein kokonaan Viron löy-
döistä, ei tue tätä teoriaa. Yksi mahdollinen 
selitys tälle voisi olla, että aurrot valmistet-
tiin Tallinnassa, mutta ne kuljetettiin suo-
raan Suomenlahden yli Ruotsin itäosaan 
eli nykyisen Suomen alueelle. Liivinmaan 
raha järjestelmässä ei nimittäin siihen aikaan 
löytynyt suoraa vastinetta aurroille, ja vas-
ta hieman myöhemmin niiden arvoksi va-
kiintui kaksi killinkiä.12 On lisäksi otettava 
huomioon, että aurrot ovat myös Suomen 
löydöissä hyvin harvinaisia, niitä on vain 
kolme kappaletta. Niiden levinnän perus-
teella ei siis nykytilanteessa pysty tekemään 
varmoja tulkintoja lyöntipaikasta, mutta mi-
kään ei tässä vaiheessa sulje Tallinnaa pois 
yhtenä vahvana vaihtoehtona. 

12 Leimus 1984: 115.

Kirjallisuus
Brenner, Elias 1731: Thesaurus nummorum Sveo-

Gothicorum. Postuumi laitos, julk. Nils Keder, 
Stockholm.

Haljak, Gunnar: Livonian coins, XIII-XVIII century. 
Part I: Feudal states. Tallinn.

Hemmingsson, Bengt 1999: Arvid Kurck, Jacob 
Richerdes och myntningen in Åbo på 1520-talet. 
Svensk Numismatisk Tidskrift 1999:3, 52–55.

Illustrerad katalog öfver Isidor Adolf Bonniers svens-
ka myntsamling 1. Medeltidsmynt. Stockholm 
1904.

Jonsson, Eeva 2019: Två extremt rara Gustav I Vasas 
åboklippingar funna i Småland och deras kopp-
ling till det Nordiska sjuårskriget. Myntstudier 
2019:1, 29–36.

Lagerqvist Lars 1970: Svenska mynt under vikin-
gatiden och medeltiden (ca 995–1521) samt 
gotländska mynt (ca 1140–1565). Stockholm: 
Numismatiska bokförlaget. 

Leimus, Ivar 1984: Jakob Richerdes’ myntnings-
affär i Finland och i Reval. Historisk Tidskrift för 
Finland 1984:2, 107–122.

Leimus, Ivar 1992: Åbomynt i ett estniskt depåfynd. 
Svensk Numismatisk Tidskrift 1992:6, 150–152.

Leimus, Ivar 1995: Das Münzwesen Livlands im 
16. Jahrhundert (1515–1581/94). Stockholm 
Studies in Numismatics 1. Stockholm University: 
Stockholm Numismatic Institute.

Leimus, Ivar 2008: Über die Beziehungen zwischen 
Münzstätten in Tallinn (Reval) und Finnland 
in den 1520er Jahren. Järvinen, O. (toim.): 
Scripta Varia Numismatico Tuukka Talvio 
Sexagenario Dedicata. Suomen Numismaattisen 
Yhdistyksen julkaisuja n:o 6. Helsinki: Suomen 
Numismaattinen Yhdistys, 123–131.

Oldenburg, J. F. H.: Beskrifning öfver J. F. H. 
Oldenburgs samling af svenska, svenska besitt-
ningarnes och landtgrefven Fredriks (konung 
Fredrik I) hessiska mynt. Stockholm: 1883. 

Samling Nils J. Lindberg del 2. Myntauktioner i 
Sverige AB, auktion 19, lördag 21 maj 2016.

Talvio, Tuukka: Sankt Henrik på mynt. Nordisk 
Numismatisk Årsskrift 2014, Ny serie 1, 201–211.

Viljamaa, Toivo 2016: Algot Scarin ja H. G. 
Porthan P. Henrikin rahasta. (www.academia.
edu/28981769/Algot_Scarin_ja_H_G_Porthan…).



53

Loviisan Kappeli-ravintolan poleteista

Antti Vuori

1 Viimeksi näitä on ollut julkisesti kaupan SNY:n huutokaupassa #413, 23.11.2019, kohde 851.

Joistakin vanhoista suomalaisista poletti-
kokoelmista tunnetaan yksinkertaisia sinki-
tystä rautapellistä stanssaamalla valmistettuja 
poletteja, joiden on kerrottu olevan peräi-
sin ravintola Kappelista Loviisasta.1 Mitään 
viitettä tämän tiedon alkuperästä mainittui-
hin kokoelmatietoihin liittyen ei kuitenkaan 
ole löytynyt. Tulkintaa vaikeuttaa lisäksi se, 
että osaan kyseisistä poleteista on stanssat-
tu pelkkä arvomerkintä (pääosin pisteellä). 
Osaan on kuitenkin arvomerkinnän ohella 
stanssattu kirjaimet ”B.L.”. 

Nimellisarvoja tunnetaan 25 pennistä 
5 markkaan (kuvat 1–7). Arvomerkintä-
stanssausten identtisyys puoltaa sitä, että 
kaikki nämä poletit kuuluvat samaan ryh-
mään riippumatta siitä, onko niissä kirjains-
tanssausta vai ei. Erikoisuutena voidaan 
lisäksi mainita, että 5 markan poletista tun-
netaan ilman stanssauksia oleva aihio. Koska 
sen muoto on helposti tunnistettavissa, se 

Kuva 7. 5 M. B.L. / takasivu sileä. Sinkittyä rautaa, 
26,0 x 26,5 mm, 2,1 g.

Kuva 1. 25 B.L. / takasivu sileä. Sinkittyä rautaa,  
18,5 mm, 1,3 g.

Kuva 2. 25. / takasivu sileä. Sinkittyä rautaa,  
18,4 mm, 1,5 g (kuva Reijo Mäkinen).

Kuva 3. 25 / takasivu sileä. Sinkittyä rautaa,  
18,0 mm, 1,4 g.

Kuva 4. 50 p. B.L. / takasivu sileä. Sinkittyä rautaa,  
22,0 mm, 1,4 g (kuva: Reijo Mäkinen).

Kuva 5. 50 p. / takasivu sileä. Sinkittyä rautaa,  
22,5 mm, 1,5 g.*

Kuva 6. 1 M. B.L. / takasivu sileä. Sinkittyä rautaa,  
25,0 mm, 3,0 g.

*  Tästä polettityypistä tunnetaan myös huomattavan paksu 3,6 g painoinen kappale.
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lienee ollut stanssattujen polettien kanssa 
normaaliin tapaan käytössä. Tässä artikkelis-
sa pyritään selvittämään, onko todella mah-
dollista yhdistää nämä poletit niissä olevien 
kirjainten perusteella Loviisan Kappeli-
ravintolaan.

Suomalaisista ravintoloista tunnetut pole-
tit ovat normaalisti niin sanottuja tarjoilu- eli 
bongauspoletteja, joiden avulla kontrolloi-
tiin tarjoilijoiden myymien tuotteiden tilitys-
tä ravintolalle. Polettisarjaan kuuluvat useat 
eri nimellisarvot 25 pennistä 5 markkaan 
puoltavat tällaista käyttötarkoitusta.

Yleensä tarjoilupoleteissa on joko ravinto-
lan tai ravintoloitsijan nimi. Niissä voi kuiten-
kin olla pelkkä nimikirjainlyhenne, jollaiset 
valitettavan usein jäävät tunnistamattomiksi.2 
Loviisan Kappeli-ravintolan tunnistus olisi 
siten periaatteessa mahdollista varmentaa 

2 Vrt. Vuori 2017.
3 Sirén 1995: 173, 175; Grönstrand 2015: 96; ks. myös Folkwännen 13.6.1866, 26.9.1866; Cederlöf 1939: 

238–239, 241.
4 Östra Nyland 20.9.1888, 23.5.1889, 27.5.1889.

tai vähintäänkin osoittaa todennäköisek-
si, mikäli kirjainstanssaukselle ”B.L.” olisi 
löydettävissä kyseiseen ravintolaan liittyvä  
uskottava selitys.

Puistossa sijaitseva Loviisan kaupungin 
omistama kesäravintola Kappeli (Kapellet; 
kuva 8) rakennettiin tiettävästi samoihin 
aikoihin kesällä 1866 toimintansa aloitta-
neen Loviisan uuden kylpylän (Aktiebolaget 
för Wattenkuranstalten i Lovisa – Loviisan 
Vesihoitolaitos Oy) kanssa.3 Tavoitteena 
oli lisätä kylpylävieraiden viihtyvyyttä. 
Alkuperäinen ravintolarakennus kuitenkin 
purettiin ja korvattiin uudella jo kesäseson-
kien 1888 ja 1889 välillä (kuva 9).4

Loviisan Kappelin toiminnan varhais-
vaiheista ei tätä kirjoitusta laadittaessa 
löytynyt juuri mitään tietoja. Kylpylän il-
moituksissa mainittiin kyllä yleisellä tasolla 

Kuva 8. Ravintola Kappelin ensimmäinen rakennus Kylpylän puistossa n. 1866–1888 (kuva: Museo-
virasto – Musketti, Historian kuvakokoelma, HK19570429:84).
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ruokailumahdollisuus paikkakunnan ravinto-
loissa, mutta niitä ei tarkemmin nimetty.5 1870- 
luvulla ilmestyneet Finlands handelskalen-
der -julkaisut puolestaan nimeävät loviisalai-
sia ravintoloitsijoita, mutta eivät anna mitään 
viitettä heidän mahdollisesta yhteydestään 
Kappeliin.6 Tilanne muuttuu vasta loviisalai-
sen Östra Nyland -lehden aloitettua ilmes-
tymisensä vuonna 1881.

Varhaisvuosien niukkaa aineistoa ei kui-
tenkaan voi pitää erityisen ongelmallisena, 
sillä tässä artikkelissa käsiteltävien polettien 
materiaali, sinkitty rautapelti, viittaa suhteel-
lisen myöhäiseen käyttöajankohtaan aivan 
1800-luvun lopulla tai todennäköisemmin 
vasta 1900-luvun puolella.7 Stanssattuja rau-
tapoletteja ei joitakin vähäisiä poikkeuksia 

5 Vrt. esim. Helsingfors Dagblad 26.5.1868, 28.5.1876; Grönstrand 2015: 26.
6 Finlands handelskalender 1871: 40; ibid 1876: 84; Myöskään Loviisan kaupunginarkistosta ei liene juuri  

apua, vaikka sen osalta todetaan, että eri hallintokuntien pöytäkirjoja voi löytyä jopa vuodesta 1875  
alkaen: https://www.loviisa.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/asiointi/arkisto/ (viitattu 11.3.2020).

7 Raudan/teräksen kuumasinkitys on patentoitu jo vuonna 1847. Suomessa tämän menetelmän käyttö 
aloitettiin kuitenkin vasta 1903 Tampereella, joten sitä ennen kyse oli tuontitavarasta. Ks. Ylitalo 2015.

8 Östra Nyland 11.5.1881, 16.7.1881, 16.12.1882. Seurahuoneen ja Kappelin samanaikainen isännyys 
näyttää olleen käytäntönä myös seuraavien ravintoloitsijoiden aikana, katso esimerkiksi Östra Nyland 
27.1.1887, 26.7.1892, 1.5.1896, 19.5.1896, 11.9.1896, 24.12.1898, 28.5.1902, 1.5.1909.

lukuun ottamatta tiedetä olleen käytössä 
aiemmin 1800-luvulla etenkään tarjoilu-
poletteina. Myös nimellisarvojen 5 ja 10 pen-
niä puuttuminen kyseisestä sarjasta viittaa 
välillisesti myöhäiseen käyttöajankohtaan 
vasta 1900-luvun puolella.

Vuonna 1881 Kappelin ravintoloitsijana 
toimi August Rönnqvist, jonka hallussa oli 
myös Loviisan Seurahuone ja kestikieva-
ri.8 Tuolloin ei kuitenkaan virallisesti käy-
tetty Kappeli-nimeä, vaan ilmoituksessa 
kyseiseen kesäravintolaan viitattiin nimel-
lä ”restaurations- och schveizeri-rörelsen i 
stadens park”. Elokuussa 1881 Rönnqvist 
voitti kaupungin järjestämässä tarjoushuuto-
kaupassa puiston ravintolan, ”allmänna pro-
menaden med dertill hörande restauration”, 

Kuva 9. Vuonna 1889 valmistunut ravintola Kappeli Kylpylän puistossa (1905 päivätty postikortti).
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oikeudet edelleen viiden vuoden ajak-
si.9 Vielä seuraavan vuoden huhtikuus-
sa puiston anniskeluoikeuksia käsiteltiin 
Loviisan kaupunginvaltuustossa nimikkeel-
lä ”Schweitseriet i parken”.10 Toisaalta raha-
toimikamarin maaliskuussa 1882 tekemässä 
esityksessä kuistin rakentamisesta ravintola-
rakennukseen sen nimi oli muodossa ”det 
s. k. Kapellet”.11 Rönnqvist puolestaan käytti 
jo vuoden 1882 ilmoituksissaan ravintolasta 
johdonmukaisesti nimeä ”Kapellet”.12

Östra Nyland -lehden vuosikertojen 1881–
1935 sekä Loviisan Sanomat -lehden vuo-
sikertojen 1916–1940 perusteella Loviisan 
Kappelin ravintoloitsijoina tai ravintolan 
hoitajina ovat ennen Loviisan kylpylän toi-
minnan päättymistä vuonna 1936 toimineet 
seuraavat henkilöt:

1881–1886 August Rönnqvist13

1887–1889 Edmund Kluge

1890–1894 Gustaf Axi

1895 Lehtitiedoissa ei nimetä ravintoloitsijaa,  
todennäköisesti Gustaf Axi14

1896–1900 A. V. (Viktor) Gössling

9 Östra Nyland 27.8.1881.
10 Östra Nyland 19.4.1882.
11 Östra Nyland 4.3.1882.
12 Östra Nyland 17.5.1882, 21.5.1882, 27.9.1882.
13 Käytettävissä olevista lähteistä ei selviä, milloin Rönnqvist on saanut Kappelin ravintolaoikeudet hal-

tuunsa. Mahdollisesti hänen vuonna 1881 päättynyt kautensa on ollut vuonna 1882 alkaneen uuden 
kauden tapaan viiden vuoden mittainen eli 1877–1881. Toisaalta häntä ei vielä mainita loviisalaisten 
ravintoloitsijoiden luettelossa vuonna 1876 (Finlands handelskalender 1876: 84).

14 Östra Nyland 10.9.1895, 17.9.1895.
15 Georg Naumannilta tunnetaan sekä omissa nimissä valmistettuja että ”anonyymejä” poletteja, katso 

Holmaston huutokauppa #135, 5.3.2016, kohde 170.
16 Östra Nyland 3.7.1909; Åbo Underrättelser 3.5.1909.
17 Kappelin ravintolaoikeudet kuuluivat vuosina 1906–1911 muodollisesti panimonomistaja Heinrich 

Lehmannille, joka vuokrasi oikeudet edelleen Kappelin varsinaisille ravintoloitsijoille. Katso Östra Nyland  
20.9.1905, 10.3.1906, 9.9.1911.

18 Östra Nyland 11.5.1912, 22.5.1918.
19 Östra Nyland 11.11.1916, 14.3.1917.
20 Östra Nyland 26.6.1918.
21 Östra Nyland 19.2.1921, 5.3.1921, 6.4.1921, 18.5.1921, 14.1.1922.
22 Östra Nyland 30.5.1923.

1901–1908 Georg Naumann15

1909 A. V. Gössling (kuoli heinäkuun alussa 1909)16

1909–1911 Lina Gössling.17

1912 Kappeli vuokrattiin Loviisan anniskelu yhtiölle 
(Lovisa stads utskänkningsbolag), jonka hallussa 
se oli vuoteen 1917.18 Yhtiö palkkasi Kappelille 
hoitajan aina kesäajaksi.

1912–1913 Lina Gössling

1914 Erna Böhme

1915 M. Edlund

1916 G. W. (Wilhelm) Weman

1917 Kappeli oli edelleen anniskeluyhtiöllä, mutta 
kesän toiminnasta ei löydy tietoja.19 Ravintolan 
hoitajana oli mahdollisesti G. W. Weman.20

1918–1920 G. W. Weman

1921 Kaupunki päätti alkuvuodesta luovuttaa 
Kappelin vastikkeetta Kylpyläyhtiölle.21 Yhtiön 
vastuulle siirtyi myös Kappelin toiminnan jär-
jestäminen joko palkatun hoitajan tai ravintola-
oikeuksien vuokraajan avulla.

1921 Ch. Hartman (föreståndarinna)

1922 Sofi Hult (föreståndarinna) ja Emmi Lindström 
(kassörstjänsten)

1923 Lehtitiedoissa mainitaan kappelin hoitaja  
(föreståndarinna) mutta ei hänen nimeään.22

1924 Annette Sandell (föreståndarinna)
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1925 Fredrik Joffs (restauratör) vuokraajana ja Jenny 
Aurora Österman ravintolan hoitajana

1926–1927 Gilles Brunfelt (direktör) vuokraajana

1928 Johan Fontell (handlande) vuokraajana

1929 Gustaf Björkqvist (restauratör) vuokraajana

1929 Loviisan kylpylaitos siirtyi syksyllä kaupungin 
omistukseen ja yhtiön lakkauttamisen jälkeen 
vuonna 1930 kylpylän toiminnan hoito siirtyi 
kaupungin alaisuudessa toimineelle kunnalli-
selle laitokselle.23 Kappelin ravintolaoikeuksien 
vuokraaminen kesäkaudeksi jatkui kaupungin 
toimesta.

1930–1931 Hanna Grönroos

1932 Rudolf Palmros ja Armas Eklund

1933 Gillis Brunfeldt24

1934–1935 Lars Cyrus Fontell

1936 Loviisan kylpylaitos tuhoutui tulipalossa 
tammi kuussa 1936.25 Kylpylävieraiden pois-
jäänti heikensi merkittävästi kaupungin kesära-
vintoloiden kuten Kappelin toimintaedellytyksiä. 
Sanomalehtitietojen perusteella Kappelin toimin-
nasta vastasi 1930-luvun lopulla ainakin jossain 
laajuudessa Loviisan Lotta Svärd -yhdistys.26

Kuten edellä olevasta listasta voi todeta, ei 
Loviisan Kappeli-ravintolan ravintoloitsijoi-
den tai ravintolan hoitajien joukosta löy-
dy ketään sellaista, jonka nimeen kirjaimet 
”B.L.” sopisivat.27 Pitää siis pohtia, onko tälle 
kirjainstanssaukselle löydettävissä jokin muu 
selitys, joka yhdistäisi sen Kappeliin. Eräs 
mahdollinen selitysmalli on, että kirjain ”L.” 

23 Loviisan Sanomat 18.10.1929, stra Nyland 19.10.1929; Siren 1995: 250, 253–254; Grönstrand 2015: 
106–107.

24 Nimen kirjoitusasu vaihtelee (vrt. vuosi 1926).
25 Loviisan Sanomat 28.1.1936; Siren 1995: 253; Grönstrand 2015: 109–111.
26 Katso esimerkiksi Loviisan Sanomat 16.6.1936, 3.5.1938, 3.5.1939, 16.8.1940.
27 Periaatteessa vuonna 1876 loviisalaisten ravintoloitsijoiden listalla mainitun L. Bergströmin (kyseessä 

lienee värdshusidkerskan M. L. Bergström, katso Östra Nyland 20.12.1882, 21.3.1883) nimi sopisi kir-
jainstanssaukseen (Finlands handelskalender 1876: 84). Hänen yhteydestään Kappeliin ei kuitenkaan 
ole mitään tietoa. Kirjainstanssauksen ”B.L.” kirjainten järjestyksen perusteella yhteys vaikuttaa myös 
epäuskottavalta. Lisäksi tekstissä on edellä perusteltu, miksi käsiteltävien polettien ajoitus 1870-luvulle 
on erittäin epätodennäköistä.

28 Ks. esim. Östra Nyland 7.6.1919, 27.8.1919, 5.6.1920, 11.9.1920, 4.6.1921.
29 Esim. Helsingin Sanomat 25.5.1907; Hufvudstadsbladet 28.4.1907; Nya Pressen 28.4.1907.
30 Ks. esim. Hufvudstadsbladet 20.5.1911; Suomalainen Kansa 24.4.1909; Östra Nyland 23.2.1910.
31 Esim. Helsingin Sanomat 5.4.1912, 12.5.1912; Hufvudstadsbladet 9.4.1912; Wiborgs Nyheter 20.4.1912.

tarkoittaisi Loviisaa ja vastaavasti kirjaimen 
”B.” merkitys liittyisi Kylpylään (”Badhus”). 
Tällöin tarkastelupohjaksi tulisi edellä ole-
van listan perusteella ottaa ajanjakso 1921–
1929, jolloin Kappeli oli Kylpyläyhtiön 
omistuksessa. Täsmällisemmin ehkä vielä 
vuodet 1921–1924, jolloin Kappelissa oli 
Kylpyläyhtiön palkkaama hoitaja.

Loviisan kylpylaitoksesta oli lehtitieto-
jen perusteella siirrytty 1920-luvulle tul-
taessa yleisesti käyttämään nimeä ”Bad 
Lovisa” (tai ”Bad-Lovisa”).28 Tämä vastaa 
suoraan tarkasteltavana olevissa poleteissa 
olevaa kirjainstanssausta ”B.L.”. Nimitys 
”Bad Lovisa” esiintyy sanomalehdissä en-
simmäisen kerran jo keväällä 1907, jolloin 
Loviisan Vesiparannuslaitoksen (Lovisa 
Vattenkuranstalt) ilmoituksissa todettiin, 
että ”Prospekti «Bad Lovisa« lähetetään 
pyynnöstä” (”Prospektet „Bad Lovisa” till-
sändes på begäran”).29 ”Bad Lovisa” -nimeä 
käytettiin kuitenkin alkuvaiheessa vain yh-
tiön esitteissä.30 Laitoksen varsinaisena nime-
nä se esiintyy ensimmäisen kerran ilmeisesti 
vasta vuoden 1912 lehti-ilmoituksissa.31

Tarkasteltavana olevien polettien joukossa 
on yksi erikoistapaus, nimittäin 25 [pennin] 
poletti, jonka toiselle sivulle on stanssat-
tu muiden tässä artikkelissa käsiteltävien 
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polettien kanssa identtinen arvomerkintä 
”25” ja toiselle sivulle poikkeavilla punsseil-
la teksti ”25 APOLLO” (kuva 10). Kyseessä 
voisi tässä tapauksessa olla uusiokäyttöön 
otettu ravintola Apollon poletti. Apollo-
nimellä tunnetaan erityisesti 1910-luvulta, 
mutta myös 1920-luvulta sekä useita eri ra-
vintoloita että hotelleja ja muita yrityksiä. 
Tehdyssä lehtihaussa yhdelle näistä löytyi 
myös yhteys Loviisan Kappeli-ravintolaan. 
Kyse on Kappelin kesäkaudeksi 1929 vuok-
ranneesta helsinkiläisestä ravintoloitsija 
Gustaf Edvin Björkqvististä.32 Hän omisti 
vuodesta 1911 alkaen Helsingissä Hotell och 
Restaurant Apollon (Eteläesplanadi 10) aina 
vuoden 1914 loppupuolelle asti, jolloin hän 
teki konkurssin ja joutui sen seurauksena 
myymään yrityksensä.33 ”APOLLO”-poletin 
yhteys Björkqvistin Kappeli-kauteen vuon-
na 1929 on ajallisen eron vuoksi kuiten-
kin hyvin epätodennäköinen. Vuonna 1915 
Björkqvist oli yhdessä puolisonsa Selman 
kanssa perustanut Restaurant Björkquist 
nimisen ravintolan, jonka he ilmeises-
ti taloudellisten ongelmien vuoksi myivät 
vuonna 1928 toimintaa jatkamaan peruste-
tulle osakeyh tiölle.34 Ravintola Björkquistiltä 
tunnetaan omia poletteja, jotka tyyliltään 

32 Östra Nyland 29.5.1929, 15.6.1929; Kesäkauden jälkeen Björkqvist jäi Loviisaan vastaamaan Mossebackenin 
pensionaatista, katso esimerkiksi Loviisan Sanomat 17.12.1929; Östra Nyland 13.11.1929, 18.12.1929.

33 Helsingin Sanomat 5.12.1914, 12.2.1915; Hufvudstadsbladet 26.2.1911; Nya Pressen 18.2.1911; 
Suomalainen Wirallinen Lehti 28.10.1914; Uusi Suometar 9.10.1914, 4.12.1914.

34 Adress- och yrkeskalender för Helsingfors jämte förorter 1916 Afd. 2, 83; Dagens Press 24.11.1915; 
Fyren 1915:45 (27.11.1915), 8; Hufvudstadsbladet 26.2.1929; Suomen hotelli- ja ravintolalehti 1928:3 
(1.12.1928), 37; Björkqvistin nimi esiintyy eri yhteyksissä myös muodossa Björkquist, samoin hänestä 
käytetään lehtitiedoissa vaihtelevasti joko molempia etunimiä tai vain jompaakumpaa niistä.

35 Johanson 1979: #S18 (E. BJÖRKQUIST). Tunnetut nimellisarvot 5 P, 25 P ja 1 M.
36 Loviisan Sanomat 28.6.1929; Uusi Suomi 17.5.1925.
37 SNY:n huutokauppa #413, 23.11.2019, kohde 851.
38 Ks. esim. Pasanen 1972: 11 (huomautus 3.6), 22 (#144); Vuori ja Mäkinen 2017: kuva 32; SNY:n huuto-

kauppa #415, 9.5.2020, kohteet 677, 680 ja 683. Kansallismuseon rahakammion kuva-arkistossa on  
tietoja useista vastaavista pyöreistä pahvipoleteista.

kuitenkin poikkeavat selvästi tässä artik-
kelissa käsiteltävistä.35 Mainittakoon tässä 
yhteydessä vielä kuriositeettina, että 1920-lu-
vun jälkipuoliskon sanomalehdistä löytyy 
mainintoja Apollo-nimisestä galvanoidusta 
(sinkitystä) kattopellistä.36

Edellä käsiteltyjen rautapolettien ohel-
la Loviisan Kappeli-ravintolaan on liitetty 
myös sarja pyöreitä pahvipoletteja, joissa 
arvomerkinnän (5 penni – 1 mark) lisäk-
si ei ole mitään muuta merkintää (kuvat 
11–15).37 Vastaavan kaltaisia pyöreitä pah-
vipoletteja tiedetään olleen käytössä eri yri-
tyksissä vaihtorahapulan vuoksi 1910-luvun 
jälkipuoliskolla. Tunnetuissa pahvipoleteis-
sa on kuitenkin normaalisti yrityksen nimi 
ja yleensä myös kelpoisuuden vahvistava 
leima tai kynämerkintä.38 Koska tällaiset 
merkinnät puuttuvat kuvien 11–15 pole-
teista, ei niiden tunnistusta ole mahdollista 

Kuva 10. 25 / 25 APOLLO. Sinkittyä rautaa,  
18,5 mm, 1,3 g (kuva: Reijo Mäkinen).
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39  Holmaston huutokauppa #133, 26.9.2015, kohde 233.
40  Loviisan Sanomat 13.4.1922; Grönstrand 2015: 66, 95–98.

varmentaa. Lisäksi on huomattava, että ky-
seisen polettisarjan nimellisarvot 5, 10 ja 25 
penniä ovat ilman tarkempia taustatietoja  
olleet aiemmin myynnissä myös nimikkeellä 
”opetuspelirahakkeet”.39

Yhteenvetona voidaan todeta, että täs-
sä artikkelissa käsitellyt rautapoletit ovat 
suurella todennäköisyydellä todella niihin 
liitetyn ”muistitiedon” mukaisesti Loviisan 
Kappeli-ravintolan tarjoilupoletteja. Niiden 
käyttöönotto lienee tapahtunut Kappelin 
siirryttyä Kylpyläyhtiön (Bad Lovisa) hal-
tuun vuonna 1921 ja käyttö lienee jatkunut 
ainakin 1920-luvun ajan. Tässä yhteydessä 
ei kuitenkaan voida täysin sulkea pois sitä 
mahdollisuutta, että kyseiset poletit olisivat 
olleet käytössä myös Loviisan kylpylaitoksen 
muissa ravintolatiloissa kuten vuonna 1897 
valmistuneessa Kasinossa.40 Artikkelissa ku-
vattuja pahvipoletteja ei puolestaan käytössä 
olevan tiedon perusteella ole mahdollista 
tunnistaa tarkemmin. Toisaalta ei voida 
myöskään sulkea pois sitä mahdollisuut-
ta, että ne vanhojen kokoelmatietojen mu-
kaisesti olisivat olleet käytössä Loviisan 
Kappeli-ravintolassa. Valitettavan paljon 
vanhoihin kokoelmiin liittynyttä tietoa on 
kadonnut iäksi.

Kirjallisuus
Cederlöf, Johannes 1939: Lovisa stads historia III 

1858–1918. Lovisa: Lovisa nya bokhandel [distr.].

Grönstrand, Mia 2015: Ruumiin terveydeksi, mie-
len virkeydeksi: loviisalaista kylpyläelämää 
1762–1936 – För kroppens hälsa och sinnets ve-
derkvickelse: badortslivet i Lovisa 1762–1936. 
Loviisa: Mia Grönstrand.

Johanson, Erik 1979: Poletit – Polletter. Teoksessa 
Suomi Finland, Raha- ja seteliluettelo N:o 12. 
Helsinki: Raha- ja mitaliliike Holmasto, 66–79 
& 4 kuvasivua.

Kuva 15. 1 mark / takasivulla ei merkintöjä. Pin-
noitettua pahvia, 24,3 mm (kuva: Reijo Mäkinen).
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Kuva 14. 50 penni / takasivulla ei merkintöjä. Pin-
noitettua pahvia, 19 mm (kuva: Reijo Mäkinen).
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Tiedustelu Könkään poleteista

Olen pitkään tutkinut 1600-luvun polet-
teja Tornionjokilaakson Könkäästä, jonka 
poletit tunnetaan myös Svappavaaran ni-
mellä. Suunnittelen pikapuoliin julkaise-
vani pienen kirjan niistä sekä Könkään 
seteleistä ja plooturahoista. Ne ovat kaikki 
harvinaisia myös museoissa. Jokainen säi-
lynyt kappale on siksi arvokas tietolähde. 
Jos sinulla on sellainen, yksi tai useampia, 
olisin kiitollinen, jos voisit kertoa minulle 
siitä. Olen erityisen kiinnostunut seuraa-
vista seikoista: 

-  poletin juokseva numero 
-  onko numero poletin etu- vai kääntö-

puolella vai puuttuuko se kokonaan 
-  poletin nimellisarvo (5, 10, 16, 20 äyriä, 

hiilipoletti) 
-  paino ja halkaisija 
-  vaikuttaako poletti olevan kuparia vai 

messinkiä 
-  näyttääkö poletti olevan maalöydöstä 
-  tiedätkö jotain siitä, mistä tai miten po-

letti on löydetty? Pienetkin yksityiskoh-
dat ovat tärkeitä 

-  mistä ja milloin olet hankkinut poletin 
-  tiedätkö muuten jotain poletin varhai-

semmista vaiheista 

-  onko poletti julkaistu jossakin 
-  valokuva on tärkeä, erityisesti variant-

tien yksilöimiseksi 
-  jos et voi tai halua vastata kaikkiin ky-

symyksiin tai toimittaa kuvaa, älä anna 
sen estää lähettämästä tietoja

Lähetä ystävällisesti tiedot osoitteeseen 
yrjo.hyotyniemi@outlook.com. 

Kerro myös, saako nimesi tarvittaessa 
julkistaa vai haluatko mieluummin, että 
polettisi yhteydessä kirjassa mainitaan ko-
koelmasi nimi tai joku muu tunnus (esim. 
”Virtasen kokoelma” tai ”yksityiskoko-
elma”). Voit myös pysyä nimettömänä. 
Kerro mielellään myös, jos tiedät jonkun 
toisen, jolla on Könkään poletteja ja jo-
hon voisin ottaa yhteyttä 

Olen kiitollinen kaikista tiedoista, vähäi-
simmistäkin! 

Yrjö Hyötyniemi, Helsinki 
yrjo.hyotyniemi@outlook.com
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Julkaisuja Elias Brenneristä

Tuukka Talvio

Tullessani vuonna 1970 mukaan Suomen 
Numismaattiseen Yhdistykseen Elias 
Brennerin nimi mainittiin vielä usein. Kuten 
intendentti Jouko Voionmaalla oli tapana 
sanoa, hän oli yhdistyksemme patronus, 
eräänlainen suojeluspyhimys. Brenner oli 
syntynyt 18.4.1647, ja SNY, joka oli perus-
tettu 20.4.1914, piti perinteisesti vuosiko-
kouksensa (nykyään se on kevätkokous) 
mahdollisimman lähellä huhtikuun 18. päi-
vää. Olin kyllä hieman huvittunut, kun sitten 
sain selville, että Mauritz Hallberg, George 
Granfelt ja Georg Sidorow olivat itse asiassa 
kiirehtineet pitämään perustavan kokouksen 
juuri huhtikuun lopussa lähinnä saadakseen 
torpedoitua Ville Vallgrenin jo alulle pa-
neman mutta ei vielä perustetun mitalien 
harrastajien yhdistyksen. Herrat pitivät nu-
mismatiikkaa ja mitalitaidetta liian tärkeinä 
asioina Villelle jätettäväksi. Mitalien harras-
tajat perustivat oman yhdistyksensä lopulta 
1965, mutta se on toinen tarina.

Kun Brennerin kuolemasta 2017 tuli kulu-
neeksi 300 vuotta, asia huomioitiin kuiten-
kin vain lyhyellä kirjoituksella tässä lehdessä 
(4/2017). Ruotsissa Brenneriä sen sijaan on 
viime vuosina esitelty peräti kahdessa ko-
meassa kirjassa. Ensimmäinen niistä kä-
sitteli tosin varsinaisesti hänen vaimoaan, 
runoilijana tunnettua Sophia Elisabetia, ja 
se ilmestyi jo 2011: Wår lärda Skalde-fru 
Sophia Elisabet Brenner och hennes tid 
(toim. V. Lingarde et al., Lunds universi-
tet, Skåneförlaget, 536 s.). Kuten alaotsik-
ko osoittaa, kyse ei kuitenkaan ollut vain 
rouvasta itsestään. Kirjaan sisältyy myös 
Tornbjörn Sundquistin erinomainen kirjoitus 

”En skatt av svenska mynt. Elias Brenners 
numismatiska mästerverk” (s. 374–389), jota 
seuraa Görel Cavalli-Björkmanin yhtälailla 
kiinnostava ”Miniatyrmålaren Elias Brenner” 
(s. 390–401). Karin Sidén kirjoittaa lisäksi ai-
heesta ”Konstnärparet Brenner och salong-
skulturen” (s. 402–413). Kaikissa kolmessa 
kirjoituksessa viitataan Eliel Aspelinin sekä 
suomeksi että ruotsiksi julkaistuun perus-
teokseen Elias Brenner, tutkija ja taiteili-
ja Kaarlein ajalta (1896). Aspelin (myöh. 
Aspelin-Haapkylä) (1847–1917) oli synty-
nyt 200 vuotta Brennerin jälkeen, hänkin 
pappilan poikana Pohjanmaalla, ja hän 
myös kuoli 200 vuotta Brennerin jälkeen. 

Kirjassa on lisäksi Sundquistin perusteel-
linen esittely Sophia ja Elisabet Brennerin 
muotokuvamitaleista (s. 486–497). Siinä on 
kuvattuna myös SNY:n 1997 lyöttämä jetoni. 

Elias Brenner itse ja hänen kokoelman-
sa ovat sen sijaan lähtökohtana Moskovan 
Pushkin-museon tutkijan Julia Krasnobaevan 
teoksessa Sveonum Monumenta Vetusta: The 
Numismatic Collection of Elias Brenner and 
Pavel Grigorievich Demidov (The Pushkin 
State Museum of Fine Arts – Svenska 
Numismatiska Föreningen, Stockholm 
2018; 448 s.). Magnus Wijkin hienosti tait-
tama kookas ja edustava teos on eräs vai-
kuttavimpia numismaattisia julkaisuja, joita 
Pohjoismaissa on nähty. Sen venäjänkielinen 
alkuteos ilmestyi alkuaan Pushkin-museon 
näyttelyjulkaisuna. 

Kuten tiedetään, Brennerin kuoltua vuon-
na 1717 valtion toivottiin lunastavan hänen 
ainutlaatuisen raha- ja mitalikokoelman-
sa, mutta Pohjan sodan köyhdyttämällä 
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Ruotsilla ei ollut varaa sellaiseen. Niinpä ko-
koelman osti englantilainen liikemies Walter 
Grainger, jonka kuoltua 1729 se päätyi rik-
kaan venäläisen Demidov-suvun haltuun. 
1800-luvulla se lahjoitettiin Moskovan yli-
opistolle, mistä se lopulta siirrettiin Pushkin-
museoon.

Pushkin-museo on ensisijaisesti taidemu-
seo ja sellaisena yksi maailman huomatta-
vimmista. Siellä on myös paljon merkittävää 
antiikin aikaista aineistoa, ja antiikin numis-
matiikkakin on hyvin edustettuna. Ruotsin 
rahat ja mitalit eivät varsinaisesti kuulu mu-
seon keskeiseen osaamiseen, ja niinpä kirjan 
tekstiosuudesta käsitelläänkin laajalti mm. 
P. G. Demidovin (1738–1821) sinänsä mer-
kittävää humanitaarista ja muuta toimintaa, 
jolla ei kuitenkaan numismatiikan kannalta 
eikä yleensäkään Venäjän ulkopuolella ole 
erityistä mielenkiintoa. 

Ruotsin numismaattisen yhdistyksen kiin-
nostus asiaan selittyy sillä, että kirjan luet-
telo-osassa on julkaistu kaikki Brennerin 
Thesaurukseen (1691/1731) sisältyvät rahat, 
jotka pystytään museossa tunnistamaan. Se 
on hyvä idea, mutta olisi voinut toivoa, ettei 

tämänkaltaisessa luettelossa esitettäisi epä-
varmoja olettamuksia esim. Turun rahoista. 
Mainittakoon tässä vain  yksi tapaus: Kaarle 
Knuutinpojan aurto nro 92 on esitetty lyö-
dyksi Turussa, mutta raha nro 93, jossa on 
sama kirjoitus Moneta aboens onkin lyöty 
”Turussa tai mahdollisesti Raaseporin lin-
nassa”. Lukija, joka ei ole seurannut asias-
ta Ruotsissa julkaistuja hypoteeseja, ei voi 
mitenkään arvioida kuinka luotettava tämä 
tulkinta on.

Kirjassa ei toisaalta lainkaan mainita Eliel 
Aspelin-Haapkylän Brenner-artikkelissa 
(Oma maa I, 1907, s. 223) esitettyä  tietoa, 
että markkinoille ilmestyi vuoden 1895 tie-
noilla rahoja, joiden uskottiin olevan peräi-
sin Venäjältä ja juuri Brennerin kokoelmasta. 
Osa niistä päätyi L. E. Bruunin kokoelmaan 
Tanskaan ja sieltä Antellin kokoelmaan 
Helsinkiin. Perustelin kirjan tekijöille, mik-
si pidin tietoa rahojen alkuperästä uskotta-
vana, mutta siihen ei haluttu ottaa kantaa. 
Niinpä Aspelin-Haapkylän artikkelia vuodel-
ta 1907 edes mainita kirjan bibliografiassa, 
vaikka se aivan ilmeisesti on asian kannalta 
relevantti.   

Suomalaisia kirjauutuuksia
Aki Tsupari

Tänä vuonna Suomessa on ilmestynyt jo 
kaksi mielenkiintoista ja varsin erilaista kir-
jaa numismatiikan harrastajille, Karjalan 
raha löydöt sekä €uro-Catalog. Tieteellinen 
julkaisu Karjalan rahalöydöistä kertoo ja 
luetteloi mielenkiintoisella tavalla Karjalan 
alueen rahalöydöt alkaen viikinkiajalta sekä 
taustoittaa Karjalan alueen mielenkiintoista 
rahahistoriaa. €uro-luettelo puolestaan listaa 
ja hinnoittelee tähän mennessä ilmestyneet 

eurorahat, rahasarjat, 2€:n erikoisrahat ja 
eurosetelit.

Karjalan rahalöydöt
Julkaisu on toinen osa Suomen rahahisto-
riaa ja rahalöytöjä esittelevästä kirjasarjasta. 
Sarja aiempi osa, Uudenmaan rahalöydöt, 
ilmestyi vuonna 2017. Ensimmäisen osan 
tavoin kirjan ovat kirjoittaneet ja toimitta-
neet Frida Ehrnsten ja Liisa Kunnas-Pusa. 
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Suomalainen kirjasarja täydentää Ruotsissa 
vuodesta 1982 julkaistua Sveriges mynt-
historia – Landskapsinventeringen -sar-
jaa. Ruotsalaisesta sarjasta on jo julkaistu 
14 osaa, joista viimeisin (2018) käsittelee 
Gästriklandin ja Hälsinglandin maakuntia. 
Molempien kirjasarjojen tavoitteena on tuo-
da löytöaineisto paremmin numismatiikasta, 
arkeologiasta ja rahalöydöistä kiinnostunei-
den ulottuville.

Luettelo esittelee 514 rahalöytöä Karjalan 
historiallisen maakunnan alueelta. Mukana 
ovat nykyisten Etelä- ja Pohjois-Karjalan 
maakuntien lisäksi myös luovutetun Karjalan 
pitäjät. Julkaisu sisältää myös lyhyet historia-
katsaukset Karjalasta, rahojen löytämisestä 
ja keräilystä sekä alueella käytössä olleista 
rahanlaskujärjestelmistä. Suurin osa löytöjen 
tiedoista perustuu aiemmin julkaisematto-
maan arkistomateriaaliin. Teos sopii haku- 
ja yleisteokseksi kaikille rahalöydöistä ja 
Karjalan historiasta kiinnostuneille. Kirjassa 
on 320 sivua, ja siinä on rahalöytöjen lisäksi 
ansiokas kuvaus Karjalan mielenkiintoises-
ta historiasta idän ja lännen rajamaastossa.

Rahalöydöt valaisevat Karjalan historial-
lisen maakunnan monivaiheista mennei-
syyttä ja yhteyksiä muuhun maailmaan. 
Viikinkiajalla Karjalaan virtasi dirhemeitä ja 
penninkejä kaukaisista maista. Keskiajalla 
käytettiin liivinmaalaista rahaa, kunnes ruot-
salaiset 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 kaupun-
gista. Vielä 1800-luvulla rahoja piilotettiin 
maahan pahan päivän varalle, vaikka raha-
kätköjen kulta-aikaa olivatkin levottomat ja 
sotaiset 1600-1700-luvut. 

Kirjassa on myös karttakuvat löytöpai-
koista eri aikakausilta. Jokaisesta löydöstä 
on tiedot sen koostumuksesta, löytöpaikas-
ta ja -ajasta, löytäjästä ja löytöolosuhteista. 

Rahojen kuvaukset antavat tietoa niiden 
lyöttäjistä, lyöntipaikoista, rahatyypeistä ja 
vuosiluvuista.

Kirjaa voi suositella numismatiikan har-
rastajille, Suomen ja Karjalan historias-
ta kiinnostuneilla sekä metallinetsijöille. 
Karjalan rahalöydöt on tilattavissa yhdis-
tyksen kautta hintaan 16€ kappale (+6€ 
postikulut). Yhdistyksellä on vielä joitain 
kappaleita myös aiemmin ilmestynyttä kir-
jaa Uudenmaan rahalöydöistä, ja molemmat 
saa postitse kotiin yhteishintaan 27€. Voit lä-
hettää tilauksesi sähköpostilla osoitteeseen 
sihteeri@snynumis.fi. 

€uro-Catalog
Tämä luettelo on Pohjois-Karjalan ja Oulun 
numismaattisten yhdistysten yhteistyönä 
toimittama eurometallirahojen (1c–2€) ja 
-setelien luettelo ja hinnasto. Kirjan metalli-
rahaosiossa on luetteloitu kattavasti kaikkien 
23:n euromaan sekä euroja julkaisevan kää-
piövaltion lyöttämät eurometallirahat kaik-
kina nimellisarvoina ja vuosina. Jokaisesta 



64

vuosi- ja arvoyhdistelmästä on esitetty ar-
viohinta sekä lyöntimäärä eri laatu luokissa 
(UNC, BU ja proof). 

Luettelossa on listattu ja hinnoiteltu myös 
euroaloituspakkaukset, aloituspakkausrul-
lat, BU-rahasarjat, rahakortit ja proof-sarjat. 
Lisäksi 2 euron erikoisrahoista on tunnis-
tuskuvat, jotka ovatkin tarpeen, onhan nii-
tä ilmestynyt jo lähes 500 erilaista vuodesta 
2004 lähtien. Kahden euron erikoisrahat 
on listattu myös niiden eri ilmestymismuo-
doissa määrineen ja arviohintoineen (UNC, 
raha kortti, BU-sarja, proof sekä rullaversiot). 
Myös varianttikeräilijöitä on pyritty kirjassa 
huomioimaan, ja eri rahapajan leimat sa-
mana lyöntivuonna on hyvin luetteloitu ja 
muitakin variantteja on kiitettävästi listattu. 
Muutenkin voi kokenut eurokeräilijä huo-
mata tekijöiden yksityiskohtaisen ja intohi-
moisen suhtautumisen eurokeräilyyn, niin 
hyvin sen kaikki eri muodot on pyritty kir-
jassa huomioimaan.

Kun kirjan kääntää ympäri löytyy euro-
setelien luettelo ja hinnasto. Siinä esitellään 
setelien kaksi eri sarjaa ja selitetään niiden 
kirjainkoodien merkitykset. Myös paino-
koodien tunnistamiseen löytyy apua seteli-
sarjoittain ja arvoittain. 

Eurosetelit on kirjassa luetteloitu sar-
joittain, nimellisarvoittain ja maittain. Näin 

esimerkiksi Suomen Pankin painattamat 
vuoden 2002 mallin setelit (L-kirjainkoodi) 
ja Suomessa painetut (D-painokoodi) löy-
tyvät luettelosta helposti. Jokaisella sarjan, 
nimellisarvon, tilaajamaan ja painopaikan 
yhdistelmällä on painolaattakohtainen  
arviohinta kuntoluokissa 10, 8, 6 ja 4. Myös 
variantteja ja virheitä on luetteloitu seteli-
osiossakin hyvin. 

Teos on saatavilla hyvin varustetuilta nu-
mismatiikan jälleenmyyjiltä, ja sitä voi va-
rauksetta suositella kaikille eurokeräilyn 
perusteoksena. Sitä suunnitellaan jatkossa 
julkaistavan säännöllisesti päivitettynä pai-
noksena noin kahden vuoden välein.

Seuraava numero

Seuraava numero ilmestyy marraskuun 
alussa 2020. Lehteen tarkoitettu aineisto 
pyydetään lähettämään Tuukka Talviolle 
syyskuun loppuun mennessä, mieluiten 
sähköpostilla tuukka.talvio@iki.fi. 

Kirjoittajia pyydetään samalla ilmoit-
tamaan, mikäli kirjoitusta ei saa myö-
hemmin julkaista sähköisessä muodossa 
yhdistyksen internetsivuilla.



Huutokauppa 416 Auktion

 
 

     

     
 
 

416. 
 

 
H U U T O K A U P P A 

 
Suomen Numismaattinen Yhdistys r.y. 

järjestää huutokaupan 

lauantaina 19. päivänä syyskuuta 2020  
internetissä osoitteessa www.philabid.fi/sny. 

Linkki on myös sivuillamme www.snynumis.fi. 
Tarjousaika päättyy klo 18.00 tai 5 minuuttia 

kohteeseen viimeisenä tulleen tarjouksen 
jälkeen. Valitettavasti emme voi järjestää 
salihuutokauppaa myöskään tällä kertaa. 

 
 

А У К Ц И О Н 
 

A U K T I O N 
 

Numismatiska Föreningen i Finland 
håller auktion  

lördagen den 19 september 2020  i internet 
www.philabid.fi/sny. Ytterligare link finns på 

våra hemsidor www.snynumis.fi. 
Programmet accepterar anbud ända till 18.00 

eller 5 minuter efter det sista inkomna 
anbudet. Vi beklagar att det blir ingen 

salauktion denna gång heller. 
 
 

A U C T I O N 
 
Нумизматическое Общество организует  
аукцион 19-ого сентября 2020 г. только в 
интернете www.philabid.fi/sny.  Ещё через 
нашего сайта в интернете www.snynumis.fi.  
Срок ставок заканчивается в 18.00 часов 
или 5 минут после последней ставки.  К 
сожалению не можем и на этот раз 
организовать аукциона в зале.  

 
 

 
The auction of the Finnish Numismatic Society  
will be held on saturday the 19th of September 
2020. in the internet only www.philabid.fi/sny.  
Also a link to the auction is found at our site 
www.snynumis.fi. Bidding time ends at 18.00 

local time precisely or 5 minutes after the  
last bid for a lot. We are sorry that again we 

are not able to organize a floor auction. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 



   
Postitse toimitettavat kirjalliset tarjoukset toimitetaan huutokaupanhoitajalle  17. 9. klo 18.00 
mennessä  osoitteella: 
Skriftliga anbud, som skall vara hos auktionsförrättaren  senast den 17 september  kl.18  sändes 
under adress:  
Mailed bids should arrive by the 17th of September at 6 PM Finnish time to our address: 
 

SNY / Juha Halén    e-mail: auctions@snynumis.fi 
Mechelininkatu 15 B 47    Puhelin 050 577 0301  Telefon 
00100 Helsinki 
 
Puhelimitse tai sähköpostilla toimitettavien kirjallisten tarjouksien tulee olla perillä viimeistäin  
18.9. klo 16.00 mennessä. 
Skriftliga anbud med e-post eller i telefonen skall vara hos auktionsförrättaren  senast den 18 
September kl.16  
Email and telephone bids should be transferred by the 18th of September at 4 PM Finnish time  
 
Huutokauppaohjelman kautta tulevien tarjousten tulee olla perillä viimeistään 19.9.2020 klo 18.00 
mennessä mutta tarjousaika jatkuu 5 minuuttia kulloiseenkin kohteeseen tulleen viimeisen 
tarjouksen jälkeen. 
Anbud till auktionsprogrammet skall anlända senast den 19 September kl 18.00. men fortsätter 5 
minuter efter det senast inlagda anbudet. 
Bids transferred using our auction programme should be ready by the 19th of September at 18 
o´clock precisely. However, bidding for each lot will continue after the last bid and closes after 5 
minutes.  
   
Tavattavissa  / Anträffbar                            arkisin / vardagar  klo / kl  10.00 – 17.00  
   
Yhdistys ei järjestä salihuutokauppaa syyskuussa. Kohteet ovat internettarjouksissa valitun 
toimitustapavaihtoehdon mukaan noudettavissa sopimuksen mukaan tai postitetaan huutokaupan 
jälkeen. Kaikki yli 500 € arvoiset lähetykset vakuutetaan. Kohteiden ostaja menettää oikeuden 
ostamiinsa kohteisiin ellei hän ole suorittamut kohteiden maksua 20 päivän sisällä huutokaupasta, 
kirjallisten tarjousten osalta laskun päiväyksestä tai postiennakkolähetyksen lähetyspäivästä 
lukien. 
 
Vi håller ingen salauktion i september. Efter överenskommelse kan objekten hämtas från kontoret, 
till utlandet sänder vi fakturan. Assurerade försändelser till Sverige har numera ett maximibelopp 
på 1000 €. Om objekten är inte betalade inom 20 dygn efter auktionen förlorar köparen sina 
rättigheter till de inköpta objekten räknat från auktionsdagen, gällande skriftliga anbud från 
räkningens datum eller postförskottbrevets datum.  
 
Before lots are sent to buyers they must be payed to full amount. We may send lots, but only within 
EU and according to the particular limitations of each country.  If a buyer fails to pay during 20 
days after the auction day the buyer loses all rights to the auctioned items, for absentee bids 
starting from the date of invoice.  
 
Чтобы получить лоты они должны быть оплаченными. Мы  можем их отправить, но только в 
пределах ЕС и условиями страны получателя, либо они остаются у нас и их можно собрать 
потом у офиса. Покупатель потеряет свои права на выкупленных лотов если они не 
оплачены в теченье 20 дней с дня аукциона, у заочных ставок с даты инвойса.  
 
Huutokauppasäännöt ja tarkemmat huutokauppaehtomme ovat nähtävissä 
kotisivuillamme snynumis.fi. 
 

































































 Luettelossa mainitut hinnat ovat lähtöhintoja.  
 Huomioi 16 %:n (sis. alv) ostajanmaksu saavutettuun hintaan ! 
 De i listan angivna priserna är minimipriser i euro.  
 Observera, att 16 % (inkl. mvs) tillkommer på klubbat pris ! 
 Prices shown are starting prices in euro.  
 Please note that 16 % (incl. VAT) will be added to the prices realized ! 

 
MINIMIKOROTUKSET    •    MINIMIFÖRHÖJNINGAR    •    MINIMUM INCREASES
     
                                -  100 €    =     5 € 1000 €    -   5000 €  =         50 € 
               100 €  -  500 €    =   10 €      5000 €    -  =    100 € 
               500 €  - 1000 €    =   20 €              
 

Kirjallisten tarjousten tulee noudattaa tätä asteikkoa. Skriftliga anbud bör iaktaga 
motsvarande intervaller. Mailed bids should be written according to this scale.  

 
KUNTOLUOKITUS • KVALITETSBETECKNINGAR • GRADES OF PRESERVATION 

 
00 Kiiltolyönti / Spegelglans / Proof 
 
0 Virheetön, täysin leimakiiltoinen  / Felfritt exemplar med stämpelglans  / Faultless and uncirculated 

Virheetön, ei pienintäkään taitosta / Felfritt helt utan vikningar / Faultless without folds 
 
01 Ei kulumisen jälkiä, pinta ehjä, leimakiiltoinen, mutta raha voi olla tummunut / Inga spår av 

förslitning, ytan oskadd med stämpelglans, men möjligen med mörk ton / No traces of wear, 
surface undamaged but the coin may possibly be darkly toned 
Kerran taitettu, puhdas paperi / En vikning, sedelpappret rent / Paper as new but with one fold 

 
1+ Korkeimmissa kohdissa hyvin pieniä käsittelyn jälkiä, muuten yksityiskohdat terävät / Trots små   

spår av hantering detaljernas skärpa oförändrad  / Minimal traces of wear only in the highest details 
Kahdesti taitettu, paperi vielä kova / Två vikningar, sedelpappret ännu friskt / Folded two times, 
paper still remainds new 

 
1 Tasaisesti kulunut korkeimmista kohdista, lähes kaikki yksityiskohdat selvät / Jämnt förslitet, 

nästan alla detaljer tydliga / Even wear over the highest parts, most details clear 
Useammin taitettu, paperi vielä ehjä, mutta pehmeähkö / Flera vikningar, pappret felfritt men 
börjar mjukna / More folds, paper smooth but undamaged 

 
1? Kulunut, yksityiskohdat epäselvät / Förslitet, detaljer otydliga / Weared, details start to wanish  

Useita taitoksia, keskellä usein reikä, repeytymiä, paperi pehmeä / Många vikningar, pappret mjukt 
med ev. hål, riss osv. / Many folds, paper soft, often with a central hole 

 
2        Huomattavan kulunut, teksti pääosin vielä luettavissa / Kraftigt förslitet, texten ännu läsbar       
 A poor example but text still visible for the most part 

Repaleinen tai paloja puuttuu, likainen / En trasig och smutsig sedel, delar kanske fallit bort / 
Teared and untidy, even small parts missing 
 

****************************************************************** 
Kohteet seuraavaan huutokauppaan 21.11.2020 on toimitettava huutokaupanhoitajalle 
15.10.2020 mennessä. 
Objekten till följande auktion den 21 november 2020 bör inlämnas till auktionsförrättaren senast 
den 15 october 2020. 
Objects intended to be sold at the following auction the 21st of November 2020 should be 
commissioned by the 15th of October 2020.    
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Suomen Numismaattinen Yhdistys (SNY) on perustettu vuonna 1914. Yhdistys on maamme 
vanhin, vakavarainen ja sillä on yli 1 200 jäsentä. Yhdistyksen toimitilat sijaitsevat 

Helsingissä Mechelinin-kadulla. Yhdistyksellä on erittäin hyvä maine, ja noin 95 % jäsenistä 
pitää Yhdistyksen järjestämiä huutokauppoja hyvinä tai erittäin hyvinä. Yhdistyksen 
huutokaupat ovat johtavia sekä Suomessa että Pohjoismaissa. Huutokauppojen lisäksi 
yhdistys julkaisee Numismaattista Aikakauslehteä, tukee numismaattista tutkimusta ja 

järjestää kerhoiltoja sekä muita alan tapahtumia.

Yhdistyksen huutokaupanhoitaja jää eläkkeelle vuoden 2021 toukokuussa.  
Yhdistys etsii hänen seuraajakseen

HUUTOKAUPANHOITAJAA

vakinaiseen ja täysipäiväiseen työsuhteeseen alkaen 1.1.2021 tai sopimuksen mukaan.

Huutokaupanhoitajalta toivomme seuraavia ominaisuuksia: 

– Laaja-alaista numismatiikan osaamista ja/tai vahvaa halua kehittyä laaja-alaiseksi  
osaajaksi

– Hyvää englannin ja riittävää ruotsin kielen taitoa, venäjän ja muiden kielten taito  
katsotaan eduksi

– Rehellisyyttä, huolellisuutta, aloite- ja yhteistyökykyä sekä asiakaspalveluhenkisyyttä

Yhdistys tarjoaa huutokaupanhoitajalle:

– Pysyvän ja vakituisen työn
– Näköalapaikan suomalaisen numismatiikan huipulla
– Peruspalkan sekä saavutettuihin tuloksiin perustuvan tulospalkkion
– Perehdytyksen, asiantuntijajäsenien tuen, oman huoneen ja ammattimaiset  

työvälineet

Hakijalla ei saa olla työsuhteen alkaessa omaa numismaattista liiketoimintaa tai muita  
eturistiriitoja Yhdistyksen toiminnan kanssa. 

Vapaamuotoiset kirjalliset hakemukset palkkatoivomuksineen pyydetään 4.10.2020  
mennessä sähköpostilla osoitteeseen . Kyselyihin vastaa Yhdistyksen  
varapuheenjohtaja Juha Hyötyläinen (050 917 9978).



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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