
 

Hei, 

Vuoden 2020 viidennessä jäsenkirjeessä käsittelemme seuraavaa SNY:n huutokauppaa n:o 
416. ja sen sisältöä, uutta vasta perustettua SNY:n Eurokerhoa, huutokaupanhoitajan hakua, 
uusien Suomen autonomian ajan metallirahojen artikkelien uudelleenjulkaisua, päivityksiä 
kerhotoimintaan sekä jäsenuutisia. 

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila vaikuttaa edelleen Suomen Numismaattisen 
Yhdistyksen toimintaan. Yhdistys ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon 
viranomaismääräykset ja toimii muutenkin vastuullisesti tällaisena poikkeuksellisena aikana. 
Nykyisten suositusten mukaan yleisötilaisuuksia voi järjestää, mutta järjestäjällä on vastuu 
turvatoimista ja tilaisuuden turvallisuudesta.  

SNY:n 19.9.2020 päättyvä 416. salihuutokauppa päätettiin järjestää pelkästään 
nettihuutokauppana, tällä pyritään varmistamaan huutokaupan asiakkaiden turvallisuus 
sekä tasapuolinen kohtelu. Yhdistys seuraa sekä asiakaspalautetta että 
koronavirustilannetta, ja sen perusteella päätetään kuinka seuraavissa huutokaupoissa 
toimitaan. On kuitenkin selvää, että salihuutokauppoihin palataan heti, kun se on riittävän 
turvallisesti mahdollista.  

Yhdistyksen toimitilat Mechelininkadulla ovat auki kuten ennenkin. Jäsenistöä pyydetään 
kuitenkin vallitsevan tilanteen takia välttämään turhia käyntejä toimitiloissa. Kaikista 
tapaamisista pitää erikseen sopia toiminnanjohtajan tai huutokaupanhoitajan kanssa. 

Terveyttä ja hyvää alkanutta syksyä kaikille. 

  

SNY:n huutokauppa 416. – Päättymispäivä 19.9.2020 
  

SNY:n 416. huutokauppa on avattu, ja siihen voi tehdä huutoja aina 19.9.2020 kello 18 
saakka.  

Huutokauppaan voi osallistua oheisen linkin kautta: LINKKI 

Huutokaupan huutokauppalista on lähetetty (tai pian tulossa) jäsenille Numismaattisessa 
Aikakauslehdessä ja sen voi nähdä myös huutokauppaohjelmassa. Huutokaupassa on paljon 
mielenkiintoisia kohteita. Esittelemme niistä ohessa joitakin. 

  
4 taalerin plooturaha 1733 Avesta 



  
Kohteena 18 on harvinainen 4 taalerin Avestassa valmistettu plooturaha vuodelta 1733. 
Sana plootu tulee ruotsin sanasta plåt, joka suomennettuna tarkoittaa levyä. Plootut ovat 
suurikokoisia, kuparista valmistettuja metallirahoja. Plootuja käytettiin Ruotsissa vuosina 
1644–1777 hopearahojen asemesta, koska kuparin saatavuus oli Ruotsissa merkittävästi 
parempi kuin hopean. Plooturahojen aikana Suomi oli osa Ruotsin kuningaskuntaa, joten 
plooturahalöytöjä tuolta ajanjaksolta on tehty myös Suomessa lukuisia. 
  
Plootut olivat huomattavan suurikokoisia ja raskaita, sillä kupari oli arvoltaan halvempi 
metalli kuin hopea. Tämä 4 taalerin plooturaha on valmistettu Kuningas Fredrik I:n (1720-
1751) aikakaudella. 4 taalerin plooturaha on nimellisarvoltaan suurin Fredrik I:n aikakauden 
plooturaha ja sen paino on 3,025 kiloa. Plooturahan leimoissa oleva tunnus FRS on latinaa, 
ja viittaa Fredrik I:een (FRS = FRIDERICUS I REX SVECIAE). Lisätietoja Ruotsin kuninkaallisen 
rahakabinetin sivustolla: 
http://www.myntkabinettet.se/fakta/galleri/mynt_1/nyare_tid/fredrik_i_1/fredrik_i_platm
ynt 
  
Kohteen 18 lähtöhinta on 600 euroa, ja sen kuntoluokka on 1+. 

 

 5 markkaa 1909 von Collan-Müller n:o 8251421  

Kohteena 512 on myynnissä Suomen suuriruhtinaskunnan ajan seteli vuodelta 1909. Hyvin 
harvinaisen B-kirjainsarjan setelit (sarjanumerot B8208001-B8270000) on toimitettu vuonna 



1913, ja ne valmistettu erillisenä eränä kirjaimettomista seteleistä hiukan tavallista 
vahvemmalle setelipaperille. Erillisestä ja pienestä valmistuserästä johtuen B-kirjainsarjan 
setelit ovat hyvin harvinaisia verrattuna esimerkiksi kirjaimettomiin suuriruhtinaskunnan 
ajan 5 markan seteleihin. SNY:n keräilijän oppaassa B-kirjainsarjan ovat SNY numerolla 
130.4.  

Kun vuoden 1909 5 markan seteliä tarkemmin tarkastelee huomaa, että se on kala-aiheinen. 
Setelin etupuolella on kala-aiheilla koristeltu kehys ja sen keskellä medaljonki, jota 
kehystävät kalat. Setelin takapuolella kalastaja-aiheinen medaljonki sekä Suomen vaakuna 
kaislojen ympäröimänä. 

Kohteen 512 kuntoluokka on 1, ja sen lähtöhinta on 600 euroa. 

 

Vapaudenristin 1. luokan Mannerheimristi 

Kohteena 610 on myynnissä hyvin harvinainen Vapaudenristin 1. luokan Mannerheimristi. 
Risti on kullattua tompakkia ja mustaa emalia, ja sen koko on 49 x 49 mm. Kohde on 
numeroimaton, leimaamaton ja jakamaton kappale, ja se on Tillanderin valmiste. 
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 610 lähtöhinta on 20 000 euroa, ja sen kuntoluokka on 01 (huomaa, että Numismaattiseen 

Aikakauslehteen kuva oli tullut vahingossa peilikuvana, alla kuva näkyy oikein): 



 

Pyhän Karitsan suurristin komentajamerkki ja rintatähti 

Kohteena 616 on huutokaupattavana hyvin harvinainen Pyhän Karitsan suurristin 
komentajamerkki ja rintatähti. Ristissä on Tillanderin hopealeimat vuodelta 1970 ja 
rintatähdessä vuodelta 1969. Ristin keskustaan on kuvattu valkoiselle pohjalle Pyhän 
Karitsan kullattu vertauskuva ja ristin aukeamiin kullatut kuusisiipiset serafit. 

Pyhän Karitsan ritarikunta (PKR) on Suomen ortodoksisen kirkon vuonna 1935 perustama ja 
hallinnoima hengellinen ritarikunta. Ritarikunta on myös Suomen ainoa puolivirallinen 
ritarikunta, jolla viitataan siihen että se on muun yhteisön kuin valtion ylläpitämä. 

Kohteen 616 lähtöhinta on 1500 euroa, ja sen kuntoluokka on 01. 



 

Eurokerho perustettu 

Jäsenistön jo pitkään toivomana SNY on perustanut Eurokerhon, kerhon toiminta alkaa 
syksyllä 2020. Eurokerho on SNY:n 7. toiminnassa oleva kerho. Kerhon vetäjänä toimii SNY:n 
pitkäaikainen jäsen Marko Manninen (eurokerho@snynumis.fi), joka on ollut tekemässä 
tänä vuonna ilmestynyttä uutta suomalaista €uro-catalog eurojen luetteloa ja hinnastoa. 
Kerhon perustajiin ja työryhmään kuuluvat myös Pekka Alatalo, Juha Pöllänen, Jukka 
Konttinen ja Aki Tsupari. Kerhon työryhmän jäsenet ovat eri puolilta Suomea, ja onkin 
luontevaa että kerho pyrkii perinteisten kerhotapahtumien lisäksi järjestämään 
etätapaamisia Microsoft Teamsissä ja kehittämään digitaalisia sisältöjä. 

Kerhon päätehtäviksi on suunniteltu muun muassa seuraavia: 

 Yleinen eurotietouden ja eurokeräilyn edistäminen 
 Järjestää 4 kertaa vuodessa euroihin liittyvä keskustelu- ja esitelmätilaisuus, johon 

mahdollista osallistua myös Teams-kokouksena 
 SNY:n Keräilijän oppaan euro-osion ylläpito, kehittäminen ja hinnoittelu 
 Ylläpitää eurokeräilyyn keskittyvää osiota nettisivuissa (snynumis.fi/euro), jossa 

mukana erilaista digitaalista sisältöä eurojen keräilijöille 
 Blogitoiminta sekä some-sisällöt 

  
Ensimmäinen kerhon tapaamisen ajankohta on 1.10.2020 kello 18, jolloin aiheena on:  
Eurokerhon aloitus- ja suunnittelukokous 

Tilaisuus järjestetään yhdistyksen tiloissa Mechelininkadulla, ja siihen on mahdollista 
osallistua myös Microsoft Teams – etäkokouksena. Ilmoittaudu tapahtumaan etukäteen 
sihteeri@snynumis.fi, jotta osaamme varata turvallisen määrän paikkoja yhdistyksen tiloissa 
tai voimme lähettää Teams-linkin etäosallistujille.  



Tervetuloa kaikille mukaan osallistumaan ensimmäiseen kerhotapahtumaan!  

Myös kerhon työryhmään haetaan lisää kiinnostuneita jäseniä, ja työryhmään voi 
ilmoittautua mukaan kerhon vetäjälle. 

  

SNY hakee huutokaupanhoitajaa 

Yhdistyksen huutokaupanhoitajana vuodesta 2014 lähtien toiminut Juha Halén on jäämässä 
vuoden 2021 puolivälissä eläkkeelle. Näinollen yhdistys hakee hänen tilalleen vakituiseen 
työsuhteeseen huutokaupanhoitajaa. 

  

Ohessa huutokaupanhoitajan tehtävän hakuilmoitus: 

  
  

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-alainen numismatiikan osaaminen ja/tai vahva halu kehittyä laaja-alaiseksi osaajaksi 
 Hyvä englannin ja riittävä ruotsin kielen taito, 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 sihteeri@snynumis.fi.  Kyselyihin vastaa Yhdistyksen varapuheenjohtaja 
Juha Hyötyläinen (050 917 9978). 

  

Autonomian rahat keräilykohteena – artikkelisarjan 
uudelleenjulkaisu 

Olemme saaneet valmiiksi Hannu Männistön 1990-luvulla Numismaattiseen 
Aikakauslehteen tekemän artikkelisarjan päivittämisen ja digitoinnin 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 kuusi artikkelia, eli autonomian ajan penni, 
viiden pennin, kymmenen pennin ja markan, kahden sekä kymmenen markan rahojen 
artikkelit. Artikkelit ovat luettavissa Yhdistyksen nettisivuilla. 

Nyt kaksi viimeistä artikkelia on saatu valmiiksi, eli Kaksikymmentäviisipenniset 1865-1917 
keräilykohteena sekä Viisikymmentäpenniset 1864-1917 keräilykohteena. Molemmat 
artikkelit käyvät läpi rahojen historiaa sekä esittelevät muun muassa variantteja. Ohessa 
linkit uusiin artikkeleihin: 

 Viisikymmenpenniset keräilykohteena: https://snynumis.fi/viisikymmenpenniset-1864-
1917-kerailykohteina/ 

 Kaksikymmentäviisipenniset keräilykohteena: 
https://snynumis.fi/kaksikymmentaviisipenniset-1865-1917-kerailykohteena/ 
  

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/ 

 Kymmenpenniset keräilykohteina - https://snynumis.fi/kymmenpenniset-1865-1917-
kerailykohteina/ 

 Markat keräilykohteina: https://snynumis.fi/markat-1864-1915-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. Sarja on nyt kokonaisuudessaan 
julkaistu. Jatkossa artikkelien sisältöä on tarkoitus päivittää, kun uutta tietoa rahoista 
saadaan nettisivuston tulevassa Keräilyosiossa. 

Jos sinulla tai tuttavallasi on mielenkiintoista, mahdollisesti puuttuvaa, tietoa artikkelien 
rahoista, ota yhteyttä sihteeri@snynumis.fi.  

  

Päivityksiä kerhotoimintaan 
Yhtenä päätoimintamuotona SNY:llä on ollut aktiivista kerhotoimintaa jo 1960-luvulta 
saakka. Tällä hetkellä kerhoja on jo seitsemän eli: Antiikin kerho, Setelikerho, 
Kunniamerkkikerho, Seniorikerho, Rahakammiokerho, Turun kerho sekä uusimpana vasta 
perustettu Eurokerho (siitä lisää yllä). Kerhojen tarkoitus on koota yhteen samoista 
teemoista kiinnostuneita alueen harrastajia, keräilijöitä ja tutkijoita esitelmöimään, 
kuuntelemaan, keskustelemaan ja oppimaan lisää omasta mielenkiinnon kohteestaan. 
Kerhotoimintaan osallistuminen on kaikille jäsenille mahdollista. Usein kerhojen tapaamiset 
järjestetään iltaisin kello 18 yhdistyksen tiloissa Mechelinkadulla, mutta nyt virustilanteen 
vuoksi tapaamisia aletaan järjestämään myös Teams-etäpalavereina. Tämä mahdollistaa 
toivottavasti entistä laajemman osallistumisen kerhojen tapahtumiseen. Lähikuukausina 
kokeilemme eri kerhoissa miten etätapaamiset kiinnostavat jäsenistöä ja kuinka ne toimivat.  

Seuraavista kerhojen tapaamisista on jo sovittu: 

 Setelikerho – Seuraava esitelmänä on Antti Heinosen uuden kirjan julkistus 22.9.2020. 

 Antiikin kerho – 30.9 kello 18 – Rahan käyttö ennen vanhaan (alustus: Frida Ehrnsten) 

 Eurokerho – 1.10.2020 kello 18 - Aloituskokous ja toiminnan suunnittelua. Mahdollisuus 
osallistua ilmoittautumalla kapasiteetin puitteissa yhdistyksen toimitiloissa tai Teamsillä 
etänä. Ilmoittautumiset sihteeri@snynumis.fi 

 Turun kerho – 4.10 kello 17 Mallaskukossa. 

Jatkossakin ajankohtaisimmat tiedot kerhoiltojen sisällöstä ja ajankohdista löydät SNY:n 
nettisivuilta oheisen linkin kautta: https://snynumis.fi/yhdistys/kerhot/ 

  

Jäsenuutisia 

Yhdistykseemme on tämän vuoden aikana liittynyt lähes 50 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 jokunen kappale 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/ 

Jäsenkirje 4/2020: https://snynumis.fi/uutinen/sny-jasenkirje-4-2020/ 

  

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

 
 


