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Teamsin käyttö
• Yhdistys pyrkii käyttämään Teamsiä kokouksissa, jotta 

osallistuminen laajalti Suomesta on mahdollista

• Suositus on pitää mikrofoni suljettuna muutoin kuin 
kysyessä / puhuessa ->

• Kamera voi halutessaan pitää päällä tai pois päältä

• Kommentoida ja puhua voi vapaasti, saa myös viitata 
jos haluaa

• Kirjoittamalla kommentointi myös mahdollista

Kamera päällä / 
pois päältä 

Mikrofonin 
hiljentämisnappi

Viittaaminen
Esitysten 
jakaminenKirjoittamalla 

kommentointi



Eurokerho
• Kerhon aloituskokous pidettiin Lahden Seurahuoneella 22.8.2020.
• Perimmäinen syy tämän kerhon perustamiseen oli, että saataisiin Suomessa 

eurokeräilijöiden tietotaitoa yhdistettyä, tietoa jaettua ja uusia ihmisiä innostumaan 
eurokeräilystä.

• Kerho pyrkii jakamaan eurotietoutta sekä laadukkaan nettisivuston että kerhoiltojen kautta. 
Jokaisessa kerhoillassa on oma teema, johon jäsenistö voi vaikuttaa.

• Avaamme SNY:n nettisivujen yhteyteen oman euro-osion, jossa jaamme tietoutta kolikoista, 
sarjoista, seteleistä, jne.

• Tulemme käyttämään myöskin SOMEn eri kanavia esim. uusien julkaisujen tiedottamiseen tai 
euroja koskevaan numismaattiseen keskusteluun.



Eurokerhon kokoukset 2020 - 2021
1. Kokouksen aiheena 1.10.2020 on:

• Kerhon aktiivien esittäytyminen 
• Kokoukseen osallistujien esittäytyminen ja toiveet kerhon toiminnalle.
• Kerhon tulevaisuuden suunnitelmat.
• Tulevien nettisivujen sisällön rakenne ja SOME kanavien/ajatuksien esittelyä.
• Euroaiheisien luetteloiden vertailua.
• Eurokerhon kirjaston rakentaminen kerholaisten yhteiseen käyttöön.

2. Kokouksen aiheena (11/12.2020) on käyttökolikoiden (1 c - 2 €) kerääminen yleisesti.
3. Kokouksen aiheena (1/2.2021) on 2002 sarjan eurosetelit (5 € - 500 €), SETEC Oy:n 

painamat setelit ja euroseteleiden kerääminen yleisesti.
4. Kokous (3/4.2020) käsittelee perusteita, joita keräilijä joutuu huomioimaan keräilyssä mm. 

• Miten kolikoita ja seteleitä tulee käsitellä oikeaoppisesti ja miten niitä on paras säilyttää.
• Kuntoluokitusten vertailua muiden maiden käyttämiin järjestelmiin.
• Suomalaiset ja ulkomaalaiset nettisivustot ja sovellukset, joista saa eurotietoutta.



SNY:n Eurokerhon nettisivut
• Laajaa informatiivista tietoa eurokeräilystä ja euroihin liittyvää tietoa.
• Blogikirjoituksia euroista. Blogikirjoituksia voivat jäsenet tehdä myös itse tai ehdottaa 

sisältöjä. Tarkoitus on lähestyä euroja tavallisen keräilijän näkökulmasta.
• Kolikoista esim. seuraavia aiheita laitamme nettiin:

• Uusista erikoiskakkosista pyrimme saamaan sisällön ensimmäisenä sivuille
• Teemme listauksen ilmestymisajankohdan mukaisesti ja kolikot löytyvät myöskin maittain
• Kaikista kolikoista on kuvat (suurennosmahdollisuus) ja lisäämme vielä varianteista omat kuvat
• Esittelemme hieman kolikon aihettakin muutamalla lauseella
• 1 c - 2 € kolikoista pyrimme luomaan maittain taulukot lyöntimäärineen
• Virallisista julkaisuista tiedot lyöntimäärineen
• Rahapajojen, rahamestareiden ja suunnittelijoiden merkintöjen selitykset
• Syrjätyyppien A ja B kuvat ja niiden tunnistaminen
• Harvinaisimmat käyttökolikot
• Eurokolikoiden teknisiä tietoja



SNY:n Eurokerhon nettisivut
• Seteleistä esim. seuraavia aiheita laitamme nettiin:

• Esittelemme seteleiden kaksi eri sarjaa, 2002- ja Europa-sarjan
• Suomen tilaamat L-setelit ja SETEC Oy:n painamat setelit
• Allekirjoitukset ja kirjainkoodien taulukot
• Harvinaisimmat eurosetelit
• Virheelliset eurosetelit
• Euroseteleiden teknisiä tietoja

• Taulukko, jossa on ilmoitettu mitä kirjoja kerhon kirjastosta löytyy juuri nyt.
• Pyrimme kokoamaan sivuista sellaiset, joista löytyisi kaikki se tieto mikä keräilijää kiinnostaa 

euroissa. Näistä sivujen aiheista otamme mielellään ideoita vastaan ja vapaaehtoisiakin 
sivuja rakentamaan. Yhdessä tehden tästä tulee erinomainen ja parhaiten keräilijöitä 
palveleva kokonaisuus.

• Kolikoiden ja sarjojen arviohintoja emme tule laittamaan sivuille, hinnat löytyvät luetteloista.
• Kaikki tämä tapahtuu vaiheittain, koska tätä tehdään vapaaehtoispohjalta harrastuksena.



SNY:n Eurokerhon Blogisivut
• Teemme blogi kirjoituksia sivulle, jotka käsittelevät eurokeräilyä harrastajan näkökulmasta tai 

mitä tilanteita eurojen kanssa on tullut vastaan. Tässä esimerkkejä blogi otsikoista mitä 
tuleman pitää.
• Keräilyn aloitus lompakkorahoista.
• keräilyn muuttuminen vakavammaksi, miten mopo lähti keulimaan.
• Maksamisen vaikeudet Suomessa 1 c ja 2 c kolikoilla.
• Miten poliisit pysäyttelivät suomalaisia Keski-Euroopan liikenteessä ja kyselivät suomalaisia kolikoita.
• Kokemuksia tuotteiden hankkimisesta esim. ulkomaisista lähteistä.

Nämä ovat vain ajatuksia joista voisi kirjoittaa enemmänkin. Hyviä kirjoituksia otetaan mielellämme vastaan. 
Blogi kirjoituksissa ei tarvitse olla tieteellistä faktaa vaan niitä voi kirjoittaa suoraan tapahtuneista jutuista. 
Kirjoittamisen kynnys madaltuu huomattavasti.



SNY:n Eurokerhon SOME kanavat
• Alustavasti olemme miettineet, että tulemme käyttämään SOME:ssa Facebookia ja 

Instagramia. 
• Ehkä myös Twitteriä, tubettamista ei vielä suunniteltu.

• Näillä SOME sivustoilla olisi tarkoitus informoida esim. tulevista julkaisuista ja pitää euroihin 
liittyvää keskustelua yllä.

• Eurokerho keskittyy jäsenistönsä valistustyöhön, kaupankäynti sitten huutokaupoissa.
• Uusimmista blogeista tulee linkki Facebookiin, samoin nettisivujen uusista sisällön 

päivityksistä.
• Jaamme keräilyä auttavia linkkejä.



2020 ilmestyneet Euro aiheiset katalogit
• €uro-Catalog 2020 1. painos (Suomi)
• Eurokerääjän Aapinen 4. painos (Suomi/Englanti)
• DIE 2-EURO-MÜNZEN 11. painos (Saksa)
• EURO MÜNZKATALOG 19. painos (Saksa)
• Leuchtturm CATALOGUE EURO 2020 15. painos (Englanti)
• 2 EURO MÜNZENKATALOG 6. painos (Saksa)
• KATALOG DER 0-EURO-SOUVENIRSCHEINE 2. painos (Saksa, Englanti ja Ranska)



€uro-Catalog 2020
Plussat +

• Hyvät värikuvat käyttökolikoista.
• Suomenkielinen.
• Jaottelu maittain.
• Lyöntimäärien jaottelu laatuluokittain.
• Seteleiden arviohinnat painolaatoittain, perustuen

julkisiin toteutuneisiin hintoihin.
• Saatavuus lähes kaikista alan liikkeistä.
• Kolikoista ja seteleistä hyvät alkutekstit.
• Edullinen.
• Kahden numismaattisen yhdistyksen yhteistyössä

tekemä katalogi.
• Kolikot ja setelit ovat eripuolilla kirjaa.

Miinukset -
• Sivuissa pitäisi olla esim. sivunumeron vieressä tieto

minkä maan kohdalla ollaan. Hieman haasteellinen
selata katalogia.

• Kolikoiden luettelohinnat todellisiin hintoihin hieman
korkeammat joissan tapauksissa.

• Katalogista huomaa, että se on 1. painos. Muutamia
lapsuksia löytyy. Korjataan seuraavaan.



EUROKERÄÄJÄN 
AAPINEN
Plussat +

• Jo 4. painos.
• Hyvät värikuvat käyttökolikoista.
• Kolikoista ja seteleistä hyvät alkutekstit.
• Hyviä havainnekuvia kolikoiden ja seteleiden

virheellisyyksistä.
• Suomen- ja englanninkielinen.
• Lyöntimäärien jaottelu laatuluokittain.
• Seteleiden arviohinnat painolaatoittain.
• Saatavuus muutamista alanliikkeistä.
• Edullinen.

Miinukset -
• Hintataso todellisiin hintoihin korkeahko, mutta

suuntaa-antava.
• Virallisten BU-sarjojen luettelo puutteellinen.
• Yhteislyöntien lyöntimäärät ja hinnat puutteelliset.



DIE 2-EUROMÜNZEN
Plussat +

• Suuret värikuvat kolikoista.
• Kirja laadukkaasti valmistettu.
• Jaottelu maittain.
• Laatuluokat jaoteltuna.
• Hyvät värikuvat eri julkaisuista harvinaisuuksineen.
• Hyvät saksankieliset alkuteksit.
• Rahapajamerkinnät hyvin esiteltynä.

Miinukset -
• Saksankielinen, mutta selkeä luettava kuitenkin.
• Saatavuus Saksasta.
• Kallis.
• Lyöntimäärissä on pientä heittoa muihin hyviin

katalogeihin.



EURO 
MÜNZKATALOG
Plussat +

• Kirja laadukkaasti valmistettu.
• Jaottelu maittain.
• Kaikki viralliset julkaisut ovat esiteltynä teemoittain

ja laatuluokittain.
• Kolikoiden kuvat ovat todellisessa mittakaavassa.
• Julkaisuajakohta ilmoitettu tarkasti kolikoille ja 

sarjoille.
• Hintataso lähellä totuutta.
• Rahapajamerkinnät hyvin esiteltynä.
• Tarkin ja ammattimaisesti tehty katalogi.
• Mielestämme paras ja kattavin katalogi kolikoista.

Miinukset -
• Mustavalkoiset kuvat.
• Saksankielinen, mutta silti selkeä luettava.
• Saatavuus Saksasta.
• Ohut paperi.
• Kallis, mutta hinta- laatusuhde kuitenkin hyvä.



Leuchtturm 
Catalogue Euro
Plussat +

• Hyvät värikuvat käyttö- ja juhlakolikoista.
• Bu- ja Proof sarjoista paljon kuvia. (ei kaikkia)
• Seteleistä kuvineen hyvät perustiedot.
• Englanninkielinen.
• Jaottelu maittain.
• Saatavuus lähes kaikista alan liikkeistä.
• Edullinen.

Miinukset -
• Lyöntimäärät ei kaikilta osin kovin tarkkoja.
• Luettelohinnat todellisiin hintoihin kaksinkertaisia

monissa tapauksissa.
• Virallisten BU-sarjojen luettelo puutteellinen.
• Käyttökolikoiden laatuluokat puuttuvat. 

(UNC/BU/Proof)
• Kirja vaatii kolikoiden “lukutaitoa”, jotta tarkat

lyöntimäärät löytyvät.



2 EURO
MÜNZENKATALOG
Plussat +

• Hyvät värikuvat 2 € käyttö- ja juhlakolikoista.
• Laatuluokat jaoeteltuna.
• Jaottelu maittain.
• Edullinen.

Miinukset -
• Lyöntimäärät ei kaikilta osin kovin tarkkoja.
• Saatavuus Saksasta.
• Ei kuvia 2 €:n muista julkaisuista.
• Saksan kielinen



KATALOG DER  0-Euro-
SOUVENIRCHEINE
Plussat +

• Hyvät värikuvat 0-euroista.
• Hyvät alkutekstit kolmella kielellä.
• Englannin-, saksan- ja ranskankielinen.
• Jaottelu maittain.
• Todella selkeä katalogi.
• Edullinen.

Miinukset -
• Saatavuus Saksasta.
• Vanhenee nopeasti, kun julkaisutahti on kova. 

Edellinen painos 2018.



Eurokerhon kirjasto jäsenille

• Haluamme rakentaa kattavan kirjaston kirjoista ja luetteloista jäsenten 
hyödynnettäväksi.

• Kirjoista ja luoetteloista saadaan hyvää taustamateriaalia kerhoiltojen 
esitelmien rakentamiseen.

• Pyrkimyksemme on, että eurooppalaista kirjallisuutta saisi suoraan 
suomalaisilta jälleenmyyjiltäkin.

• Netissä tarjonta vaihtelee ja tieto muuttuu. Kirjoissa se pysyy.
• Esim. hinnanvaihteluja pystyy seuraamaan kirjoista hyvin, jos on luettelo 

jokaiselta vuodelta.



Eurokerhon tulevaan kirjastoon
• €uro-Catalog (2020) 1. painos (Suomi)

• Kirjastossa 1. painos

• Eurokerääjän Aapinen (-10, -12, -15, 20) 1-4 painokset (Suomi/Englanti)
• Kirjastossa 1-4 painokset

• DIE 2-EURO-MÜNZEN (2010-2020) 1-11 painokset (Saksa)
• Kirjastossa 8-11 painokset

• EURO MÜNZKATALOG (2002-2020) 1-19 painokset (Saksa)
• Kirjastossa 15-19 painokset, tulossa lisää tänä vuonna

• Leuchtturm CATALOGUE EURO (2006-2020) 1-15 painokset (Englanti/Saksa)
• Tulossa 1-3, 5, 8, 15-17 painokset, tulossa lisää tänä vuonna

• 2 EURO MÜNZENKATALOG (-08, -10, -11, -14, -19, -20) 1-6 painokset (Saksa/Englanti)
• Kirjastossa 1. painos ja tulossa 3-6 painokset



Eurokerhon tulevaan kirjastoon
• Die €uro-Münzen (2001-2018) 1-17 painokset (Saksa)
• MÜNZKATALOG VATIKAN (2015-2016) 1-2 painokset (Saksa)
• Katalog der 2 Euro Gedenkmünzen (?, -16) 1-2 painokset (Saksa)
• LES  EUROBILLETS (-07, -09, -11, -13) 1-4 painokset (Ranska)

• Tulossa 1-4 painokset

• ENSIMMÄISET EUROT – Eurosetelisarjan synty, liikkeeseenlasku ja ensi vuosikymmen
• Kirjastossa

• KATALOG DER 0-EURO-SOUVENIRSCHEINE (-18, -20) 1-2 painokset (Saksa, Englanti ja Ranska)
• Kirjastossa 1. painos ja tulossa 2. painos 

Jos teillä on tiedossa muita hyviä kirjoja tai katalogeja euroihin liittyvää, niin otamme tietoa 
mielellämme vastaan ja pyrimme hankkimaan kirjastoon.



Vapaa keskustelu
• Mitä jäsenistö haluaa Eurokerholta?
• Toiveita mistä aiheista esitelmiä pidettäisiin?
• Toiveita nettisivuista ja sen tarjonnasta?
• Toiveita SOME kanavista ja niiden sisällöstä?
• Halutaanko yhteisiä tilaisuuksia esim. jonkun tapahtuman yhteyteen?
• Halutaanko järjestää messumatkoja esim. Berliiniin?
• Muita ajatuksia?


