
 

Hei, 

Vuoden 2020 kuudennessa jäsenkirjeessä käsittelemme seuraavaa SNY:n huutokauppaa n:o 
417. ja sen sisältöä, vuoden 2021 huutokauppoja ja SNY:n uutta huutokaupanhoitajaa, 
jäsenetuna myytävää uutta Hallitus kansan kukkarolla kirjaa, päivityksiä kerhotoimintaan, 
Yhdistyksen syyskokousta, kuulutetaan valokuvauksesta kiinnostuneita sekä kerrotaan 
jäsenuutisia. 

SNY:n 21.11.2020 päättyvä 417. salihuutokauppa järjestetään koronaviruspandemian 
aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi 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.  

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

Terveyttä ja mukavaa syksyä kaikille! 

  

SNY:n huutokauppa 417. – Päättymispäivä 21.11.2020 
  

SNY:n 417. huutokauppa on avattu, ja siihen voi tehdä huutoja aina 21.11.2020 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, kuten kohteena 577 Vapaudenristin 2. luokan Mannerheim-risti, 
Tillanderin valmistama ja numeroimaton, lähtöhinta 5.000€. Ja kohteina 331 ja 332 on 1 
penniä 1864 kuntoluokissa 1-1+/1+ lähtöhintaan 2.200€ ja 1?/1?-1 lähtöhintaan 900€. 

Esittelemme lisäksi ohessa joitakin kohteita tarkemmin taustatietoineen. 

  
  



50 penniä 1876  
  
Kohteena 351 on erittäin harvinainen 50 penniä vuodelta 1876 (SNY 323). Rahan tarkkaa 
lyöntimäärää ei tiedetä, mutta se on hyvin pieni. Lyöntimäärä on joidenkin lähteiden 
(Numismaatikko 4/1984) vain 600 kappaletta, rahapajan tilastoissa rahan lyöntimäärästä ei 
kuitenkaan ole virallista tietoa. 
 
Vuoden 1876 pienilyöntisten 25-ja 50-pennisten synty-ja jakeluhistoriasta ei myöskään ole 
täyttä varmuutta. Rahat ovat joidenkin lähteiden mukaan keisarin “heittorahoja”, joita 
heittämällä yleisön joukkoon hallitsijat ovat perinteisesti pyrkineet hankkimaan 
kansansuosiota. Samana vuonna 1876 (katso seuraava kohde) Suomessa järjestettiin myös 
suuri Yleinen (teollisuus) näyttely, jossa erään teorian mukaan rahat olisivat olleet 
vaihtorahoina, muuten saatavilla tai tapahtuman yhteydessä keisarin jakamina 
“heittorahoina”. Tapahtumassahan oli kunniavieraana myös keisari Aleksanteri II, jolla 
epäilemättä halutessaan oli mahdollisuus järjestää kyseisen vuoden ylimääräinen rahojen 
lyönti.  
 
Joka tapauksessa vuoden 1876 50-pennin rahoja löytyy kaikissa kuntoluokissa, eli raha on 
aikanaan tavalla tai toisella joutunut myös normaaliin kiertoon. Näin ollen mistään 
rahapajasta jälkikäteen löytyneestä ja myöhemmin keräilijöille tulleesta rahasta ei ole kyse. 
  
Vuoden 1876 viisikymmenpennistä on myyty ensimmäisen kerran SNY:n huutokaupassa 
yhdistyksen kolmantena toimintavuotena 14.2.1916 21 markalla (nykyrahassa noin 67 
euroa). Silloisen rahan ostajana oli varianttien tutkijana tunnettu kapteeni C. A. R. Löfgren. 
Hinta ei silloin ollut kovin korkea, jota osittain selittää se, että se oli silloin vielä käypää 
rahaa. Nykyään raha on yksi harvinaisimmista Suomen metallirahoista, ja noin puolet 
harvinaisempi kuin saman vuoden myös harvinainen 25-pennin raha. 
  
Kohteen 351 kuntoluokka on 1/1-1+ ja sen lähtöhinta on 4.000 euroa. 
  

 

  



Suomen Yleinen Näyttely 1876 – hopeamitali 

Kohteena 563 on harvinainen Suomen ensimmäisen yleisen taide- ja teollisuusnäyttelyn 
hopeinen palkintomitali vuodelta 1876 (B II 187, D 832.1). 

Suomen yleinen näyttelö (huomaa mitalin vanha kirjoitusasu, jossa y:n sijasta näyttely sanan 
viimeisenä kirjaimena on ö) järjestettiin vuonna 1876, ja se oli Suomen ensimmäinen 
kotimaista teollisuutta ja taidetta esitellyt messutapahtuma. Tapahtuma järjestettiin 
Helsingin Kaivopuistossa alkaen 1.heinäkuuta ja se oli avoinna syyskuun puoliväliin saakka. 
Aloitteen näyttelyn järjestämisestä oli tehnyt J.V Snellman jo vuonna 1868, tosin katovuodet 
lykkäsivät tapahtuman järjestämistä. 

Näyttelyssä oli esillä muun muassa Suomessa valmistettuja maatalous- ja teollisuuskoneita, 
veneitä sekä höyryveturi. Kansantieteellisellä osastolla esiteltiin sisustettuja maalaiskoteja ja 
taidehallissa oli esillä suomalaisten taiteilijoiden teoksia. 

Näytteilleasettajia oli lähes 1 800 ja tapahtumassa oli noin 93 000 lipun lunastanutta kävijää. 
Näyttelyn kohokohta oli kaksi viikkoa avajaisten jälkeen, heinäkuun puolivälissä, kun keisari 
Aleksanteri II puolisoineen sekä kruununperillinen, tuleva keisari Aleksanteri III 
puolisoineen, vierailivat näyttelyssä.  

Mitalin on suunnitellut arkkitehti F. A. Sjöström, ja leimasimet on kaivertanut Lea Ahlborn. 
Mitalin halkaisija on 6,5 cm, ja se on hopeaa. Etusivulla on keisari Aleksanteri II:n muotokuva 
ja takasivulla istuva naishahmo soihtu kädessään. Naisen takana näkyy Helsingin 
Tuomiokirkko ja Kauppatorin rakennuksia. Takasivun reunaa kiertävät Suomen silloisen 
kahdeksan läänin vaakunat, joiden väliin on kuvattu erilaisia kauppaa ja teollisuutta 
edustavia esineitä. 

Kohteen 563 kuntoluokka on 01 ja sen lähtöhinta on 400 euroa. 

 

  



100 markkaa 1862 

Kohteena 455 on hyvin harvinainen 100 markkaa 1862 Langenskiöld – Rancken n:o C 026892 
(SNY 173.3). Seteli kuuluu C-sarjan ensimmäiseen painoerään vuodelta 1874, kyseisen 
vuoden setelit on painettu sarjanumeroilla C000001-C172000. 

Setelin etusivulla taustakuvana vinoneliöitä, joissa on Venäjän kotkavaakuna ja Suomen 
leijona. Etusivulla on kaksi medaljongia, joita kannattelevat männynoksilla seisovat 
kruunupäiset leijonat, ja joiden sisällä on poika ja tyttö. Setelin takasivulla on maisema 
Helsingistä mereltä nähtynä. Seteliin on kirjoitettu suomeksi, ruotsiksi ja venäjäksi teksti, 
jossa kerrotaan että Suomenmaan pankki maksaa setelistä vaadittaessa 100 markkaa 
hopeassa. Lisäksi setelin takapuolella on varoitukset seteleiden väärentämisestä samoilla 
kolmella kielellä.  

Kohteen 455 kuntoluokka on 1-1+, ja sen lähtöhinta on 2.500 euroa. 

 

 

SNY:n huutokaupat 2021 ja uusi huutokaupanhoitaja 
 

Vuodelle 2021 on suunniteltu tavanomaiseen tapaan 4 huutokauppaa, ja kevään 
huutokauppojen sovitut päivät ovat 13.2.2021 ja 24.4.2021. Koronavirustilanteesta riippuen 
huutokaupat järjestetään joko tuttuun tapaan Balderin Salissa Helsingissä, tai pelkästään 
netissä. Ajankohdat kannattaa merkitä kalenteriin jo nyt. Lisäksi yhdistys järjestää 1-2 
nettihuutokauppaa. 



Edellisessä jäsenkirjeessä etsimme SNY:lle uutta huutokaupanhoitajaa nykyisen 
huutokaupanhoitajan Juha Halénin jäädessä eläkkeelle. Uusi huutokaupanhoitaja on nyt 
löytynyt ja meillä on ilo ilmoittaa, että Janne Söderholm aloittaa SNY:n 
huutokaupanhoitajana vuoden vaihteessa. Janne Söderholm on 43-vuotias, ja on 
harrastanut numismatiikkaa aktiivisesti yli 20 vuotta. Söderholm harrastaa myös 
metallinetsintää, ja on tehnyt useita merkittäviä rahalöytöjä. Söderholmilla on paljon 
aiempaa kokemusta huutokaupanhoitajan tehtävistä Päijät-Hämeen numismaatikkojen 
paikallisyhdistyksessä. 

Siirtymäkaudella tammi-toukokuussa 2021 Juha Halén jatkaa SNY:n palveluksessa ja 
varmistaa tarvittavan osaamisen sujuvan siirron Janne Söderholmille. 

Toivotamme Jannelle onnea ja menestystä uudessa tehtävässä! 

 

Jäsentarjous: Hallitus kansan kukkarolla kirja 

Antti Heinoselta on ilmestynyt viides suomalainen seteliaiheinen kirja, ja sitä tarjotaan nyt 
SNY:n jäsenille jäsenetuna edulliseen 38 euron hintaan (norm. 58 euroa). Kirja on A4 kokoa, 
ja siinä on 255 sivua. Samalla on myös tilattavissa Heinosen aiempia kirjoja, joita on vielä 
muutamia kappaleita jäljellä. Koko kokoelma on erittäin laadukas ja kattava katsaus Suomen 
värikkääseen setelihistoriaan, ja on varmasti kiinnostavaa luettavaa kaikille numismaatikoille 
tai historiasta kiinnostuneille. Uusimmasta kirjasta, ja sen julkaisusta löytyy tarkempaa 
tietoa oheisen linkin kautta: 
https://www.rahamuseo.fi/tapahtumat/Tapahtumalistaus/hallitus-kansan-kukkarolla/ 

Antti Heinonen on tehnyt merkittävän kansainvälisen uran setelialalla, Euroopan 
Keskuspankissa ja Suomen Pankissa. Heinonen on myös pitkäaikainen SNY:n jäsen, ja hän 
vetää nykyään yhdistyksen setelikerhoa. Heinonen oli myös SNY:n puheenjohtajana vuosina 
1990-1995.  



Heinosen uudessa teoksessa ”Hallitus kansan kukkarolla – Seteleiden leikkaaminen 
vuosien 1945 ja 1946 vaihteessa” kuvataan Suomen setelihistorian dramaattisinta 
tapahtumaa, vuodenvaihteessa 1945–1946 toimeenpantua setelinleikkausta. Keskustelua 
seteleiden vaihdosta käytiin julkisuudessa pitkin vuoden 1945 syksyä. Varsinkin sen jälkeen 
kun toimenpidettä koskeva laki tuli eduskunnan käsiteltäväksi ja lehdet uutisoivat laajalti 
aiheesta, ajateltiin setelinvaihdon olleen kaikkien tiedossa. Seteleiden vaihdon toteutustapa 
eli niiden leikkaaminen tuli kuitenkin suurena yllätyksenä lähes kaikille. Lisäksi ilmeni, että 
erityisesti vähävaraisille ja haja-asutusalueella asuville koko seteleiden vaihto tuli 
yllätyksenä merkittävin seurauksin. Monille jäi tunne, että he menettivät puolet 
seteleidensä arvosta. Pelko uudesta setelinleikkauksesta jäi elämään seuraavien 
vuosikymmenten ajaksi ja aiheutti ajoittain laajalti paniikkireaktioita.   
  
Suomi oli sodan jälkeen elinkeinorakenteeltaan sekä viestintä- ja liikenneyhteyksiltään hyvin 
erilainen yhteiskunta kuin nykyisin. Se osaltaan selittää, miksi seteleiden vaihdon 
toimeenpanossa oli vaikeuksia ja miksi se koettiin epäoikeudenmukaiseksi.  
Kirja tarkastelee setelinleikkausta ja sen vaikutuksia useasta eri näkökulmasta. Se perustuu 
paljolti arkistomateriaaliin, jota ei ole aikaisemmin käsitelty julkisuudessa.  
  
Kirjaa myydään jäsenistölle hintaan 38 euroa.  
  



 
  
Myös Antti Heinosen aikaisempia kirjoja on samalla tarjolla jäsenistölle seuraavasti: 
  

 Viimeiset markat, 2012 – Suomen markkamääräiset setelityypit 1945–2002 (vain 
muutama kappale jäljellä) - 40 euroa 

 Ensimmäiset eurot, 2014‒ Eurosetelisarjan synty, liikkeeseenlasku ja ensi 
vuosikymmen - 30 euroa 

 Sodan ja rauhan rahat, 2016 – Suomen erikoinen setelihistoria 1917‒1945 - 40 euroa  
 Ruplista markkoihin, 2018 ‒ Suomen suuriruhtinaskunnan setelit 1812‒1898 - 40 

euroa. 
  
Lisäksi seuraavia kirjoja voi edelleen tilata, ja saada mukaan samaan toimitukseen: 

 Karjalan rahalöydöt, 2020 - 16 euroa 



 Uudenmaan rahalöydöt, 2017 – 5 euroa 
 Antellin valtuuskunnan rahaluettelot 1908-1936, 3 kirjaa – 20 euroa 

Kirjat voivat olla erinomainen idea vaikkapa joululahjaksi! 

Kirjatilaukset voi tehdä sähköpostilla osoitteeseen sihteeri@snynumis.fi. Tilaukseen lisätään 
postikulut, jotka ovat 6€. Kuuden euron postikuluun eli samaan pakettiin mahtuu jopa 4 
kirjaa, vahvistamme kuitenkin postikulun tilauksen yhteydessä. Kirjat voi myös noutaa SNY:n 
toimistolta Mechelininkadulta. 

Päivityksiä kerhotoimintaan 
Olemme syksyn aikana testanneet etätapaamisia kerhotoiminnassa, ja kokemukset ovat 
hyviä. Teams-etätapaamiset vaativat tapahtuman pitäjältä jonkin verran enemmän 
valmistelua, ja esimerkiksi powerpoint esityspohja voi jouhevoittaa etätapahtumaa tuomalla 
rakennetta kokoukseen. Osallistujalle tapaamiseen osallistuminen onnistuu helposti kotoa 
käsin, ja myös vapaamuotoinen keskustelu sujuu kokouksissa hyvin. Etäkokouksiin 
osallistuminen on kohtuullisen helppoa, ja ohessa osallistumisesta tarkempi ohje: 

https://snynumis.fi/teams-etayhteyden-kayttoohje/ 

Seuraavasta eurokerhon etätapaamisesta on jo sovittu, laitathan sen valmiiksi kalenteriin: 

 3.12.2020 18.00 – Euro käyttökolikoiden (1c-2€) kerääminen 

Tilaisuus järjestetään Microsoft Teams – etäkokouksena Joensuusta käsin. Esitelmän pitää 
erittäin kokenut ja osaava eurokeräilijä Juha Pöllänen, joten tapahtumassa voi saada 
vastauksia eurokeräilyssä askarruttaviin kysymyksiin. Ilmoittaudu kokoukseen 
sihteeri@snynumis.fi., niin lähetämme sinulle Teams-linkin etukäteen. Teams-linkillä voit 
testata osallistumista myös etukäteen yllä olevan ohjeen mukaan. 

Muitakin kerhotapaamisia etänä on suunnitteilla ja niistä tiedotetaan myöhemmin 
tarkemmin. 

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

Yhdistyksen syyskokous 

Kokous pidetään tiistaina 8.12.2020 kello 18 alkaen yhdistyksen toimitiloissa osoitteessa 
Mechelininkatu 15 B 47 sekä etänä verkossa. Syyskokouksessa käsitellään yhdistyksen 
sääntöjen 10 §:n mukaiset asiat: 

 Valitaan puheenjohtaja vuosiksi 2021–2022. 
 Valitaan kolme hallituksen jäsentä vuosiksi 2021–2022. Erovuorossa ovat Timo Helle, 

Aki Tsupari ja Christian Utti. 



 Valitaan yksi hallituksen varajäsen vuosiksi 2021–2022. 
 Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ja heille varamiehet. 
 Määrätään jäsenmaksut vuodelle 2021. 
 Vahvistetaan vuoden 2021 talousarvio. 
 Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2021. 
 Pyydetään hallitukselle valtuutusta selvittää sekä tarvittaessa toteuttaa Yhdistyksen 

toimitilojen myynti sekä uuden toimitilan hankinta/vuokraaminen. 

Syyskokoukseen tulee osallistua terveinä ja turvaohjeet muistaen! Paikalle saapuvilta 
edellytetään kasvosuojan käyttöä, kasvosuojia on saatavilla myös yhdistykseltä kokoukseen 
saavuttaessa. Osallistua voi myös etänä. Mahdolliset viranomaismuutokset voivat vaikuttaa 
kokouksen pitämiseen ja niistä ilmoitetaan verkossa yhdistyksen kotisivuilla. 

Osallistuitpa läsnä olevana tai verkossa, ilmoittautua tulee viimeistään 3 päivää etukäteen 
osoitteeseen sihteeri@snynumis.fi. 

Tervetuloa! Tällä kertaa ei kokoustarjoilua. 

Kiinnostaako valokuvaus? 

Yhdistys haluaa uudistaa kuvapankkiaan, ja järjestää jäsenistön kokoelmien kuvauspäivän tai 
päiviä vuonna 2021. Tarkoitus olisi saada kattavasti ja laadukkaasti kuvattua erilaisia 
numismaattisia kohteita, ja materiaalia olisi tarkoitus hyödyntää harrastuksen ja Yhdistyksen 
toiminnan markkinoinnissa. 

Jos harrastat valokuvausta, tai olet muuten kiinnostunut aiheesta ota yhteyttä 
sihteeri@snynumis.fi. 

Jäsenuutisia 

Yhdistykseemme on tämän vuoden aikana liittynyt jo noin 70 uutta jäsentä, tervetuloa 
kaikille toimintaan mukaan.  

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä oheisen linkin kautta. 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 

 

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/ 

Jäsenkirje 5/2020: https://snynumis.fi/uutinen/sny-jasenkirje-5-2020/ 

  

Yhteyshenkilöt 
Jäikö jotain puuttumaan, tai haluat lisää tietoa? Ota tarvittaessa yhteyttä yhdistyksen 
yhteyshenkilöihin: https://snynumis.fi/yhdistys/yhteystiedot/ 

  
  
 


