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24.4. Helsinki

Syyskauden toimintaa

Kutsu Suomen Numismaattisen Yhdistyksen syyskokoukseen
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 osallistutaan 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 viim. 3 päivää etukäteen
osoitteeseen sihteeri@snynumis.fi.
Tervetuloa!
Tällä kertaa ei kokoustarjoilua.

Sääntömuutokset
hyväksytty

Seuraava numero

Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi yhdistyksen uudet, ajanmukaisiksi päivitetyt säännöt
9.9.2020. Säännöt ovat nähtävissä yhdistyksen verkkosivuilla
osoitteessa https://snynumis.fi/
yhdistys/numismaattinen-yhdistys/yhdistyksen-saannot/.

Seuraava numero ilmestyy helmikuussa 2021.
Lehteen tarkoitettu aineisto pyydetään lähettämään Outi Järviselle vuoden 2020 loppuun mennessä sähköpostilla outi.jarvinenharvilahti@gmail.
com.
Kirjoittajia pyydetään samalla ilmoittamaan, mikäli kirjoitusta ei saa myöhemmin julkaista sähköisessä muodossa yhdistyksen internetsivuilla.
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Puheenjohtajan palsta: Kiitos ja nähdään!
Petteri Järvi
Kaikki loppuu aikanaan. Kirjoitin puheenjohtajan terveiset ensimmäisen kerran
Numismaattisen Aikakauslehden numeroon 1/2013. Minut oli valittu 4.12.2012 yhdistyksen puheenjohtajaksi. Ensimmäisessä
tervehdyksessäni kerroin hieman itsestäni
ja tavoitteistani. Nyt on aika tehdä tilinpäätös: en asetu enää ehdolle yhdistyksen
puheenjohtajaksi enkä myöskään hallituksen jäseneksi tulevassa syyskokouksessa, joka pidetään tiistaina 8.12.2020.
Puheenjohtajakauteni tuli kestämään kahdeksan vuotta, kiitos kaikille syyskokouksiin osallistuneille minua kohtaan näiden
vuosien aikana osoitetusta luottamuksesta.
Ennen kuin tulin yhdistyksemme puheenjohtajaksi ehdin olla kuusi vuotta hallituksen
jäsenenä (2005–2010). Olen siis ollut yhteensä yhdistyksemme hallituksessa 14 vuotta.
Suomen Numismaattisesta Yhdistyksestä on
tullut minulle näinä vuosina elämäni kolmanneksi tärkein asia heti perheen ja työn
jälkeen. Sen takia päätös jäädä pois hallituksessa ei ollut helppo. Sen takana ei ollut
mitään yksittäistä syytä: huomasin vain, että
aikani ei yksinkertaisesti enää riitä kaikkeen.
Kuten monet tietävät olen Heidekenillä syntynyt paljasjalkainen turkulainen ja asunut
Turussa koko elämäni. Puheenjohtajana tulin Helsinkiin säännöllisesti. Käytännössä se
tarkoitti sitä, että hallituksen kahden tunnin
kokousta varten matkustin noin viisi tuntia junalla ja kävellen. Junamatka Turusta
Helsinkiin ja takaisin välipysäkkeineen tuli
näiden vuosien aikana todella tutuksi.
Kun nyt mietin näitä kuluneita kahdeksaa vuotta voin vilpittömästi sanoa, että ne
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olivat monella tapaa hyviä vuosia.
Heti puheenjohtajakauteni alussa
oli yhdistyksemme 100-vuotisjuhlavuosi, jolloin
järjestimme tapahtumia ja ainakin
minun mielestäni
erittäin onnistuneet 100-vuotisjuhlat toukokuussa 2014. Samaan aikaan
pidettiin Helsingissä myös Pohjoismaisen
Numismaattisen Unionin kokous, jonka
isäntänä toimi edeltäjäni Pekka Säilä, joka
tuolloin toimi unionin puheenjohtajana.
Näihin kahdeksaan vuoteen sisältyi monia
muitakin hauskoja ja antoisia hetkiä.
Se miten hyvää tai onnistunutta yhdistyksen toiminta puheenjohtajakaudellani oli,
on toki muiden arvioitava. Itselleni tärkeitä asioita olivat muun muassa yhdistyksen
osallistuminen Turun keskiaikaisille markkinoille ja laajemman yhteistyön aloittaminen
Svenska Numismatiska Föreningenin kanssa.
Museoihmisenä minulle oli myös tärkeätä
yhteistyö Museoviraston, Kansallismuseon,
Turun museokeskuksen ja kaikkien muiden
museoiden kanssa. Myös huutokauppojen
kehittyminen nykyiselle tasolle on asia, mistä kaikki toiminnan kehittämiseen osallistuneet voivat olla ylpeitä. Yhdistyksemme
huutokaupat ovat minusta Suomen laadukkaimmat alallaan, jos kohta taidankin olla
jäävi arvioimaan tätä asiaa. Yhdistyksen

huutokaupat ovat samalla myös sosiaalinen
tapahtuma, missä voi tavata muita numismaatikoita. Olen viettänyt monta lauantaita
perinteisellä Balderin salilla ja aina on ollut
hauskaa.
Kuten otsikossa vihjasin en kaikesta huolimatta ole lopettamassa aktiivista toimintaa
Suomen Numismaattisessa Yhdistyksessä.
Jatkan edelleen yhdistyksen Turun kerhon
vetäjänä ja olen myös kaikin tavoin avuksi
yhdistyksen toiminnassa, jos niin halutaan.
Esimerkiksi Turun keskiaikaisilla markkinoilla minut voi jatkossakin nähdä yhdistyksemme kojulla, jos ja kun markkinoita
taas järjestetään ja yhdistyksemme niihin
osallistuu. Ja enköhän minä jatkossakin tule
Balderin salille huutokauppoihin tapaamaan
tuttuja.

Kiitos kaikille näistä vuosista, jotka olen
saanut olla perinteikkään yhdistyksemme
puheenjohtajana. Erityisesti haluan kiittää
kaikkia samaan aikaan yhdistyksen hallituksessa olleita, yhdistykseen aktiivijäseniä
ja toimihenkilöitä. En lähde luettelemaan
kaikkia, mutta te tiedätte kyllä itse keitä
tarkoitan. On ollut ilo saada tehdä teidän
kanssanne työtä suomalaisen numismatiikan
hyväksi. Puheenjohtajan tehtävän hoitaminen on ajoittain vaativaa, mutta se on ollut
minulle ennen kaikkea suuri kunnia.
Toivotan lopuksi uudelle puheenjohtajalle
ja hallitukselle sekä toimihenkilöille onnea
ja menestystä, pitäkää yhdistyksen lippu
jatkossakin korkealla!

Päätoimittaja muistelee
Tuukka Talvio
Tämä on viimeinen lehtemme numero,
jonka toimittamisessa olen mukana. Ehkä
muutama henkilökohtainen muistelus on
siksi paikallaan. Mieleni tekee kuitenkin
aloittaa hieman kauempaa, Suomen Numismaatikkoliiton perustamisesta vuonna 1970.
Rahakammion silloisella intendentillä Jouko
Voionmaalla oli asiassa aktiivinen rooli, ja
siksi olin Rahakammion nuorena työntekijänä toinen sihteereistä liiton perustamista edeltävässä kokouksessa, joka pidettiin
Helsingin Taidehallin tiloissa toukokuussa
1970.
Yksi liiton perustajista SNY:n ohella oli
Etelä-Pohjanmaan Numismaattinen Kerho
(per. 1955), joka oli 1965 alkanut julkaista lehteä nimeltä Numismaatikko. Vuoden
1972 alusta lehti siirtyi Numismaatikkoliiton

julkaistavaksi, ja minäkin aloin avustaa sitä.
Muita numismaattisia kausijulkaisuja ei
Suomessa vielä ollut. SNY:n jäsenmäärän
alettua sotien jälkeen nousta yhdistys oli
kuitenkin jo 1946 alkanut lähettää monistettuja jäsenkirjeitä, joissa oli huutokauppaluettelo ja tietoja mm. saatavilla olleista
mitaleista.
Nils J. Lindbergin puheenjohtajakaudella jäsenkirjettä ryhdyttiin kehittämään,
ja maaliskuussa 1978 ilmestyi Suomen
Numismaattisen Yhdistyksen Tiedotuslehden
ensimmäinen numero. Se oli edelleen moniste, mutta kun formaatti A4 oli puolitettu,
oli syntynyt hieman tuhdimpi A5-kokoinen
lehdykäinen. Alkuvuosina sillä oli sininen
kansipaperi. Numerosta 2/1978 alkaen lehdessä oli myös kirjoituksia, jotka käsittelivät
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muutakin kuin ajankohtaisasioita. Numeroita
oli aluksi kaksi vuodessa ja niitä julkaistiin
vain suurempien huutokauppojen johdosta. Jo 1981 numeroiden määrä kuitenkin
nousi viiteen vuodessa. Kun vuodesta 1987
olin SNY:n hallituksessa, näiden sinikantisten vihkojen toimittaminen siirtyi minun
tehtäväkseni.
Seuraava vaihe lehden historiassa alkoi,
kun Antti Heinonen oli tullut puheenjohtajaksi 1990. Otettuani lehteä koskevat asiat puheeksi sain silloisen sihteerin Panu
Saukkosen kanssa tehtäväkseni uudistaa
lehteä erottamalla tekstisivut ja huutokauppaosio selvästi toisistaan. Vuonna 1992 lehti
alkoi ilmestyä neljästi vuodessa ja sen nimeksi tuli Numismaattinen Aikakauslehti –
Finsk Numismatisk Tidskrift. Ruotsinkielisiä
kirjoituksia on tosin ollut harvoin.
1980-luvun kuluessa tietokoneet olivat
tulleet työpaikoille ja vähitellen myös koteihin. Panu ja minä ryhdyimme suunnittelemaan lehden uutta taittomallia, joka
tuli käyttöön jo numerosta 1/1990 alkaen.
Aluksi ajattelin, että voisimme kotikoneillamme myös itse taittaa lehden, mutta käytännöksi kuitenkin muodostui, että pidimme
kodeissamme toimituskokouksia (joissa
maisteltiin viinejäkin), ja Panu hoiti sitten

taiton kirjapainon ammattilaisen kanssa.
Julkaisualaa tunteva Yrjö Hyötyniemi, joka
oli samana vuonna aloittanut hallituksessa,
vastasi suhteista kirjapainoihin. Lehdelle ei
nimetty päätoimittajaa, mutta Panu oli vastaava toimittaja, kunnes hän 1996 luopui
sihteerin tehtävästä. Panu, Yrjö ja minä muodostimme siihen saakka lehden kolmihenkisen toimituskunnan.
Vuoden 1997 olin itse erossa toimituskunnasta, vaikka kirjoitinkin joka numeroon.
Seuraavana vuonna palasin taas toimittajaksi, kun Panu jäi pois, ja siitä lähtien toimitin lehteä yhdessä Yrjön kanssa. Muuta
toimituskuntaa ei enää ole ollut. Lehden
on jo pitkään taittanut Elvi Turtiainen, jonka taitoon ja huolellisuuteen olemme aina
voineet luottaa. Viime vuosien huomattavin
muutos on ollut lehden formaatin suurentaminen 2009.
Vuoteni lehden parissa olivat monella tavoin opettavaisia. Huolena tosin oli, että
sain alkuaikoina itse kirjoittaa suuren osan
lehden sisällöstä, ja pelkäsin lukijoiden väsyvän juttuihini. Viime vuosina kirjoittajia on
kuitenkin ollut enemmän. Sopu toimittajien
ja lehden muiden tekijöiden kesken on kaiken aikaa ollut erinomainen.

THE FINNISH NUMISMATIC JOURNAL
In this issue
– The President of the Finnish Numismatic Society, Petteri Järvi, and the
editor of this Journal, Tuukka Talvio, make their farewells and reminisce
about the past years.
– Frida Ehrnsten gives an account of the coin finds in Finland in 2020.
– Reijo Mäkinen discusses the barrel tokens used in fire-extinguishing in
Tampere, and Antti Vuori comments on the canteen tokens of the armed
forces.
– Aki Tsupari writes on Euro collecting and the detecting of forgeries.
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Raharikas vuosi 2020
Frida Ehrnsten
Koronavuosi 2020 ei ole tehnyt Suomen taloudelle hyvää. Se on vaikuttanut myös museotoimintaan, sillä vaikka museot kevään
sulun jälkeen ovat saaneet avata ovensa,
kävijämäärät ovat varsinkin pääkaupunkiseudulla pienentyneet murto-osaan edellisvuosista. Kokoelmien parissa työskentelevät
ovat etupäässä siirtyneet etätöihin, näin olen
itsekin tehnyt. Työmäärä ei kuitenkaan ole
vähentynyt, vaan päinvastoin. Tämän vuoden keskeisiä projekteja ovat olleet esimerkiksi kokoelmatietojen massadigitointi
ja museon verkkosivujen kehittäminen.
Kansallismuseon rahakammion vastuulla
oleva uusien rahalöytöjen käsittely tarjoaa
myös loppumattomasti työtä.
Metallinilmaisinharrastus jatkaa suosiotaan, ja uusia löytöjä tehdään päivittäin.
Muinaismuistolain (295 §) mukaan kaikista
yli 100 vuotta vanhoista esinelöydöistä pitää ilmoittaa, mikä tänä vuonna tarkoittaa,
että ilmoitus on tehtävä rahoista, jotka ovat
vuodelta 1919 tai sitä vanhempia. Löytöjen
määrää ajatellen vuosi 2020 ilmenee varsin
raharikkaana vuotena.
Helmikuussa 2019 Museovirasto otti käyttöön uuden järjestelmän yksityishenkilöiden
löytöjen käsittelyä varten. Tämä ilmoitus- ja
palautepalvelu, ”Ilppari”, on helpottanut löytöilmoitusten tekemistä ja myös nopeuttanut
niiden alustavaa käsittelyä. Vuonna 2019
tämä näkyi heti myös rahalöytöjen määrässä, kun ilmoitettuja rahoja oli yhteensä 1580 (vertailun vuoksi edelliset vuodet:
2018: 527 kpl, 2017: 505 kpl ja 2016: 636
kpl). Tilastoja helposti vääristävät kätkölöydöt eivät sisälly näihin lukuihin. Vuonna

2020 Ilpparin käytön vakiintuminen, lauha
alkutalvi ja epäilemättä myös ihmisten
koronatilanteesta johtuva harrastuksiin
vapautuva ylimääräinen aika tulee selvästi
ilmi myös rahalöytöjen määrässä. Tätä
kirjoittaessa rahoja on ilmoitettu jo noin
3 700 kpl ja lisäksi on vielä pari isompaa
1700-luvun kätköä. Suurin osa näistä rahoista on kuitenkin uudelta ajalta.
Kaikki löydöt käsitellään tapauskohtaisesti, mutta useimmiten 1600-luvun ja sitä
nuoremmista rahoista tallennetaan ainoastaan tiedot Museoviraston arkistoon ja rahakammion erilliseen rahalöytötietokantaan.
Tämän jälkeen löytäjälle lähtee ilmoitusjärjestelmän kautta vahvistus siitä, että hän saa
pitää löytönsä. Löytöjen kokonaismäärän
nähden viikinkiaikaisten ja keskiaikaisten
rahalöytöjen määrä on pysynyt toistaiseksi
sangen maltillisena (kuva 1).
Rahalöytöjen määrä aikakausittain
6%

3% 3%

5%

17 %
31 %

35 %

Viikinkiaika
Keskiaika
1500-luvun loppu
1600-luku

1700-luku
1800-luku
1900-1919

Kuva 1. Vuoden 2020 rahalöytöjen määrä aikakausittain.
71

Viikinkiaikaiset rahat
Vuonna 2019 Päijät-Hämeen Asikkalasta
löytyi kaksikin viikinkiaikaista kätköä.
Löytöpaikat on tänä vuonna tarkastettu
ja suojeltu paikallisen vastuumuseon eli
Lahden kaupunginmuseon toimesta. Toinen
kätköistä, Asikkalan Pulkkilan pohjoispuolelta, sisälsi noin 110 länsimaista rahaa ja rahan fragmenttia, jotka ajoittuivat aikavälille
1002–1056. Itse kätköpaikka sijaitsi laajan
kalmistoalueen yhteydessä. Samalta alueelta
on myös löydetty riipuksena käytetty dirhemi 900-luvun alusta (290-luku islamilaisen
ajanlaskun mukaan).
Vuonna 2020 ei ole löytynyt uusia isompia viikinkiaikaisia kätköjä, mutta yhteensä
tältä vuodelta on tätä kirjoitettaessa jo 116
viikinkiaikaista rahaa joko yksittäisinä löytöinä tai kertyminä. Vielä kymmenen vuotta
sitten löytyi vuosittain ehkä pari uutta viikinkiaikaista rahaa, joten siihen nähden nousu
on huomattava.
Löydöt keskittyvät etupäässä alueille, joilta
jo entuudestaan tunnetaan viikinkiaikaisia
rahoja. Varsinais-Suomessa niitä ovat Laitila,
Lieto, Mynämäki, Nousiainen, Paimio ja
Raisio. Uusia rahatyyppejä saattaa tietenkin
tulla vastaan, mutta muutoin viikinkiaikaiset rahalöydöt esimerkiksi Nousiaisista eivät
muuta käsitystä kyseisen ajan rahankäytöstä
ja sen yleisyydestä. Sama koskee esimerkiksi löytöjä Pirkanmaan Valkeakoskelta
ja Vesilahdelta, Päijät-Hämeen Asikkalasta,
Hollolasta ja Sysmästä. Mielenkiintoisena
ilmiönä voi sen sijaan mainita, että uusia
viikinkiaikaisia rahalöytöjä on tänä vuonna tehty myös Keski-Suomen Joutsassa,
Jämsässä ja Kuhmoisissa.
Löydetyistä viikinkiajan rahoista noin
puolet on ”saksalaisia” eli pääosin nykyisen
Saksan ja Alankomaiden alueilta. Suurin osa
on 1000-luvun alkupuolelta, jolloin tänne
virtasi suuria määriä hopearahaa lännestä.
Anglosaksisia penninkejä on huomattavasti
72

vähemmän, yhteensä kymmenen. Suomesta
löytyneiden skandinaavisten jäljitelmien
määrä jatkaa kuitenkin nousuaan: metallinilmaisinlöytöinä niitä on tähän mennessä
neljä ja löytöpaikkojen tarkastusten yhteydessä on löydetty kaksi lisää.
Itämaisia dirhemeitä on löytöaineistossa
tältä vuodelta 38, suurin osa fragmentteja.
Sysmästä on tosin esimerkiksi löytynyt pieni
kätkö, jossa on kaksi ja puoli dirhemiä. Yksi
niistä on samanidien Nasr ibn Ahmadin asShashissa lyöty dirhemi (AH 312, eli 924/925
jaa.), toinen on Volga-Bulgaarien dirhemin
jäljitelmä Nasr ibn Ahmadin nimellä ja kolmas samanidi-dirhemin puolikas, joka on
sen verran kulunut, että tarkempia tietoja
on hankala erottaa.
Bysantin rahoja on löytynyt kolme.
Yksi niistä on Johannes I Tzimisken
(969–979) Konstantinopolissa lyöty miliaresion Asikkalan kirkonkylästä (kuva
2). Samanlainen raha löytyi vuonna 2015
myös Asikkalan Vesivehmaalta. Yksi tämän
vuoden mielenkiintoisimmista rahoista on
Nousiaisista löytynyt bysanttilaisen rahan
jäljitelmä, jonka toinen puoli jäljittelee

Kuva 2. Johannes Tzimiskes, miliaresion, Konstantinopoli 969–979. Kuva: Frida Ehrnsten.

Kuva 3. Jäljitelmä, jonka etusivu perustuu Basileios II:n ja Konstantinos VIII:n rahaan, takasivu
dirhemiin. Kuva: Frida Ehrnsten.

dirhemiä (kuva 3). Samanlainen jäljitelmä
tunnetaan Virosta 1966 löydetystä kätköstä,
jonka terminus post quem on 1089 (Leimus
2007: 78, 436, raha 3750).

Keskiaika
Väitöskirjani (Ehrnsten 2019) mennessä painoon odotin, että seuraavana päivänä tulee
löytö, joka osoittaa tutkimukseni vanhentuneeksi jo ennen kirjan ilmestymistä. Kun
olin viimeistelemässä työtäni, löytyi lyhyen
ajan sisällä kolme keskiaikaista brakteaattia.
Ne olivat ensimmäiset metallinilmaisimella
löydetyt brakteaatit Suomesta. Tänä vuonna
ne eivät kuitenkaan ole saaneet jatkoa, sillä keskiaikaisten rahojen määrä on pysynyt
vaatimattomana. Yhteensä 92 rahaa on tilastoitu keskiaikaisiksi, mutta peräti 70 niistä
on 1500-luvun alun klippinkejä. Kyseiset
rahat menettivät arvonsa jo 1520-luvulla ja
se näkyy myös suoraan löydöissä. Muuten
hopearahat olivat arvokasta omaisuutta, jota
ei noin vain hukattu. Muista rahoista yleisimpiä ovat Eerik Pommerilaisen Tukholmassa
lyödyt aurrot, joita on tänä vuonna löytynyt
viisi kappaletta. Tämä suosittu rahatyyppi
säilyi käytössä pitkälle 1500-luvun puolelle
saakka, joten kovin yllättävää sen suhteellinen yleisyys löydöissä ei ole.
Eerik Pommerilaisen Turun rahoja tuli yksi
lisää, kun Nousiaisista löytyi oikein hyvässä
kunnossa oleva abo (Lagerqvist 1970, tyyppi 10). Muista ruotsalaisista rahoista mainittakoon Kuopiosta löydetty Kustaa Vaasan
aurto vuodelta 1530. Ainakin rahakammion
topografisen aineiston tietojen perusteella
tämä on tähän mennessä vanhin Kuopiosta
löytynyt raha. Muita keskiaikaisia rahoja
ovat Ulvilasta löytynyt gotlantilainen aurto
(gote) 1300-luvun loppupuolelta ja 1400-luvun tanskalainen hvid Naantalin Saksilasta.
Liivinmaalaisia rahoja on saatu Janakkalasta
ja Rautjärveltä ja lisäksi Mikkeliläiseltä pellolta on neljä 1400-luvun rahaa, joista kaksi

Kuva 4. Rullattu keskiaikainen raha Raisiosta.
Kuva: Frida Ehrnsten.

Riiasta ja kaksi Wendenistä. Rahat löytyivät noin 2 x 2 metriseltä alueelta, mikä
todennäköisesti viittaa pieneen kätköön.
Ristiinasta tunnetaan 15 Liivinmaan 1400-luvun rahaa käsittänyt kätkö vuodelta 1933,
joten nykyisen Mikkelin alueelta tämä olisi
toinen samanaikainen kätkölöytö.
Keskiaikaisten rahojen kohdalla on vielä mainittava viime vuoden loppupuolella
Raisiosta löytynyt mutta vasta tämän vuoden alussa Museovirastolle saapunut raha.
Tämä ohut rullattu hopearaha, jonka sisältä
löytyi pieni pala nyöriä, pysyi pitkään mysteerinä. Sen toiselta puolelta erottuu hieman
epäselvä W-kirjain, mutta hyvin kuluneesta
reunatekstistä ei saa kunnolla selvää (kuva
4). Ivar Leimus Tallinnasta antoi allekirjoittaneelle vinkin, että kannattaisi katsoa erästä
uutta julkaisua, jossa esitellään nykyisessä
läntisessä Ukrainassa sijaitsevan Lvivin kaupungin keskiaikaisista rahoja. Julkaisusta
löytyy tähän mennessä paras vastine kyseiselle rullatulle rahalle: variantti Władysław
Opolczykin (n. 1332–1401) kwartnikista
(Крижанівський & Яковеліс 2019: 28–29).
Täysin varmana ei tätä määritystä voi vielä
pitää, mutta mahdollisesti raha on siis kulkeutunut tänne Euroopan läpi. Rullattuja
rahoja on Euroopassa käytetty esimerkiksi
rukousnauhoissa ja rahoja on taitettu rukousten yhteydessä (ks. esim. Horsnaes
2020: 5–9 ja Kelleher 2017). Suomestakin
on viime vuosina löytynyt rullattuja rahoja, jotka liittyvät tähän samaan ilmiöön (ks.
Ehrnsten 2019: 182–183, 224).
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Uuden ajan rahat
1500-luvun loppupuolen rahoja on tänä
vuonna tähän mennessä rekisteröity 171
kappaletta. Suurin osa niistä on Juhana III:n
inflaatiorahoja. Selvästi kätköstä peräisin
ovat Asikkalan Pätiälästä löydetyt fragmentit
Juhanan rahoista, sekä yksi Riian killinki
vuodelta 1546. Mielenkiintoista on, että samalta paikalta on jo 1934 löytynyt viikinkiaikainen rahakätkö. Jo silloin löytöpaikalta
toimitettiin myös 1500-luvun rahoja museolle, mutta eriaikaisten löytöjen suhde toisiinsa jäi selvittämättä. Paikalla on nykyisin
käytöstä jäänyt hiekkakuoppa, joten kätköjen alkuperäinen konteksti on tuhoutunut
(ks. Talvio 2002: 152). Tämä löytö olisi yksi
monesta tämän vuoden löydöistä, jotka toisessa yhteydessä ansaitsisivat huomattavasti
perusteellisemman käsittelyn.
Varsinkin Juhanan klippinkien osuus on
tänä vuonna suurempi kuin aikaisempina
vuosina. Pyöreiden rahojen osalta mielenkiintoinen ilmiö ovat niihin lyödyt reiät.
Useasta kaksi- ja puoliäyrisessä on kuin veitsellä isketty kolmiomuotoinen reikä, joka
näyttää siltä, kuin rahan arvon mitätöimistä olisi haluttu osoittaa sillä. Toki joukossa
on myös useita riipuksina käytettyjä rahoja
pyöreine reikineen. Esimerkiksi Kangasalta
löytyi syyskuussa kulunut Alankomaiden
Groningenissa lyöty kolmen stuiverin rahake, jota on selvästi käytetty koruna.
Samanlainen rei’itetty poletti on aikaisemmin löytynyt myös Naantalista. – Naantalista
on myös nürnbergiläinen laskuraha, jonka
etusivun kuva-aiheena on rahanvaihtaja ja
kirjoituksena RECHEN-MEISTER. Takasivulla
on aakkoset ja reunateksti R WVLF LAFER
IN NVRMBERG. Laskuraha on siis Wolf
Laufferin (1554–1601) tekemä. Tällaiset kuvaaiheet olivat siihen aikaan suosittuja laskurahoissa (kuva 5).
1600-luvulta rahalöytöjen määrä kasvaa
odotetusti. Suurin osa ilmoitetuista rahoista
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Kuva 5. Nürnbergissä 1500-luvulla lyöty laskuraha. Kuva: Frida Ehrnsten.

Kuva 6. Overijssel, 2 stuivers 1619. Kuva: Frida
Ehrnsten. Halkaisija 20 mm.

on kuparisia vaihtorahoja, mutta jonkin
verran isompia markka-arvoisia ruotsalaisia rahoja on myös ilmoitettu. Esimerkkinä
hieman kauempaa tänne kulkeutuneesta
rahasta voi mainita Overijsselin kahden stuiverin rahaa vuodelta 1619. Myös tätä Iitistä
löytynyttä hopearahaa on käytetty riipuksena (kuva 6). 1700-luvun rahojen määrä
on lähes tuplasti isompi kuin 1600-luvun.
Vastaavanlainen nousu on selvästi näkyvissä
myös esimerkiksi Suomen kirkkolöydöistä
(ks. esim. Ehrnsten 2018). Se kertonee sekä
rahojen yleistymisestä että kuparisten vaihtorahojen vähäisestä arvosta. Suurin osa löydetyistä 1700-luvun rahoista on hätätaalereita
ja pieniä kupariäyrejä. Yllättävän iso osa
näistäkin on rei’itettyjä, joten niitäkin on
yleisesti käytetty riipuksina.
1700-luvulta on myös joitakin kätköjä.
Kesällä nousi tiedotusvälineiden otsikkoihin
sienestäjän Nastolasta löytämä pikkurahakätkö. Sen erikoisuutena voi nähdä nimenomaan rahojen vähäisen arvon. Kätkö ei
lainkaan sisältänyt isompia kuparirahoja,
vaan ainoastaan äyrejä, joista suurin osa on
lyöty suuren pohjan sodan loppuvuosina
käytettyjen hätärahojen päälle. Yhteensä

kätkö sisälsi 417 rahaa ajalta 1676–1749.
Toinen hieman tyypillisempi 1700-luvun kätkö löytyi keväällä Kirkkonummen
Porkkalasta. Tämä kätkö sisälsi 294 yhden
ja kahden äyrin rahaa 1700-luvulta. Nämä
olivat kuitenkin hopearahalaskun mukaan
lyötyjä lantteja, eli arvoltaan kolminkertaisia
Nastolan rahoihin verrattuina. Lisäksi tältä vuodelta on yksi isompia kuparirahoja,
plootuja, sisältävä kätkö: alkukesästä Vaalan
Säräisniemeltä löytyi neljä neljän taalerin
plootua ajalta 1720–1746. Kaikkien näiden
kätköjen tapauksessa Museovirasto siirsi
löydön lunastamisoikeuden paikalliselle
maakuntamuseolle.
1800-luvun rahojen osalta löytöjen määrä on pysynyt tänä vuonna korkeana.
Pieniarvoisten kuparirahojen sekaan mahtuu hieman isompiakin hopearahoja, kuten
ruplia. Silloin tällöin vastaan tulee myös pienempiä raha-aarteita. Lappajärveltä löytyi
metsän keskeltä vanhan tien kohdalta viisi
venäläistä hopearahaa Nikolai I:n ajalta (25
kopeekkaa 1829 ja 1840, 20 kopeekkaa 1839
ja 1848 sekä 10 kopeekkaa 1840). Lieneekö
tämä ollut pieni kätkö, vai olisiko joku onneton vahingossa hukannut kukkaronsa joskus
1800-luvun puolivälissä?
Kuten alussa mainittiin, laki vaatii, että
kaikki yli 100 vuotta vanhat rahalöydöt dokumentoidaan. Vaikka tämä nykypäivänä
voi tuntua monen mielestä hieman turhalta,
niin dokumentoinnin kautta saadaan kerättyä erittäin hyvä vertailuaineisto tulevaisuutta varten. Mitä enemmän löytöjä tilastoidaan,

sitä kattavammaksi kuva muuttuu siitä, mitä
rahoja on käytetty missä ja milloin. Sadan
vuoden päästä joku saattaa jo ihmetellä
1900-luvun markkoja ja pennejä. Hauska
esimerkki tämän vuoden uusimmasta rahalöydöstä on Tampereelta. Pellolta löytyi
hopeamarkka ja kolme 50 pennistä (1907–
1917), jotka ovat selvästi olleet kiinni jonkinlaisessa ketjussa, ehkä kellonperänä.
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Tampereella käytettyjä tynnyripoletteja
Reijo Mäkinen
1800-luvulla tulipalot kuuluivat kaupunkien jokapäiväiseen elämään. Syitä tulipalojen lukuisuuteen ja tuhoisuuteen oli
monia. Kun sähköä ei vielä ollut, käytettiin valaisemiseen päretikkuja, kynttilöitä
tai avoimia öljylamppuja, joista tuli pääsi
helposti irti. Varsinkin tuohikattoinen puurakennus syttyi herkästi ja tuli levisi tiheissä
rakennusrykelmissä helposti. Säännöllisten
ruutuasemakaavojen avulla voitiin tosin torjua tulta ja sen leviämistä paremmin kuin
vanhoissa sokkelokaupungeissa. Lisäksi
Tampereella pyrittiin jättämään tonttien väliin aina kolmen kyynärän levyinen palokuja. Muissa kaupungeissa palotoimi oli
jätetty niiden oman porvariston järjestettäväksi, mutta Tampereella ei peruskirjan
mukaan ollut itsehallintoista porvaristoa
lainkaan. Täten Tampereella olivat voimassa yleiset maaseutua koskevat paloturvallisuusmääräykset, jotka eivät kaikilta osin
soveltuneet kaupunkimaisesti rakennettuun
yhdyskuntaan.1
Palovaaraa koetettiin kyllä estää monenlaisin keinoin ja määräyksin, mm. kieltämällä tupakanpoltto kadulla. Tampereella
asetettiin vuonna 1802 ensi kerran palovartijoita toimintaan. Vartiointia suorittivat
asukkaat itse, ja vartiovuorot jaettiin talosta taloon. Ensimmäisen palosääntönsä
Tampere sai vuonna 1808. Siinä määrättiin,
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Alhonen ym. 1988, 499.
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Maaseudun Sanomat 5.7.1923.
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Sinisalo 1973, 5.
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Voionmaa 1929, 480.

että kaupungin kussakin neljässä korttelissa tuli olla palomestari ja hänen apunaan
paloaseitten käyttämiseen harjoitettuja miehiä. Asukkaiden oli toimittava vuorollaan
yöaikaan palovartijoina. Palon syttyessä
toimitettiin hälytys kellonläppäyksillä ja
palorummulla. Ensimmäisen saavin vettä
palopaikalle tuonut sai palkinnoksi 32 killinkiä.2 Ensimmäinen letkuruisku hankittiin
vuonna 1817, mutta se oli usein rikki ja käyttökin oli taitamatonta. Sen vuoksi ryhdyttiin kouluttamaan erityistä ruiskumiehistöä.
Vuonna 1820 asetettiin palkatut palovartijat,
jotka olivat samalla kaupungin ensimmäisiä
poliisimiehiä. Asukkaat vapautuivat tämän
jälkeen yövartioinnista.3
Vuoden 1826 palojärjestyksessä määrättiin kaupungin rahastosta maksettavaksi
ensimmäisen vesitynnyrin tuojalle 2 riksiä
ja seuraavan tynnyrin tuojalle 1 riksi sekä
ensimmäisen vesisaavin tuojalle 1 riksi ja
toisen vesisaavin tuojalle 24 killinkiä, kaikki
valtionvelkarahaa.4
Turun palo vuonna 1827 järkytti ympäri maata, koska siinä tuhoutui 810 taloa eli
suurin osa kaupungista. Hämeenlinna paloi
neljä vuotta myöhemmin, ja viimeistään se
aiheutti suurta pelkoa Tampereella. Niinpä
ryhdyttiin ponnekkaasti parantamaan sammutuskalustoa. Sen ajan kaupungin johtava
mies, kauppaneuvos Gustaf Lundahl, kävi

itse henkilökohtaisesti ostamassa Pietarista
uuden ruiskun.5
Vuonna 1846 määrättiin kuhunkin neljään ruiskuun ruiskumiehistöksi 8–12 miestä. Lisäksi muodostettiin erityiset repimis- ja
purjeruodut. Palomestarin avuksi määrättiin
kuhunkin kortteliin kaksi miestä ja kunkin
palomestarin haltuun annettiin palokeksi, hanko ja tikapuut. 1850-luvulla annettiin lupauksia palosuojelun parantamiseksi
mm. maanalaisen vesijohdon rakentamisesta Näsijärvestä torille, mutta silloin se ei
toteutunut.6
Vakinaisen palokunnan perustamishankkeet syntyivät arvattavasti edellisvuonna
tapahtuneiden Porin ja Vaasan kaupunkipalojen herätyksestä. Tampereella oli suurpalo kesällä 1864, jolloin tuli tuhosi 30 taloa
kaupungin keskustassa. Seuraavana vuonna vahvistettiin uusi palojärjestys 9.12.1865,
mutta siinä vain palovartijoiden määrää
lisättiin.
Vapaaehtoinen palokunta -aate levisi
Suomessa 1830-luvun lopulla ja Suomen
ensimmäinen VPK perustettiin Turkuun
vuonna 1838. Sitten kestikin peräti 25
vuotta ennen kuin seuraava perustettiin
Poriin 1863. Sen jälkeen aate levisi nopeasti, ja Helsinkiin perustettiin VPK 1864,
Uuteenkaupunkiin 1866, Porvooseen ja
Viipuriin 1867. Tampereen vuoro tuli
vuonna 1873.5
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Seuraavana vuonna eli 1866 kaupungin
ajurit velvoitettiin pitämään rautavanteisen
50 kannun (n. 130 l) vetoisen vesitynnyrin
rattailla ja ammeen rekinensä 12 markan
sakon uhalla. Lisäksi määrättiin, että tonteilla olevat kaivot oli pidettävä kunnossa
ja talvisin Näsijärven Mältinlahden rannalla
piti hakata paloavantoja, joista saatiin vettä
kahdella pumpulla.
Kolmelle ensimmäiselle veden tuojalle
maksettiin palkkiona 20 mk ensimmäiselle, 10 mk toiselle ja 8 mk kolmannelle.7
Palkkiot vaihtelivat jonkin verran eri aikoina ja eri puolilla Suomea, esim. Helsingissä
palkkiot olivat 12 ja 6 mk,8 Hämeenlinnassa
vastaavasti 20, 15 ja 10 mk,9 Jyväskylässä
15, 10 ja 5 mk10 ja Porissa 10, 7 ja 5 mk11.
Ajurit saivat asianmukaisen lapun palokunnan päälliköltä ja perivät sillä maksun kaupunginkassasta.
Kolmen ensiksi tuoneen lisäksi vettä tarvittiin niin kauan kunnes tuli saatiin
sammumaan. Jokaiselta vesiastialta, jonka
vedentuoja palon aikana toi paikalle, sai
hän poletin. Poletin lunastussumma oli ainakin Tampereella ja Helsingissä 20 penniä tynnyriltä eli tiinulta.12 Summa oli sama
kuin palokuntaan kuuluvien tuntipalkka.13
Aluksi maksut suoritti Palokomissioni, mutta
vuonna 1891 kaupunki otti suorittaakseen
maksut.14 Palokuntalaiskokouksessa määrättiin lisäksi jokaisen hevosen omistajan
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varaamaan pihalleen yhden tynnyrin vettä.
Paloruiskuun oli kiinnitetty nahkalipas, josta
annettiin jokaiselle vedentuojalle lippu eli
poletti.15, 16
Metallisia poletteja tiedetään varmuudella
käytetyn Kuopiossa, Porissa ja Tampereella.
Tunnetut Tampereella käytetyt poletit on
tehty ohuesta messinkilevystä. Ne ovat
brakteaatteja ja niitä on kahta eri arvoa:
yksi tynnyri (1 T) ja puoli tynnyriä (½ T ).
Yhden tynnyrin poletista on olemassa kaksi
eri tyyppiä. Ensimmäinen tynnyripoletti on
tekotavaltaan karkeatekoinen nyrkkipajan
tuote ja lienee vanhempi (kuva 1). Toinen
on selvästi viimeistellymmän näköinen ja
uudempi (kuva 2). Puolen tynnyrin poletti
on samaa sarjaa kuin kuvan 2 poletti (kuva
3). Siitä on poistettu ympyrän segmentin
muotoinen pala yläosasta. Ehkä tarkoitus oli
helpottaa erottamaan puolen tynnyrin poletit täyden tynnyrin poleteista. Puolen tynnyrin poletti on siitä erikoinen, että sellaista ei
palojärjestyksissä mainita ollenkaan. Se saattaisi tarkoittaa vajaata tynnyrillistä tai jotain
tynnyriä pienempää astiaa, ehkäpä vesisaavia. Sellainen oli mainittu jo vuoden 1826
palojärjestyksessä ja sen arvo oli juuri puolet
tynnyristä. Poleteissa oleva merkintä T.K tarkoittaa Tampereen kaupunkia. Vakinainen
palokunta perustettiin Tampereella 5.7.1898
vesijohtolaitoksen valmistuttua keskikaupungin alueelle. Kaupungin kaukaisempiin
osiin vesijohto saatiin rakennettua vuoden
1900 aikana.17
Polettien käyttöaika olisi näin ollen ollut
noin 1891–1900-luvun alku, kun yksityisiä vedentuojia ei vakinaisen palokunnan
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Kuva 1. T.K, 1. T, brakteaatti, halkaisija n. 28 mm.

Kuva 2. T.K, 1. T, brakteaatti, halkaisija n.
27,5 mm.

Kuva 3. T.K, ½ T, brakteaatti, halkaisija n. 28 mm.

aikana vesijohtolaitoksen takia enää tarvittu.
Vanhempia Tampereella käytettyjä poletteja
ei tunneta.
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Täydentäviä tietoja suomalaisista kanttiinipoleteista
Antti Vuori
Keräilijän oppaassa 2020 julkaistiin artikkeli
suomalaisista kanttiinipoleteista.1 Kahdesta
artikkelissa kuvatusta poletista puuttui kuitenkin kuva, minkä lisäksi niitä koskevat
tiedot olivat puutteellisia. Nyt nämä puutteelliset tiedot on mahdollista täydentää.
Kyseiset puutteellisesti kuvatut poletit ovat
Keräilijän oppaan luettelon numero 2.1 eli
Helsingissä sijainneen Venäjän laivaston klubin 5 pennin poletti (kuva 1) sekä luettelon
numero 3.7 eli oletettu Viaporin venäläisen
varuskunnan upseerikerhon ravintolan 10
markan tarjoilupoletti (kuva 2).
Kyseisessä kanttiinipoletteja käsittelevässä artikkelissa mainittiin lisäksi, että tunnistamattomien suomalaisten polettien
joukossa esimerkiksi Seurasaarisäätiön
polettikyselyn aineistossa (Vuorjoki 1972)
voi olla mahdollisia kanttiinipoletteja, joiden tunnistaminen luotettavasti nykyisellään on tuskin enää mahdollista. Yksi
mahdollinen apuväline tunnistamiseen olisi kuitenkin Kansallisarkiston julkaisema
luettelo Suomessa käytetyistä sotilaslyhenteistä.2 Tässä artikkelissa esitetään kyseisen
lyhenneluettelon pohjalta mahdollinen
alustava tunnistus muutamalle aiemmin
tunnistamattomana pidetylle poletille,
jotka niissä olevan kirjainyhdistelmän
perusteella voisivat olla joko sotilaskauppatai kanttiinipoletteja.

1

Kuva 1. МОРСКОЕ СОБРАНІЕ 5 P. / takasivu
sileä. Kuparia, 26 mm, 4,3 g.

Kuva 2. 10 МАРОКБ С.В.С. (brakteaattimainen).
Kuparia, 28 mm, 2,7 g.

Nyt käsiteltävät tunnistamattomat poletit
voidaan periaatteessa jakaa kahteen erilaiseen ryhmään. Ensimmäisen muodostavat
poletit, joissa kirjainlyhenteen ohella on
myös arvomerkintä. Toisen ryhmän poleteissa on puolestaan vain pelkkä kirjain- tai
kirjain- ja numerolyhenne, mutta ei mitään
varsinaista arvomerkintää.
Ensimmäiseen ryhmään kuuluvaksi voidaan nimetä ainakin seuraavat kaksi messinkipolettia:
1. J.K.K. / 10 p (kuva 3).3 Kirjainlyhenne
JKK tarkoittaa sotilaslyhenteenä Viipurissa

Vuori 2019.

2

Sotilaslyhenteet, http://wiki.narc.fi/portti/images/d/dd/Sotilaslyhenteet.pdf (viitattu 24.5.2020).

3

Vuorjoki 1972: #46.
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1925–1928 toiminutta Jalkaväen Kapitulanttikoulua (yksi nykyisen Maasotakoulun
edeltäjistä).4
2. Yhdistetty ”S.T.O. & S.T.K.” / 25 PENNIÄ
(kuva 4).5 Kuten olettaa saattaa, liittyvät
tämän poletin kaksi kirjainlyhennettä toisiinsa. Sotilaslyhenneluettelon mukaan
STK tarkoittaa sotateknillistä (korkea-)
koulua ja kirjainlyhenne STO (sotakorkeakoulun) sotateknillistä osastoa. Kyse
on vuonna 1924 Helsingissä toimintansa aloittaneen Sotakorkeakoulun (v:sta
1993 osa Maanpuolustuskorkeakoulua)
sotateknillisestä osastosta, jonka suorittamiseen liittyi kahden vuoden perusjakson lisäksi erillinen kahden vuoden
opiskelujakso Teknillisessä korkeakoulussa.6 Poletti ajoittuu todennäköisesti 1920luvulle.
Edellä esiteltyjen polettien tapainen on myös
pienikokoinen pelkällä arvomerkinnällä varustettu 10 pennin kuparipoletti (kuva 5).
Kyse voisi olla kanttiinipoletista, mutta aikalaistietojen puuttuessa tällainen ilman mitään tunnuksia oleva poletti jää kuitenkin
väistämättä tunnistamattomaksi.
Toiseen ryhmään voidaan myös nimetä
ainakin kaksi messinkipolettia:
3. H.S.S / brakteaattimainen (kuva 6).7
Sotilaslyhenneluettelon mukaan HSS tarkoittaa Helsingin sotilassairaalaa. Sen
toiminta alkoi kesäkuussa 1918 mutta muodollisesti nimi Helsingin sotilassairaala I
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Kuva 3. J.K.K. / 10 p. Messinkiä, 21 mm, 2,3 g.

Kuva 4. Yhdistetty ”S.T.O. & S.T.K.” / 25 PENNIÄ.
Messinkiä, 19 mm, 2,9 g, rihlattu syrjä.

Kuva 5. 10 PENNIÄ / takasivu sileä. Kuparia,
19 mm, 2,3 g.

Kuva 6. H.S.S (brakteaattimainen). Messinkiä,
18 mm, 1,1 g.

otettiin käyttöön ilmeisesti vasta seuraavana vuonna.8 Helsingin sotilassairaala
toimi aluksi hajautettuna kolmeen eri
osoitteeseen.9 Sisätautiosasto oli Tilkan
vanhan sairaalan tiloissa, ihotautiosasto

4

Palokangas 2008: 111, 115; Maasotakoulun historiaa ja perinteitä – Vöyrin Sotakoulusta Päällystöopistoksi,
https://puolustusvoimat.fi/web/historia/maasotakoulu (viitattu 12.6.2020); Suomalaiset yhteisönimet –
Jalkaväen kapitulanttikoulu, https://finto.fi/cn/fi/page/176508A (viitattu 12.6.2020).

5

Vuorjoki 1972: #48.

6

Seppälä 1974; Palokangas 2008: 105; Sotakorkeakoulu, https://fi.wikipedia.org/wiki/Sotakorkeakoulu
(viitattu 21.6.2020).

7

Vuorjoki 1972: #67.

8

Schalin & Schalin 2007: 19; Palokangas 2008: 102.

9

Luhtala & Manninen 2006: 7.

oli Suomenlinnan Pikku-Mustasaarella
nykyisen Merisotakoulun yhteydessä ja
kirurginen osasto leikkaussaleineen sijaitsi osoitteessa Antinkatu 37 (v:sta 1928
Lönnrotinkatu) entisen Kaartin lasaretin
tiloissa. Sittemmin toiminta keskitettiin
vuonna 1936 valmistuneeseen Tilkan
uuteen sairaalarakennukseen. Helsingin
sotilassairaalan nimi muutettiin 1.4.1941
Keskussotilassairaala 1:ksi.10
Edellä esitetty HSS-poletin tunnistus on erityisen epävarma. Ensinnäkin Helsingin sotilassairaalan virallinen nimi oli Helsingin
sotilassairaala I. Poletissa ei vastaavaa järjestysnumeroa ole. Voidaan kuitenkin todeta, että aikalaisissa lähteissä, esimerkiksi
ilmoituksissa avoimista viroista ja elintarvikkeiden ym. ostosta sairaalalle, ei tätä
järjestysnumeroa myöskään käytetty.11 Sen
puutumista poletista ei siten voi pitää erityisen olennaisena. Toisaalta kirjainlyhenteelle
HSS voidaan kuitenkin esittää myös muita
mahdollisia tulkintoja. Tällaisia ovat esimerkiksi vuonna 1893 perustettu Helsingfors
segelsällskap HSS.12 Samoin vuonna 1887
perustettu Helsingfors Simsällskap on käyttänyt seurasta nimilyhennettä HSS.13
4. KSS 1 / takasivu sileä (kuva 7).14 Sotilaslyhenneluettelon mukaan lyhenne KSS
tarkoittaa keskussotilassairaalaa. Numero
yksi täsmentää, että kyse on Helsingissä

vuosina 1918–2005 toimineesta Tilkan
sairaalasta.15 Toiminta keskussotilassairaalana käynnistyi Tilkassa kuitenkin
vasta 1.4.1941.16 Kuten edellä on jo todettu, Tilkan vanhan sairaalan tiloissa
toimi Helsingin sotilassairaalan sisätautiosasto.17 Samoin vuonna 1936 valmistunut uusi sairaalarakennus tunnettiin
alkuvaiheessa edelleen aina vuoden
1941 maaliskuun loppuun asti nimellä
Helsingin sotilassairaala I. Sittemmin jatkosodan aikana 1941–1944 Tilkassa toimi
53. sotasairaala. Vuodesta 1944 vuoteen
1984 Tilkan sairaalan nimi oli uudelleen
Keskussotilassairaala 1 ja sen jälkeen aina
toiminnan päättymiseen 2005 asti pelkkä
Keskussotilassairaala. Poletti ajoittuu mahdollisesti 1940-luvulle.
Arvomerkinnän puuttuminen tekee jälkimmäisen ryhmän poleteista tulkinnallisesti
ongelmallisia. Viime kädessä voidaan jopa
kysyä, ovatko ne lainkaan poletteja (etenkin
numero 3), vai onko kyse johonkin muuhun tarkoitukseen valmistetuista merkeistä.

Kuva 7. KSS 1 / takasivu sileä. Messinkiä, noin
19,5 mm (kuva SNY / Juha Hyötyläinen).

10

Palokangas 2008: 102.

11

Ks. esim. Helsingin Sanomat 27.11.1919, 17.7.1920, 9.10.1920, 16.10.1920, 5.6.1929, Uusi Suomi 14.9.1919,
15.10.1919, 16.6.1925, 27.7.1928.

12

https://helsinkisailing.com/seura/ (viitattu 13.7.2020).

13

https://www.simmis.fi/fi/mika-on-simmis/simmis-lyhyesti/ (viitattu 13.7.2020).

14

SNY huutokauppa 413 23.11.2019, kohde #836 (erä).

15

Tilkka, https://fi.wikipedia.org/wiki/Tilkka (viitattu 9.7.2020).

16

Palokangas 2008: 102.

17

Luhtala & Manninen 2006: 4, 7, 9–11.
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Kuva 8. DSH 50 / alakulmassa pienikokoinen SA-tunnus. Tinattua rautaa (läkkipeltiä), 47,0 x 40,5
mm, 5,6 g (kuva Reijo Mäkinen).

Mainittakoon kuitenkin tässä yhteydessä,
että esimerkiksi Keräilijän oppaan luettelon
poletti numero 6.1 (Lottala / VKT) vastaa
tyypiltään tässä kuvatun jälkimmäisen ryhmän poletteja. Siitä puuttuu arvomerkintä,
mutta sen kohdalla ei liene epäselvää, että
kyse on vasta-arvoltaan tuntemattomasta
kanttiinipoletista.
Tässä yhteydessä on syytä ottaa esille
vielä yksi mahdollinen kanttiini(sotilaskoti)
poletti. Kyse on tinatusta rautapellistä valmistetusta kuusikulmaisesta poletista,
jonka etusivulle on stanssattu DSH 50 ja
takasivulla on pienikokoinen SA-tunnus
(kuva 8). Kirjainyhdistelmää DSH ei löydy sotilaslyhenneluettelosta. SA-tunnus
yhdistää poletin kuitenkin armeijan toimintaan. Todennäköinen selitys lyhenteelle DSH voisi olla Dragsviks soldathem.18
Sotilaskotityön 100-vuotishistoriikin (Airio
2018) mukaan kyseisen sotilaskodin ylläpitäjän Dragsvik Soldathemföreningenin toiminnan katsotaan alkaneen vuonna 1941
perustetun Kustsoldaternas Väl -yhdistyksen myötä. Tämä yhdistys, joka kuului

18
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Airio 2018:56–57.

Rannikkosotilaiden Huoltoyhdistykseen,
perustettiin palvelemaan Hangon vuokra-alueen vartiointitehtävissä palvelevia
sotilaita. Jatkosodan jälkeen yhdistykselle osoitettiin toimitilat sotilaskotia varten
Dragsvikissä. Yhdistyksen rinnalla toimi
myös Tammisaaressa 1947 käynnistetty
”Understödsföreningen för svenska värnpliktiga i Dragsvik” -yhdistys. Uudenmaan
Prikaatin oma yhdistys Dragsvik Soldathemförening perustettiin 1951 ja se sai haltuunsa
aiemman yhdistyksen toimitilat.
Edellä on esitetty alustava mahdollinen
tunnistus muutamalle todennäköiselle kanttiinipoletille. Pitää kuitenkin muistaa, että
esitetty tunnistus perustuu vain näissä poleteissa olevaan kirjainlyhenteeseen. Mitään
aikalaista tai muutakaan tietoa esitettyjen
tunnistusten tueksi ei ole löytynyt. Samaan
ongelmaan törmätään aina, kun poletteja
pyritään tunnistamaan niissä olevan kirjainlyhenteen perusteella ilman muuta taustatietoa. Ylitulkinnan vaara on ilmeinen, eikä
näin esitettyjä tunnistuksia tule missään
nimessä pitää varmoina.
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Suomen Numismaattinen Yhdistys on
perustanut Eurokerhon
Aki Tsupari
Jäsenistön toivomuksesta SNY on perustanut Eurokerhon. Sen toiminta on alkanut
elokuussa 2020. Eurokerho on SNY:n seitsemäs tätä nykyä toimiva kerho. Vetäjänä
toimii SNY:n pitkäaikainen jäsen Marko
Manninen, joka on ollut kokoamassa tänä
vuonna ilmestynyttä suomalaista €uroCatalogia. Kerhon perustajiin ja työryhmään
kuuluvat myös Pekka Alatalo, Juha Pöllänen,
Jukka Konttinen ja Aki Tsupari. Työryhmän
jäsenet ovat eri puolilta Suomea, ja onkin
luontevaa, että pyrimme perinteisten kerhotapahtumien lisäksi järjestämään etätapaamisia Microsoft Teamsissä ja kehittämään
digitaalisia sisältöjä.
Kerhon päätehtäviä ovat:
– Yleinen eurotietouden ja eurokeräilyn
edistäminen

– Järjestää 4 kertaa vuodessa euroihin
liittyvä keskustelu- ja esitelmätilaisuus,
johon mahdollista osallistua myös Teamskokouksena
– 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. Sivusto julkistetaan vuoden 2020 loppuun mennessä.
– Blogitoiminta sekä some-sisällöt
Tarkoituksena on, että kerhon toiminta
on helposti lähestyttävää. Sen avulla pyrimme myös saamaan uusia jäseniä SNY:lle
ja houkuttelemaan täysin uusia numismatiikan harrastajia. Vuonna 2019 järjestetyssä SNY:n jäsenkyselyssä selvisi, että 27 %
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Kuva 1: Eurokerhon 1. tapaaminen järjestettiin Teams-etäkokouksena.

SNY:n jäsenistä kerää euroja ainakin yhtenä
keräilykohteena. On hyvä, että yhdistys pystyy jatkossa paremmin palvelemaan myös
tätä epäilemättä kasvavaa jäsenryhmää.
Ensimmäinen kerhotapaaminen järjestettiin 1.10.2020 Teams-etäpalaverina, jossa kerhon toimintasuunnitelmaa esiteltiin
sekä käytiin läpi erilaisia eurojen hinnastoja. Suomalaisia tänä vuonna ilmestyneitä
hinnastoja ovat €uro-Catalog sekä jo neljänteen painokseen ehtinyt Eurokerääjän
aapinen. Saksassa on tänä vuonna ilmestynyt Schönin, Kamphoffin, Leuchtturmin
ja Reissner/Richter/Dyballan euroluettelot.
Eurokerhon tapahtumista tiedotetaan SNY:n
kerhosivustolla ja sieltä löytyy myös aiemmin pidettyjen esitelmien aineisto.
Kerhon tapaamiset tullaan järjestämään
eri puolella Suomea, ja seuraava kokous
joulukuun 3. päivänä on Joensuussa. Sen
aiheena on euroarvoisten käyttörahojen keräily yleisesti, ja kokoukseen voi osallistua
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Teams-etäyhteydellä. Teams on helppokäyttöinen, ja jos ei vielä tunne sen käyttöä, kannattaa se jatkoa varten opetella. Eurokerhon
ja muidenkin kerhojen tapaamisia aiotaan
järjestää Teamsissa myös koronaviruspandemian jälkeenkin. Sen avulla on mahdollista
saada kiinnostuneita osallistumaan laajemmin paikasta riippumatta, sillä myös euroosaaminen on jakautunut eri puolille maata.
Toki myös paikallisillakin tapaamisilla on
jatkossakin erittäin tärkeä rooli.
Tervetuloa Eurokerhon toimintaan mukaan!

Tärkeitä tietoja ja osoitteita:
Eurokerhon sähköposti: eurokerho@snynumis.fi
Eurokerhon tapahtumien aikataulut ja esitysmateriaali: https://snynumis.fi/eurokerho/
Eurokerhon nettisivut (vielä kesken): https://snynumis.fi/euro/
SNY:n Teams käyttöohjeet: https://snynumis.fi/
teams-etayhteyden-kayttoohje/

Väärennöstiedotusta
Aki Tsupari
SNY jatkaa aktiivista työtä lisätäkseen numismaattisen yhteisön väärennöksiä koskevaa tietoisuutta ja osaamista. Yhdistyksen
verkkosivuilla (https://snynumis.fi/wpcontent/uploads/2019/12/Tukipaketti-1.
pdf) esitellään keinoja väärennösten tunnistamiseksi ja niiltä välttymiseksi kattavin
esimerkein. Materiaaliin on liitetty myös lainopillisia näkökulmia, sillä tietoinen väärennösten jälleenmyynti voi täyttää petoksen
tunnusmerkit ja johtaa jopa vankeustuomioon. Petoksen tunnusmerkistön kannalta
oleellista on se, että erehdyttämällä tuotteen
ostajaa saadaan itselle taloudellista hyötyä
ja samanaikaisesti aiheutetaan toiselle taloudellista vahinkoa.
Väärennökset ovatkin asia, joka numismatiikan harrastuksessa tulee huomioida,
etenkin arvokkaampien kohteiden osalta.
Mitään massahysteriaa ei kuitenkaan kannata lietsoa, sillä väärennösten välttäminen
ja niiden tunnistaminen on mahdollista.
Väärennökset eivät myöskään ole mikään
uusi asia, niitä on ollut lähes yhtä kauan
kuin rahojakin on valmistettu. Vaikka uusia
väärennöksiä tuleekin markkinoille, löydettyjä väärennöksiä myös poistuu useiden vastuullisten toimijoiden, kuten SNY:n toimesta
kierrosta. Hyvin tärkeää on ennaltaehkäisy
eli numismaattisen yhteisön nollatoleranssi
väärennöksiin (joita ovat myös merkitsemättömät kopiot) – niitä ei kenenkään tule
hyväksyä kokoelmaansa, hankkia tai jaella eteenpäin. Poikkeuksena ovat aikalaisväärennökset kymmenien ja jopa satojen
vuosien takaa. Niiden keräileminen on
suosittu harrastus ja osa numismatiikkaa.

Moderneista merkitsemättömistä kopioista
ja väärennöksistä kannattaa sen sijaan kaikkien pysyä erossa.

Röntgenfluoresenssispektrometrin
hankinta
Pääosan väärennöksistä pystyy tunnistamaan rahaa tarkasti tutkimalla oheisen tukipaketin avulla jo kotikonstein. Teknologiaa
kannattaa kuitenkin hyödyntää lopputuloksen varmistamiseksi ja väärennösten
tunnistamisen nopeuttamiseksi. Yhdistys
on siksi hankkinut käyttöönsä röntgenfluoresenssispektrometrin (jatkossa XRF). Tämä
suurehko investointi nähtiin tarpeelliseksi,
koska väärennösten määrä lisääntyy jatkuvasti ja niiden tunnistaminen vie paljon aikaa. Väärennösten lisääntyminen ei koske
pelkästään helpohkosti tunnistettavia perusväärennöksiä (jotka nykyään ovat yleensä
Kiinassa valmistettuja), vaan myös ammattitaitoisempien ja laadukkaampien väärennösten määrä on kasvanut. Siksi on tärkeää,
että myös SNY hyödyntää uutta teknologiaa
laadukkaiden väärennösten tunnistamisessa.
XRF:llä saadaan tuloksia paremmin ja
nopeammin kuin nykyisillä menetelmillä.
Tämä koskee ennen kaikkea väärennöksiä,
joiden metallipitoisuus on erilainen kuin
alkuperäisissä rahoissa. XRF:stä on erityisesti apua kulta- ja hopearahojen väärennösten tunnistamisessa. Sillä voidaan myös
tutkia suomalaisia ja ulkomaisia aitoja rahoja: voidaan esimerkiksi selvittää ilmoitettujen
metallipitoisuuksien paikkansapitävyyttä,
suomalaisten rahojen metallipitoisuuksia
(esim. uusien varianttien tunnistamiseksi),
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inflaation vaikutusta metallipitoisuuksiin esimerkiksi antiikin rahoissa sekä väärennettyjen rahojen esiintyvyyttä ja niissä käytettyjä
materiaaleja.
XRF-mittaukset ovat jatkossa myös
yksi yhdistyksen palveluista, jolla edistetään numismaattista harrastusta ja tiedettä.
Yhdistyksen jäsenet hyötyvät siitä mm. osallistuessaan huutokauppoihin. Lisäksi jäsenet
saavat mittauttaa rahojaan kerhoiltojen yhteydessä tai sopimalla asiasta yhdistyksen
toimihenkilöiden kanssa esimerkiksi sähköpostitse (auctions@snynumis.fi). Mittauksia
jäsenet voivat teettää etukäteen sopimalla kohtuudella, ei kuitenkaan rajattomasti.
Jos jäsenillä on mielenkiintoisia tutkimusprojekteja, joissa XRF:stä on hyötyä (kuten
metallipitoisuuksien muutokset eri aikoina,
väärennökset jne.), yhdistys voi myös tukea näitä projekteja sopimuksen mukaan.
Tyypillisesti tutkimusprojektin tulisi johtaa
kirjoitukseen yhdistyksen nettisivuille tai
Numismaattiseen Aikakauslehteen.
Yhdistyksen hankkima XRF-työkalu on
merkiltään Niton DXL800 (kuva 1). Se on
pöytämallia, joka on todettu kestävyydeltään ja tulosten luotettavuuden kannalta paremmaksi kuin kannettava malli. Pöytämalli
sopii myös yhdistyksen tarpeisiin parhaiten,

koska laitteen jatkuvalle siirtelylle ei ole tarvetta. Laitteella voidaan mitata ja varmistaa
tutkittavien kohteiden metallien pitoisuudet kohdetta vahingoittamatta tai sen kuntoon vaikuttamatta. Laitetta voidaan käyttää
metallirahojen lisäksi myös mitalien, kunniamerkkien ja korujen metallipitoisuuksien analysointiin. Tärkeimpiä alkuaineita
ovat kulta, hopea, platina, kupari ja nikkeli, joiden pitoisuudet laite pystyy hyvin
tunnistamaan. Laite voi tunnistaa myös
pinnoituksen. Mainittujen metallien lisäksi laite tunnistaa yli 20 muuta alkuainetta.
Analysaattorin hankinta siihen liittyvät koulutukset ja säteilyturvaluvat ovat olleet yhdistykselle merkittävä investointi. Investointi
kuitenkin pystyttiin rahoittamaan yhdistykselle vuosien mittaan kertyneistä varoista.

Yhdistyksen väärennöskokoelma
Yhdistys on viimeisen reilun viiden vuoden
aikana koonnut huutokauppoihin tarjotuista ja väärennöksiksi havaituista kohteista
väärennöskokoelman. Siinä on jo noin 500
kohdetta, ja määrä kasvaa vuosittain useilla kymmenillä tai jopa yli sadalla kohteella.
Niissä on jo jonkin verran toistuvuutta, mutta uusia mielenkiintoisia väärennöskohteita
löytyy vuosittain useita.

Kuva 1. Niton DXL800 XRF-laite (Lähde: Holger Hartmann).
86

Väärennöskokoelma (kuva 2) on kaikkien nähtävissä toimitiloissamme Mechelininkadulla. Se on jaoteltu kohteiden tyypin
mukaan setelirahoihin, Suomen metallirahoihin sekä Venäjän ja antiikin rahoihin.
Kokoelman yhteydessä on myös perustunnistusvälineistö, kuten tarkka luuppi, vaaka,
mitta sekä hopearahaväärennösten tunnistamiseen tarkoitettu magneettirata.
Yhdistyksen väärennöskokoelma onkin hyvä loppusijoituspaikka löydetyille
väärennöksille, koska sinne tallennettuna väärennökset ovat poissa kierrosta eivätkä näin enää aiheuta ongelmia. On
hyvin suositeltavaa, että väärennöksen
löytyessä sitä ei enää laiteta kiertoon tai
edes talteen vaan se lahjoitetaan esimerkiksi
yhdistykselle tai väärennös tuhotaan. Väärennöskokoelman yhteydessä on myös
kaiverrin, jolla väärennöksen voi merkitä
esimerkiksi C-merkinnällä. Merkityt kopiot ovat myös sallittuja keräilykohteita,
koska silloin erehtymisvaaraa ei enää ole
myöhemminkään rahan omistusketjussa.

Esimerkkejä väärennöksistä –
Erityiset historialliset tapahtumat
Erityiset ajanjaksot ja tapahtumat kiinnostavat monia keräilijöitä, ja siksi niihin liittyvät
rahat, mitalit ja kunniamerkit ovat suosittuja
kohteita myös väärentäjille, etenkin jos niitä
on tehty vain erittäin vähän ja kiinnostavissa
paikoissa tai tiettyinä aikoina. Nämä tapahtumat ja niihin liittyvät esineet kiinnostavat
monia, mutta kohteiden saatavuus voi olla
todella vaikea, johtaen korkeaan keräilyarvoon. Numismatiikassa tällaisia ovat esimerkiksi itsenäisen Tannu Tuvan setelit, toisen
maailmansodan keskitysleirien rahat (kuten
Litzmannstadt) sekä useat Saksan ja Venäjän
kunniamerkit.
Tuvan tasavalta on Venäjän federaatioon
kuuluva osatasavalta Sajanin ja TannuOlan vuoristojen ympäröimänä Itä-Siperian

Kuva 2. SNY:n väärennöskokoelmaan voi
tutustuva yhdistyksen toimitiloissa.

eteläosassa Keski-Aasiassa. Ennen vuotta
1912 valtio oli osa Kiinan Mongoliaa, jonka
jälkeen se kuului Venäjään. Vuosina 1921–
1944 se oli itsenäinen valtio nimeltä Tannu
Tuva. Vuonna 1924 sillä oli oma valuutta
lan, joka toteutettiin päällepainatuksella venäläisten ruplasetelien takasivulle. Kyseessä
olivat 1, 3, 5 ja 10 ruplan setelit, joissa ovat
vuosiluvut 1898 (kuva 3), 1905 ja 1909.
Kuten tiedämme, juuri noiden vuosien venäläisiä seteleitä on kohtuullisen paljon saatavilla edullisesti ja myös hyväkuntoisena,
joten päällepainatuksen tekeminen niihin on
voinut houkuttaa monia väärentäjiä helpon
arvonnousun toivossa. Voidaankin sanoa,
että pääosa (jopa 99 %) liikkeellä olevista
Tannu Tuvan lan-rahoista on väärennöksiä.
Aidon tunnistaminen on vaikeaa, mutta joitain keinoja on. Esimerkiksi Tannu Tuvan
painatukset eivät koskaan ole setelin etusivulla ja aidot leimat on lyöty puisella leimasimella, joten niiden yksityiskohdat eivät
ole kovin tarkkoja. Leima ei myöskään ole
täysin musta, vaan sen värissä on häivähdys vihreää.
Toinen esimerkki hyvin yleisestä väärennetystä rahasta ovat viime maailmansodan aikaiset Litzmannstadtin keskitysleirin
gettorahat. Niiden tunnistamista on kuvattu tarkemmin väärennösten tunnistamisen
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Kuva 3. Tannu Tuva lan (1 rupla 1898) väärennös.

tukimateriaalissa SNY:n verkkosivuilla.
Parhaiten gettorahojen väärennökset voi
tunnistaa painosta (merkittävä osa niistä on
väärän painoisia), materiaalista sekä rahan
yksityiskohtien tarkkuudesta.
Kunniamerkeistä erityisen väärennettyjä ovat Saksan ja Neuvostoliiton kunniamerkit (kuva 4), joissa usein on monille
tuttuja symboleja. Hyvä asia kuitenkin on,
että suomalaisista kunniamerkeistä ei juurikaan esiinny väärennöksiä. Joitain kuitenkin on, esimerkiksi SS-vapaaehtoisten
muistorististä on olemassa selvästi kopioksi
merkitsemättömiä valukopioita. Aito sellainen myönnettiin sotilaille, jotka ottivat osaa
saksalaisten Waffen SS -joukkojen ja niille
alistettujen yksikköjen piirissä ulkomaisten
vapaaehtoisten koulutukseen sekä niille
määrättyihin sotatoimiin Suomen sotien aikana 1939–1944. Osasta SS-vapaaehtoisten
muistoristien valukopioista puuttuvat selkeät
kopio-merkinnät, ja näin erehtymisen vaara
kasvaa jälleenmyyntiketjussa. Kopiot tulisi
aina merkitä selvästi (esimerkiksi sanalla
COPY), sillä muuten niistä todennäköisesti
tulee jossain vaiheessa harrastuksellemme
haitallisia väärennöksiä.
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Kuva 4. SNY:n väärennöskokoelmassa olevia
kunniamerkkejä ja mitaleja.
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417.
HUUTOKAUPPA

AUKTION

Suomen Numismaattinen Yhdistys r.y.
Numismatiska Föreningen i Finland
järjestää huutokaupan päättyen
håller auktion som avslutar
lauantaina 21. päivänä marraskuuta 2020
lördagen den 21 november 2020 i internet
internetissä osoitteessa www.philabid.fi/sny. www.philabid.fi/sny. Ytterligare link finns på
Linkki on myös sivuillamme www.snynumis.fi.
våra hemsidor www.snynumis.fi.
Tarjousaika päättyy klo 18.00 tai 5 minuuttia Programmet accepterar anbud ända till 18.00
kohteeseen viimeisenä tulleen tarjouksen
eller 5 minuter efter det sista inkomna
jälkeen. Valitettavasti emme voi järjestää
anbudet. Vi beklagar att det blir ingen
salihuutokauppaa myöskään tällä kertaa.
salauktion denna gång heller.
АУКЦИОН

AUCTION

Нумизматическое Общество организует
аукцион 21-ого ноября 2020 г. только в
интернете www.philabid.fi/sny. Тоже 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 end on saturday the 21st of November
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 19. 11. klo 18.00
mennessä osoitteella:
Skriftliga anbud, som skall vara hos auktionsförrättaren senast den 19 november kl.18 sändes
under adress:
Mailed bids should arrive by the 19th of November at 6 PM Finnish time to our address:

SNY / Juha Halén
Mechelininkatu 15 B 47
00100 Helsinki

e-mail: auctions@snynumis.fi
Puhelin 050 577 0301 Telefon

Puhelimitse tai sähköpostilla toimitettavien kirjallisten tarjouksien tulee olla perillä viimeistäin
20.11. klo 16.00 mennessä.
Skriftliga anbud med e-post eller i telefonen skall vara hos auktionsförrättaren senast den 20
November kl.16
Email and telephone bids should be transferred by the 20th of November at 4 PM Finnish time
Huutokauppaohjelman kautta tulevien tarjousten tulee olla perillä viimeistään 21.11.2020 klo 18.00
mennessä mutta tarjousaika jatkuu 5 minuuttia kulloiseenkin kohteeseen tulleen viimeisen
tarjouksen jälkeen.
Anbud till auktionsprogrammet skall anlända senast den 21 November kl 18.00. men fortsätter 5
minuter efter det senast inlagda anbudet.
Bids transferred using our auction programme should be ready by the 21st of November 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 marraskuussa. 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 november. 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.
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 \XDQFHQWV1'  \XDQ\XDQ
\XDQ3FPQLQDOOQRWHV
 \XDQ3\XDQ3\XDQ3E
\XDQ3F\XDQ3ELQDOOQRWHV
 &HQW\XDQ\XDQ3-D-D-D
 FXVWRPVJROGXQLWVFHQWV\XDQ
\XDQ3LQDOOQRWHV































9LUR(VWODQG(VWRQLD
 NURRQ SFV NURRQL SFV NURRQL 
SFV NURRQL SFV NURRQL SFV DOO
QRWHVLQ(HVWLSDQNULQJOHPDWDSDQJDW¦KWXQFLUFXODWHGEDQNQRWH
KROGHUV
 NURRQL NSO NURRQL NSO NURRQL 
NSO LQDOOQRWHVLQDGGLWLRQNURRQ6RQJIHVWLYDO 
SFV PLQWVHWV
 HXUR'UDJKL5$+5DUH





























5DQVND)UDQNULNH)UDQFH
 $VVLJQDWVRXVOLYUHV1'  LQDOOSFV
3$$
 IUDQFV3E SKV FD
DLQDOOQRWHV
6DNVD7\VNODQG*HUPDQ\
 PLOOLDUGHQPDUN3D
,VR%ULWDQQLD6WRUEULWDQQLHQ8QLWHG.LQJGRP
 SRXQGV1'  3E

/DWYLD/HWWODQG/DWYLD
 ΅ΛΚΜΫΤΨΟͽΨΪΨΞΫΤΨΟΚΦΨέΩΪΚΜΥΟΧLΟNRSHFNV
NRSHFNV$NRSHFNV$URXEOHVLQDOOQRWHV































































/LHFKWHQVWHLQ
 KHOOHU1'  KHOOHU1'  PLQRUGHIHFWKHOOHU1'
 3
0HNVLNR0H[LFR
 0H[LFR%DQFRGH7DPDXOLSDV3HVRV6U
5XRWVL6YHULJH6ZHGHQ
 VNLOOLQJEDQFR߽66
-XJRVODYLD-XJRVODYLHQ<XJRVODYLD
 GLQDUDGLQDUDLQDOO
GLIIHUHQWQRWHV
9HQ¦M¦5\VVODQG5XVVLD
 URXEOHV߽΅ϊ΅
Ά;ΆΆΆ΅

ͽ0LQDOOQRWHV
 URXEOHV߽ΆΆΆ΅
ͽ0
URXEOHV߽ͽͻͽ0LQDOOQRWHV
 URXEOHV߽΅Ά
ΆΆ΅ͽ0
LQDOOQRWHV
 URXEOHV߽Ά΅
ͽ0
URXEOHV߽ͽΉͽ0LQDOOQRWHV
 URXEOHV߽Ά΅ͽ0

URXEOHV߽ͽͻͽ0LQDOOQRWHV
 URXEOHV߽Ά΅ͽ0
URXEOHV߽ͽΈͽ0LQDOOQRWHV
 URXEOHV߽ͽΈͽ0LQDOO
QRWHV
56)65
 1RUWK5XVVLDURXEOHV36
1HXYRVWROLLWWR6RYMHWXQLRQHQ6RYLHW8QLRQ
 URXEOHV3
(UL¦/RWWHU/RWV
 $IULFDFDLQDOOGLIIHUHQWQRWHVIURPFRXQWULHV
 $UPHQLDGUDP SFV 5HSXEOLFRI$UWVDNK
GUDP*HRUJLD/DULODULODULV1'  
0RQJROLD7RJURJ1'  WRJURJ1'   SFV 
8]EHNLVWDQ6XP5RPDQLD/HXOHLOHL
 SFV OHLOHLOHXOHL
 SFV LQDOOQRWHVPRVWO\XQFLUFXODWHG

 $XVWUDOLD3RXQG3%DKDPDVVKLOOLQJV3FGROODU3
%ULWLVK&DULEEHDQ'ROODU3DLQDOOQRWHV
 %DOWLFVWDWHV(VWRQLDPDUND3/DWYLDODWL
3/LWKXDQLDOLWX3LQDOOQRWHV
 %DQNRI&KLQD\XDQ7KH&HQWUDO%DQNRI&KLQD<XDQ
GLIIHUHQWSFV \XDQ SFV %DQNRI
FRPPXQLFDWLRQV\XDQ7DLZDQ<XDQ+RQJ.RQJ
&HQW1' GLIIHUHQWSFV LQDOOSFV,QDGGLWLRQDKHOOEDQNQRWH
 %HOJLDQ&RQJRIUDQFV3(&RQJR
'HPRFUDWLF5HSXEOLFPDNXWDIUDQFV3
SKV LQDOOQRWHV
 %LDIUDVKLOOLQJV3SRXQG3VKLOOLQJV3SRXQG3
1LJHULDNRERSRXQGQDLUD3JFEILQDOO
QRWHV
 (VWRQLD$ORWRIUHSODFHPHQWQRWHVNURRQ3NURRQL
3NURRQL3NURRQL3
LQDOOSFV
 )RUPHU6RYLHW8QLRQDQGQHZLQGHSHQGHQWVWDWHVFDLQ
DOOGLIIHUHQWQRWHVIURPFRXQWULHV
 *UHHFHGUDNKPDLGUDNKPDLGUDNKPDL

+XQJDU\SHQJ¸SHQJ¸PLOSHQJ¸
PLOSHQJ¸
PLOSHQJ¸PUGPLOSHQJ¸IRULQW
IRULQW7XUNH\OLUD SFV 
OLUDLQDOOQRWHV
 *UHHFHGUDFKPV SFV GUDFKPV SFV ,WDOLD
OLUH1' SFV OLUH1' SFV  SFV OLUH
OLUH SFV 3RUWXJDOHVFXGRV
HVFXGRV6SDLQSHVHWDV SFV SHVHWDV
LQDOODOPRVWXQFLUFXODWHGQRWHV
 *UHHFHGUDNPDLGUDNKPDLGUDNKPDL
GUDNKPDLGUDNKPDL
GUDNKPDLLQDOOQRWHV
 .RUHD1RUWK:RQ GLIISFV ZRQFKRQ
ZRQ SFV  GLIISFV ZRQLQDOO
GLIIHUHQWQRWHV
 .\UJ\]VWDQ΄εΪΝεΡΊΟΫΩέΛΥΤΚΫε7\L\Q1' SFV 
W\L\Q1'  W\L\Q1' SFV VRP1'  
VRP1'  VRP1' SFV 
VRP1'  VRP1'  3LQDOOXQFLUFXODWHG
QRWHV
 /DRVNLS1'NLS1'  NLS1'  
NLS1'   SFV NLS1'   SFV NLS
NLS0\DQPDUS\DV1'  N\DWV
1'  2PDQEDLVD$+  EDLVDULDO$+
  3DNLVWDQ5XSHH1'  UXSHHV1'  
UXSHHVUXSHHVLQDOOQRWHV
 /LWKXDQLDFHQWX SFV OLWXOLWX
FHQWDXUXOLWDXUX SFV LQDOOQRWHV
 5XVVLDNRSHFNURXEOHV SFV 56)65
URXEOHV SFV 8665URXEOHV
SFVFRQWDLQVJROGURXEOH SFV URXEOHV LQDOO
QRWHVLQDGGLWLRQ1RUWKZHVWIURQWURXEOHVPLQRU
VWDLQV
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 5XVVLDNRSHFNV1'   SFV NRSHFNV1'  URXEOH
1'   SFV URXEOHV SFV 1'   SFV 
URXEOHV1'URXEOHV1'URXEOHVURXEOHV
URXEOHV56)65URXEOHV8665URXEOHV
FKHUYRQHW]FKHUYRQWVHYURXEOH SFV 
URXEOHV SFV URXEOHV SFV URXEOH SFV LQ
DOOQRWHVLQDGGLWLRQ6RXWK5XVVLDURXEOHVͻΥΟάΨΣ
ΜΫΟΫΨθΡΧΨΣΥΨάΟΪΟΣ SFV
 7DLZDQFHQWV SFV FHQW SFV \XDQ
SFV \XDQ\XDQLQDOO
QRWHV
 )DUHDVWEDQNQRWHVLQDOO
FRQWDLQV,QGRQHVLDVHQ SFV UXSLDK
UXSLDK-DSDQ\HQ1' SFV VHQ1'-DSDQHVH
JRYHUQPHQW SFV .RUHD\HRQ1'ZRQ1'/DRV
NLS1' SFV 9LHW1DPGRQJ1' SFV
 6RXWKDQGFHQWUDODPHULFDVLQDOOQRWHV
$UJHQWLQDSHVRV1'%ROLYLDEROLYLDQR
EROLYLDQRV SFV %UD]LOFUX]HLURV1' SFV &KLOH
HVFXGRV1' SFV &RORPELD3HVRSHVRV
SFV &XED3HVR0H[LFR3HVR3HUXVROHV
1'3DUDJXD\JXDUDQLHV1'   SFV 8UXJXD\
SHVRV1'
 $IULFDQDQGDVLDQEDQNQRWHVLQDOOSFV
 $IULFDQEDQNQRWHVLQDOOSFVIURPFRXQWULHV
 $VLDQEDQNQRWHVLQDOOQRWHVIURPFRXQWULHV
 &HQWUDODQG6RXWKDPHULFDQQRWHVLQDOOSFVIURPFRXQWULHV
 'LYHUVHIRUHLJQQRWHVFLQDOOSFV
FRQWDLQV8665URXEOHV SFV
 'LYHUVHHXURSHDQQRWHVFLQDOOSFV
FRQWDLQV$XVWULD*HUPDQ\ SFV *UHHFH SFV +XQJDU\ 
SFV /X[HPERXUJ0RQWHQHJUR3RODQG SFV 5RPDQLD
5XVVLD6HUELD SFV 6SDLQ SFV
 'LYHUVHIRUHLJQQRWHVFDLQDOOGLIIHUHQWQRWHVIURP
FRXQWULHV FRQWDLQV$]HUEDLMDQ3'HQPDUN3*UHDW
%ULWDLQ3F.HQ\DD/LE\D3E3RODQG3
 'LYHUVHEDQNQRWHVFLQDOOSFV
FRQWDLQV'DQPDUNNURQHU1'  ,FHODQGNUµQXU
0DFHGRQLDGHQDU1HWKHUODQGVH
$QWLOOHQ*XOGHQ1HZ=HDODQGGROODUV1'  86$
GROODUVGLIIHUHQWSRO\PHUQRWHV
 'LYHUVHEDQNQRWHVLQDOOQRWHVIURPFRXQWULHV
FRQWDLQV(VWRQLDSHQQL¾NVNURRQ PDUND 
*HUPDQ\SIHQQLJPDUN SFV ,VUDHO
VKHNHO6ZHGHQ SFV
 'LYHUVHEDQNQRWHVSFVIURPFRXQWULHV
FRQWDLQV$XVWUDOLDGROODUV1'$XVWULD SFV 
&DQDGD'ROODU1'&KLQDIHQ\XDQ1'FHUWLILFDWHV SFV 
JROGXQLWV(J\SW3RXQG(VWRQLDVHQWL
NURRQL SFV *HUPDQ\ SFV QRWJHOG
QRWHV SFV *UHDW%ULWDLQ3RXQG1',VUDHOVKHTDOLP
 SFV ,WDO\OLUHOLUH1'-DSDQHVH
JRYHUQPHQW%XUPDUXSHHV7KH3KLOLSSLQHVSHVRV
0DOHVLD'ROODU/DWYLD SFV 0DURFGLUKDP
1RUZD\ SFV 3DUDJXD\*XDUDQL1'6ZHGHQ SFV 
86$'ROODUGROODUVGROODUVGROODUV
<XJRVODYLDGLQDUD SFV
 'LYHUVHIRUHLJQQRWHVLQDOOSFV
FRQWDLQV0RQWHQHJUR3HUSHU
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.DQVLRW$OEXP$OEXPV
 %DKDPDVGROODUV%HODUXVURXEOHV%ULWLVK
DUPHGIRUFHV SFV &DQDGDGROODUV SFV 
(VWRQLDNURRQL SFV )LMLGROODUV1' SFV 
*LEUDOWDU3RXQG*UHHFHGUDFPDL SFV 
-DSDQ\HQ1' SFV 0H[LFR3HVR3HUX
LQWLV SFV 7KH3KLOLSSLQHVFHQWDYRVSLVR1'
SFV 3RODQG]ORW\FK SFV 3RUWXJDO
HVFXGRV SFV 5XVVLDQIHGHUDWLRQ
URXEOHV SFV 7KH6H\FKHOOHVUXSHHV1' SFV 
6ORYHQLDWRODUHY SFV 6RORPRQ,VODQGV
GROODUV1' SFV 6SDLQSHVHWDV SFV 
7UDQVGQLVWULDURXEOHV SFV 8665
URXEOHV SFV LQDOOQRWHVLQDQDOEXPLQDGGLWLRQ
WZRVRXYHQLUQRWHV0DOD\VLDGROODUVGROODUV

1RXGHWWDYDHLSRVWLWXVWD7REHFROOHFWHGIURPWKHRIILFHQRW
PDLOHG
 6DPRD SFV 6DXGL$UDELD SFV 6LHUUD/HRQH SFV 6LQJDSRUH
SFV 6UL/DQND SFV 6W+HOHQD SFV 6W7RPH 3ULQFLSH
6XGDQ SFV 6XULQDPH SFV 6ZHGHQ SFV 6\ULD SFV 
7DMLNLVWDQ SFV 7KDLODQG SFV 7RQJD7ULQLGDG 7REDJR 
SFV 7XUNH\ SFV 7XUNPHQLVWDQ SFV 8]EHNLVWDQ SFV 
8QLWHGDUDEHPLUDWHV SFV 8UXJXD\ SFV 9DQXDWX9HQH]XHOD
SFV 9LHW1DP SFV <HPHQ SFV <XJRVODYLD SFV 
=DLUH SFV =DPELD SFV =LPEDEZH SFV LQDOOQRWHV
LQDQDOEXPLQFOXGLQJPDQ\XQFLUFXODWHGQRWHV
1RXGHWWDYDHLSRVWLWHWD7REHFROOHFWHGIURPWKHRIILFHQRWPDLOHG
 $FROOHFWLRQRIFKLQHVHEDQNQRWHVLQDOOIRUWKHPRVW
SDUWXQFLUFXODWHGQRWHV
LQFO\½DQ SFVGLIIHUHQW \½DQ SFV 
\½DQ SFV \¾DQIHQ SFV IHQ SFV 
IHQ SFV MLDR SFV MLDR SFV MLDR SFV \¾DQ\¾DQ
\¾DQ UHSULQW \¾DQ UHSULQW\¾DQ UHSULQW \¾DQ
MLDR SFV MLDR SFV \¾DQMLDR SFV MLDR 
SFV MLDR SFV MLDR SFV 1'MLDR SFV MLDR 
SFV MLDR SFV \¾DQ SFV \¾DQ SFV \¾DQ 
SFV \¾DQ SFV \¾DQ SFV \¾DQ SFV \¾DQ
\¾DQ\¾DQ SFV \¾DQ SFV \¾DQ SFV \¾DQ
SFV \¾DQ SFV \¾DQ SFV \¾DQ SFV 
\¾DQ SFV \¾DQ SFV IHQ   SFV IHQ
  SFV \¾DQ   SFV \¾DQ  LQ
DGGLWLRQWHVWQRWHV SFV WUDYHOOHUVFKHTXHV SFV FRXQWHUIHLWV
SFV 1RXGHWWDYDHLSRVWLWHWDWREHFROOHFWHGQRWPDLOHG
 $FROOHFWLRQRI*HUPDQQRWJHOGQRWHVLQDOOGLIIHUHQWSFVLQDQ
DOEXP1RXGHWWDYDHLSRVWLWHWD7REHFROOHFWHGQRWPDLOHG
 $ODUJHFROOHFWLRQRIEDQNQRWHVIURPFRXQWULHV$WR&LQDOO
QRWHVLQWZRDOEXPVLQFOXGLQJPDQ\XQFLUFXODWHGQRWHV
FRQWDLQV$IJKDQLVWDQ SFV $QJROD SFV $UJHQWLQD SFV 
$XVWUDOLD SFV $XVWULD SFV $]HUED\FDQ SFV %DKDPDV 
SFV %DKUDLQ SFV %DQJODGHVK SFV %DUEDGRV SFV 
%HODUXV SFV %HOJLH SFV %KXWDQ SFV %LDIUD SFV 
%ROLYLD SFV %RVQLDL+HUWVHJRYLQD SFV %UD]LO SFV 
%UXQHL%XOJDULD SFV %XUPD SFV %XUXQGL SFV 
&DPERGJD SFV &DQDGD SFV &DSH9HUGH&HQWUDO$IULFD 
SFV &KLOH SFV &KLQD SFV &RORPELD SFV &RQJR SFV 
&RVWD5LFD SFV &URDWLD SFV &XED&\SUXV SFV 
&]HFKRVORYDNLD SFV 
1RXGHWWDYDHLSRVWLWHWDWREHFROOHFWHGQRWPDLOHG
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HXUR.HVNL\¸QDXULQNRNRWHOR
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HXUR,WVHQ¦LV\\VYXRWWDNRWHOR
HXUR3RUYRRQYDOWLRS¦LY¦WNRWHOR
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 S+DUYLQDLQHQ
61<
 SOLHY¦NRUURRVLR
61<
 SHULWW¦LQSUHXQDYLND
61<
 SUHXQDYLND
61<
 S
61<
 S
61<
 S
61<


""
























 S
61<
 SNRUURVLRLWXQXW
61<
 S
61<
 S
61<
 SSUHXQDYLND
61<
 SUHXQDYLNDSSLVWHLW¦,,
61<
 S
61<
 S
61<
 S
61<
 S0HONRKDUYLQDLQHQ
61<
 S,, NSO S,, NSO PN
NSO  NSO  NSO  NSO  NSO 
 NSO PN\KWNSO
 S,S NSO
61<
 S,,S NSO
61<
 S(ULWW¦LQKDUYLQDLQHQ
61<
 S3HLOLSLQWDSURRIOLNH+DUYLQDLQHQNXQWR
61<
 S
61<
 SPN NSO
61<
 PNHSLVNXM¦ONL
61<
 PN
61<
 PN
61<
 PN
61<
 PN
61<
 PNSSLVWHLW¦
61<
 PN
61<
 PN
61<
 PNNSO/RLVWRNXQWRLQHQHU¦
61<
 PNNSO/RLVWRNXQWRLQHQHU¦
61<
 PNHSLVNXM¦ONL¦DUYRSXROHOODHSUHXQDYLNDOLHY¦VWLWXPPXQHLWDDOXHLWD
61<
 PN
61<













"























"



"





























"







"



































 PNO¦LNLN¦VSXKGLVWHWWX
61<
 PNSDLNDWWXUHLN¦
61<







7DVDYDOWD)LQODQGVUHSXEOLN5HSXEOLFRI)LQODQG
 S.9,WXPPXQXW
 SUDXWDD )H
7<1<7($96/$*
 PN NSO 











 PN
 PN







 PN
 PNHSPHWDOOLYLND
PN
 PN
 PNNSO
 PN NSO PN
 PNSXKGLVWHWWX

















 PNNSO


































"






5DKDSDMDQYXRVLVDUMDWUVVDWVHU0LQWVHWV
 SHKPH¦NRYD,,,\KWVDUMDD
/LV¦NVL+¦PHHQPDDNXQWDUDKD߯ NSO %DKDPDV0LQWVHW
(VWRQLD0LQWVHW86$0LQWVHW
 \KWNSOOLV¦NVLHXURHXUR
6ZLW]HUODQG0LQWVHW
 SURRISURRISURRISURRISURRI\KW
VDUMDD
 7ULSODSURRISURRISURRISURRI\KW
VDUMDDODDWLNRVVD
 SURRI VLVHXUR(08$XWRQRPLD$5MHWRQL
3RUYRRQYDOWLRS¦LY¦W NRWHOR9DOPLVWHWWXNSO
 7ULSODSURRISURRISURRINDLNLVVDNRWHOR
9LUKHO\¸QWHM¦
 SUHXQDNSOSRVDPHWDOOLVWDSXXWWXXS
UHXQDNSOSVLYXXQO\¸W\RVLWWDLQKHLNNRO\¸QWLS
NXOXWXVUHXQDVVDPHUNLWW¦Y¦PHWDOOLSLXXWHPN\OLP
PHWDOOLDPNS¦¦OOHO\¸W\SUHXQDNSO\KWNSO
 SPHUNLWW¦Y¦UHXQDNDSSDOH
 PNWLQDY¦¦UHQQ¸V
 PNODPLQRLWXQXWDOXHRQDLKHXWWDQXW
PHUNLWW¦Y¦QPHWDOOLSXXWWHHQ
(XURUDKDW(XURP\QW(XURFRLQV
 HXUR NSO ¦QLRLNHXV NSO ,WVHQ¦LV\\V 
NSO 5RRPDQVRSLPXV NSO (08 NSO 
VXRPDODLQHQUDKD6LOODQS¦¦ NSO 6FKMHUIEHFN 
NSO 6XRPHQ3DQNNL NSO \KWNSONDQVLRQOHKGLOO¦
 HXUR(8QODDMHQHPLQHQ NSO
 HXUR(8QODDMHQHPLQHQ\KWNSO











 HXUR(8QODDMHQHPLQHQ NSO <. NSO 
¦QLRLNHXV NSO 5RRPDQVRSLPXV NSO 
,WVHQ¦LV\\V NSO ,KPLVRLNHXGHW NSO $XWRQRPLD
NSO (08 NSO 6XRPHQ3DQNNL NSO 
HXURW NSO 6FKMHUIEHFN NSO 6LOODQS¦¦ 
NSO -DQVVRQ NSO 7DSLRYDDUD NSO 6LEHOLXV
NSO (8*DOOHQ.DOOHOD/HLQR,WVHQ¦LV\\V
NSO VDXQD NSO HXUR NSO \KWNSO
1RXGHWWDYDHLO¦KHWHW¦WREHFROOHFWHGQRWPDLOHG
 HXUR(8QODDMHQHPLQHQ NSO <. NSO 
¦QLRLNHXV NSO 5RRPDQVRSLPXV NSO 
,WVHQ¦LV\\V NSO ,KPLVRLNHXGHW NSO $XWRQRPLD
NSO (08 NSO VXRPDODLQHQUDKD NSO 
6XRPHQ3DQNNL NSO HXURW NSO 6FKMHUIEHFN 
NSO 6LOODQS¦¦ NSO 9DOWLRS¦LY¦W NSO 
-DQVVRQ NSO 7DSLRYDDUD NSO 6LEHOLXV NSO 
/HLQR NSO :ULJKW NSO \KWNSO
1RXGHWWDYDHLO¦KHWHW¦WREHFROOHFWHGQRWPDLOHG
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 S NSO S,, NSO S,,
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 S NSO S,, NSO S
,, NSO \KWNSO
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 NSO PN\KWNSO
/LV¦NVL5XVVLDNRSHFNV$3GHIHFWV
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 SS,,\KWNSO
 S,, NSOVLV S,, 
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 SSUHXQDYLNDS NSO \KWNSO
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 SSSPN
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,,PN NSO PN
PNPN
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,, NSO S,,NSO 
S,, NSO PN
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61<HSUHLN¦NHVNHOO¦





 PNYRQ&ROODQ$KOIRUV߽
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61<
 PN/LWW%-XWLOD&DUSHODQ߽1
PN/LWW%5DLWWLQHQ$OVLDOD߽5
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61<+DUYLQDLQHQ
 PN/LWW%+HWHP¦NL/XXNND߽%
PN/LWW$/HLQRQHQ/XXNND߽$
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PN+RONHUL0¦NLQHQ߽-
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 S NSO S NSO PN6DUMD$ 
NSO  NSOSHU¦NN¦LVHWVDUMDQXPHURW  NSO PN
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/LWW' NSO /LWW$ NSO /LWW% NSO PN
SDSHULSXXWWHLWD.9 NSOWRLQHQ /LWW& NSO
 /LWW' NSO PN/LWW$ NSO /LWW% 
NSO PN/LWW'/LWW%PN.9 NSO 
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N\Q¦PHUNLQW¦PN SXROLNDVWD PN 
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PN.9/LWW$/LWW' NSO 
/LWW$PN/LWW$/LWW' NSO 
/LWW$ NSO /LWW% NSO PN.9/LWW&
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/LWW' NSO /LWW% NSO PN.9/LWW& 
NSO PNSXROLNDV\KWNSO
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/LWW% NSO PN/LWW$ NSO \KWNSO
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/LWW$ NSO /LWW$$VDUMD  NSO -VDUMD 
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 PN/LWW&/LWW'/LWW$ NSO /LWW% 
NSO PN/LWW'/LWW% NSO PN/LWW'
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 NSO /LWW$ NSOSHU¦NN¦LVHWVDUMDQXPHURW 
/LWW% NSO PN/LWW$ NSO  NSO PN
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9DVDO¦QVXWYHFNOLQJVPDUN
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6XRMHOXVNXQQDW7KH&LYLO*XDUGV
 6XRMHOXVNXQQDQKRSHLQHQKDUUDVWXVPHUNNL߽
6XRMHOXVNXQQDQNDOYRVLQQDSLW

$5NXOO$(

/RWWD6Y¦UGM¦UMHVW¸/RWWD6Y¦UGRUJDQLVDWLRQ
 /RWWDQHXOD߽QHXODQOLLWRVWDNRUMDWWX
/RWWLHQPXLVWRPLWDOLQDXKD

$5\P





8/.20$,6(7.811,$0(5.,7-$0(5.,7)25(,*1'(&25$7,216$:$5'6$1'%$'*(6
7DQVND'DQPDUN'HQPDUN
 2UGHURI'DQQHEURJVWFODVV*UDQGFURVV*LOWEURQ]H,QRULJLQDO
ER[E\WKHPDQXIDFWXUHU$0LFKHOVHQ

$(JLOW









$8\P
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$(HPDO





0HVV









2/<03,$.2+7((72/<03,6.$2%-(.72/<03,&,7(06
 +HOVLQNL-XRPDODVLVWDGLRQDLKHMDRO\PSLDUHQNDDW
.(//2785:$7&+(6
 1DLVWHQWDVNXNHOORNXOWDDOHLPDWWX J
 XPSLNXRULQHQ-)%RXWWH*HQHYHDYDLQYHWRDYDLQWDOOHVVD
NHOORQSHU¦W HLNXOWDD /LV¦NVLQDLVWHQUDQQHNHOOR0RGDUXELV
LQFDEORFJROGSODWHG
.258760<&.(1-(:(/5<
(UL¦/RWWHU/RWV
 .XOWDVRUPXVNRULVWHDLKHHQD6XRPHQOLSSXMD0HUFXULXVVDXYD
NXOWDOHLPDWMD=
.DPHHNRUXNXOWDOHLPDMD(NRNRQDLVSDLQRPROHPPLOOHJ

.(5,/<(6,1(,76$0/$52%-(.7&2//(&7,%/(6
 $.7KH)LQQLVKDXWRPRELOHFOXE.DNVLHULODLVWDDXWRQPHUNNL¦
NLLQQLW\VOHY\LQHHQMDPXWWHUHLQHHQ(PDORLQQLWHKML¦/LV¦NVL$.
ULQWDPHUNLWNSO
 0HVVLQNLQHQSXOORNRULVWHHQDYLLVLVDNDUDLQHQW¦KWLMD
PDURNNRODLVWHQUDKRMHQM¦OMLWHOPL¦
 5LQWDPHUNNHM¦SLQVVHM¦MDVXRMHOXVNXQQDQNDOYRVLQQDSSL YLDOOLQHQ 
\KWNSO

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

- 100 €
100 € - 500 €
500 € - 1000 €

•

MINIMIFÖRHÖJNINGAR

= 5€
= 10 €
= 20 €

•

MINIMUM INCREASES

1000 € - 5000 €
5000 € -

=
=

50 €
100 €

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 13.2.2021 on toimitettava huutokaupanhoitajalle 15.1.2021
mennessä.
Objekten till följande auktion den 13 februari 2021 bör inlämnas till auktionsförrättaren senast
den 15 januari 2021.
Objects intended to be sold at the following auction the 13th of February 2021 should be
commissioned by the 15th of January 2021.

Huutokaupan 416 tulokset • Uppnådda priser auktion 416 • Auction 416 results
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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНОВ ФИНЛЯНДСКОГО НУМИЗМАТИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА
(Утверждены правлением 13.8.2020)
Данные условия применяются к сделкам между участником (ниже – покупатель) и Финляндским
нумизматическим обществом (ниже – ФНО), касающимся покупки предметов на аукционе
Финляндского нумизматического общества . Эти условия также применяются с соответствующими
изменениями к оференту на аукционе и к заказчику покупки.
1. Право на участие
Право на участие в аукционах зарегистрированного объединения «Финляндское нумизматическое
общество» (ФНО) имеют члены данного общества, члены обществах, входящих в Финляндский
Нумизматический Союз и члены объединений, входящих в Nordisk Numismatisk Union. Подтверждение
своего членства следует предъявлять по требованию. Правление ФНО может принять решение о
разрешении участвовать в аукционе и на других основаниях.
ФНО имеет право не допускать к участию в аукционе по своему собственному усмотрению. Например,
невыплаченные долги по прошлым аукционам могут ограничить право на участие. Покупателю может
потребоваться предъявить официальное удостоверение личности с фотографией, а также
рекомендации от людей, которые известны обществу.
2. Регистрация на аукцион
Покупатель должен зарегистрироваться до участия в аукционе в месте проведения аукциона, причем
он получает список выставленных на аукцион лотов и индивидуальный номер аукционера. При
регистрации для участия в аукционе покупатель принимает эти условия аукциона как обязательные
для себя. Предложения (ставки) могут также быть представлены в письменной форме, в этом случае
покупатель, подав письменную ставки, соглашается соблюдать данные условия. Если согласовано
заранее, также можно делать предложения по телефону, в этом случае покупателя касаются те же
условия.
3. Совершение ставки
Считается, что покупатель действует на аукционе от своего имени и отвечает за сделанные ставки,
если до аукциона иное не было согласовано с аукционистом. Ставки следует делать в целых евро в
соответствии с таблицей повышения ставок из перечня лотов. Лицитатор аукциона может на свое
усмотрение сделать исключение от повышения ставок в соответствии с таблицей. Аукционист
имеет право по своему усмотрению не признавать ставки, которые он по тем или иным причинам
полагает неясными или ненадежными.
4. Подача предложений в письменном виде
Письменные заявки осуществляются без дополнительной оплаты. Предложения следует делать в
евро. Их можно подавать непосредственно в электронном виде в каталог аукциона Filabid или по
телефонному номеру, указанному в каталоге аукциона, по электронной почте на адрес
auctions@snynumis.fi или бумажным письмом по адресу офиса ФНО. Они должны быть доступны ФНО до
наступления срока, указанного в аукционном каталоге. ФНО не несет ответственности за то, что
письменная заявка не будет обработана, в независимости от того, была ли причиной этого
небрежность или какая либо другая причина. ФНО имеет право не допустить ставку в письменном
виде, если подтверждена неплатежеспособность покупателя или по иной особой причине. ФНО
обеспечит голосование по предложению во время проведения аукциона вплоть до объявленной в
письменном предложении максимальной суммы. Если на аукцион подано несколько предложений с
одинаковой суммой на один и тот же лот, право на покупку будет иметь самое раннее предложение.
Письменные предложения всегда осуществляются под ответственность продавца.
5. Подача предложений на аукционе
В аукционе могут участвовать исключительно лица, зарегистрированные для участия в аукционе.
Аукцион идет в соответствии с повышением ставок, предлагаемым лицитатором. Лот нельзя
продавать ниже суммы, указанной в аукционном каталоге. Правление ФНО определило минимальные
шаги аукциона, которые публикуются в печатном аукционном каталоге. Лицитатор в части ставок,
предлагаемых из зала, может по своему усмотрению уклоняться от них. В отношении письменных

предложений должна соблюдаться шкала минимальных повышений цены. ФНО сохраняет за собой
право когда угодно отменить право на использование аукционного номера во время идущего аукциона.
6. Осуществление сделки
Лот выигрывает тот покупатель, который сделал наивысшую ставку в аукционном зале, или
письменную ставку, превышающую ставку в зале (второе по величине предложение, увеличенное на
минимальный шаг, однако проголосованной ценой будет считаться максимум размер наивысшей
письменной ставки, хотя бы она и не удовлетворяла условию повещеня на мининальны шаг). Ставку в
зале следует делать видимым образом, демонстрируя лист бумаги с цифрами или каким-либо иным
ясным знаком. Если возникает неясность, кто сделал наивысшую ставку, лицитатор проводит
последний раунд торгов заново. Аукционист обладает полномочиями разрешать споры в отношении
ставок. Ударом молотка утверждается наивысшая ставка, причем сделавший ее тем самым
заключает обязывающий его договор купли-продажи. Утверждение покупки в аукционном зале
требует демонстрации номера покупателя лицитатору для регистрации сделки. Если наивысшее
письменное предложение и наивысшее предложение, сделанное в зале, совпадают по величине,
побеждает письменное предложение. Если два письменных предложения совпадают по величине,
побеждает ранее поступившее предложение.
7. Принятие ставок
ФНО оставляет за собой право принимать или отменять ставки в случае сомнении любого
нечестного действия. После аукциона ФНО подтверждает ставки и оставляет за собой право не
подтверждать ставки от неизвестных нами лиц.
8. Удлинение срока предложенного времени
У ФНО есть право продлить срок аукциона в случае непредвиденных обстоятепьств.
9. Аукционный сбор
Покупатель обязан помимо проголосованной цены выплатить аукционный сбор, в который включен
НДС. Решение о размере аукционного сбора принимает правление ФНО, и о нем делается объявление в
каталоге лотов. Об изменениях аукционного сбора сообщается заранее в Нумизматическом Журнале
(Numismaattinen Aikakauslehti)
10. Оплата лотов
Очный участник аукциона обязан выкупить выигранные им на месте проведения аукциона лоты
наличными, или же он может забрать лоты в течение следующих пяти рабочих дней в офисе ФНО в
часы его работы, предварительно оплатив цену и аукционный сбор в соответствии со счетомфактурой, полученной им на месте проведения аукциона, если об ином не имеется договоренности с
аукционистом ФНО. Другие валюты не принимаются в качестве оплаты, так же как PayPal, MobilePay
и тому подобное Покупатель, выигравший лот на основе письменной ставки, обязан осуществить
платеж в течение 10 дней после получения счета-фактуры или, как вариант, лот можно отправить
наложенным платежом. Способ оплаты и доставки должен быть упомянут при совершении
письменной ставки, в ином случае лоты всегда отправляются наложенным платежом. Покупателю
также следует оплатить все расходы, относящиеся к доставке, такие как расходы на доставку и
упаковку, страховку, сборы за обработку, а также возможные таможенные и прочие платежи в
пункте назначения посылки.
Ответственность за товары, отправленные через перевозчика (почтой или эквивалентным), лежит
на покупателе, как только они будут переданы перевозчику.
11. Право на изменение и снятие лотов из списка
Аукционист аукциона ФНО имеет право изменить порядок продажи лотов по сравнению с
объявленным в списке и при необходимости объединять лоты. Лот можно снять с аукциона, если он
значительно отличается от описания, данного в списке лотов, если будут замечены какие-либо
неясности с правом собственности продавца или если для этого имеется иная веская причина.
Продавец, предоставивший лоты на аукцион, может при желании отозвать их до начала аукциона при
определенных условиях. В таком случае все письменные предложения по объектам аннулируются, и
ФНО не несет никакой ответственности перед оферентами.

12. Право собственности
Право собственности на объекты переходит [к покупателю] только после того, как платеж совершен
полностью. Если оферент, сделавший наивысшую ставку, не оплачивает приобретенные им лоты в
срок, он обязан выплатить проценты согласно закону о процентах. ФНО оставляет за собой право
требовать также [оплаты] расходов, понесенных в связи с взысканием долга, хранением [лотов] и
других дополнительных расходов. Покупатель лотов теряет право на приобретенные лоты, если он
не оплатит лоты в течение 20 дней, начиная с даты аукциона, в случае письменных предложений с
даты выставления счета-фактуры или в течение 20 дней со дня отправки почтового отправления
наложенным платежом.
Общество может выставить лоты на новые торги, причем покупатель, не оплативший покупку,
отвечает за возможную часть цены первоначальной сделки, которая не будет получена [на новых
торгах] с вышеупомянутыми расходами и процентами за задержку. Напротив, у него не будет права
на дополнительную цену, если его лот будет, возможно, продан за большую цену, чем ту, за которую
он приобретал лоты на аукционе ФНО.
13. Информация в перечне лотов
Аукционные лоты описываются и оцениваются профессионально и детально. Лот продается согласно
19-й статье Закона о сделках «как есть». ФНО не отвечает за возможные ошибки в перечне лотов.
Очный покупатель должен тщательно проверить лот, и он не имеет права на расторжение сделки,
если не произошло такой ошибки, которая дает на это право в соответствии со статьями 19 и 20
Закона о сделках. У заочного покупателя имеется право на отмену сделки, если выполняются условия
статьи 19 Закона о сделках. В таком случае ответственность ФНО перед покупателем
ограничивается возвратом проголосованной цены и аукционного сбора.
14. Рекламации
Жалобы по аукциону следует представлять в письменном виде в течение четырнадцати (14) дней
после проведения аукциона. Заочному покупателю следует представить свою жалобу в течение
четырнадцати (14) дней после того, как он получил выигранный лот. Если иного не будет показано,
лот, отправленный по почте или перевозчиком, считается полученным по прошествии четырнадцати
(14) дней после того, как лот был передан для отправки почте или перевозчику. Жалобы на описание
состояния лотов, содержащих более трех объектов, не будут рассматриваться.
Если предмет, выставленный на аукцион, оказывается контрафактным или чем-то подобным, может
сделка быть прекращена в течение двух месяцев с даты аукциона. Жалобы, поданные более чем через
два месяца, не будут рассматриваться, даже если предмет считается подделкой. Вы ситуации
прекращении сделки ФНО возвращает покупателю только цену лота и аукционный сбор. ФНО не несет
ответственность перед покупателем нацот оплаты расходъ третьей стороны.
15. Непроданные лоты
Непроданные лоты можно выкупить непосредственно после аукциона, выплатив минимальную цену и
аукционный сбор.
16. Право на использование фотографий
ФНО имеет право использовать фотографии лотов, выставленных на аукцион в своих изданиях, а
также в образовательной и выставочной деятельности. О передаче фотографий третьим сторонам
заинтересованным сторонам следует отдельно договориться между собой.
17. Урегулирование споров
К спорам, касающимся аукционов, а также к вопросам, которые в настоящих условиях не определены,
будет применяться Закон о сделках. Споры будут разрешаться в окружном суде города Хельсинки. У
ФНО также имеется право подать иск в суд по месту нахождения противной стороны.
Если с точки зрения различных языковых переводов настоящих Условий имеются сомнения в том,
что именно имеется в виду, финская версия имеет преимущественную силу.
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