Hei,
Vuoden 2020 seitsemännessä ja viimeisessä jäsenkirjeessä käsittelemme seuraavaa SNY:n
nettihuutokauppaa n:o 14. ja sen sisältöä, SNY yhteenveto artikkelia, kohteiden jättämistä
huutokauppaan, myytävänä olevia kirjoja sekä yhdistyksen tapahtumia joulukuussa.
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.
Yhteystiedot löytyvät oheisesta linkistä:
https://snynumis.fi/huutokauppa/yhteystiedot-huutokauppa/

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta kaikille!

SNY:n 14. nettihuutokauppa avataan pian
SNY:n 14. nettihuutokauppa avataan joulukuun alkupuolella. Huutokauppaan voi osallistua
oheisen linkin kautta: LINKKI.
Kun huutokauppa avataan siitä lähetetään vielä erillinen sähköposti kaikille. Tämän
nettihuutokaupan huutokauppalista on saatavilla vain huutokauppaohjelmassa.
Huutokaupassa on jälleen paljon mielenkiintoisia kohteita, esittelemme ohessa joitakin
kohteita tarkemmin taustatietoineen.
1 Speciedaler 1824 - Norja
Huutokaupassa on Norjan vuoden 1824 hopearaha 1 Speciedaler JMK (KM 290). Norjassa
rahayksikkö speciedaler oli ollut käytössä vuodesta 1816, ja se vastasi 120 skillingia. Samaan
aikaan oli käytössä myös rahayksikkö mark, joka vastasi 16 skillingia sekä ort, joka vastasi 24
skillingia. Näinollen 1 speciedaler oli 5 ortia. Ennen rahayksikköä speciedaler vuoteen 1813
saakka Norjassa oli vastaavana rahayksikkönä käytössä riksdaler, joka puolestaan vastasi 96
skillingia. Norja siirtyi kansainväliseen metrijärjestelmään vuonna 1875, ja samalla Norja
siirtyi myös valuutoissa käyttämään 10-järjestelmää ja kruunua.
1 speciedaleriin on tunnuspuolelle kuvattu Ruotsi-Norjan yhdistyneen kuningaskunnan
kuningas Carl XIV Johan (suom. Kaarle XIV Juhana). Hän oli alkuperältään ranskalainen
Napoleonin sotamarsalkka, ja hallitsi Ruotsi-Norjaa 5.2.1818-8.3.1844. Ruotsin nykyinen

kuningas Kaarle XVI Kustaa on samaa alunperin Ranskasta lähtöisin olevaa Bernadotten
sukua. Rahan arvopuolella on Norjan vaakuna.
Raha ei ole juurikaan kulunut, ja se on kuntoluokkaa 1+. Rahassa on tumma patina. Kohteen
lähtöhinta on 70 euroa.

1 rupee Itä-Intian kauppakomppania 1835
Itä-Intian kauppakompania perustettiin vuonna 1600, ja se loi Englannin (myöh. IsoBritannia) siirtomaavallan Intiassa. Tässä yhteydessä Itä-Intialla viitataan nykyiseen Intiaan,
Länsi-Intiahan sijaitsi Karibianmeren alueella. Ensimmäiset Itä-Intian kauppakompania rahat
lyötiin jo Elisabeth I:n aikana 1601. Kauppakomppanian toiminta päätettiin vuonna 1874.
1 rupee 1835 (KM 450.2) tunnuspuolella on Iso-Britannian kuninkaan William IV:n
muotokuva. William IV oli Iso-Britannian ja Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kuningas
vuosina 1830-1837. Williamin aikana Intian siirtomaille tuli yhteinen raha. Vuoden 1835
yhden rupeen rahasta tunnetaan viisi eri varianttia. Rahoja löytiin sekä Kalkutan että
Bombayn rahapajoissa. Tämä variantti (KM 450.2), joka on lyöty Kalkutan rahapajassa,
tunnistetaan F kirjaimesta kuninkaan muotokuvan alalaidassa sekä paksuista kirjaimista.
Kohteen kuntoluokka on 1+ ja sen lähtöhinta on 60 euroa.

Yli 240 kunniamerkkikohdetta
Huutokaupassa on myynnissä erityisen paljon suomalaisia kunniamerkkejä, yli 240 kohdetta.
Suomalaisia kunniamerkkejä huutokaupassa löytyy seuraavista aihealueista:


Vapaudenristin ritarikunta (19 kohdetta)



Suomen valkoisen ruusun ritarikunta (4 kohdetta)



Suomen leijonan ritarikunta (4 kohdetta)



Suuriruhtinaskunnan aikaiset kunnia-ja ansiomerkit (12 kohdetta)



Suomen vapaussota 1918 (12 kohdetta)



Punakaartien merkit ja tunnukset (2 kohdetta)



Viron vapaussota 1918-1920 (1 kohde)



Heimosodat 1918-1922 (8 kohdetta)



Talvisota 1939-1940 (18 kohdetta)



Jatkosota, Lapin sota 1941-1944 (30 kohdetta)



Suomen sodat 1939-1945 (1 kohde)



Suojeluskunnat 1918-1944 (10 kohdetta)



Lotta Svärd järjestö 1920-1940 (10 kohdetta)



Kunniamerkkirivat ja kokonaisuudet (5 kohdetta)



Joukko-osastoristit (25 kohdetta)



Upseerikurssien ristit ja merkit (9 kohdetta)



Muut kohteet ja erät (69 kohdetta)

Kannattaa tutustua huutokaupan kattavaan kunniamerkkivalikoimaan.

SNY yhteenveto 1914-2020
Oheiseen dokumenttiin on kuvattu SNY:n toimintaa ja tapahtumia sen 107. toimintavuoden
aikana. Dokumentti on koostettu pääosin Tuukka Talvion kirjoituksista viime
vuosikymmenien aikana Yhdistyksen julkaisuissa, ja se on päivitetty viime aikaisilla
tapahtumilla. Dokumentti antaa toivottavasti mielenkiintoisen näkökulman Yhdistyksen
historiaan ja sen päätoimintamuotoihin. Ohessa linkki yhteenveto dokumenttiin:
https://snynumis.fi/sny-yhteenvero-1914-2020/
Dokumentissa on esimerkiksi listaus Yhdistyksen julkaisemista mitaleista yli sadan vuoden
ajanjaksolta. Mitaleja, jos eri metallit huomioidaan, on noin 60 erilaista. Lisäksi
dokumentissa löytyy tietoa Keräilijän oppaasta ja muista Yhdistyksen julkaisuista vuosien
varrelta.

Kohteiden jättäminen huutokauppaan
Kolikoista, seteleistä, mitaleista, kelloista, kunniamerkeistä, militariasta ja myös muista
keräilykohteista on nyt erinomainen kysyntä Yhdistyksen huutokaupoissa! Sekä joulukuussa
että alkuvuonna on hyvä aika jättää kohteita Yhdistyksen ensi vuoden huutokauppoihin.
Kevätkaudella järjestetään huutokauppa n:o 418. 13.02.2021 ja huutokauppa n:o 419.
24.4.2021. Lisäksi kevätkaudella järjestetään nettihuutokauppa n:o 15 todennäköisesti
toukokuun loppupuolella.
Kevätkaudella uuden huutokaupanhoitajan aloittaessa siirtymäkaudella, yhdistyksellä on
myös normaalia enemmän kapasiteettia kohteiden vastaanottamiseksi huutokauppoihin.
Kannattaa siis hyödyntää tämä mahdollisuus.
Ohessa kohdeilmoitus ja yhteystiedot:

Oheisen linkin kautta löydät päivitetyt ohjeet kohteiden arvioituttamiseen ja myyntiin
Yhdistyksen huutokaupoissa:
https://snynumis.fi/huutokauppa/kohteiden-jattaminen/
Olemme päivittäneet myös netissä olevaa referenssilistaa ja saavutettuja hintoja, ne löydät
oheisen linkin kautta:
https://snynumis.fi/huutokauppa/referenssit/

Kirjoja joululahjaksi!
Yhdistyksellä on vielä jonkin verran kirjoja varastossa. Nyt joulun lähestyessä kirjat voivat
olla erinomainen lahja läheiselle, ystävälle tai vaikka itselle. Yhdistys myy kirjat
“omakustannushintaan” jäsenille jäsenetuna.
Antti Heinosen ainutlaatuista Suomen setelihistoriasta kertovaa sarjaa on myytävänä
jäsenistölle seuraavasti. Huomaa, että kaikkia kirjoja on vain muutama kappale jäljellä:






Viimeiset markat – Suomen markkamääräiset setelityypit 1945–2002, 2012 - 40
euroa
Ensimmäiset eurot‒ Eurosetelisarjan synty, liikkeeseenlasku ja ensi vuosikymmen,
2014 - 30 euroa
Sodan ja rauhan rahat– Suomen erikoinen setelihistoria 1917‒1945, 2016 - 40 euroa
Ruplista markkoihin‒ Suomen suuriruhtinaskunnan setelit 1812‒1898, 2018 - 40
euroa.
Hallitus kansa kukkarolla– Setelien leikkaaminen vuosien 1945 ja 1946 vaihteessa,
2020 – 38 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

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.

Yhdistyksen tapahtumia joulukuussa
Yhdistys järjestää seuraavia etätapaamisia vielä joulukuussa:


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




3.12.2020 18.00 – Setelikerho: Latvian ja Liettuan setelit ennen vuotta 1940.




Microsoft Teams – etäkokous Joensuusa 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.

Microsoft Teams – etäkokous. Alustuksen pitää Raimo Nevanperä.
Tapaaminen järjestetään Teams etäkokouksena.
https://snynumis.fi/yhdistys/kerhot/setelikerho/

8.12.2020 18.00 – Yhdistyksen syyskokous.


Katso kokouskutsu: https://snynumis.fi/uutinen/kutsu-syyskokoukseen-2020/

Muitakin kerhotapaamisia etänä on suunnitteilla vuodelle 2021 ja niistä tiedotetaan
myöhemmin tarkemmin. Jatkossakin ajankohtaisimmat tiedot kerhoiltojen sisällöstä ja
ajankohdista löydät SNY:n nettisivuilta oheisen linkin kautta:
https://snynumis.fi/yhdistys/kerhot/

Aiemmat jäsenkirjeet 2020
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/
Jäsenkirje 6/2020: https://snynumis.fi/uutinen/sny-jasenkirje-6-2020/

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

