
 

  

Hei, 

Vuoden 2021 ensimmäisessä jäsenkirjeessä käsittelemme käynnistynyttä SNY:n 418. 
Huutokauppaa ja sen sisältöä, yhdistyksen uutta toimitilaa Maneesikadulla (1.4.2021 
alkaen), kohteiden jättämistä huutokauppaan, uusia myytävänä olevia kirjoja, Baltian / Viron 
hinnastoja sekä yhdistyksen tapahtumia alkuvuonna.  

Yhdistyksen toimitilat Mechelininkadulla ovat auki kuten ennenkin. Koronatilanteen vuoksi 
kaikista tapaamisista tulee kuitenkin erikseen sopia toiminnanjohtajan tai 
huutokaupanhoitajan kanssa. Tiloissa kävijöiden suositellaan käyttävän omaa kasvomaskia, 
ja maskeja on saatavilla myös toimistolta. 

Toimihenkilöiden yhteystiedot löytyvät oheisesta linkistä:  

https://snynumis.fi/huutokauppa/yhteystiedot-huutokauppa/ 

  

SNY:n 418. huutokauppa on avattu 

SNY:n 418. huutokauppa on avattu. Koronatilanteen vuoksi huutokauppa järjestetään 
pelkästään etähuutokauppana. Huutokauppaan voi osallistua oheisen linkin kautta: LINKKI. 

Huutokauppa päättyy 13.2.2021 kello 18. 

Huutokauppalista on julkaistu juuri ilmestyneessä Numismaattisessa Aikakauslehdessä 
numero 1/2021, ja se on jo toivottavasti tullut kaikille jäsenille postitse. Huutokauppalista 
on myös nähtävissä myös huutokauppaohjelmassa.  

Huutokaupassa on jälleen paljon mielenkiintoisia kohteita, esittelemme ohessa joitakin 
kohteita tarkemmin taustatietoineen. 

  

Kohteet 38 – 43: Plooturahoja ½ - 4 taaleria (Fredrik I) 

Kohteina 38 - 43 on huutokaupattavana Ruotsin kuningas Fredrik I:n aikaisia plooturahoja. 
Fredrik I oli Ruotsin, ja samalla Suomenkin, kuningas vuosina 1720-1751.  

Nimellisarvoltaan suurin nyt huutokaupattava plooturaha on 4 taalerin Avestassa 
valmistettu plootu vuodelta 1733. Sana plootu tulee ruotsin sanasta plåt, joka 
suomennettuna alunperin tarkoitti levyä. Plootut ovat suurikokoisia, kuparista valmistettuja 

https://snynumis.fi/huutokauppa/yhteystiedot-huutokauppa/
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metallirahoja. Plootuja käytettiin Ruotsissa vuosina 1644–1777 hopearahojen asemesta, 
koska kuparin saatavuus oli Ruotsissa merkittävästi parempi kuin hopean. Plooturahojen 
aikana Suomi oli osa Ruotsin kuningaskuntaa, joten plooturahalöytöjä tuolta ajanjaksolta on 
tehty myös Suomessa lukuisia. Plootut olivat huomattavan suurikokoisia ja raskaita, sillä 
kupari oli arvoltaan halvempi metalli kuin hopea. 4 taalerin plooturaha on nimellisarvoltaan 
suurin Fredrik I:n aikakauden plooturaha ja sen paino on 2,995 kiloa. Plooturahan leimoissa 
oleva tunnus FRS on latinaa, ja viittaa Fredrik I:een (FRS = FRIDERICUS I REX SVECIAE).  
  

Kohteen 38 lähtöhinta on 700 euroa, ja sen kuntoluokka on 1- 1+. 

Lisäksi huutokaupassa ovat seuraavat Fredrik I:n aikaiset plooturahat: 

• 2 daler, 1734 Avesta, SM 224, kl 1-1+. Lähtöhinta 400 euroa 

• 2 daler, 1736 Avesta, SM 226, kl 1-1+. Lähtöhinta 350 euroa 

• 1 daler, 1735 Avesta, SM 265, kl 1. Lähtöhinta 200 euroa 

• ½ daler, 1728 Avesta, SM 280, kl 1-1+. Lähtöhinta 250 euroa (kts. kuva alla) 
• ½ daler, 1729 Avesta, SM 281, kl 1. Lähtöhinta 250 euroa 

 

Huomaa myös kohteina 44-46 huutokaupattavana olevat 1 dalerin plooturahat Adolf 
Fredrikin hallintokaudelta. 

Kohde 186: Keisari Aleksanteri toisen kuolema – hopeinen muistomitali 

Kohteena 186 on erittäin harvinainen hopeamitali vuodelta 1881, jonka aiheena keisari 
Aleksanteri II:n kuolema (Смерть Александра II, 1881 / Death of Alexander II, 1881). 
Aleksanteri II (29.4.1818-13.3.1881) oli Venäjän keisari, Puolanmaan kuningas ja Suomen 
suuriruhtinas vuosina 1855-1881. Keisarin kuolinsyynä olivat pommiattentaatissa saadut 



vammat. Mitalin etupuolelle on kuvattu Aleksanteri II:n oikeanpuoleinen profiili, jonka 
päällä on palmun lehvä ja ”kaikennäkevä silmä”. Mitalin takapuolella on kruunupäinen 
hahmo, joka symboloi Venäjää, laittamassa seppelettä arkun päälle. Hahmon takana näkyy 
sureva enkeli.  

Muistomitalin ovat suunnitelleet Vereshagin, V.P. ja Griliches, A. Jr. Mitali on hopeaa ja sen 
halkaisija on 75 mm. Mitali löytyy Diakovin luetteloista referenssillä D 881. Mitali on erittäin 
harvinainen (R2) ja sen lähtöhinta on 400 euroa. 

 

  

Kohde 200: Iranin monarkia 2 500 vuotta – proof rahasarja  

Kohteena 200 on harvinainen proof rahasarja vuodelta 1971, jossa on sekä kulta- että 
hopearahoja. Proof-laatuinen rahasarja juhlistaa Persian valtakunnan 2500-vuotisjuhlaa, 
joka järjestettiin Persian valtakunnan perustajan Kyyros II Suuren kunniaksi vuonna 1971. 
Merkkivuodella Iran halusi kertoa olevansa paitsi 2500 vuotta vanha sivistyskulttuuri, 
myös šaahi Pahlavin johtamana teollistunut ja moderni yhteiskunta. 



 

Rahasarjassa on mukana: 

• Viisi hopearahaa pitoisuudella .999 vuodelta 1971: 25 rials (AR 7,5g), 50 rials (AR 
15g), 75 rials (AR 22,5g), 100 rials (30g) ja 200 rials (60g). 

• Neljä kultarahaa pitoisuudella .900 vuodelta 1971: 500 rials (6,61g), 750 rials (9,77g), 
1000 rials (13,03g) ja 2000 rials (26,06g) 

Rahasarjaa on lyöty vain 9805 kappaletta ja se on proof laatuluokkaa. KM 1184-1192. 
Kohteen lähtöhinta on 2.200 euroa. 

  

SNY:n uudet toimitilat Maneesikadulla 1.4.2021 
alkaen 

Yhdistyksen nykyisissä toimitiloissa Mechelininkatu 15 B 47 alkaa linjasaneeraus tänä 
vuonna, ja tämä olisi aiheuttanut noin kuuden kuukauden siirtymisen väistötiloihin. Lisäksi 
yhdistys on todennut, että toiminnan kasvaessa nykyiset toimitilat ovat jääneet liian 
pieniksi. Tilojen käytettävyyttä on myös rajoittanut tilojen sijainti kahdessa eri huoneistossa. 
Yhdistyksen vuosikokouksessa joulukuussa 2020 päätettiinkin vanhojen toimitilojen 
myynnistä ja uuden toimitilan hankinnasta.  

Vanhojen tilojen myynti saatiin päätökseen nopeasti jo tammikuussa, ja yhdistys on 
hankkinut uudet korvaavat tilat Helsingin Kruununhaasta samoin tammikuussa. Uusi 
huoneisto sijaitsee historiallisessa Kenraalien talossa, jonka on suunnitellut arkkitehti Albert 
Mellin. Talo on rakennettu vuonna 1884, ja saneerattu täysin 1990-luvulla.  



 

SNY:n uudet tilat sijaitsevat Maneesikatu 2b kiinteistön kivijalassa kulmahuoneistossa. 
Tarkka uusi osoite on: 

•       Maneesikatu 2b A201, 00170 HELSINKI 

Uusi huoneisto sijaitsee Maneesikadun ja Pohjoisrannan kohtaamispisteessä meren 
rannalla. Kulmassa on myös tilojen toinen sisäänkäynti. Huoneistoon pääse sisälle myös 
rappukäytävästä, jossa on ovipuhelin sekä sisäpiha kautta portista. Esimerkiksi 
huutokauppakohteiden tuominen ja hakeminen on jatkossa helpompaa, koska huoneistoon 
pääsee suoraan katutasolta. Kolmas sisäänkäynti tiloihin on sisäpihan kautta. Yhdistyksen 
huoneiston koko on noin 150 neliötä, ja sieltä on varattu tiloja kerhotoiminnalle sekä muulle 
yhteisölliselle yhdistystoiminnalle.  

Uusien Maneesikadun toimitilojen läheisyydessä on parkkipaikkoja kohtuullisesti esimerkiksi 
Tervasaareen johtavan tien varrella, ja tilanteen mukaan myös aivan huoneiston vieressä. 
Parkkeerauksen maksu onnistuu helposti esimerkiksi EasyPark sovelluksella, joka 
kannattaakin ladata puhelimeen. Lisäksi tilat sijaitsevat kävelymatkan päässä 
rautatieasemalta (1,4km). Lähin metroasema on Helsingin Yliopisto, jonne on matkaa noin 
0,8 km ja raitiovaunulla linjalla 7 pääsee tilojen läheisyyteen. Rautatieasemalta on myös 
suora linja-auto yhteys linjalla 16 lähelle uutta toimitilaa. 

Tiedotamme tiloista tarkemmin muuton jälkeen, ja myös avoimien ovien päivä on 
suunnitteilla, kunhan koronatilanne helpottaa. 

Uusiin toimitiloihin yhdistys muuttaa maaliskuun lopussa, niin että esimerkiksi 
huutokauppatoiminta toimii Maneesikadulta käsin viimeistään 1.4.2021 lähtien. Sitä 
ennen toiminta jatkuu normaalisti nykyisissä Mechelininkadun tiloissa.  

Tiedotamme muutoksesta ja tarkemmista päivämääristä vielä tarkemmin nettisivuilla, kun 
tarkat aikataulut tarkentuvat. Myös yhdistyksen hallitukselta ja toimihenkilöiltä saa 
lisätietoja tarvittaessa: 

https://snynumis.fi/yhdistys/yhteystiedot/ 

https://snynumis.fi/yhdistys/yhteystiedot/


  

Kohteiden jättäminen huutokauppaan 

Kolikoista, seteleistä, kulta-ja hopearahoista, mitaleista, kelloista, kunniamerkeistä, 
militariasta ja myös muista keräilykohteista on nyt erinomainen kysyntä Yhdistyksen 
huutokaupoissa! Nyt alkuvuonna on hyvä aika jättää kohteita Yhdistyksen kevään 
huutokauppoihin. Kevätkaudella järjestetään 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/ 

  

Kansa sodassa - Kotirintaman ratkaiseva merkitys kirja 
nyt saatavilla 

Jussi-Pekka Alanderilta on ilmestynyt mielenkiintoinen numismatiikkaan liittyvä uusi kirja: 
Kansa Sodassa – Kotirintaman ratkaiseva merkitys. Alander on aiemmin julkaissut kaksi 
kirjaa, joista on tullut tärkeitä numismatiikan referenssiteoksia, eli Punakaartien merkit, 
tunnukset ja varainkeräysmerkit (2001) ja Neuvostoliiton kunniamitalit (2012). 

https://snynumis.fi/huutokauppa/kohteiden-jattaminen/


 

Kattava tietokirja numismatiikan reuna-alueeseen kuuluvasta mielenkiintoisesta aiheesta: 
Suomen sotavuosiin 1939–1945 liittyvistä talkoo- ja varainkeräysmerkeistä. Merkkien 
lisäksi esitetään yksityiskohtaisesti myös muutakin aiheeseen liittyvää materiaalia kuten 
julisteita, pienpainatteita, esineitä, lehtiä, arpoja jne. Kirjassa esitelty materiaali on pääosin 
ajanjaksolta 1938–1950.  

Alander on kirjoittanut kirjan mielenkiintoisella tavalla, ja se taustoittaa ja luo sisältöä 
ajankohdan mielenkiintoiselle historialle, jolloin kaikesta oli pulaa ja talkootyö arvossaan. 
Keräilijöille kirja tuo paljon tausta- ja tunnistustietoa, jota on muuten hyvin vaikeaa löytää 
mistään.  

Kirjassa käydään läpi esimerkiksi seuraavia asioita: 

- Kotirintaman palkitseminen 

- Linnoitustalkoot 1939 

- Kultaesineiden keräys 

- Sota-ajan veripalvelu 

- Maaottelumarssi 1941 

- Lasten- ja nuorten talkootoiminta vuosina 1940-1048 

- Suomen Aseveljien Liitto 

- Sotainvalidien veljesliitto 

- Suurtalkoot ry. 



- Kansanapu 

- Jälleenrakennus 

- Ulkomaalaiset avustusmerkit 

- Valtionlainat 

- Postikortit – ja lähetykset 

  

Sivuja kirjassa on peräti 775, joihin sisältyy yli 650 mustavalkokuvaa. Lisäksi 16 sivun 
värikuvaliite, josta merkkien tunnistaminen käy helposti. 

Kirja on saatavilla yhdistyksen jäsenille hintaan 24 euroa, ja sen voi tilata sähköpostitse 
Juha Hyötyläiseltä jumailhy@gmail.com.  Lähetykseen lisätään postikulut 6 euroa, ja 
lähetykseen kannattaakin lisätä myös muita kirjoja samoilla postikuluilla, katso alta muuta 
tarjontaa samaan toimitukseen. 

  

Baltian / Viron hinnastot myynnissä 

SNY tarjoaa jäsenilleen edullisesti Viron rahaluetteloita ja hinnastoja. Viron rahojen parhaat 
luettelot ja hinnastot ovat Gunnar Haljakin tekemiä. Yhdistyksen kautta on tilattavissa 
seuraavina vuosina ilmestyneet Haljakin luettelot: 

•       2015 (uusin) – 12 euroa 

•       2013 – 5 euroa 

•       2011 – 5 euroa 

mailto:jumailhy@gmail.com


 
  

Lisäksi yhdistykselle on ilmaiseksi tarjolla seuraavat Baltian numismatiikan kirjat: 
•       Numismatica Baltica, osa I (2016) – 0 euroa 

•       Numismatica Baltica, osa II (2018) – 0 euroa 

  
Molemmissa kirjoissa on artikkeleita Baltian numismatiikasta, ja alueen rahalöydöistä 
lähinnä englanniksi. 

Kaikki kirjatilaukset voi tehdä sähköpostilla Juha Hyötyläiseltä jumailhy@gmail.com. 
Tilaukseen lisätään postikulut, jotka ovat 6€. 

  

Muita kirjoja myynnissä 

Yhdistyksellä on vielä jonkin verran muitakin kirjoja varastossa. Yhdistys myy nämäkin kirjat 
“omakustannushintaan” jäsenille jäsenetuna. 

Antti Heinosen ainutlaatuista Suomen setelihistoriasta kertovaa sarjaa on yksittäiskappaleita 
jäljellä seuraavasti: 

• 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, 2016 – Suomen erikoinen setelihistoria 1917‒1945 - 40 euroa 

mailto:jumailhy@gmail.com


• 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 

Kaikki kirjatilaukset voi tehdä sähköpostilla Juha Hyötyläiseltä jumailhy@gmail.com. 
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 alkuvuonna 

Yhdistys järjestää seuraavia etätapaamisia alkuvuonna: 

• 16.2.2021 18.00 – Seniorikerhon kokous (aihe avoinna) 
Ilmoittautumiset yrjo.hyotyniemi@snynumis.fi 

1. 22.2.2021 18.00 – Euroseteleiden kerääminen (euro-ja setelikerho): 

Tilaisuus järjestetään Microsoft Teams – etäkokouksena Oulusta käsin. Esitelmän pitää 
Pekka Alatalo. Tapaaminen järjestetään yhteistyössä SNY:n eurokerhon sekä 
setelikerhon kanssa. Ilmoittautumiset tapahtumaan marko.manninen(a)snynumis.fi, niin 
lähetämme sinulle Teams-linkin. 
  

• 24.2.2021 18.00 - Argeologisella kaivauksella Kreikassa (antiikin kerho):  
Tilaisuus järjestetään Microsoft Teams – etäkokouksena. Esitelmän pitää Janne Soisalo. 
Ilmoittautumiset kerho vetäjälle Pekka Kemppiselle (oh2blu@gmail.com) 

  

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 2020-2021 

Jäsenkirje 1/2020: https://snynumis.fi/uutinen/sny-jasenkirje-1-2020/ 
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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/ 

Jäsenkirje 7/2020: https://snynumis.fi/uutinen/sny-jasenkirje-7-2020/ 

  

Yhteyshenkilöt 

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