
 

Hei, 

Vuoden 2021 toisessa jäsenkirjeessä käsittelemme yhdistyksen muuttoa uusiin toimitiloihin, 
ylijääviä ja jäsenille myytäviä kassakaappeja ja tallelokeroja, jäsenlaskutusta 2021, uutta 
myytävänä olevaa Dirhemin synty kirjaa, muita myytävänä olevia kirjoja, kevätkokousta 
2021 sekä yhdistyksen tapahtumia kevään aikana.  

Yhdistyksen toimitilat ovat auki jatkossakin huutokauppakohteiden jättämistä ja hakemista 
varten. Koronatilanteen vuoksi kaikista tapaamisista tulee kuitenkin erikseen sopia 
toiminnanjohtajan tai huutokaupanhoitajan kanssa. Tiloissa kävijöiden tulee käyttää omaa 
kasvomaskia, ja maskeja on saatavilla myös toimistolta.  

Toimihenkilöiden yhteystiedot löytyvät oheisesta linkistä:  

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

Yhdistys muuttaa Maneesikadulle 29.3.2021 alkaen 
Kuten aiemmin on kerrottu, yhdistys muuttaa uuteen huoneistoon maaliskuun lopussa. 
Olemme tilojen hankinnan jälkeen tammikuussa remontoineet ja uudistaneet tilaa 
merkittävästi. Remontti valmistuu aikataulussa, niin että yhdistys toimii Maneesikadulta 
käsin alkaen maanantaina 29.3.2021. Huoneiston maalaus, sähköasennukset ja listoitukset 
on saatu valmiiksi ja nyt seuraavat 1,5 viikkoa ennen muuttoa viimeistellään kalustusta. 

Huutokauppakohteita voi hakea ja tuoda vanhoihin toimitiloihin Mechelinkadulle torstaihin 
25.3 saakka normaalisti.  Perjantaina 26.3 on muutto, ja maanantaina 29.3 toiminta on 
siirtynyt uuteen tilaan. Viimeistään tiistaina 30.3 toiminnan pitäisi olla täysin normaalia 
uusissa tiloissa. Jos haluat 26.3-29.3 tuoda tai hakea kohteita, sovi siitä suoraan 
toimihenkilöiden kanssa, yhteystiedot ovat yllä. 

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. 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. 



 

Yhdistyksen tiloihin voi saapua kolmen sisäänkäynnin kautta. Kerhotapahtumiin ja muihin 
yhdistyksen tapahtumiin toivotaan sisäänkäyntiä A-sisäänkäynnin kautta (katso kuva), josta 
porraskäytävän kautta pääsee yhdistyksen tiloihin ja sen eteiseen. Porraskäytävän kautta 
tultaessa eteisessä on naulakko, johon voi jättää ulkovaatteet. A-ulko-ovella on ovipuhelin, 
josta yhdistykseen tiloihin voi soittaa valitsemalla valikosta 30 Suomen numismaattinen 
yhdistys. B-sisäänkäyntiä voi myös käyttää etenkin huutokauppa-asioissa, ovessa on 
ovikello. 

 

Kerromme Numismaattisessa Aikakauslehdessä 2/2021 lisää uusista toimitiloista ja talon 
todella mielenkiintoisesta historiasta. Kunhan koronatilanne helpottaa on tarkoitus järjestää 
avoimien ovine päivä ja muita tapahtumia uusissa tiloissa. Alla kuva sisäänkäynnistä A, jonka 
yhteydessä on ovipuhelin sekä sisäänkäynnistä C eli portista: 



 

 

Ylijääviä kalusteita edullisesti jäsenille 
Toimiston muuton yhteydessä yhdistykseltä jää yli 2 kassakaappia, tallelokerikko, 
neuvottelupöytä ja joitain hyllyjä, tuoleja sekä työpöytiä. Jos olet kiinnostunut näistä 
tavaroista laita sähköpostia aki.tsupari@snynumis.fi. 

Kassakaapeista ja tallelokerikosta pyydämme tarjouksia 19.3.2021 mennessä ja tavarat 
myydään eniten tarjoavalle (tarjoukset ilman rahdin osuutta). Ostajan tulee järjestää rahti 
hankituille tavaroille mieluiten perjantaina 26.3.2021 tai aiemmin. Pystymme myös oman 
yhteistyöverkkomme kautta järjestämään rahdin toimituskohteeseen (ota tarvittaessa 
rahtiasioissa yhteyttä marko.manninen@snynumis.fi), jos näin sovitaan. 

Kassakaappi 1 – Chubb (numerolukollinen, korkeus 80cm ja leveys/syvyys 55cm): 



 

Kassakaappi 2 (korkeus 100cm, leveys 60cm ja syvyys 55cm): 

 

Lukollinen tallelokerikko (laatikot laatikon sisällä, noin A4 kokoa): 



 

Jos olet kiinnostunut kassakaapista 1, kassakaapista 2 ja/tai tallelokerikosta, niin lähetä 
tarjouksesi 19.3.2021 mennessä osoitteeseen aki.tsupari@snynumis.fi 

Jos olet kiinnostunut neuvottelupöydistä, tuoleista, hyllyistä tai työpöydistä, niin laita 
sähköpostia aki.tsupari@snynumis.fi. Voimme lähettää kuvia kiinnostuneille. Kohteet ovat 
käyttökelpoisia, mutta luonnollisesti ne ovat olleet käytössä jo aika pitkään. Nämä kohteet 
saa poiskantohintaan. 

Kaikki myytävät kalusteet tulee hakea viimeistään perjantaina 26.3. työpäivän aikana, 
mielellään jo aamupäivällä. 

Jäsenlaskutus meneillään 

Jäsenlaskutus vuodelle 2021 on meneillään. Kaikille vuosijäsenille on lähetetty lasku joko 
sähköpostilla (jos sähköpostiosoite on yhdistyksen tiedossa) tai postitse. 



Jos sinulla on kysyttävää laskutukseen tai jäsenasioihin liittyen, ota yhteyttä 

sihteeri@snynumis.fi 

Dirhemin synty – Oravisjärven uusi kirja 
Jani Oravisjärvi on kirjoittanut uuden todella mielenkiintoisen kirjan Dirhemin synty. Kirja on 

nyt saatavilla jäsenille edulliseen 23 euron jäsenhintaan (+postit). 

Teos kertoo varhaisen islamilaisen kulttuurin rahoista. Islaminusko syntyi laajalla alueella, 
jolla oli takanaan pitkä historia rahan valmistamisen ja käytön suhteen. Astuessaan 
valloittajan saappaissa varhaisempien kaupunkikulttuurien alueille kohtasivat varhaiset 
muslimit useita uskonnollisia kysymyksiä, joita ei oltu kohdattu profeetta Muhammadin 
eläessä. Yksi keskeinen kysymys liittyi rahanlyöntiin. Kuinka lyödä rahaa islaminuskoa 
kunnioittaen? Tämä teos tarkastelee tuota prosessia, jonka lopputuloksena syntyi oman 
aikansa ylivoimaisin rahajärjestelmä, joka oli laajan ihailun kohteena myös Euroopassa, ja 
raha, jota viikingit toivat valtavat määrät Pohjois-Eurooppaan. 

Kirjassa on paljon kuvia, ja taustatietoja dirhemeistä, myös rahojen tunnistamisen 
näkökulmasta. 

 



Kirjatilauksen voit 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. Kannattaa tilata useita kirjoja kerralla, niin 
säästät postikuluissa. 

Antti Heinosen ainutlaatuista Suomen setelihistoriasta kertovaa sarjaa on enää kaksi kirjaa 
jäljellä seuraavasti: 

 Viimeiset markat – Suomen markkamääräiset setelityypit 1945–2002, 2012 - 40 
euroa – 1 kappale jäljellä 

 Sodan ja rauhan rahat – Suomen erikoinen setelihistoria 1917‒1945, 2016 - 40 euroa 
– 1 kappale jäljellä 

Marja-Liisa Rönkön SNY:n uuden huoneiston kiinteistöstä (Maneesikatu 2b) on kirjoitettu 
kirja Talo Helsingin ytimessä vuonna 2016. Se on saatavilla jäsenille edulliseen 10 euron 
hintaan. Kirja kertoo talon ja Helsingin historiasta mielenkiintoisella tavalla: 

 Talo Helsingin ytimessä – Haartmannin puutarhasta Kenraalien taloksi, 2016 – 10 
euroa 

Jussi-Pekka Alanderin kirjaa on vielä 2 jäljellä (katso jäsenkirje 1/2021 tarkemmin): 

 Kansa sodassa, 2020 – 24 euroa 

Lisäksi seuraavia rahalöytö kirjoja voi tilata ja saada mukaan samaan toimitukseen: 

 Uudenmaan rahalöydöt, 2017 – 5 euroa 
 Karjalan rahalöydöt, 2020 - 16 euroa 

 
Antellin erittäin merkittävä kokoelma on myös dokumentoitu ja kuvattu seuraaviin viiteen 
teokseen: 

 5 Antell kirjaa – yhteensä vain 10 euroa: 
 Antellin valtuuskunnan rahaluettelot 1908-1936 (3 kpl)  
 Ruotsalaisten rahojen luettelo – Kristiina & Kaarle X Kustaa (1632-1660), 

2009. Hieno luettelo, jossa paljon tunnistuskuvia. 200 sivua A4 koossa. 
 Tuukka Talvio: Antell ja Antellin valtuuskunta 

 
Seuraavia kirjoja on myös muutama kappale jäljellä: 

 Outi Järvinen (toim.): Scripta varia numismatico Tuukka Talvio sexagenerario 
dedicata (2009). Paljon mielenkiintoisia artikkeleita. - 5 euroa 

 Esko Tikkanen: Silver coins of Indian sub-continent from 499 to 1947 - 5 euroa 



 
Virolaiset rahahinnastoja Gunnar Haljakilta myös joitain jäljellä: 

 2013 – 5 euroa 
 2011 – 5 euroa 

 
Lisäksi yhdistyksellä on ilmaiseksi tarjolla seuraavat Baltian numismatiikan kirjat: 

 Numismatica Baltica, osa I (2016) – 0 euroa 
 Numismatica Baltica, osa II (2018) – 0 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 / Maneesikadulta. 

 

Kevätkokous 2021 
Yhdistyksen kevätkokous järjestetään maanantaina 3.5.2021 kello 18. Kevätkokouksessa 
käsitellään Yhdistyksen sääntöjen 9 § olevat asiat, joita ovat: 

 käsitellään hallituksen kertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastajien tileistä ja 

hallinnosta antama lausunto edelliseltä kalenterivuodelta 

 päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden 

myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille. 

 lisäksi päätetään hallituksen esittämistä muutoksista yhdistyksen sääntöihin ja uuden 

tutkijajäsenen kutsumisesta 

  

Kokous pidetään lähtökohtaisesti etänä, mutta myös mahdollisuus paikalla osallistumiseen 
sallitaan tarvittaessa, jos koronaolosuhteet sen sallivat. Ennakkoilmoittautuminen on 
pakollista ja se tulee tehdä 25.4.2021 mennessä osoitteeseen sihteeri@snynumis.fi 

 

Yhdistyksen tapahtumia keväällä 
Yhdistys järjestää seuraavia tapahtumia keväällä, kaikkiin tapahtumiin voi osallistua myös 
etänä: 

 24.4.2021 Huutokauppa 419 päättyy, osallistuminen vain netin kautta: 



Huutokauppa avataan muutamaa viikkoa ennen päättymispäivää netissä. 
Huutokauppalista on Numismaattisessa Aikakauslehdessä 2/2021, joka ilmestyy 
huhtikuun toisella viikolla. Huutokauppalista löytyy myös huutokauppaohjelmasta. 
Tervetuloa mukaan osallistumaan! Lisätietoja auctions@snynumis.fi 

 27.4.2021 Seniorikerho (Pekka Säilä: Pietarin seteliväärennös 1923) 

Ilmoittautumiset yrjo.hyotyniemi@outlook.com 

 29.4.2021 Eurokerho (keräilytuotteiden läpikäyntiä ja säilytys) 

Ilmoittautumiset marko.manninen@snynumis.fi 

 5.5.2021 Antiikin kerho (väärennöskokoelman läpikäyntiä) 

Ilmoittautumiset Pekka Kemppiselle (oh2blu@gmail.com) 

 20.5.2021 Setelikerho (Keräilijän oppaan 2022 seteliosuuden 
valmistelua): 

Keskustellaan periaatteista seuraavan Keräilijän oppaan seteliosuuden valmisteluun. 
Kokous järjestetään sekä paikan päällä Maneesikadulla (korona-ja rokotustilanteesta 
riippuen) että etäkokouksena. Ilmoittautumiset Antti Heinoselle. 

 

Lisäksi seuraavien tapahtumien ajankohta on vielä avoin:  

 Toukokuun loppupuolella nettihuutokauppa 15 

 

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/ 

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/ 

Jäsenkirje 1/2021:  https://snynumis.fi/uutinen/sny-jasenkirje-1-2021/ 

 

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

  

  
 
 
 
 


