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Vanhat rahat kiinnostavat
Meri-Helsinki 
Harri Markkula

Suomen Numismaattinen 
Yhdistys muutti uusiin 
toimitiloihin Kruununhaassa.

Aiemmin Mechelininkadulla toi-
minut Suomen Numismaattinen 
Yhdistys on muuttanut Kruunun-
hakaan Maneesikadulle.

”Aiemmin yhdistyksellä oli käy-
tössään kaksi viidennen kerroksen 
huoneistoa. Muutto Maneesika-
dulle vuonna 1884 valmistuneen 
Kenraalien talon pohjakerrok-
seen toi tervetulleen muutoksen 
toimintaan, kun tilat ovat nyt ka-
tutasossa ja siten helpommin saa-
vutettavissa”, kertoo yhdistyksen 
puheenjohtaja Aki Tsupari.

”Uudessa osoitteessa voimme 
tarjota aikaisempaa parempaa pa-
rempaa palvelua jäsentoiminnalle 
ja asiakkaille. Tiloissa on noin 2 
000 niteen numismaattisen kir-
jaston ohella kerhotila, jossa ko-
koontuu yhdistyksen kuusi numis-
maattista kerhoa.”

KORONA-AIKA on lisännyt kiin-
nostusta keräilyharrastukseen ja 
numismatiikkaan.

”Ihmiset kaipaavat mielekäs-
tä tekemistä, ja vanhojen raho-
jen keräilyä on mahdollista tehdä 
myös kotiolosuhteissa. Lisäänty-
nyt kiinnostus numismatiikkaan 
on näkynyt yhdistyksen jäsenha-
kemusten määrän lisääntymistä 
jopa 20-30 prosentilla verrattu-
na aikaan ennen poikkeustilaa. 
Keräilykohteet ja numismatiik-
ka kiinnostavat entistä enemmän 
myös sijoituskohteena”, Tsupari 
toteaa tyytyväisenä.

Suomen Numismaattisen Yh-
distyksen keskeinen toiminta-

muoto ovat 4-6 kertaa vuodessa 
Balderin salissa järjestettävät huu-
tokaupat. Kaikkiin huutokaup-
poihin voi osallistua myös etänä 
yhdistyksen nettisivuston www.
snynumis.fi kautta. 

Huutokauppojen tuotto käyte-
tään numismaattisen harrastuk-
sen ja tutkimuksen tukemiseen. 
Kohteena ovat esimerkiksi tieteel-
liset numismaattiset tutkimukset, 
jotka mahdollistavat harrastuk-
sen syventämisen ja uudet näkö-
kulmat.

YLI satavuotias, vuonna 1914 pe-
rustettu yhdistys on maamme 
vanhin alallaan ja sillä on laajat 
kansainväliset yhteydet. Yhdistys 

on noin 1 200 jäsenellään myös 
Pohjois-Euroopan suurin, ja se 
oli perustamassa Pohjoista Nu-
mismaattista Unionia (Nordisk 
Numimatisk Unionen) jo vuon-
na 1936 .

Unionin toiminnan keskiössä 
ovat pohjoismaiset rahalöydöt an-
tiikin ja bysantin ajan sekä myö-
hemmin aina viikinkiajan rahoja 
myöten.

”Yhdistyksen toimintaan kuu-
luvat myös alan julkaisujen toi-
mittaminen. Numismaattinen Ai-
kakauslehti ilmestyy neljä kertaa 
vuodessa. Lehti kertoo muun mu-
assa alan tutkimuksen kehitykses-
tä ja numismaattisista kirjoista. 
Siinä tiedotetaan paitsi huuto-

kaupoista kuvineen ja lähtöhin-
toineen myös yhdistyksen muusta 
toiminnasta. Lisäksi kaikki huu-
tokaupat kuvineen löytyvät yhdis-
tyksen kotisivuilta. Jäsenet saavat 
myös Keräilijän oppaan, johon on 
listattu kaikki Suomessa ilmesty-
neet rahat hintoineen eri kunto-
luokissa.”

”Ensimmäiset Suomesta löyty-
neet rahat ovat roomalaisia rahoja 
100-luvulta alkaen. Muita löytöjä 
ovat esimerkiksi vanhat anglosak-
siset, venäläiset sekä ruotsalaispe-
räiset rahat”, Tsupari kertoo.

”Historia ja rahojen merkitys 
historiassa on yhdistykselle erit-
täin tärkeä asia, ja monelle har-
rastajalle tärkeä motiivi harras-

tukselle. Haluamme tuoda esille 
rahojen kontekstia ja sitä, miten 
raha on vaikuttanut historian kul-
kuun. Esimerkiksi vuonna 1860 
käyttöönotettu oma markka oli 
iso tekijä suomalaisen itsetunnon 
kohottamiselle.”

KORONATILANTEEN helpottues-
sa yhdistyksen ovet ovat avoinna 
jäsenille ja sopimuksen mukaan 
myös muille vanhoista rahoista 
kiinnostuneille. 

”Yhdistys arvioi pyynnöstä ra-
hakokoelmia, ja asiakkaan näin 
halutessa ne voidaan huutokau-
pata yhdistyksen huutokaupois-
sa.”

”Monilla yksityishenkilöillä 
saattaa olla esimerkiksi perikun-
nan kautta tulleita rahakokoel-
mia, joilla voi hyvinkin olla nu-
mismaattista arvoa. Esimerkiksi 
kultarahoista on suuri kysyntä 
ja niiden arvo on viime vuosina 
noussut jopa 50 prosentilla”, Tsu-
pari kuvailee.”

”Muita mielenkiintoisia kohtei-
ta ovat vanhat kolikot ja setelit, 
kunniamerkit, mitalit, numismaat-
tiset kokoelmat sekä hopearahat 
Suomesta ja eri maista.”

Huutokauppoihin yhdistys ot-
taa vastaan rahoja, kunniamerk-
kejä ja militariaa. Huutokaupoil-
la on laaja ja myös kansainvälinen 
ostajakunta. Seuraava huuto-
kauppa on Balderin salissa 24.4. 
ja sen jälkeen 11.9. 

Yhdistys on Pohjoismaiden suu-
rin alan toimija ja arvioi kohteita 
yli 100 vuoden kokemuksella.

 ➤ Suomen Numismaattinen 
Yhdistys, Maneesikatu 2b A201 
www.snynumis.fi 

Suomen Numismaattisen Yhdistyksen huutokaupan hoitaja Janne Söderholm yhdistyksen uusien 
toimitilojen numismaattisen kirjaston kirjojen parissa.
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