Hei,
Vuoden 2021 kolmannessa jäsenkirjeessä käsittelemme yhdistyksen huutokauppaa 419.,
yhdistyksen uusia toimitiloja, kohteiden jättämistä SNY:n huutokauppoihin, myytävänä
olevia kirjoja 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/

Huutokauppa 419 on avattu
SNY:n 419. huutokauppa on avattu. Koronatilanteen vuoksi huutokauppa järjestetään
pelkästään etähuutokauppana. Huutokauppaan voi osallistua oheisen linkin kautta: LINKKI.
Huutokauppa päättyy lauantaina 24.4.2021 kello 18. Huutokauppalista on julkaistu juuri
ilmestyneessä Numismaattisessa Aikakauslehdessä numero 2/2021, 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.

KOHDE 582: 50 PENNIÄ 1876
Kohteena 582 on erittäin harvinainen 50 penniä vuodelta 1876 (SNY 323). Tämä on se raha,
joka useimmista kokoelmista puuttuu. Rahan tarkkaa lyöntimäärää ei tiedetä, mutta se on
hyvin pieni. Lyöntimäärä on joidenkin lähteiden (Numismaatikko 4/1984) vain 600
kappaletta, rahapajan tilastoissa rahan lyöntimäärästä ei kuitenkaan ole virallista tietoa.
Vuoden 1876 pienilyöntisten 25-ja 50-pennisten synty-ja jakeluhistoriasta ei myöskään ole
täyttä varmuutta.
Vuoden 1876 50 pennin ovat joidenkin lähteiden mukaan keisarin “heittorahoja”, joita
heittämällä yleisön joukkoon hallitsijat ovat perinteisesti pyrkineet hankkimaan
kansansuosiota. Samana vuonna 1876 Suomessa järjestettiin myös suuri Yleinen (teollisuus)

näyttely, jossa erään teorian mukaan rahat olisivat olleet vaihtorahoina, muuten saatavilla
tai tapahtuman yhteydessä keisarin jakamina “heittorahoina”. Tapahtumassahan oli
kunniavieraana myös keisari Aleksanteri II, jolla epäilemättä halutessaan oli mahdollisuus
järjestää kyseisen vuoden ylimääräinen rahojen lyönti.
Joka tapauksessa vuoden 1876 50-pennin rahoja löytyy kaikissa kuntoluokissa, eli raha on
aikanaan tavalla tai toisella joutunut myös normaaliin kiertoon. Näin ollen mistään
rahapajasta jälkikäteen löytyneestä ja myöhemmin keräilijöille tulleesta rahasta ei ole kyse.
Vuoden 1876 viisikymmenpennistä on myyty ensimmäisen kerran SNY:n huutokaupassa
yhdistyksen kolmantena toimintavuotena 14.2.1916 21 markalla (nykyrahassa noin 67
euroa). Silloisen rahan ostajana oli varianttien tutkijana tunnettu kapteeni C. A. R. Löfgren.
Hinta ei silloin ollut kovin korkea, jota osittain selittää se, että se oli silloin vielä käypää
rahaa.
Nykyään raha on yksi harvinaisimmista Suomen metallirahoista, ja noin puolet
harvinaisempi kuin saman vuoden myös harvinainen 25-pennin raha.
Kohteen 351 kuntoluokka on 1?-1 ja sen lähtöhinta on 3.200 euroa.

KOHDE 33: 1 DALER SM 1653 AVESTA XR (SM103)
Plootuja käytettiin Ruotsissa vuosina 1644–1777 hopearahojen asemesta, koska kuparin
saatavuus oli Ruotsissa merkittävästi parempi kuin hopean. 1600-luvulla Ruotsi valmisti
pääosan maailman kuparista, ja tekemällä niistä rahoja Ruotsi pystyi vaikuttamaan myös
kuparin hintaan. Plootujen neljään kulman leimaan on merkitty hallitsijan nimi ja vuosiluku,
keskileimassa on puolestaan nimellisarvo.

Vuonna 1653 Ruotsin kuningattarena oli Kristiina, jonka tunnukset löytyvät plooturahan
kulmaleimoista. Plootun paino 1666 grammaa. Kohteen 33 kuntoluokka on 1?, ja sen
lähtöhinta on 1500€.

KOHDE 42: 1 DALER HUSÅ 1748 (SM308)
Toisen mielenkiitoisen plooturahan nimellisarvo 1 daler ja se on vuodelta 1748 Husåsta.
Tämä 1 taalerin plooturaha on valmistettu Kuningas Fredrik I:n (1720-1751) aikakaudella.
Plooturahan leimoissa oleva tunnus FRS on latinaa, ja viittaa Fredrik I:een (FRS = FRIDERICUS
I REX SVECIAE). Plooturahan paino on 734 g. Raha on valmistettu Husåssa, joka lisää rahan
harvinaisuutta.
Kohteen 42 kuntoluokka on 1-1+ ja sen lähtöhinta on 1500€ .

Yhdistys on muuttanut Maneesikadulle
Yhdistys on maaliskuun lopusta lähtien ollut uusissa toimitiloissa. SNY:n uudet tilat
sijaitsevat Maneesikatu 2b kiinteistön kivijalassa kulmahuoneistossa. Tarkka uusi osoite on:
·

Maneesikatu 2b A201, 00170 HELSINKI

Saapumisohjeet uusiin toimitiloihin löytyvät yhdistyksen nettisivuilta osoitteesta, josta
löytyy myös kuvagalleria:
https://snynumis.fi/toimitilat/
Ennen muuttoa toimitila remontoitiin ja sisustettiin kokonaisuudessaan. Sisustuksessa
käytettiin mahdollisuuksien mukaan käytettyjä ja / tai antiikkikalusteita. Tällä säästettiin
ympäristöä, tuettiin käsityötä ja toisaalta saatiin yhdistyksen tiloihin hyvin sopivat kalusteet.
Huoneistossa on kerhohuone, joka on jatkossa yhdistyksen kerhojen ja jäsenistön käytössä.
SNY:n kerhojen tapaamiset ja yhdistyksen kokoukset, koronatilanteen helpottaessa,
pidetään kerhohuoneessa. Kerhohuone on myös erilaisten työryhmien, kuten Keräilijän
oppaan valmisteluryhmän, käytettävissä. Kerhohuoneen yhteydessä on keittiö, josta käsin

tarvittavat tarjoilut voidaan järjestää. Huoneessa ja koko huoneistossa on käytettävissä sekä
langallinen, että langaton verkko. Salasanan saa tarvittaessa kerhojen vetäjiltä ja muilta
yhdistyksen yhteyshenkilöiltä. SNY:llä on nyt kuusi aktiivista kerhoa eli Antiikin kerho,
setelikerho, kunniamerkkikerho, seniorikerho, eurokerho ja Turun kerho. Tervetuloa
osallistumaan kerhojen tapahtumiin!

Toinen iso uudistus tiloissa on käsikirjasto ja ”tutkijan” huone, johon on varattu myös oma
tila ja huone. Käsikirjastossa on mahdollista tutustua numismaattiseen kirjallisuuteen, joka
voi muuten olla hankalasti saatavilla. Käsikirjasto ja tutkijan huone ovat jäsenistön
käytettävissä, ota yhteyttä yhdistyksen yhteyshenkilöihin halutessasi hyödyntää tilaa. Tilaa
on jatkossa tarkoitus kehittää, niin että siellä on tietokone, jolla on helppo pääsy tarvittaville
numismatiikan tietolähteille helposti. Myös kirjoja ja lehtiä on jatkossa tarkoitus hankkia,
kun niitä ilmestyy ja tarpeen mukaan.

Tiloihin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä yhdistyksen puheenjohtajaan
aki.tsupari@snynumis.fi.
Taloyhtiössä on myös hieno saunatila, ja yhdistyksen saunavuoro on varattu torstaille 18-21.
Saunavuoro on esimerkiksi yhdistyksen kerhojen käytössä. Myös muita tapahtumia ja
kokoontumisia voidaan jatkossa järjestää saunatiloissa.
Toivottavasti uusien tilojen kautta saamme lisää yhteisöllisyyttä, aktiivista kerhotoimintaa ja
myös uusia kerhoja sekä lisää numismaattista tutkimusta sekä artikkeleita Numismaattiseen
Aikakauslehteen.

Huutokauppoihin haetaan kohteita
Yhdistyksen huutokaupoissa on nyt paljon kysyntää laadukkaille numismaattisille kohteille.
Yhteydenotto on helppoa, ja myös toimitus postitse on mahdollista. Sopimuksen mukaan
myös yhdistyksen toimitiloissa tapaaminen on mahdollista.

Salonen on toukokuussa vuosilomalla, jolloin kannattaa olla yhteydessä Janne Söderholmiin
(auctions@snynumis.fi, 040-577 0301).

Kirjoja myynnissä
Yhdistyksellä on joitakin kirjoja myynnissä, joko yhdistyksen omia julkaisuja tai muita
mielenkiintoisia numismatiikan alueen kirjoja. Olemme myyneet loppuun joitain kirjoja, ja
saaneet myös muutaman uuden kirjan myyntiin. Pyrimme lisäämään valikoimaa myös
jäsenpalautteen mukaan. Yhdistys myy kirjat “omakustannushintaan” jäsenille jäsenetuna.
Kannattaa tilata useita kirjoja kerralla, niin säästät postikuluissa.
Yhdistyksellä oli aiemmin myynnissä Jussi-Pekka Alanderin uusinta viime vuonna
ilmestynyttä Kansa sodassa kirjaa myynnissä, ja saimme erän myytyä loppuun. Tämän lisäksi
olemme saaneet muutaman kappaleen Alanderin aiemmin kirjoittamia kirjoja, joiden
saatavuus on viime aikoina jo vaikeutunut eli:


Punakaartien merkit, tunnukset ja varainkeräysmerkit, 2001 – 20 euroa



Neuvostoliiton kunniamitalit, 2012 – 20 euroa

Edellisessä jäsenkirjeessä 2/2021 kerrottiin Jani Oravisjärven uusimmasta kirjasta, sitä on
vielä yhdistyksellä joitain kappaleita jäljellä:


Dirhemin synty – 23 euroa

Antti Heinosen ainutlaatuista Suomen setelihistoriasta kertova viisiosainen sarja on
yhdistykselle myyty melkein loppuun. Enää muutama kirja jäljellä.



Sodan ja rauhan rahat – Suomen erikoinen setelihistoria 1917‒1945, 2016 - 40 euroa
– 2 kappaletta jäljellä
Ensimmäiset eurot ‒ Eurosetelisarjan synty, liikkeeseenlasku ja ensi vuosikymmen,
2014 - 30 euroa – 1 kappale jäljellä



Viimeiset markat – Suomen markkamääräiset setelityypit 1945–2002, 2012 - 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

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 Maneesikadulta.

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 on avoinna netissä. Huutokauppalista on Numismaattisessa
Aikakauslehdessä 2/2021. 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


3.5 Yhdistyksen kevätkokous:
Ilmoittautumiset sihteeri@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.
Kerhotoiminta jatkuu toivottavasti syksyllä 2021 normaalina 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/
Jäsenkirje 2/2021: https://snynumis.fi/uutinen/sny-jasenkirje-2-2021/

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

