SNY:n uusi toimitila
ja huutokaupanhoitaja

S

uomen numismaattinen yhdistys on perustettu vuonna
1914, ja se on Suomen vanhin
numismaattinen yhdistys. Yhdistyksellä on ollut omat toimitilat vuodesta 1992 alkaen ja nyt huhtikuun
alussa 2021 yhdistys muutti järjestyksessään kolmansiin omiin toimitiloihin. Uusi huoneisto sijaitsee
Helsingin keskustassa Kruununhaassa histo
riallisessa Kenraalien
talossa, jonka on suunnitellut arkkitehti Albert Mellin. Talo on rakennettu vuonna 1884 ja saneerattu täysin 1990-luvulla.

Maneesikadun
uudet toimitilat

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.
Yhdistyksen huoneiston koko on
noin 150 neliötä, ja sieltä on varattu

Kuva 1. Maneesikadun kiinteistö kuvattuna ulkoa, SNY:n huoneiston sisäänkäynti
kulmaovesta. Taustalla näkyy Uspenskin katedraali.

Kuva 3. A sisäänkäynti yhdistyksen
tiloihin Maneesikadulta.

tiloja kerhotoiminnalle sekä muulle
yhteisölliselle yhdistystoiminnalle.
Uusien Maneesikadun toimitilojen läheisyydessä on parkkipaikkoja
kohtuullisen hyvin saatavilla 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
(1,4 km). 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 toimitilan läheisyyteen.

42

Numismaatikko 3/2021

Maneesikadun talon
historiaa

Maneesikatu 2b:n kiinteistön historia on mielenkiintoinen. Talo on
yksi vanhimmista Helsinkiin rakennetuista tiilitaloista. Ennen rakentamista talon paikalla oli Haartmanien talon aidoitettu puutarha. Lars
Gabriel von Haartman (1789–1859)
eli ”hänen hirmuisuutensa” omisti
residenssin vastatessaan Suomen
talousasioista (1840–1858). Haartmanin ansiota oli aikanaan hyvin
pitkälti Suomen silloisten sekavien
rahaolojen järjestäminen. Haartmanin tultua Suomen raha-asioiden
hoitajaksi ruotsalaiset setelit poistettiin käytöstä ja ne vaihdettiin Tukholmassa hopearahoiksi, jotka taasen lyötiin Pietarissa hopearupliksi.

taja Sirkka Hämäläinen. Hämäläisen pääjohtajakaudella Suomi liittyi
EU:hun ja EMUuun ja myös Suomen
markan vaihtaminen eurovaluutaksi
varmistui. Nykyisin kiinteistössä on
16 asuinhuoneistoa, Kreikan suurlähetystö ja SNY:n lisäksi myös muiden yhdistysten huoneistoja.

Tilojen käyttö
yhdistyksessä

Kuva 2: SNY:n Maneesikadun toimitilojen sijainti kartalla
(Kartta: OpenStreetMap).
Arkkitehti Albert Mellin osti
Haartmanin puutarhan 1880-luvun
alkupuolella eri välikäsien kautta
ja suunnitteli siihen näyttävän tiilitalon omaan käyttöönsä sekä osaksi
vuokrattavaksi. Talon huoneistoja
vuokraamalla Mellin halusi hankkia
oman elantonsa.
Talo myytiin 1932 puolustusvoimien käyttöön ja siihen muutti
Sotateknillinen koulu vuoden 1933
alussa. Saman vuoden maaliskuussa
taloon muutti myös Ilmavoimien
esikunta, joka oli talossa talvisotaan saakka sekä välirauhan aikana.

Sodan jälkeen huoneistot palasivat
asuinkäyttöön
puolustusvoimien
korkeimmille upseereille. Talossa
asuneista korkeimmista upseereista
mainittakoon
Puolustusvoimien
komentaja ja Vapaudenristin I luokan Mannerheim ristin ritari Karl
Heinrichs sekä jalkaväen kenraali ja
Puolustusvoimien komentaja Kaarlo
”Kylmä Kalle” Heiskanen.
Kiinteistö peruskorjattiin pää
asiassa asuinkäyttöön 1990-luvulla.
Peruskorjauksen jälkeen talossa oli
muun muassa Suomen Pankin omistama huoneisto, jossa asui pääjoh-

Tilojen hankinnan jälkeen uudet toimitilat haluttiin remontoida rakennuksen arvon mukaisesti. Kantavana ajatuksena tilojen remontissa
oli tehdä tiloista monikäyttöiset sekä
huutokauppatoiminnan tehokkaalle
organisonnille että yhteisölliselle
yhdistystoiminnalle. Yhdistyksen
tiloihin voi saapua kolmen sisäänkäynnin kautta. Kerhotapahtumiin
ja muihin yhdistyksen tapahtumiin
toivotaan sisäänkäyntiä A-sisäänkäynnin kautta (katso kuva 3), 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.
Tiloihin voi tulla myös B-sisäänkäynnin kautta kulmaovesta (katso
kuva 1), etenkin lyhytaikaisimmille
visiiteille kuten tuomaan kohteita
huutokaupattavaksi. B-sisäänkäyn-
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daan järjestää. Kerhotilojen vieressä
olevassa huoneessa on yhdistyksen
käsikirjasto, samassa huoneessa on
myös jäsenille ja yhdistyksen aktiiveille työpöytä, jossa voi tutustua kirjoihin, perehtyä syvemmin
numismatiikkaan ja tehdä numismaattista tutkimusta. Käsikirjasto
on nykyään kohtuullisen kattava, ja
sitä on jatkossa tarkoitus aktiivisesti
kehittää.

SNY:n uusi
huutokaupanhoitaja

nin kautta pääsee aulatilaan, jossa
yhdistyksen toimihenkilöt voivat ottaa vastaan ja luovuttaa huutokauppakohteita. Aulatilassa on
myös odotustilat sekä mahdollisuus
tutustua yhdistykseen ja sen histo
riaan, numismaattisiin lehtiin ja kirjoihin.
Yhdistyksen tiloissa on kerhotoiminnalle omat kerhotilat, joiden
yhteydessä on neuvottelupöytä ja iso
näyttö esitysten heijastamista varten. Tiloihin mahtuu isompikin osallistujamäärä ja tilan yhteydessä on
myös pieni keittiö, josta tarjoilut voi44
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SNY:n huutokaupanhoitajana on
toiminut Juha Halén vuodesta 2014
saakka. Halén jää eläkkeelle toukokuussa 2021 ja hänen työlleen on palkattu seuraaja. Vuoden 2021 alusta
Janne Söderholm on aloittanut tekemään huutokaupanhoitajan työtä
yhdessä Halénin kanssa ja toukokuussa huutokaupanhoitajan tehtävä siirtyy kokonaisuudessaan Jannelle.
Janne Söderholm on 43-vuotias
ja hän on harrastanut numismatiikkaa aktiivisesti yli 20 vuotta. Söderholm harrastaa myös metallinetsintää ja hän on tehnyt tai ollut mukana
useissa merkittävissä raha- ja hautalöydöissä. Janne mainitsee yhtenä
hienoimpana rahalöytönään 1400luvun alkupuolen Itä-Preussilaisen
brakteaatin, jonka hän löysi Asikkalasta Pulkkilan kylästä syksyllä
2019. Rahan Janne on lahjoittanut
Kansallismuseolle. Rahan löytöpaikalla oli aikanaan teiden risteys ja
se sijaitsi lähellä Päijänteen rantaa.
Rahalöydön läheisyydessä sijaitsi
vanha asuinalue sekä hautapaikka.
Samalta alueelta on tehty myös suurehko noin 100 rahan viikinkiaikainen rahalöytö, joka on nyt tutkittavana Kansallismuseossa.
Söderholm on aiemmin toiminut huutokaupanhoitajana PäijätHämeen numismaatikkojen paikallisyhdistyksessä ja on nyt uudessa
tehtävässään siirtynyt kokopäivätoimiseksi numismatiikan ammattilaiseksi. Työssä on paljon oppimista
ja edeltäjä Juha Halén on varmistanut tarvittavan tiedon siirtymisen Jannella. Numismatiikan kenttä
on kuitenkin laaja ja opittavaa riittää varmasti jatkossakin. Jannella
on tukenaan Suomen numismaattisen yhdistyksen jäsenien muodostama kattava asiantuntijaverkosto

Huutokaupanhoitaja Janne Söderholm.

sekä yhdistyksen laaja kirjasto, jonka
avulla tietoja ja osaamista voidaan
täydentää tarvittaessa.
SNY järjestää vuosittain tyypillisesti kuusi huutokauppaa, joista neljän huutokaupan järjestelyvastuu on
jatkossa Jannella. Janne kertoo olevansa innoissaan uudesta tehtävästään ja toivoo tapaavansa mahdollisimman monia numismatiikan
harrastajia huutokaupoissa ja hän
kertoo mielellään huutokaupoista
lisää kiinnostuneille. Söderholm toivoo, että koronatilanteen helpot
taessa pääsemme jo syksyllä järjestämään salihuutokauppoja vanhaa
tapaan Balderin salissa. Jatkossakin
kuitenkin yhdistyksen huutokauppoihin pystyy osallistumaan myös
etänä yhdistyksen nettisivuston
www.snynumis.fi kautta.
Toivotamme Jannelle onnea ja
menestystä uudessa tehtävässä!
Jannen
tavoittaa
sähköpostilla
auctions@snynumis.fi sekä puhelimella 050  577  0301. Janne on myös
tavattavissa yhdistyksen uusissa
toimitiloissa ja etenkin nyt koronaaikana tapaaminen kannattaa sopia
etukäteen puhelimitse.
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