
EUROJEN KERÄILYYN 
TARVITTAVAA TIETOUTTA



Eurojen keräilyyn tarvittavaa tietoutta
• Kerhoillan teemana on käydä läpi mitä eurokerääjän pitää huomioida keräilyssä.

• Käsittely

• Säilytys

• Kansiot ja välisivut

• Laatikot ja salkut

• Laatuluokat erimaissa

• Kirjallisuus

• Jne.



Kolikoiden käsittely

• UNC- laatuisia kolikoita on hyvä käsitellä
puuvillakäsineillä, jotta epäpuhtaudet eivät
siirry sormista kolikon pinnalle.

• Puuvilla hanskoja saa mm. tarvikeliikkeistä, 
apteekista tai ruokakaupoista.

• Alusta on hyvä olla puhdas, jossa niitä pitää
esim. Kun on rullan purkanut. Helpoin tapa on 
pitää pöydällä puhdasta astiapyyhettä tai tätä
varten on saatavilla oma alustansa. 



Setelien käsittely

• Seteleitä on voi käsitellä paljain käsin, mutta
käsipesu on hyvä tehdä ennen sitä.

• Jos seteleitä joutuu paljon koskettelemaan, 
niin on saatavilla setelin kokoisia taskuja, jotka
suojaa seteliä lialta ja taitoksilta. 

• Setelin taskussa voi laittaa kansion välisivuille
myös helposti. Tämä on hyvä tapa ainakin
vaihtari kansiossa, jossa seteleihin saatetaan
koskea useammin.

• Turhaa koskettelua on syytä välttää.



Kolikkokehykset

• Kehyksiä on liimattavia ja nidottavia.

• Käytäntö on opettanut, että nidottava on 
parempi valinta.

• Edullinen hankinta kolikon säilyttämiseen.

• Vaidaan laittaa kansioon kehyksille tarkoite-
tuille sivuille tai helppo säilyttää niille
tarkoitetussa laatikossa.

• Hyvä tapa säilyttää esim. Kierrosta kerättyjä
kolikoita



Kolikkokapselit

• Kolikk kapselit ovat hyvä ja turvallinen tapa 
säilyttää kolikoita. 

• Kapseli on ilmatiivis.

• Kapselit ovat kallimpia, kuin kehykset.

• Kapseleita on monen laisia, mutta ylimmän
kuvan malli on suosituin eurojen parissa.

• Kapselit käyvät esim. rahalevyihin ja ENCAP-
sivuille.

• Ultra kapselit ovat korkea laatuisempia, mutta
ei ole vielä kaikkia euro kolikoiden kokoja.



Rahalaatikot

• Tyylikäs ja käytönnölinen tapa 
säilyttää kolikoita.

• Laatikoita voi pinota helposti
päälletysten kirjahyllyyn.

• Laatikoihin voi laittaa ilman kapselia
tai kapselin kanssa.

• Haittapuolena kova hankinta hinta.

• Löytyy oma laatikko vuosi lajitelmille
tai eri nimellisarvoille.

• Tarroilla saa hyvin eriteltyä laatikot
pinossa. Löytää nopeasti oikean
laatikon.



Rahasalkut

• Rahasalkuissa on hyvä säilyttää
esim. BU-sarjoja järjestyksessä. 

• Matkasalkut ovat hyvä tapa 
kuljettaa kolikoita esim. 
huutokaupoissa tai kerhoilloissa.

• Salkkuihin on saatavana eri kokoisia
välilevyjä, joihin saa kolikot tiiviisti
kuljetuksen ajaksi.



Kansiot

• Kansiot ovat hyvä ja edullinen tapa säilyttää
kolikota ja seteleitä.

• Kansioita on monen eri kokoisia ja niistä on 
helppo valita itselleen juuri sopiva.
• 325 x 280 mm, 245 x 270 mm ja 235 x 240 mm. 

Muitakin kokoja on, mutta nämä ovat yleisimpiä.

• Välisivuilla kansion sisällöstä saa rakennettua
omille kohteilleen juuri sopivan tai on 
saatavilla valmiita kokonaisuuksia.

• Kansiot on hyvä säilyttää kirjahyllyssä, 
vitriinissä tai kassakaapissa.



Kolikkokansion
välilehdet

• Kolikoille on saatavilla monenlaisia välilehtiä, 
mutta euroihin käytetyimmät ovat niille
valmiiksi tehdyt paksut välisivut, joita saa
vuosi kansioina ostettua.

• Kolikkokehyksille on omat välilehtensä ja 
kapselissa olevat kolikot saa kätevästi encap
välilehtiin.

• Välilehtieä kannattaa käyttää esim. mustia
välivälilehtiä, jotta sivut ei naarmunnu ja 
yhden sivun kolikot erottuvat paremmin.



Setelikansiot ja 
välilehdet

• Setelikansioita on saatavilla monen kokoisia.

• 325 x 280 mm, 245 x 270 mm ja 235 x 240 
mm. Muitakin kokoja on, mutta nämä ovat
yleisimpiä.

• Seteleille käy samat kansiot, kuin kolikoille.

• Seteleille on valikoimassa monen erikokoisia
sivuja. Juuri sopivia kullekin setelille.

• Välilehtiä kannattaa käyttää esim. mustia
välilehtiä, jotta sivut ei naarmunnu ja yhden
sivun setelit erottuvat paremmin.



Puiset rahalaatikot

• Puiset rahalaatikot ovat erittäin tyylikäs tapa 
säilyttää 2 € kolikoita.

• Ei ole saatavilla muihin kokoihin.

• Omat laatikot yhteislyönneille.

• Kolikot ovat kapseleissa.



Pientä keräily
tarvikettä

• Olemme käyneet läpi jo muutamia asioita mi-
tä keräilijä tarvitsee, mutta muutamia tarvik-
keita tarvii, jotta rahoista saa enemmän irti.

• Pehmeäkärkisiä pinseteitä haluaa joku
käyttää.

• Kolikko rullat saa laitettua putkiloihin.

• Suurennuslasi led valolla.

• Ultraviolettivalo.

• Mikroskooppi kamera.

• Valotabletti.



Kassakaappi

• Kassakaappi on hyvä ja turvallinen paikka säi-
lyttää arvokkaita kohteita kotona.

• Kaappien tärkeimmät kriteerit ovat murto- ja 
paloturvaluokat.

• Murtoturvaluokat: EURO I (10 t), II (30 t), III 
(60 t), IV (120 t) ja V (200 t).

• Paloturvaluokat: on useimmin 30 min ja 60 
min.

• Kaappeja on mahdollista varustella omien
tarpeiden mukaisesti.



Kolikoiden laatuluokat

• Eurokeräilijä törmää erilaisiin laatuluokkiin maailmalla, joka voi aiheuttaa 
sekaannuksia.

• Rahapajoilla voi olla omia nimityksiä eri laatuluokille ja samankin luokan sisällä 
on eroja eri pajojen välillä. Voi olla kiiltäviä tai mattapintaisia.

• Eurojen myötä keräily on kansainvälistynyt ja ostoksia tehdään enemmän 
ulkomailta. Käytetään ulkomaalaisia luetteloita ja netti sivuja joista haetaan 
tietoa euroista.

• Suomessa on vakiintunut englannin kieliset termit.



Kolikoiden laatuluokat

• Proof
• Polierte platte (D), Belle Epreuve (F), Placa Polida (P), Prova Numismática (P), Fondo Espejo (E), 

Fondo Specchio (I), Fons Miral (AND), Profa (IRL), Poliranec (SLO), Diamond Proof (FIN)

• Prooflike
• Semi proof, Spiepelglanz (D)

• Brilliant uncirculated
• Stempelglanz (D), Brilliant universel (F), Brilhante não Circulada (P), Gan Chúrsaíocht (IRL), 

Briljanten (SLO)

• Special uncirculated
• Handgehoben (A), Fleur de Coin, (F), Flor de Cunco (P), Flor de Cuno (E), Fior di Conio, (I), Flor

d´Encuny (AND)

• Uncirculated
• Prägefrisch, (D), Bankfrisch (D), Non-circulée (F)



Euroluettelot

• DIE 2-EUROMÜNZEN

• EURO MÜNZKATALOG

• KATALOG DER 0-EURO-SOUVENIRSCHEINE

• EURO KATALOG 2021

• 2 EURO MÜNZENKATALOG 2020

• €URO-CATALOG 2020

• EUROKERÄÄJÄN AAPINEN



Netistä löytyvää tietoutta

• www.kolikot.com/eurokolikot/
• Suomalainen sivusto josta löytyy kolikoiden lyöntimääriä jonkun verran. Viimeisimmät vuodet vajavaisia.

• www.hysn.fi
• Suomalainen sivusto missä on laaja tietoa 2 € juhlarahoista ja 2 € varianteista. Lisäksi löytyy tietoa suomalaisista 

euroseteleistä.

• www.zwei-euro.com
• Saksan kielinen sivusto joka käsittelee todella kattavasti kaikkia 2 € kolikoita. Sivustolta löytyy uusin tieto melko 

nopeasti. Selkeä sivusto vaikka Saksaa ei osaisikaan.

• www.eurocollezione.altervista.org
• Italian kielinen sivusto, jossa esitellään kattavasti kaikki julkaistut kolikot ja sarjat. Paljon yksityiskohtaista tietoa. 

Reaaliaikaista tietoa sivulla. Helppo ymmärtää vaikka on Italiaksi.

• www.euro-coins.tv
• Englannin kielinen sivusto, josta löytyy paljon tietoa kuvineen kolikoista ja sarjoista. Sivustolta saa myös kolikoille hinta-

arvion joka perustuu myytyjen kohteiden keskiarvoihin. Ei välttämättä tarkka, mutta suuntaa antava kuitenkin.

SNY avaa uutena osiona nettisivuilleen tietopankin, johon on tulossa kolikoista, sarjoista ja seteleistä tietoa.

http://www.kolikot.com/eurokolikot/
http://www.hysn.fi/
http://www.zwei-euro.com/
http://www.eurocollezione.altervista.org/
http://www.euro-coins.tv/

