
 

Hei, 

Kesä oli lämmin, ja toivottavasti se sujui mukavasti! Nyt syksyn lähestyessä on 
taasen pimenevät illat ja aikaakin ehkä enemmän harrastaa numismatiikkaa.  

Vuoden 2021 neljännessä jäsenkirjeessä käsittelemme uusia myytävänä olevia 
kirjoja, yhdistyksen käynnistämää webinaarisarjaa sekä kohteiden jättämistä 
huutokauppoihin. Huutokauppa 420. avataan pian, ja lähetämme siitä tarkemmin 
tietoa myös lähiaikoina.  

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. Osa 
kerhoista järjestää rajattuja tapaamisia ja käsikirjasto on jäsenten käytettävissä.  

Toimihenkilöiden yhteystiedot löytyvät oheisesta linkistä:  

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

SNY järjestää webinaareja 
Yhdistyksen syksyn ohjelmaan koronatilanne vaikuttaa jälleen, ja useita tilaisuuksia 
on jouduttu jälleen siirtämään. Tänä aikana kuitenkin on tärkeää jatkaa 
yhteydenpitoa ja etätyökalut antavat siihen erinomaisen mahdollisuuden. SNY 
käynnistää webinaarisarjan, johon on helppoa osallistua matalalla kynnyksellä etänä 
Teamsin kautta, ja sen kautta pyritään tarjoamaan laadukkaita esityksiä 
numismatiikasta ja sitä sivuavista aiheista.  
  
Ensimmäisen webinaarin pitää yhdistyksemme tutkijajäsen ja filosofian tohtori Frida 
Ehrnsten. Ehrnstenin numismatiikka-aiheinen väitös valmistui vuonna 2019, ja siinä 
tutkittiin rahan käyttöä Suomessa vuosina 1200-1560. Ensimmäinen SNY:n 
webinaari järjestetään: 

  
Tiistaina 28.9.2021 kello 18-19, Aiheena: Rahan käyttö keskiajalla (FT 

Frida Ehrnsten) 
 
”Rahalöydöt kertovat keskiaikaisen yhteiskunnan kehityksestä ja rahojen 
leviämisestä. Rahatalouteen siirtyminen nykyisen Suomen alueella eteni sitä mukaa 
kun Ruotsin valtakunta laajeni itään. Rahat toivat mukanaan aivan uuden tavan 
arvottaa ympäristöä. Vaurautta ja köyhyyttä voitiin nyt mitata rahallisesti, ja rahoista 
tuli yleisesti hyväksytty väline tähän tarkoitukseen.” 
  



Ilmoittaudu tilaisuuteen yhdistyksen puheenjohtajalle aki.tsupari@snynumis.fi, ja 
lähetämme teille Teams-kutsun ja linkin tilaisuuteen. Toivottavasti mahdollisimman 
moni pääsee mukaan! 

 
Kuva: Suomesta löydetty Kustaa Vaasan aikana lyöty taaleri (lähde: 
Kansallismuseo) 
 

Kirjoja myynnissä 
Ohessa muutama todella mielenkiintoinen uusi kirja ja luettelo, jotka ovat kaikki 
saatavilla yhdistyksen kautta. 
  
1.       Kolme (!) Venäläisten rahojen luetteloa ja hinnastoa (metallirahat ja setelit) 

- yhteensä 20 euroa: 

a. Catalog of Russian Imperial coins 1682-1917: 

o Englanninkielinen, noin A5 koko,190 sivua, 1900 kuvaa ja hinnat 
dollareissa. 

o Katso Youtube videosta esittely: 
https://www.youtube.com/embed/jAtXFKOyCfg  



 

b. Catalog of Soviet Union and Russian coins 1918-2018: 

o Englanninkielinen, noin A5 koko, 114 sivua, Mukana myös juhlarahat, 
tunnistuskuvat ja hinnat dollareissa. 

c. Catalog of Russian banknotes 1769-2021: 

o Venäjänkielinen, noin A5 koko, 272 sivua. Hyvät tunnistuskuvat sekä 
hinnat. 

2.    A Guide Book of United States Coins 2022 - 17 euroa: 
o Kuuluisa ja erittäin laadukas Yhdysvaltojen rahojen ”redbook”, noin 500 

sivua ja 32 000 rahojen hintaa. Hyvät tunnistuskuvat. Kovakantinen ja 
kestävä. 

o Luetteloa voi varauksetta suositella, mukana myös siirtomavallan ajan 
rahat, juhlarahat sekä sijoitusrahat. 

 

3.    The Handbook of Biblical Numismatics: 45th Anniversary Edition, 28 euroa - 

vain 2 kappaletta jäljellä: 



o Juuri ilmestynyt mielenkiintoinen teos esittelee 150 Raamatun 

aikaista rahaa sekä niiden taustan. Esimerkiksi lesken ropo 

esitellään kattavasti. Mukana karttoja sekä viittaukset Raamatun 

teksteihin luettelosta olevista rahoista. Mielenkiintoista luettavaa 

antiikin rahoista ja historiasta kiinnostuneille. 119 sivua. 

o Katso oheisesta linkistä miltä kirja näyttää: 

https://nnp.wustl.edu/library/book/600117 

 

4.    Delzanno: SVERIGES MYNTBOK 995-2022 - 79 euroa: 

o   Erittäin laadukas kirja, jossa erinomaiset tunnistuskuvat ja hinnat kaikista 

Ruotsin rahoista koko historia ajalta vuodesta 995 alkaen, A4 koko, 

kovakantinen - 2 osaa ja yhteensä 1320 sivua.  

o   Tämän parempaa Ruotsin rahojen referenssiteosta on vaikea kuvitella, 

suositellaan kaikille Ruotsin rahojen harrastajille ja historiasta 

kiinnostuneille! Rahat on kätevästi jaoteltu hallitsijoittain. Ruotsin ja 

Suomen historia on pitkälti yhteistä ennen vuotta 1809, mukana myös 

Turun rahat. 



 

5.  Delzanno: Myntårsboken 995-2021, yli 500 sivua, A5 koko - 10 euroa 

o   Pienempikokoinen hinnasto, jossa tunnistuskuvat ja hinnat kaikista 

Ruotsin rahoista koko historia ajalta vuodesta 995 alkaen, A5 koko, 500 

sivua.  

o   Tonkin on lopettanut Ruotsin hinnastojen tekemisen ja tämä luettelo 

korvaa ne jatkossa. 

6. Delzanno: Sveriges guldmynt 1512-2020 – 15 euroa 

o   Ruotsin kultarahojen luettelo ja hinnasto, kovakantinen, A4 koko, 450 

sivua.  

o   Erittäin edullinen tarjoushinta vain SNY:n jäsenille!  

o   Katso Youtube videosta luettelon selausta: 

https://www.youtube.com/embed/VE_6-rNxrpE  



 

Lisäksi on saatavilla seuraavat kirjat: 
a. Jani Oravisjärvi: Dirhemin synty, 2021 – 23 euroa 

  
b. Frida Ehrnsten / Liisa Kunnas-Pusa: Karjalan rahalöydöt, 2020 - 16 euroa 

  
c. Jussi-Pekka Alander: Punakaartien merkit, tunnukset ja varainkeräysmerkit, 2001 – 20 

euroa 
  

d. Marja-Liisa Rönkkö: Talo Helsingin ytimessä – Haartmannin puutarhasta Kenraalien 
taloksi, 2016 – 10 euroa (Kirja SNY:n toimitilan talon mielenkiintoisesta historiasta) 

  
e. Frida Ehrnsten / Liisa Kunnas-Pusa: Uudenmaan rahalöydöt, 2017 - 5 euroa  

  
f. Antti Heinonen: Sodan ja rauhan rahat – Suomen erikoinen setelihistoria 1917‒1945, 

2016 - 40 euroa (vain 1 jäljellä) 
  

g. Antti Heinonen: Ensimmäiset eurot ‒ Eurosetelisarjan synty, liikkeeseenlasku ja ensi 
vuosikymmen, 2014 - 30 euroa (vain 1 jäljellä) 

  
h. Viisi Antell kirjaa – yhteensä vain 10 euroa: 

a. Antellin valtuuskunnan rahaluettelot 1908-1936 (3 kpl) 
b. Ruotsalaisten rahojen luettelo – Kristiina & Kaarle X Kustaa (1632-1660), 2009. 

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

i. Esko Tikkanen: Silver coins of Indian sub-continent from 499 to 1947 - 5 euroa 
  
j. Haljak: Viron rahahinnasto 2011 – 5 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. 
 

Huutokauppoihin haetaan kohteita 

Yhdistyksen huutokaupoissa on nyt paljon kysyntää laadukkaille numismaattisille kohteille. 
SNY järjestää syksyllä 2021 kolme huutokauppaa, ja kohteiden sisäänjättö on juuri nyt 
käynnissä. Yhteydenotto on helppoa, ja myös kohteiden toimitus postitse on mahdollista. 
Sopimuksen mukaan myös yhdistyksen toimitiloissa tapaaminen on mahdollista. 

 

Ohessa linkkejä tarkempiin ohjeisiin: 

 Arviointipalvelu: https://snynumis.fi/huutokauppa/huutokaupat/ 

 Kohteiden myyminen: https://snynumis.fi/huutokauppa/kohteiden-myyminen/ 

 Esimerkkikohteet: https://snynumis.fi/huutokauppa/referenssit/ 

Ota yhteyttä huutokaupanhoitaja Janne Söderholmiin (auctions@snynumis.fi, 040-577 
0301) tai toiminnanjohtaja Marko Saloseen (marko.salonen@snynumis.fi, 050-588 1105). 

Sosiaalinen media 
Seuraa ja tykkää SNY:stä Facebookissa: https://www.facebook.com/snynumis 

 

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/ 

Jäsenkirje 3/2021: https://snynumis.fi/uutinen/sny-jasenkirje-3-2021/ 

  

Yhteyshenkilöt 

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

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 


