
 

Hei, 

Vuoden 2021 viidennessä jäsenkirjeessä käsittelemme yhdistyksen huutokauppaa 
420., jäsenkyselyä 2021, myytävänä olevia kirjoja sekä yhdistyksen tapahtumia 
syksyn 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. Osa 
kerhoista järjestää rajattuja tapaamisia ja käsikirjasto on jäsenien käytettävissä.  

Toimihenkilöiden yhteystiedot löytyvät oheisesta linkistä:  

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

Huutokauppa 420 on avattu 
SNY:n 420. huutokauppa on avattu. Koronatilanteen heikkenemisen vuoksi 
huutokauppa päätettiin edelleen järjestää pelkästään etähuutokauppana, tällä 
varmistetaan osallistujien ja henkilöstön turvallisuus.  

Huutokauppaan voi osallistua oheisen linkin kautta: LINKKI.  

Huutokauppa päättyy lauantaina 11.9.2021 kello 18. Huutokauppalista on julkaistu 
juuri ilmestyneessä Numismaattisessa Aikakauslehdessä numero 3/2021, ja se on jo 
toivottavasti tullut kaikille jäsenille postitse (tai tullee ensi viikon alussa). 
Huutokauppalista on nähtävissä myös huutokauppaohjelmassa.  

Huutokaupassa on jälleen paljon mielenkiintoisia kohteita, esittelemme ohessa 
joitakin kohteita tarkemmin taustatietoineen. 

KOHDE 664: 1 MARKKA 1949, KUPARI (SNY 429) 
  
Vuoden 1949 kuparimarkka on Suomen itsenäisyyden ajan harvinaisin metalliraha. 
Tarkkaa lyöntimäärää ei tiedetä, mutta usein määräksi on viitattu 260. Rahan 
syntyhistoria on poikkeuksellinen. Rahapajan silloinen johtaja Peippo Uolevi Helle 
väitti saaneensa suullisesti valtioneuvostolta luvan kuparimarkan lyönnille, mutta sitä 
ei ole pystytty myöhemmin vahvistamaan. Raha kuitenkin lyötiin, ja se päätyi 
normaaliin rahakiertoon. Tästä johtuen vuoden 1949 kuparimarkat ovat usein 
verrattain kuluneita. Kuparimarkka laitettiin rahapajasta jakeluun osana suuria 2000 
kappaleen rautamarkka (samana vuonnahan lyötiin suuri määrä 1 markan rahoja 
raudasta) pusseja, niin että jokaisessa pussissa oli 1 kuparimarkka. Helle pidätettiin 



virastaan 1958 ja tuomittiin myöhemmin tästäkin osana laajempaa 
virkarikostutkintaa, kuitenkin niin että teko oli tehty ilman hyötymistarkoitusta. 
  
Kohteen kuntoluokka on 1+ ja sen lähtöhinta on 5.000 euroa. 
  

  
  
KOHDE_545: 1 PENNI 1864 (SNY 1) 
  
Vuoden 1864 yhden pennin rahan SNY numero on 1, ja se puuttuu useista 
kattavistakin kokoelmista. Nyt huutokaupassa on poikkeuksellisen laadukas kappale. 
1 pennin rahaa lyötiin aikanaan vain 30.000 kappaletta, ja niistä vain pieni osa 
säilynyt nykypäivään. Penni oli yksi kolmesta ensimmäisenä oman markan vuotena 
1864 lyödyistä rahoista, pennin lisäksi lyötiin 50 penniä sekä markka. Pennin raha on 
ainoa vuoden 1864 kupariraha, kun taas 50 penniä ja markka ovat hopeaa. Rahassa 
on tunnuspuolella Venäjän keisari Aleksanteri II:n monogrammi ja etupuolella 
nimellisarvo suomeksi sekä vuosiluku. 
  
Kohde on erittäin kaunis kappale, yksi parhaita tunnettuja. Sen kuntoluokka on 01-
0/01 ja lähtöhinta on 5000 €. 
  

 
  
KOHDE 365: 5000 MARKA 1923 SPECIMEN, VIRO (KM 60 s3) 
  



5000 Marka 1923 (KM 60 s3) SPECIMEN, seteli on poistettu käytöstä lyömällä reikä oikealle 
ja vasemmalle laidalle sekä nimikirjoitusten päälle. Setelin etupuolella on Viron vaakuna ja 
siihen on painettu teksti PROOV (specimen). Setelin taustapuolelle on kuvattu Viron 
keskuspankki. Setelin ovat allekirjoittaneet E. Aule, J. Sihver sekä L. Sepp, ja sen sarjanumero 
on 174 477. 5000 markan seteli on nimellisarvoltaan suurin Viron markka-arvoinen seteli. 
  
Saksan antauduttua 1. maailmansodassa 11.11.1918, Viron valtion perustaminen 
mahdollistui. Uudella valtiolla yksi ensimmäisistä asioista laittaa kuntoon oli oman valuutan 
perustaminen. Aiemmalla miehittäjällä, Saksalla, oli käytössään Saksan markka (Virossa 
ostmark). Hallinto päättikin ottaa valuutaksi samanarvoisen Viron markan (=100 penniä), 
samanniminen valuuttahan oli jo ollut yli 50 vuotta Suomessakin. Kultavarannot Virossa 
kuitenkin hupenivat, ja inflaatio laukkasi nopeasti. Uusi rahareformi tarvittiin pian 5000 
markan setelin julkaisun jälkeen, ja valuutta korvattiinkin kruunulla 1924. Vähitellen myös 
markka-arvoisten setelien käyttö lopetettiin, ja ne korvattiin kruunuilla. 
  
Kohde on harvinainen ja kuntoluokaltaan 01. Sen lähtöhinta on 750 euroa.   
  

 



  
  

SNY jäsenkysely 
Yhdistys järjesti edellisen jäsenkyselyn kaksi vuotta sitten vuonna 2019. Jäsenistö 
toivoi edellisessä jäsenkyselyssä esimerkiksi aktiivisempaa viestintää yhdistyksen 
toiminnasta. Vuoden 2020 alusta viestintää varten käynnistettiin jäsenkirje, joka 
lähetetään kaikille, joiden sähköpostiosoite on yhdistyksen tiedossa. Lisäksi 
edellisen jäsenkyselyn jälkeen yhdistys on panostanut aiempaa enemmän 
kerhotoimintaa ja jäsenistöä palveleviin toimitiloihin, numismaattisten kirjojen 
hankintaa yhdistyksen kautta on helpotettu ja yhdistys on perustanut uuden 
aktiivisen eurokerhon, joka toimii fyysisten tapaamisten lisäksi myös Teamsin kautta 
etänä. Etäyhteyksien käyttö mahdollistaa kerhon toimintaan osallistumisen aiempaa 
helpommin myös muualta kuin pääkaupunkiseudulta.  
  
Yhdistys haluaakin nyt uudessa ja jonkin verran edellisestä muokatussa 
jäsenkyselyssä selvittää ovatko edellisen jäsenkyselyn perusteella tehdyt 
parannukset toimintaan oikeanlaisia ja mitä asioita tulisi viedä eteenpäin 
seuraavaksi. Toivommekin, että käyttäisitte 8-10 minuuttia jäsenkyselyn 
täyttämiseen ja palautteen antamiseen.  
  
Jäsenkysely löytyy oheisesta linkistä: https://fi.surveymonkey.com/r/NP8Y8NW.  

Yhdistyksen tapahtumia syksyllä 
Yhdistys järjestää seuraavia tapahtumia syyskuussa, kaikkiin tapahtumiin voi 
osallistua myös etänä: 

 11.9.2021 Huutokauppa 420 päättyy, osallistuminen vain netin kautta: LINKKI.  



 Huutokauppa on avoinna netissä. Huutokauppalista on 
Numismaattisessa Aikakauslehdessä 3/2021. Tervetuloa mukaan 
osallistumaan! Lisätietoja auctions@snynumis.fi 

 16.9.2021 kello 18-19.30 Esitelmä: Yhdistyksen kokoontumispaikat vuodesta 
1914 (esittäjänä rahakammion aiempi johtaja Tuukka Talvio). 

 Ilmoittaudu seniorikerhon tapahtumaan: yrjo.hyotyniemi@outlook.com. 
tapaaminen sekä Maneesikadulla että Teamsin kautta etänä. 

 23.9.2021 kello 18-19.30: Mobiililaitteissa käytettävät euro-aiheiset 
sovellukset (sovelluksia esittelee Jukka Konttinen) 

 Ilmoittaudu eurokerhon tapahtumaan: marko.manninen@snynumis.fi, 
tapaaminen vain Teamsin kautta etänä. 

 28.9.2021 kello 18-19, SNY Webinaari. Aiheena: Rahan käyttö keskiajalla 
(esittäjänä FT Frida Ehrnsten).  

 Ilmoittaudu webinaariin aki.tsupari@snynumis.fi, tapaaminen vain 
Teamsin kautta etänä. 

  
Antiikin kerhon ja setelikerhon tapaamiset ovat vielä avoinna. 

Kerhotoiminta pyritään palauttamaan normaaliksi heti kun se koronatilanteesta 
johtuen on mahdollista ja niistä tiedotetaan myöhemmin tarkemmin. Jatkossakin 
ajankohtaisimmat tiedot kerhoiltojen sisällöstä ja ajankohdista löydät SNY:n 
nettisivuilta oheisen linkin kautta: https://snynumis.fi/yhdistys/kerhot/ 

Kirjoja myynnissä 
Yhdistyksellä on jäsenistön toiveesta saatavilla lukuisia erilaisia numismaattisia 
kirjoja, luetteloita ja referenssiteoksia. Tällä kertaa esittelyssä on uusi Ruotsin 
rahojen luettelo ja hinnasto sekä uutena Schönin vasta ilmestynyt euroluettelo: 
  

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

o Erinomainen hinnasto, jossa tunnistuskuvat ja hinnat kaikista Ruotsin 
rahoista koko historia ajalta vuodesta 995 alkaen, A5 koko, 500 sivua.  

o Jo 1970-luvun alusta hinnastoja tehnyt Tonkin on lopettanut Ruotsin 
hinnastojen tekemisen ja tämä luettelo korvaa ne jatkossa tärkeimpänä 
Ruotsin rahojen hinnastona. 



 

- Schön: Euro Münzkatalog 2021 – 30 euroa: 
o Lähes 2000 sivuinen euroluettelo, joka on alueen tärkein 

referenssiteos. Mukana myös variantit  

 

Lisäksi yhdistykseltä on saatavilla seuraavat kirjat (katso esittelyt aiemmista 

jäsenkirjeistä): 

1. Jani Oravisjärvi: Dirhemin synty, 2021 – 23 euroa 

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



3. Jussi-Pekka Alander: Punakaartien merkit, tunnukset ja varainkeräysmerkit, 

2001 – 20 euroa 

4. Marja-Liisa Rönkkö: Talo Helsingin ytimessä – Haartmannin puutarhasta 

Kenraalien taloksi, 2016 – 10 euroa (Kirja SNY:n toimitilan talon historiasta) 

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

6. Antti Heinonen: Sodan ja rauhan rahat – Suomen erikoinen setelihistoria 

1917‒1945, 2016 - 40 euroa  

7. Antti Heinonen: Ensimmäiset eurot ‒ Eurosetelisarjan synty, liikkeeseenlasku 

ja ensi vuosikymmen, 2014 - 30 euroa  

8. 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 
 

9. 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. 
   

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/ 

Jäsenkirje 4/2021: https://snynumis.fi/uutinen/sny-jasenkirje-4-2021/ 

 

 Yhteyshenkilöt 

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

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


