
 

Hei, 

Vuoden 2021 kuudennessa jäsenkirjeessä käsittelemme uutta Hallberg-kirjaa ja 
muita myytävänä olevia kirjoja, nettisivuston tietopankin 2 € erikoisrahaosiota sekä 
SNY:n 1. webinaarin tallennetta YouTubessa. 

Mauritz Hallbergin kokoelmat – osa 1: Mitalit - kirja 
nyt saatavilla 
 
Uutena suomalaisena numismaattisena kirjana on nyt saatavilla Mauritz Hallbergin 
kokoelmat, osa 1: Mitalit. Valtioneuvos Mauritz Hallberg (1851–1924) oli 
perustamassa Suomen Numismaattista Yhdistystä vuonna 1914 ja hän oli merkittävä 
numismatiikan keräilijä. Uusi kirja on ilmestynyt syyskuussa 2021 ja se on 
Pohjanmaan museon julkaisema. Kirja on nyt saatavilla nyt yhdistyksen kirjamyynnin 
kautta. Uusi kirja on kovakantinen ja siinä on 230 sivua.  
 
Mauritz Hallbergin kokoelmaa pidetään lähes suomalaisen Antellin kokoelman 
veroisena numismaattisena kokoelmana. Antellin kokoelma on Suomen merkittävin 
yksityisen keräilijän kokoelma, ja se kuuluu nykyään Kansallismuseon rahakammion 
kokoelmiin. Hallbergin kokoelma on puolestaan lahjoitettu Pohjanmaan museolle. 
Hallbergin kiinnostus keräilyssä suuntautui Suomen rahahistoriaan ja mitaleihin. 
Käytännössä tämä tarkoitti Ruotsin ja Venäjän rahoja sekä mitaleita, jotka liittyivät 
suomalaissyntyisiin tai Suomessa vaikuttaneisiin henkilöihin sekä tapahtumiin 
Suomen alueella. Kirjassa on värikuvat noin 900 mitalista selitteineen. 
 
Kirjan hinta on 30 euroa.  
 
Kaikki kirjatilaukset voi tehdä sähköpostilla Juha Hyötyläiseltä jumailhy@gmail.com. 
Tilaukseen lisätään postikulut, jotka ovat 7 €. Seitsemän euron postikuluun eli 
samaan pakettiin mahtuu jopa 4 kirjaa, vahvistamme kuitenkin postikulun tilauksen 
yhteydessä. Kirjat voi myös noutaa SNY:n toimistolta Maneesikadulta. 



 
 
Kiitokset kirjan tekemisestä Timo Helteelle, Outi Järviselle ja Yrjö Hyötyniemelle! 

SNY tietopankki – 2 € erikoisrahaosio valmiina 
Yhdistyksen tänä vuonna järjestämässä jäsenkyselyssä saimme jäseniltä toiveita 
yhdistyksen nettisivujen kehittämisestä niin, että siellä olisi enemmän sisältöä 
numismatiikasta. Erityisesti rahaluetteloita kaivattiin. Tätä tarvetta varten yhdistys on 
alkanut kehittämään nettisivustolle Tietopankki-osiota, johon tuodaan numismaattista 
harrastusta tukevaa laadukasta sisältöä. Teemme tietopankkiosiota vaiheissa ja eri 
alueiden harrastajien aktiivisuuden mukaan. Jos sinulla on hyvää sisältöä 
tietopankkiin, niin ota yhteyttä sihteeri@snynumis.fi. 
 
Ensimmäisen kattavan sisältöosion on valmistellut SNY:n Eurokerho. Kuten monet 
tietävät 2€ erikoisrahoja on julkaistu vuodesta 2004 lähtien. Jokainen euromaa saa 
julkaista kaksi 2€ erikoisrahaa (tunnetaan myös nimellä 2€ juhlaraha) vuodessa. 
Näin 2€:n erikoisrahoja on ilmestynyt jo yli 500 erilaista. Lisäksi tunnetaan kymmeniä 



variantteja. 2 €:n erikoisrahoissa riittääkin kerättävää ja alkuun pääsee jo pienelläkin 
panostuksella.  
 
Ohessa tietopankissa oleva kattava luettelo ilmestymisjärjestyksessä kaikista 2€ 
erikoisrahoista lyöntimäärineen: 
https://tietopankki.snynumis.fi/eurot/eurokolikot/2e-kayttojuhlarahat/ 
 
Yllä oleva linkki toimii erittäin hyvin myös älypuhelimella, joten rahojen nopea 
etsiminen on mahdollista missä vaan. Lisätietoja kustakin rahasta saat klikkaamalla 
haluamaasi rahaa. Rahojen tunnistaminen vuoden ja maan perusteella on listasta ja 
hakua rajaamalla helppoa. Linkki kannattaa tallentaa muistiin tulevaa käyttöä varten. 
 
Lisäksi lisää tietoa 2€ erikoisrahojen keräilystä löydät oheisista linkeistä: 
https://tietopankki.snynumis.fi/eurot/eurokolikot/eurokolikoiden-keraily/2-e-
erikoisrahat/ 
 
https://tietopankki.snynumis.fi/eurot/eurokolikot/eurokolikoiden-keraily/ 

 
 
Toivottavasti sivustot ovat jäsenistöä kiinnostavia, ja lisää sisältöä tullaan sivustolle 
julkaisemaan lähiaikoina.  
 
Kiitokset Eurokerholle (Marko Manninen, Pekka Alatalo, Juha Pöllänen, Jukka 
Konttinen ja Pasi Peiponen) sisällön valmistelusta! 

Rahan käyttö keskiajalla webinaarin materiaalin 
tallenne 

Frida Ehrnstenin pitämä SNY:n ensimmäinen webinaari sai erittäin hyvän 
vastaanoton ja sitä oli kuuntelemassa yli 50 henkeä. 

Esitysmateriaali ohessa: https://snynumis.fi/wp-
content/uploads/2021/09/Ehrnsten_SNY_28.9.2021.pdf 



Ja webinaarin YouTube tallenne Suomen Numismaattisen Yhdistyksen Youtube-
kanavalla: https://www.youtube.com/watch?v=O337hkSD_mo 

 
Seuraava webinaari järjestetään 16.11 kello 18-19 ja aiheena Jatkosodan 
asevelimerkit (Matti Allonen). Ilmoittaudu webinaarisarjaan aki.tsupari@snynumis.fi 

Lisätietoja webinaareista oheisen linkin kautta: 
https://snynumis.fi/yhdistys/kerhot/webinaarit/ 

Muita kirjoja myynnissä 

Mauritz Hallbergin kokoelmat kirjan lisäksi yhdistykseltä on saatavilla seuraavat kirjat 

(katso esittelyt aiemmista jäsenkirjeistä): 

1. Delzanno: Myntårsboken 995-2021, yli 500 sivua, A5 koko - 10 euroa (uusin 
Ruotsin rahojen uusi hinnasto) – vain 1 jäljellä 

2. Schön: Euro Münzkatalog 2021 – 29 euroa (uusin erittäin hyvä eurohinnasto) 
– vain 2 jäljellä 

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

4. Delzanno: Sveriges guldmynt 1512-2020 – 15 euroa (Ruotsin kultarahojen 
kuvat ja hinnat) – vain 1 jäljellä 

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

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



7. Jussi-Pekka Alander: Neuvostoliiton kunniamitalit, 2012 – 20 euroa – vain 1 
jäljellä 

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

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

10. Antti Heinonen: Sodan ja rauhan rahat – Suomen erikoinen setelihistoria 
1917‒1945, 2016 - 40 euroa – vain 1 jäljellä 

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

12. Viisi kirjaa Antellin rahakokoelmista – 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 
13. Haljak: Viron rahahinnasto 2011 – 5 euroa – vain 1 jäljellä 

  
Kaikki kirjatilaukset voi tehdä sähköpostilla Juha Hyötyläiseltä jumailhy@gmail.com. 
Tilaukseen lisätään postikulut, jotka ovat 7€. Seitsemän euron postikuluun eli 
samaan pakettiin mahtuu jopa 4 kirjaa, vahvistamme kuitenkin postikulun tilauksen 
yhteydessä.  
  
Kirjat voi myös noutaa SNY:n toimistolta Maneesikadulta. 

Aiemmat jäsenkirjeet 2021 
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/ 

Jäsenkirje 5/2021: https://snynumis.fi/uutinen/sny-jasenkirje-5-2021/ 

Yhteyshenkilöt 

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

 
 
 
 



 


