
 

Hei, 

Vuoden 2021 seitsemännessä jäsenkirjeessä käsittelemme yhdistyksen 
nettihuutokauppaa n:o 15, antiikin väärennösten tunnistamista, Antti Heinosen 
kirjojen digitaalisia julkaisuja, kohteiden jättämistä huutokauppoihin sekä 
Yhdistyksen tapahtumia loppusyksyn aikana.  

Yhdistyksen toimitilat ovat auki normaalisti huutokauppakohteiden jättämistä ja 
hakemista varten arkipäivisin 10-18. Marraskuusta alkaen myös salihuutokauppoja 
aletaan järjestää normaalisti.  Toimihenkilöiden yhteystiedot löytyvät oheisesta 
linkistä:  

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



 

Tervetuloa käymään! 

Nettihuutokauppa 15 on avattu 
SNY:n nettihuutokauppa 15. on avattu. Huutokauppaan voi osallistua oheisen linkin 
kautta: LINKKI.  

Huutokauppa päättyy maanantaina 1.11.2021 kello 20. Huutokauppalista on 
nähtävissä vain huutokauppaohjelmassa.  

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

 

KOHDE 580: 100 markkaa 1922, litt. C, n:o AB0302689 (Vaasa) 



  
Helsingin pommitusten vuoksi jo pari viikkoa talvisodan syttymisen jälkeen osia 
setelituotannosta päätettiin siirtää Vaasaan. Tällöin vaasalainen kirjapaino tuli 
poikkeustilanteessa jo toisen kerran setelipainoksi (edellinen valkoisten Vaasan 
setelit sisällissodan aikana). Talvisodan aikana Vaasan setelipainossa painettiin 50 
markan, 100 markan ja 500 markan seteleitä. 100 markan setelien 
kokonaispainomäärä oli 454.000 kappaletta, ja ne painettiin 16.12.1939-20.1.1940. 
Setelien numerot ovat AB0094001-AB0548000. 
  
Huutokaupattavana olevan setelin on allekirjoittaneet Kivialho ja Alsiala, ja sen 
sarjanumero on AB0302689. 
  
Setelin kuntoluokka on 1?-1 ja sen lähtöhinta on 200 euroa.  

  
  
  
KOHDE_29: Prutah ca. 29 AD 
  
Keisari Tiberiuksen aikana vuosina 26-36 jälkeen ajan alun Pontius Pilatus oli 
Juudeassa Rooman prefekti. Tuona aikana (tarkemmin vuosina 29-31) Juudean 
alueella lyötiin pieniarvoista pronssirahaa, jota kutsuttiin prutah-nimellä. Kristillisissä 
lähteissä Pontius Pilatuksen kerrotaan vaikuttaneen Jeesuksen tuomitsemiseen ja 
ristiinnaulitsemiseen.  
  



Rahan etupuolella mainitaan Keisari Tiberius ja takapuolella on kolme sidottua ohran 
tähkää. Raha on todennäköisesti lyöty Jerusalemissa. 
 
Huutokaupattavan rahan kuntoluokka on 1?-1 ja sen lähtöhinta on 20 euroa. 
  

 
  
KOHDE 176: Morgan Dollar 1889, Carson City (KM 110) 
  
Viimeiset Yhdysvaltojen Morgan hopeadollarit lyötiin tasan 100 vuotta sitten vuonna 
1921, ja ne vaihtuivat Peace dollareihin. Ensimmäiset Morgan dollarit lyötiin vuonna 
1878. Nykypäivänä Morgan dollarit ovat yksi maailman suosituimmista rahojen 
keräilykohteista, myös Yhdysvaltojen ulkopuolella. Raha on erittäin kaunis, ja sen on 
suunnitellut George T. Morgan. Morgan dollareita on lyöty kolmessa rahapajassa 
vuodesta 1878 alkaen eli Philadelphiassa, San Franciscossa ja Carson Cityssä, vuonna 
1879 New Orleans tuli mukaan rahojen valmistuspaikaksi ja 1921 lyönti alkoi myös 
Denverissä. 
  
Carson Cityn rahapaja oli toiminnassa vuosina 1870-1885 ja uudelleen 1889-1893. 
Rahapaja oli pieni muihin rahapajoihin verrattuna, ja siellä lyödyt rahat ovat 
lyöntimääriltään yleensä reilusti matalampia kuin muiden rahapajojen. Carson Cityn 
rahapajassa lyödyt rahat tunnistaa leimasta CC. Vuoden 1889 rahan lyöntimäärä oli 
erityisen pieni vain 350.000 kappaletta ja raha on näin ollen harvinainen. 
Huippukuntoinen kappale (MS68) saavutti vuonna 2013 lähes 900.000 dollarin hinnan.  
  
Huutokaupattavan kohteen kuntoluokka on 1-1+, ja sen lähtöhinta on 700 euroa. 
  



  
  

Yhdistyksen tapahtumia loppuvuonna 
Yhdistys järjestää seuraavia tapahtumia loppuvuonna: 

 16.11.2021 kello 18-19, SNY Webinaari. Aiheena: Jatkosodan asevelimerkit 
(esittäjänä kirjan kirjoittanut Matti Allonen).  

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

 18.11.2021 kello 18-20, SNY setelikerho. Aiheena: Uutta tietoa Suomen 
Pankin seteleiden painamisesta Pietarissa 1800-luvulla. 

 Ilmoittaudu tilaisuuteen Antti Heinoselle. 

 20.11.2021 kello 12-16: Huutokauppa 421. pidetään salihuutokauppana 
Balderin salissa lauantaina 20.11 kello 12-16, kohteiden esittely alkaa kello 
10.30:  

 Huutokauppa avataan netissä ennakkohuudoille noin pari viikkoa 
ennen huutokauppaa ( LINKKI ).  

 Huutokauppalista on Numismaattisessa Aikakauslehdessä 4/2021.  

 Tervetuloa mukaan osallistumaan! Lisätietoja auctions@snynumis.fi 

 25.11 kello 18-. Eurokerho esittelee SNY:n tietopankin eurosivustoa: 

 Ilmoittautumiset marko.manninen@eurokerho.fi 

 30.11 kello 18- . Seniorikerhon kokous yhdistyksen Maneesikadun 
toimitiloissa: 



 Ilmoittautumiset yrjo.hyotyniemi@outlook.com 

 1.12.2021 kello 18- . Antiikin kerhon pikkujoulu Maneesikadun toimitiloissa: 

 Ilmoittautuminen Pekka Kemppiselle oh2blu@gmail.com 

 2.12.2021 kello 18-19.30: SNY:n syyskokous Maneesikadun toimitiloissa. 
Esityslista löytyy oheisen linkin kautta: 

 https://snynumis.fi/uutinen/kutsu-syyskokoukseen-2-12-2021/ 

Jatkossakin ajankohtaisimmat tiedot kerhoiltojen sisällöstä ja ajankohdista löydät 
SNY:n nettisivuilta oheisen linkin kautta: https://snynumis.fi/yhdistys/kerhot/ 

Heinosen setelikirjat ja esitelmät saatavilla 
digitaalisesti 
Antti Heinonen on toiminut Euroopan keskuspankin seteliosaston johtajana ja 
kirjoittanut viisi laadukasta kirjaa Suomen setelihistoriasta. Heinonen vetää Suomen 
Numismaattisen Yhdistyksen setelikerhoa ja on toiminut yhdistyksen 
puheenjohtajana 1990-luvulla. 

Vuosina 2012-2020 ilmestyneet Heinosen kirjat on nyt saatavilla digitoituna 
oheisesta linkistä SNY:n tietopankin kautta. Huomaa, että kirjojen versioita on 
päivitetty ajan tasalle kirjan julkaisun jälkeen, ja näistä linkeistä löytyy aina viimeisin 
tieto. 

https://tietopankki.snynumis.fi/markat/setelit/heinosen-kirjat/ 



 
Antiikin rahojen väärennöstietoutta 
Jäsenkyselyssä nousi esille myös jäsenistön tarve saada enenevässä määrin 
väärennöstietoutta. Jatkossa pyrimmekin jakamaan väärennöstietoutta myös 
jäsenkirjeissä. Epäilemättä haastavin alue väärennöksien alueella on antiikin rahat. 
Antiikin rahoista on olemassa valitettavan paljon väärennöksiä eri aikakausilta. 
Erittäin hyvä asia on kuitenkin todella aktiivinen antiikin rahojen yhteisö, joka 
aktiivisesti tunnistaa väärennöksiä. Yhteisö on erittäin avoin ja jakaa tätä tietoutta 
aktiivisesti. SNY:n Antiikin kerho on myös aktiivinen väärennösosaamisen 
kasvattamisessa kerhotapaamisissa. 
Oheisen linkin kautta löydät Antiikin rahojen forumin (Forum Ancient Coins), jossa on 
tunnistuskuvat noin 16.000 erilaisesta antiikin rahojen väärennöksestä: 
https://www.forumancientcoins.com/fakes/index.php?cat=6 



Sivustolla on erittäin hyvä hakutoiminto (valitse search), jonne voi kirjoittaa 
avainsanoja kuten Tetradrachm tai Nero ja saat nopeasti listauksen tunnetuista 
väärennöksistä näiden hakusanojen alla. Sivusto on erittäin kattava, ja käytännössä 
lähes kaikki tunnetut väärennökset on listattu näille sivuille. Sivustoa myös 
päivitetään jatkuvasti. 

 
Luonnollisesti sinun ei tarvitse olla asiantuntija väärennösten tunnistamisesta, jos 
hankit rahat luotettavista lähteistä. Facebookin ja epämääräisiä myyjiä sisältävien 
nettihuutokauppojen kautta rahoja hankkiessa väärennösriski on suuri, etenkin 
antiikin ja muissakin vanhemmissa rahoissa. 
Alta löydät myös lisää tietoa yhdistyksen lähestymistapaan väärennöksiin liittyen 
sekä tukimateriaalia yleisemminkin: 
https://snynumis.fi/yhdistys/numismatiikka/vaarennokset/ 
Jos haluat lisätietoja tai haluat jakaa asiaan liittyvää tietoutta, ota yhteyttä 
yhdistyksen puheenjohtajaan aki.tsupari@snynumis.fi. 
Huutokauppoihin haetaan kohteita 
Yhdistyksen huutokaupoissa on nyt paljon kysyntää laadukkaille numismaattisille 
kohteille. 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:tä Facebookissa: https://www.facebook.com/snynumis ja 
Instagramissa.   

Ja myös Youtubessa (Suomen Numismaattinen Yhdistys, 
https://www.youtube.com/channel/UCc8xLKNEzLU4cn7OZJF7suw ). 

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/ 

Jäsenkirje 6/2021: https://snynumis.fi/uutinen/jasenkirje-6-2021/ 

Yhteyshenkilöt 

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

  

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 


