
 

Hei, 

Vuoden 2021 kahdeksannessa jäsenkirjeessä käsittelemme yhdistyksen 
huutokauppaa n:o 421, uutta Jatkosodan asevelimerkit kirjaa, Jatkosodan 
asevelimerkit webinaaria, saatavilla olevia kirjoja sekä Yhdistyksen tapahtumia 
loppuvuoden aikana.  

Yhdistyksen toimitilat ovat auki normaalisti huutokauppakohteiden jättämistä ja 
hakemista varten arkipäivisin 10-18. Marraskuusta alkaen myös salihuutokauppoja 
aletaan järjestetään normaalisti, ja myös kerhotoiminta on palautunut 
vilkkaaksi.  Toimihenkilöiden yhteystiedot löytyvät oheisesta linkistä:  

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

Huutokauppa 421. on avattu 
SNY:n huutokauppa 421. on avattu ennakkohuudoille. Huutokauppaan voi osallistua 
oheisen linkin kautta: LINKKI.  

Huutokauppa järjestetään Balderin salissa (Aleksanterinkatu 12 A, 3. kerros) 
lauantaina 20.11.2021 kello 12 eteenpäin, kohteiden näyttö alkaa kello 10.30. 
Huutokauppalista on nähtävissä Numismaattisessa Aikakauslehdessä 4/2021 (joka 
on teille joko jo tullut tai tulee ensi viikon alkupuolella) sekä huutokauppaohjelmassa. 
Tervetuloa osallistumaan huutokauppaan! 



 

Huutokaupassa on tällä kertaa erityisen paljon mielenkiintoisia kohteita, esittelemme 
ohessa joitakin kohteita tarkemmin taustatietoineen. 

  
KOHDE 368: 2 penniä 1866 helmireunalla, koeraha 
  
Kohteena 368 on 2 pennin raha koeraha vuodelta 1866. Kyseessä on 
helmireunallinen versio, ja rahasta tunnetaan myös helmireunaton versio. Molemmat 
versiot ovat erittäin harvinaisia. Huutokaupattavana oleva raha on myyty aiemmin 
SNY:n huutokaupassa 7.9.2013. Raha on erittäin harvinainen ja sitä tunnetaan 2 
kappaletta Kansallismuseon kokoelmissa sekä 1 kappale Pohjanmaan museon 
kokoelmissa sekä yksittäisiä kappaleita yksityiskokoelmissa. 
  
Vuonna 1861 vahvistetuista Suomen metallirahojen nimellisarvoista seitsemän 
otettiin käyttöön (eli penni, 5 penniä, 10 penniä, 25 penniä, 50 penniä, markka ja 2 
markkaa) ja oikeutta lyöttää kuparisia 20-pennisiä sekä hopeisia 75-pennisiä ei 
käytetty. Esimerkiksi kuparista 20-pennin kolikkoa pidettiin kooltaan 
epäkäytännöllisen suurena, siitä kuitenkin lyötiin koeraha ja niitä tunnetaan joitakin 
kappaleita. Näiden lisäksi vuonna 1866 Rahapahassa lyötiin kaksi koerahaa eli 
hopeinen 20 penninen ja kuparinen 2 penninen. Nämä rahat ja nimellisarvot eivät 
kuitenkaan koskaan tulleet viralliseen käyttöön. Vuoden 1866 koerahoissa 
tunnuspuolella ei ole kuvioita. 
  
Kohteen kuntoluokka on 1+ ja se on erittäin harvinainen. Kohteen lähtöhinta on 
8.400 euroa.         



  
  
  
Kohde 529: 1 mk 1861 Törnqvist - Wendell № 464660 (SNY 107) 
  
Keisarin 1860 antamassa ilmoituksessa määrättiin perustettavaksi Suomeen 
rahapaja metallisten vaihtorahojen lyömistä varten. Rahapajan käynnistäminen vei 
kuitenkin aikaa, ja päätettiin tilapäisratkaisuna päästään liikenteeseen pieniarvoisia 
seteleitä vaihtorahatarpeen tyydyttämiseksi. 1 ja 3 markan setelit vastasivat 25 ja 75 
kopeekan seteleitä. Setelit suunniteltiin Pietarissa ja niiden ulkoasu oli samanlainen 
kuin Venäjän Luottosetelitoimiston seteleissä.  
  
Huutokaupattava 1 markan seteli vuodelta 1861 on erittäin harvinainen tässä 
kuntoluokassa.  
 
Kohteen kuntoluokka on 01 ja sen lähtöhinta on 5.500 euroa. 



 
  
Kohde 624: 5000 mk (1939) Ryti – Heurlin päällepainettu (SNY 202) 
  
Seteli on alun perin ollut 500 markkaa, johon painovuodeksi on merkattu 1922 
versiona Litt A ja sen olivat allekirjoittaneet Ramsay – Wahlman sarjanumerolla № A 
047950, ja se on myöhemmin lisääntyneen setelitarpeen vuoksi päällepainettu 5000 
markan seteliksi. 
  
Vuoden 1939 väliaikainen 5000 markan seteli oli alkujaan vuonna 1932 painettu 500 
markan varaseteli. Varasetelin etusivulle painettiin päälle setelin uusi arvo, mutta 
takasivu säilyi muuttumattomana eli siellä oli arvomerkintä 500 markkaa. Seteli 
laskettiin liikkeelle lokakuussa 1939 liikekannallepanon ja väestön evakuoinnin 
aiheuttaman maksuvälineiden suuren kysynnän vuoksi. Seteli oli luonnollisestikin 
suunniteltu väliaikaiseksi, kunnes varsinainen 5000 markan seteli (liikkeeseenlasku 
11.5.1940) saataisiin valmistettua. Seteliä laskettiin liikkeelle vain pieni määrä, 
johtuen jo sen epätavallisuudestakin. Vuoden 1939 lopussa väliaikaista seteliä oli 
kierrossa vain 4 550 kappaletta, ja kun seteli menetti käypyytensä setelinleikkauksen 
yhteydessä sitä jäi palautumatta Suomen Pankkiin enää vain 70 kappaletta.  
  
Seteli on erittäin harvinainen. 

Kohteen kuntoluokka on 1 ja sen lähtöhinta on 9.000 euroa. 



 
  
  

 Jatkosodan asevelimerkit kirja saatavilla 

Erinomaisen Talvisodan asevelimerkit kirjan itsenäinen jatko-osa, Jatkosodan 
asevelimerkit on nyt ilmestynyt. Kirjan ovat kirjoittaneet Matti Allonen, Jari Nykänen 
ja Joel Sjögren. Suomen Numismaattinen Yhdistys on tukenut kirjan julkaisua ja 
haluaa tarjota jäsenilleen mahdollisuuden hankkia kirjan edullisesti jäsenetuna. 

Asevelimerkit ovat samaan joukko-osastoon kuuluvien aseveljien yhteisöllisyyttä 
kuvaavia merkkejä. Jokaisella merkillä on taustansa ja tarinansa.  Päämaja 
vastusteli, mutta se joutui nöyrtymään sotilaiden omien asevelimerkkien teettämisen 
vyöryyn. Erilaisia merkkejä tehtiin yli 500 kappaletta. 

Sotilaiden omien asevelimerkkien tehtailu aloitettiin heti jatkosodan alussa 
välirauhan ja talvisodan innoittamina. Pienet ryhmät komppanioista aina divisiooniin 
aloittivat merkkien suunnittelun ja myös toteuttivat niitä melko vaikeissa olosuhteissa 
ja materiaalipulan vallitessa ja kaiken lisäksi korkeimpien esimiesten innoittamina. 

Mittava, 511-sivuinen, teos antaa tutkijoille ja keräilijöille aivan uuden 
mahdollisuuden arvioida omia kokoelmiaan. Uudetkin harrastajat pääsevät mukaan 
merkkien maailmaan, ja toivottavasti piirongin laatikoista tehdään tärkeitä uusia 
löytöjä menneisyyden kartoittamiseksi. 
 
Erityisinä harvinaisuuksina esitellään muun muassa suurelle yleisölle tuntemattomat 
haavoittumismerkki, sodan 1941-1942 muistomitali sekä etulinjan sotilaan merkki, 
jotka jäivät toteutumatta. 



 
Kirja on nyt saatavilla rajatusti SNY:n jäsenille edulliseen 37 euron hintaan.  
  
Kaikki kirjatilaukset voi tehdä sähköpostilla Juha Hyötyläiseltä jumailhy@gmail.com. 
Tilaukseen lisätään postikulut, jotka ovat 7 euroa. Seitsemän euron postikuluun eli 
samaan pakettiin mahtuu jopa 4 kirjaa, vahvistamme kuitenkin postikulun tilauksen 
yhteydessä. Kirjat voi myös noutaa SNY:n toimistolta Maneesikadulta. 

SNY Webinaari 2: Jatkosodan asevelimerkit 
16.11.2021 kello 18-19 järjestetään SNY:n 2. webinaari ja aiheena on Jatkosodan 
asevelimerkit. Webinaarin pitää kirjan kirjoittanut Matti Allonen. Webinaarissa 
kerrotaan jatkosodan asevelimerkeistä sekä taustoitetaan kirjaa. Webinaariin on 
mahdollistua osallistua ainoastaan etänä Teamsin kautta. 
 
Ilmoittaudu webinaariin aki.tsupari@snynumis.fi. Tervetuloa mukaan! 
 
SNY:n aiempi webinaari Keskiajan rahankäytöstä löytyy myös tallenteena 
yhdistyksen YouTube kanavalta: 
https://www.youtube.com/channel/UCc8xLKNEzLU4cn7OZJF7suw 

Muita kirjoja myytävänä vaikkapa isänpäivälahjaksi 
tai pukinkonttiin 



Jatkosodan asevelimerkit kirjan lisäksi yhdistyksen kautta on saatavilla seuraavat 
kirjat. Nyt on erinomainen mahdollisuus hankkia numismaatikolle tai muulle tutulle 
vaikka joululahjaksi mielenkiintoista luettavaa: 

1. Mauritz Hallbergin kokoelmat, osa 1: Mitalit, 2021 – 30 euroa – vain yksi 
jäljellä 

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

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

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

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

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

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

8. 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 
9. Tikkanen: Silver coins of the Indian sub-continent from 499 until 1947, 2014 – 

5 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. 

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 setelikerhon tapaaminen Maneesikadulla. 
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 näyttö alkaa kello 
10.30:  

 Huutokauppa on avattu netissä ennakkohuudoille ( LINKKI ).  

 Huutokauppalista on Numismaattisessa Aikakauslehdessä 4/2021.  

 Tervetuloa mukaan osallistumaan! Lisätietoja auctions@snynumis.fi 

 25.11.2021 kello 18-. Eurokerho esittelee SNY:n tietopankin eurosivustoa 
Teamsin kautta: 

 Ilmoittautumiset marko.manninen@snynumis.fi 

 27.11.2021 kello 12- . Turun kerhon pikkujoulu: 

 Ilmoittautumiset: petterijarvi25@gmail.com 

 30.11.2021 kello 18- . Seniorikerhon kokous yhdistyksen Maneesikadun 
toimitiloissa. Hannu Männistö: Keräily 1960-ja 1970-luvuilla 

 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/ 

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/ 

Jäsenkirje 7/2021: https://snynumis.fi/uutinen/sny-jasenkirje-7-2021/ 

Yhteyshenkilöt 

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

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 


