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SUOMEN NUMISMAATTINEN YHDISTYS – NUMISMATISKA FÖRENINGEN I FINLAND ry
perustettu 1914

 OHJELMAA  –  PROGRAM  2021

18.11. klo 18 Setelikerhon kokous yhdistyksen toimitiloissa Maneesikadulla, aiheena Uutta tietoa 
Suomen Pankin seteleiden painamisesta Pietarissa 1800-luvulla. Ilmoittautumiset Antti Heinoselle. 

25.11 kello 18. Eurokerho esittee SNY:n tietopankin eurosivustoa. 
Ilmoittautumiset marko.manninen@eurokerho.fi

30.11 kello 18 Seniorikerhon kokous yhdistyksen toimitiloissa Maneesikadulla. Hannu Männistö kertoo 
keräilystä 1960- ja 1970-luvuilla.  Ilmoittautumiset yrjo.hyotyniemi@outlook.com.

1.12. klo 18 Antiikin kerhon pikkujoulu yhdistyksen toimitiloissa Maneesikadulla.  
 Ilmoittautumiset Pekka Kemppiselle oh2blu@gmail.com.

2.12. klo 18.00–19.30 SNY:n syyskokous yhdistyksen toimitiloissa Maneesikadulla. Työjärjestys löytyy 
oheisen linkin kautta: https://snynumis.fi/uutinen/kutsu-syyskokoukseen-2-12-2021/.

 

Muistathan käydä yhdistyksen internet-sivuilla: www.snynumis.fi

YHTEYSTIEDOT

Maneesikatu 2b A 201, 00170 Helsinki
Huutokauppa-asiat auctions@snynumis.fi
  050 577 0301
Sihteeri, jäsenasiat  sihteeri@snynumis.fi 
  
 

Huutokaupanhoitaja
Janne Söderholm 050 577 0301
  auctions@snynumis.fi

Toiminnanjohtaja
Marko Salonen  050 588 1105
  marko.salonen@snynumis.fi 
 

KERHOT
Antiikki Pekka Kemppinen 040 530 1693
Eurokerho  Marko Manninen  045 650 1282 
Kunniamerkit Tuomas Hyrsky 040 550 2367
Setelit Antti Heinonen
Seniorit  Yrjö Hyötyniemi 040 661 9669
Turun kerho  Petteri Järvi  050 374 7868

Kerhojen kokoukset alkavat klo 18.00 ja ne (paitsi 
Turun kerho) pidetään yhdistyksen huoneistossa. 

NUMISMAATTINEN AIKAKAUSLEHTI  
TOIMITUS
Outi Järvinen (vast.) ja Yrjö Hyötyniemi
ISSN 1235-4252. Painos 1 400 kappaletta.  
Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Tilaushinta sisältyy jäsenmaksuun.

LEHDEN ILMOITUSHINNAT 
1/1 sivu 250 € 
1/2 sivua 125 €
Takakansi 300 €

Puheenjohtaja 
Aki Tsupari  040 820 3701

Varapuheenjohtaja
Juha Hyötyläinen 050 917 9978

Sihteeri
Yrjö Hyötyniemi   yrjo.hyotyniemi@outlook.com

Varainhoitaja
Pekka Honkanen 050 066 7077

Jäsenet
Pekka Honkanen  050 066 7077
Ville Huupponen ville.huupponen@snynumis.fi
Juha Hyötyläinen 050 917 9978
Yrjö Hyötyniemi   040 661 9669
Kari Lamminen   050 571 5988
Jyrki Muona  jyrki.muona@helsinki.fi 
Marko Manninen (varajäsen)  045 650 1282

HALLITUS – STYRELSEN  

KIRJALLISET TARJOUKSET 
HUUTOKAUPPAAN
(huutokauppaviikon to klo 18 mennessä)
sähköpostilla   auctions@snynumis.fi
puhelimitse   050 577 0301
tai kirjeitse Maneesikatu 2b A 201, 00170 Hki

HUUTOKAUPAT

20.11. Helsinki

19.2.  Helsinki

23.4.  Helsinki
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Kutsu Suomen Numismaattisen Yhdistyksen syyskokoukseen

Kokous järjestetään torstaina 2.12.2021 alkaen kello 18 yhdistyksen toimitiloissa osoit-

teessa Maneesikatu 2b A 201.

Syykokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 10 §:n mukaiset asiat:

–  Valitaan kolme hallituksen jäsentä vuosiksi 2022–2023. Erovuorossa ovat Juha  

 Hyötyläinen, Yrjö Hyötyniemi ja Kari Lamminen.

–  Valitaan tarvittaessa yksi hallituksen varajäsen vuosiksi 2022–2023.

–  Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ja heille varamiehet.

–  Määrätään jäsenmaksut vuodelle 2022.

–  Vahvistetaan vuoden 2022 talousarvio.

–  Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2022.

–  Päätetään valtuutuksesta hallitukselle purkaa vakinaisten jäsenten rahasto.

–  Päätetään hallituksen esittämistä muutoksista yhdistyksen sääntöihin.

Kokouksen työjärjestys löytyy yhdistyksen verkkosivuilta:

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

Tervetuloa!

Tietoa antiikin rahojen väärennöksistä

Jäsenkyselyssä toivottiin enemmän vää-

rennöstietoutta, ja pyrimmekin jatkossa 

jakamaan sitä enemmän mm. jäsenkirjeis-

sä. Erityisesti antiikin rahoista on olemassa 

valitettavan paljon väärennöksiä eri aika-

kausilta. Asiassa auttaa onneksi antiikin ra-

hojen yhteisö, joka on erittäin avoin ja jakaa 

väärennöstietoutta aktiivisesti. Myös SNY:n 

Antiikin kerho on kerhotapaamisissaan pyr-

kinyt aktiivisesti lisäämään alan keräilijöiden 

väärennösosaamista.

 Tietoa on saatavissa myös verkossa.  

Oheisen linkin kautta löydät antiikin rahojen 

foorumin (Forum Ancient Coins), jossa on 

tunnistuskuvat noin 16 000 erilaisesta antii-

kin rahojen väärennöksestä:

https://www.forumancientcoins.com/fakes/

index.php?cat=6

 Sivustolla on erittäin hyvä hakutoiminto 

(valitse search), jonne voi kirjoittaa avainsa-

noja kuten Tetradrachm tai Nero ja saat no-

peasti listauksen tunnetuista väärennöksistä 

näiden hakusanojen alla. Jatkuvasti päivitet-

tävä sivusto on erittäin kattava, ja sivuille on 

käytännössä listattu lähes kaikki tunnetut 

väärennökset.
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Kiitos palautteesta

Yhdistyksen jäsen-

kyselyyn saatiin taas 

hyvin vastauksia, 

yli 150. Halusimme 

kyselyllä selvittää, 

ovatko vuonna 2019 

järjestetyn kyselyn 

jälkeen toimintaan 

tehdyt parannukset 

olleet oikeanlaisia. 

Halusimme myös kuulla jäsenistön toiveita 

tulevista painopistealueista. Onnistuimme 

mielestäni hyvin molemmissa tavoitteissa.

Jäsenistön asuinpaikoissa, ikäjakaumassa 

ja keräilykohteissa ei muutaman vuoden ai-

kana ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. 

Hiukan yli puolet jäsenistä asuu edelleen 

Uudellamaalla, vähän alle puolet muualla 

Suomessa. Jäsenistön keski-ikä on jonkin 

verran korkeampi kuin väestön keski-ikä. 

Pääosa kyselyyn vastanneista jäsenistä kes-

kittyy keräilyssään suomalaisiin rahoihin.

KEHITYSALUE %

Väärennöstiedotus, väärennösten tunnistaminen ja väärennösosaamisen kehittäminen 35%

Internet-sivustolle lisää numismaattista sisältöä 33%

Nettihuutokauppojen kohdekuvaukset ja valokuvat 30%

Rahaluetteloita yhdistyksen nettisivuille 24%

Aloittelijoille tietoa ja tapahtumia 23%

Lisää numismaattisia julkaisuja ja tutkimuksia syventämään numismaattista tietoutta 22%

Keräilytarvikkeisiin liittyvää neuvontaa ja myyntiä 22%

Lehden kehittäminen (ulkoasu, koko, sisältö, huutokauppaluettelot, valokuvat jne.) 22%

Tapahtumia yleisölle ja jäsenille, kuten avoimet ovet ja vanhan rahan päivä 22%

Nettihuutokauppojen etätarjonta, toiminnallisuuden kehittäminen 21%

Esitelmätilaisuuksia eri aiheista 21%

Taulukko: Jäsenistön toiveet yhdistyksen kehitysalueista

Yleinen jäsentyytyväisyys on lisääntynyt 

parin vuoden aikana neljä indeksipistettä, 

mitä voidaan pitää varsin hyvänä tuloksena. 

Jäsenistö on ottanut positiivisesti vastaan esi-

merkiksi jäsenkirjeen, josta saa hyödyllistä 

tietoa huutokaupoista ja muusta yhdistyksen 

toiminnasta. Peräti 89 prosenttia jäsenistä 

kokee saavansa yhdistyksen toiminnasta 

riittävästi tietoa. Tähän on muutamassa 

vuodessa saatu aikaan merkittävä parannus. 

Yhdistystä kiiteltiin myös siitä, että toimintaa 

on korona-aikana pystytty jatkamaan lähes 

entisellä tasolla etäyhteyksien ja erilaisten 

digitaalisten tapaamisten avulla.

Tämänkertaisen kyselyn uusi kysymys 

koski yhdistyksen käyttämää Appelgrenin 

kuntoluokitusjärjestelmää (2, 1?, 1, 1+, 01, 

0). 57 prosenttia jäsenistä on sitä mieltä että 

kuntoluokitusjärjestelmä on riittävä, ja vain 

8 prosenttia oli sitä mieltä, että se ei ole riit-

tävä. Jäsenistön kanta oli tässä asiassa sel-

vä, joten kuntoluokitusjärjestelmä pidetään 

ennallaan.
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Yhdistys kyseli myös jäsenten toiveita tu-

levien kehityshankkeiden painopistealueis-

ta. Oheiseen taulukkoon on listattu eniten 

kannatusta saaneet osa-alueet sekä pro-

senttiluvut, jotka kertovat siitä, kuinka suuri 

osa vastaajista toivoo juuri näiden alueiden  

kehittämistä.

Väärennöksistä tiedottamista ja osaamis-

ta niiden tunnistamisessa pidetään tärkeinä 

kehityskohteina. Esimerkiksi yhdistyksen 

Antiikin kerho on ollut tällä alalla aktiivi-

nen. Se on järjestänyt väärennösteemaisia 

kerhotapaamisia, joihin on voinut osal-

listua myös etänä. Näitä oppeja aiotaan 

jatkossa jakaa laajemmalle yleisölle esi-

merkiksi jäsenkirjeissä. Kirjeissä pyritään 

tulevaisuudessa muutenkin esittelemään 

esimerkkitapauksia väärennöksistä ja niiden 

tunnistamisesta. Yhdistys on myös hank-

kinut röntgen fluoresenssispektrometrin 

(rahojen metallipitoisuustunnistin), ja sen 

käyttömahdollisuuksia lisätään niin, että 

se olisi paremmin jäsenistön ulottuvilla. 

Muistutamme myös yhdistyksen erittäin 

laajasta ”väärennöskokoelmasta”, joka on 

vapaasti jäsenistön tutkittavissa yhdistyksen 

toimitiloissa Maneesikadulla. 

Yhdistyksen verkkosivuille kaivataan lisää 

numismaattista sisältöä ja rahaluetteloita. 

Olemme käynnistäneet sivuston kehittä-

misprojektin. Etusivua päivitetään entistä 

tiedottavammaksi ja sivustolle luodaan 

uusi tietopankkiosio. Uusi verkkosivusto 

julkaistaan mahdollisesti vielä tänä vuon-

na. Verkkosivuille on tulossa myös raha-

luetteloita, ja tässä on etenkin yhdistyksen 

Eurokerho ollut aktiivinen. Sisältö on siksi 

alkuvaiheessa europainotteinen. Uskomme, 

että hyvä esimerkki auttaa laajentamaan tie-

topankkia myös muille alueille. Toivomme 

jäsenistöltä aktiivisuutta sisällön kehittämi-

sen suhteen.

Huutokauppakohteiden tarkka kuvaami-

nen sekä tekstein että kuvin on tärkeää, ja 

tätä osa-aluetta pyritään jatkuvasti kehittä-

mään. Myös huutokaupan yhä kehittyvät 

etätoiminnallisuudet ovat tärkeitä. Pyrimme 

perehtymään alan parhaisiin käytäntöihin ja 

soveltamaan niitä aiempaa systemaattisem-

min. Mietimme myös, miten Numismaattista 

Aikakauslehteä voitaisiin kehittää kokonai-

suutena. Haluamme tarjota siinä jatkossakin 

sekä laadukkaita numismaattisia artikkelei-

ta että vastata samalla paremmin jäsenistön 

käytännön tarpeisiin varsinkin huutokaup-

paluettelon osalta. Myös huutokauppa-

kohteiden postittamisen ja laskutuksen 

sujuvoittaminen ovat työn alla.

Numismaattinen tutkimus on yhdis-

tyksen toiminta-ajatuksen ytimessä. Tänä 

vuonna olemme mukana kahdessa numis-

maattisessa julkaisussa tukemassa niiden 

valmistumista. Sekä Jatkosodan asevelimer-

kit -kirja sekä yhdistyksen perustajajäse-

nen Mauritz Hallbergin kokoelmajulkaisun 

ensimmäinen osa ilmestyivät nyt syksyl-

lä. Ensi vuonna yhdistys toimittaa suosi-

tusta Keräilijän oppaasta 13. painoksen. 

Tuemme myös Hallberg-julkaisun toista osaa 

sekä Turun rahoista ilmestyviä julkaisuja. 

Pidämme lisäksi tärkeänä, että suomalaiset ja 

ulkomaalaisetkin laadukkaat numismaattiset 

julkaisut ovat yhdistyksen kirjamyynnin 

kautta helposti jäsenistön saatavilla.

Koronatilanteen helpottaessa myös kerho-

toiminta palaa pian normaaliksi. Ensi vuo-

delle on suunnitteilla avoimien ovien päivä 

ja muitakin tapahtumia, joihin jäsenet voivat 

osallistua. Webinaarisarjan kautta pyrimme 

tarjoamaan laadukasta numismaattista esi-

tyssisältöä myös niille jäsenille, jotka eivät 

pääse tai pysty kerhoihin paikan päällä osal-

listumaan. 

Kyselyssä nousi uutena asiana esille 

jäsenten toive saada tietoa keräilytarvikkeis-

ta sekä tukea niiden hankinnassa. Tutkimme 

mitä tällä alueella voidaan tehdä esimerkik-

si kumppanuuksien kautta. On muistettava, 
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SNY:n tietopankin ensimmäi-
nen osio valmiina 

Yhdistys on ryhtynyt kehittämään netti-

sivustolle tietopankkia, johon kootaan 

numismaattista harrastusta tukevaa laa-

dukasta  sisältöä. Projekti toteutetaan 

vaiheittain. Jos sinulla ehdotuksia tie-

topankin uusiksi sisällöiksi, ota yh-

teyttä yhdistyksen sihteeriin sihteeri@

snynumis.fi.

 Tietopankin ensimmäinen osio 

esittelee kahden euron erikoisra-

hoja, ja sen on valmistellut SNY:n 

Eurokerho. Kahden euron erikoisra-

hoja on julkaistu vuodesta 2004 lähtien. 

Jokainen euromaa saa julkaista kaksi 

erikoisrahaa (tunnetaan myös nimellä 

juhlaraha) vuodessa. Näin näitä erikois-

rahoja on ilmestynyt jo yli 500 erilais-

ta. Lisäksi niistä tunnetaan kymmeniä 

variantteja.

 Rahat on luetteloitu ilmestymisjärjes-

tyksessä lyöntimäärineen. Hakua voi 

rajata vuoden ja maan perusteella, ja 

kustakin rahasta saa lisätietoa klikkaa-

malla.

https://tietopankki.snynumis.fi/eurot/

eurokolikot/2e-kayttojuhlarahat/

Lisätietoa kahden euron erikoisrahojen 

keräilystä saa oheisista linkeistä: 

https://tietopankki.snynumis.fi/eurot/

eurokolikot/eurokolikoiden-keraily/2-

e-erikoisrahat/ 

https://tietopankki.snynumis.fi/eurot/

eurokolikot/eurokolikoiden-keraily/

että jokainen meistä on ollut jossain vai-

heessa aloittelija tässä harrastuksessa. Siksi 

onkin tärkeää miettiä, miten voimme tukea 

aloittelijoita edistymään harrastuksessaan 

pidemmälle. Voisivatko tässä auttaa laa-

dukkaat nettisisällöt sekä tiedon helpompi 

saatavuus? Yhdistys kannustaa kerhojen ja 

alueellisten paikalliskerhojenkin perustami-

seen eri kiinnostuskohteiden ympärille, ja 

aktiivinen kerhotoiminta tulee jatkossakin 

olemaan yhdistyksen toiminnan ytimessä. 

Kiitos palautteesta, jatketaan edelleen yh-

distyksen kehittämistä entistäkin paremmin 

jäseniä palvelevaksi. Uskomme, että tämä 

vie myös tätä mielenkiintoista harrastustam-

me eteenpäin ja yhä laajempia ryhmiä kiin-

nostavaksi. Ollaan yhteyksissä!

Aki Tsupari, puheenjohtaja

aki.tsupari@snynumis.fi

Seuraava numero

Lehden seuraava numero ilmestyy 

helmikuussa 2022. Siihen tarkoitettu 

aineisto pyydetään lähettämään Outi 

Järviselle tammikuun alussa (viimeis-

tään 9.1.) mieluiten sähköpostilla outi.

jarvinen(a)snynumis.fi.

 Teksti, painokelpoiset kuvat sekä 

taulukot pyydetään lähettämään erilli-

sinä tiedostoina niin, että niiden pai-

kat on merkitty tekstiin. Kirjoittajien 

toivotaan samalla ilmoittavan, mikäli 

kirjoitusta ei saa myöhemmin julkais-

ta sähköisessä muodossa yhdistyksen 

internetsivuilla.

Yhdistyksen  toimitilat ovat auki normaalisti huutokauppakohteiden jättämistä ja  

hakemista varten arkipäivisin 10–18. Marraskuusta alkaen myös salihuutokaupat jär-

jestetään normaalisti Balderin salissa Helsingissä. 
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Timo Ahonen (1950–2021) in memoriam

Aktiivinen historian, keräi-

lyn ja etenkin numismatiikan 

harrastaja Timo Ahonen me-

nehtyi yllättäen sairaskohta-

ukseen toukokuussa 2021 

kesämökillään Pyhäjärvellä. 

Timoa jäivät kaipaamaan 

vaimo Virpi, kaksi tytärtä, 

lapsenlapset sekä laaja nu-

mismatiikan harrastajapiiri 

ympäri Suomea.

Helsingissä 1950 syntynyt 

maa- ja metsätaloustieteen 

maisteri Timo Ahonen liit-

tyi Suomen Numismaattisen 

Yhdistyksen jäseneksi vuon-

na 1970, ja ehti näin olla jäsenenä yli 50 

vuotta. Hänet tunnettiin yhtenä Suomen 

osaavimmista numismaatikoista. Timon eri-

tyisosaamista olivat etenkin Suomen me-

tallirahat ja setelit sekä niiden variantit. 

Timo keräsi Ruotsia, Venäjää, Baltiaa ja 

Yhdysvaltoja, ja oli niihin myös erittäin hy-

vin perehtynyt. Euroja ja uusimpia juhlara-

hoja lukuunottamatta koko numismatiikan 

kenttä oli hänelle tuttua.

Erityisesti huutokaupat olivat lähellä 

Timon sydäntä. Hän piti kunnia-asianaan 

olla aina paikan päällä SNY:n huutokau-

poissa, joissa hän ehti vuosien varrella olla 

paikalla noin 200 kertaa. Tänä aikana Timo 

näki epäilemättä kattavan läpileikkauksen 

suomalaisesta ja kansainvälisestäkin numis-

matiikasta. Hän tunsi kaikki alan näkyvim-

mät harrastajat, ja kaikki tunsivat Timon. 

Viimeiset reilut 30 vuotta Timo asui 

Hyvinkäällä, ja edisti aktiivisesti etenkin hy-

vinkääläisten ja muun Keski-Uudenmaan 

alueen numismaattista harrastusta. Timo 

hoiti myös ryhmäkuljetuksia Hyvinkäältä 

Helsinkiin SNY:n huutokauppoihin. Hänen 

mukanaan kulkivat monet tutut, sittemmin jo 

edesmenneet hyvinkääläiset numismaatikot 

kuten Raine Tammilehto ja 

Onni Viitala.

Timo toimi Hyvinkään 

paikallisyhdistyksen huu-

tokaupanhoitajana ja jär-

jesti vuosittain keskimäärin 

kuusi huutokauppaa, jois-

sa jokaisessa oli yleen-

sä useita satoja kohteita. 

Timo otti kohteet vastaan, 

kuvasi, hinnoitteli, pakka-

si ja meklaroi ne itse alus-

ta loppuun, aikaa ja vaivaa 

säästämättä. Timon teke-

mät huutokauppalistat oli-

vat aina erittäin laadukkaita 

ja kuntoluokitukset tarkkoja. Järjestämissään 

huutokaupoissa hän kertoi kohteista usein 

kiinnostavia taustatietoja ja piti yleisön mie-

lenkiintoa yllä myös huumorilla. 

Timo auttoi aina muita kehittymään tässä 

laaja-alaisessa harrastuksessa. Timo pyydet-

tiin mukaan myös ensi vuonna ilmestyvän 

SNY:n Keräilijän oppaan työryhmään. Hän 

lähti innokkaasti mukaan hankkeeseen ja 

ehti kuluvan vuoden aikana osallistua op-

paan valmistelu- ja hinnoittelukokouksiin. 

Allekirjoittaneelle Timo oli yhteisestä koti-

kaupungista johtuen erityisen tärkeä numis-

matiikan opettaja ja esikuva. Hienoimpina 

muistoina säilyvät Hyvinkäällä järjestetyt 

Vanhan rahan päivät, joissa järjestettiin nu-

mismaattisia näyttelyitä ja tehtiin rahojen 

arviointeja osallistujille. Jonot olivat pitkät, 

mutta arvioinnit saatiin tehtyä luotettavasti 

niin, että jonotus oli vaivan arvoista.

Timo ehti myös olla 12 vuotta Numis-

maatikkoliiton hallituksessa. Timon mer-

kitys suomalaiselle numismatiikalle ja sen 

kehitykselle oli merkittävä. 

Aki Tsupari

Timo Ahonen Rönnvikin viini-
tilalla Pälkäneellä. Kuva: Virpi 
Ahonen, 2018.
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THE FINNISH NUMISMATIC JOURNAL

In this issue:

– Results of the opinion poll for members.

–  Numismatic webinar series continues.

–  New data bank on 2 euro special coins launched.

–  Antti Heinonen: New information on the Bank of Finland’s banknote 

production in St. Petersburg in early 1820´s and 1840´s.

–  Eeva Jonsson: Turku örtug found in the Stockholm archipelago in Djurö.

Webinaarisarja

SNY on käynnistänyt webinaarisarjan, johon on helppo osallistua etänä Teamsin kautta. 

Sarjassa pyritään tarjoamaan laadukkaita esityksiä numismatiikasta ja sitä sivuavista 

aiheista. Webinaarisarjaan voi osallistua ilmoittautumalla yhdistyksen puheenjohta-

jalle aki.tsupari@snynumis.fi. Lähetämme ilmoittautuneille Teams-kutsut tilaisuuk-

siin. Ensimmäinen webinaari järjestettiin syyskuussa, ja sen tallenne on katsottavissa 

yhdistyksen nettisivuilla (katso kerhot-> webinaarit).

Sarjan toinen webinaari järjestetään tiis-
taina 16.11.2021 kello 18–19, aiheena 
Jatkosodan asevelimerkit (Matti Allonen)

Asevelimerkit ovat samaan joukko-osas-

toon kuuluvien aseveljien yhteisöllisyyttä 

kuvaavia merkkejä. Jokaisella merkillä on 

taustansa ja tarinansa. Päämaja vastus-

teli, mutta se joutui nöyrtymään sotilai-

den omien asevelimerkkien teettämisen 

vyöryyn. Erilaisia merkkejä tehtiin yli 500 

kappaletta.

Sotilaiden omien asevelimerkkien 

tehtailu aloitettiin heti jatkosodan alus-

sa välirauhan ja talvisodan innoittamina. 

Pienet ryhmät komppanioista aina divi-

siooniin aloittivat merkkien suunnittelun 

ja myös toteuttivat niitä melko vaikeissa 

olosuhteissa ja materiaalipulan vallitessa 

ja kaiken lisäksi korkeimpien esimiesten 

innoittamina.

Tervetuloa!
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Uutta tietoa Suomen Pankin seteleiden 
valmistuksesta Pietarin setelipainossa
Antti Heinonen

1 Tätä Venäjän ruplaseteleiden uusimista on käsitelty aikakauslehden edellisessä numerossa.

Olen Ruplista markkoihin -kirjassa käsitel-

lyt yksityiskohtaisesti Suomen Pankin sete-

leiden valmistamista Pietarissa 1820-luvun 

alkupuolella ja 1840-luvulla, enkä ollut aja-

tellut palaavani asiaan. Erään toisen kirjoi-

tusprojektin yhteydessä tutustuin kuitenkin 

kyseistä setelistöä koskevaan kirjeenvaih-

toon, johon en ollut aikaisemmin kiinnit-

tänyt huomiota. Tuossa yhteydessä ilmeni 

myös sellaisia seikkoja, joilla saattaa olla 

merkitystä myös laajemmin Suomen Pankin 

seteleiden alkutaipaleesta kiinnostuneille, 

jopa muutama numismaattisesti erittäin mie-

lenkiintoinen yksityiskohta. Sen takia ai-

kaisemmista ajatuksistani poiketen tartuin 

aiheeseen uudelleen, minkä tuloksena syn-

tyi nyt käsillä oleva artikkeli. 

Kertaan aluksi syyt, joiden vuoksi rupla-

seteleiden painaminen siirrettiin Pietariin ja 

kuvaan siellä tapahtunutta seteleiden val-

mistusta. Myös tämä jakso sisältää aikaisem-

min julkaisematonta tietoa. Sen jälkeen käyn 

läpi Suomen Pankin toimenpiteet seteleiden 

prosessoinnissa ja tarkastelen paria edellä 

mainittua numismaattisesti kiinnostavaa yk-

sityiskohtaa. Vastaavasti käsittelen lyhyesti 

myös vuoden 1824 tyypin kopeekkasete-

leiden sekä vuoden 1840 ruplasetelityypin 

valmistukseen liittyvää uutta informaatiota.

Suomen Pankin seteleiden pai-
namisen siirtäminen Pietariin ja 
ruplaseteleiden valmistus siellä 
1820-luvulla

Suomen suuriruhtinaskunnan syntymisen 

jälkeen julkinen valta toimi 1810-luvulla 

aktiivisesti ruotsalaisten seteleiden poista-

miseksi käytöstä Suomen suuriruhtinaskun-

nan alueella. Yhtenä kyseiseen päämäärään 

tähdänneenä toimenpiteenä Suomen Pankki 

sai keisarin julistuksella kesäkuussa 1819 

oikeuden laskea liikkeeseen kopeekkase-

teleiden lisäksi arvoltaan suurempia 1, 2 ja 

4 ruplan seteleitä. Saman vuoden syksyllä 

Suomen Pankki muutti Turusta Helsinkiin 

ja antoi ruplaseteleiden valmistuksen Jakob 

Simeliuksen Helsinkiin perustaman kirja-

painon tehtäväksi. Ensimmäiset ruplasetelit 

valmistuivat joulukuussa 1819. 

Huolimatta siitä, että ruplaseteleitä ryh-

dyttiin vuonna 1820 painamaan vesileimal-

liselle paperille, niistä löytyi väärennöksiä. 

Setelityyppi jäi niiden takia lyhytikäiseksi. 

Lokakuussa 1821, vajaat kaksi vuotta rup-

laseteleiden valmistuksen käynnistämisen 

jälkeen, Suomen Pietarissa toimiva valtio-

sihteeri Robert Rehbinder ilmoitti keisa-

rin päätöksestä setelityypin uusimisesta ja 

valmistuksen siirtämisestä Pietariin. Myös 

kustannussäästöt olivat siirron perusteluna 

väärennösten torjunnan ohella.  Samassa 

yhteydessä keisari päätti luopua 4 ruplan 

setelin liikkeeseenlaskusta, sillä 5 ruplan 

seteli oli Venäjällä vuosina 1818–1820 ta-

pahtuneen setelityypin uusimisen jälkeen 

levinnyt laajalti myös Suomeen.1 Siten tä-

män erikoisen seteliarvon, 4 ruplan, käyttö 

jäi Suomen setelihistoriassa hyvin lyhyeksi, 

samoin kuin toisen erikoisen seteliarvon, 40 

markan, käyttö myöhemmin 1860-luvulla. 

Virikkeenä Suomen ruplaseteleiden uu-

simiseen ja niiden painamisen siirtoon 
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Pietariin oli sinne vuosina 1816–1818 perus-

tettu setelinvalmistuskompleksi Expedition 

for the Provision of State Papers paperitehtai-

neen, setelipainoineen ja muine asiaankuu-

luvine työpajoineen (seuraavassa Pietarin 

setelipaino). Setelipaino oli perustettu 

Napoleonin setelinväärennösten seuraukse-

na. Venäjän onnistuneen setelinuudistuksen 

jälkeen päättäjät katsoivat perustelluksi, että 

myös Suomen suuriruhtinaskunnan rupla-

setelit valmistetaan siellä.

Suomen Pankin uudentyyppiset rupla-

setelit olivat hyvin samankaltaiset kuin tuon 

ajan venäläiset ruplasetelit. Molemmissa 

oli tunnuskuviona keisarillinen kotkavaa-

kuna avoimine siipineen. Setelitekstien ja 

allekirjoitusten taustana oli väärentämistä 

vaikeuttava kuviointi. Seteleiden valmis-

tuksen siirtäminen Pietariin aiheutti siten 

myös niiden ulkoasun esikuvan vaihtumi-

seen ruotsalaisista seteleistä venäläisiin. 

Venäjän assignaattipankin 5 ruplan seteli 

painettiin 1780-luvulta lähtien siniselle ja 10 

ruplan seteli punaiselle paperille. Värillisellä 

paperilla pyrittiin helpottamaan seteleiden 

käyttöä myös lukutaidottoman kansan pa-

rissa. Suomen uuden ruplasetelityypin sa-

mankaltaisuus Venäjän assignaattiruplien 

kanssa näkyy erityisen selvästi vertaamal-

la esimerkiksi 10 ruplan setelin valkoiselle 

paperille painettua koevedosta Suomen 1 

ruplan seteliin. 

Kuva 1. Venäjän 
10 ruplan setelin 
koevedos vuodel-
ta 1819 (ilman 
punaista paperia) 
ja suomalainen 1 
ruplan seteli vuo-
delta 1822 muis-
tuttavat selvästi 
toisiaan.
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Kun seteleiden ulkoasusta oli päätetty, 

Pietarissa toimiva Suomen asiain komitea 

paneutui setelinvalmistuksen järjestämiseen. 

Komitea laati sopimukset kahden miljoo-

nan setelilomakkeen painamisesta sekä 

1 että 2 ruplan setelistä Pietarin setelipai-

non 10:nnen luokan virkamiesten Fredrik 

Neijerin ja Johan Derickerin kanssa.2 Neijer 

ja Dericker vastasivat myös seteleiden pai-

namisessa tarvittavista laatoista ja kliseistä. 

He eivät kuitenkaan itse painaneet setelei-

tä, vaan painamisesta vastasi joukko sete-

lipainon työntekijöitä mestarinsa johdolla. 

Komitea solmi vastaavanlaisen sopimuksen 

setelipaperin valmistamisesta kyseisille sete-

limäärille samoin 10:nnen luokan virkamie-

hen Christian Kühnerin kanssa. 

Ruplaseteliprojektin rahoittamisesta vasta-

si Suomen Pankki, jolle syntyi setelipaperin 

valmistuksen ja painamisen lisäksi kustan-

nuksia myös huoneiston vuokraamisesta 

vuoden ajaksi Pietarista sekä setelilomak-

keiden painamista vuorotellen valvomaan 

asetetun kahden Suomen asiain komitean 

virkamiehen palkkioista. Pieni summa tarvit-

tiin myös sopimusten laatimiseksi virallisella 

merkinnällä varustetulle leimapaperille sekä 

sen kääntämisestä venäjän kielelle. 

Valmistusta valvovien virkamiesten tehtä-

vänä oli laskea aamuisin kuittia vastaan otettu 

paperi yhdessä setelipainon työn tekijöiden 

kanssa ja luovuttaa heille painomateriaalit. 

Työpäivän päättyessä he tallettivat valmiit 

setelilomakkeet sekä painomateriaalit yön 

ajaksi. Nämä valvonnan muodot sisältyivät 

Neijerin ja Derickerin kanssa tehtyihin sopi-

muksiin. Tällainen ulkopuolisten henkilöi-

den toimittama valvonta saattaa vaikuttaa 

oudolta, kun setelit painettiin Pietarin se-

telipainossa. Samantyyppinen järjestely oli 

2 Valtiosihteeri Rehbinder käytti eräässä kirjeessään Derickeristä nimitystä Valtionpankin setelinvalmistus-

laitoksen 10. luokan virkamies.

3 Ks. Finlands Allmänna Tidning 26.11.1822.

kuitenkin käytössä, kun Suomen Pankki 

painatti markkaseteleitä Kööpenhaminassa 

1870- ja 1880-luvuilla. Järjestelyllä pyrittiin 

varmistamaan, ettei aidoilla laatoilla ja ai-

dolla paperilla valmistettu setelilomakkeita 

ulkopuolisen lukuun.

Ruplasetelilomakkeiden valmistus käyn-

nistyi elokuussa 1822, ja ensimmäinen lä-

hetys saapui Suomen Pankkiin syyskuussa.  

Seteleitä ryhdyttiin laskemaan liikkeeseen 

heti Suomen Pankissa tapahtuneen setelilo-

makkeiden viimeistelyn jälkeen, johon pa-

lataan seuraavassa. Uusista setelimalleista ei 

tiedotettu kansalaisille samalla tavalla kuin 

nykyisin. Keisarin päätös uudesta setelityy-

pistä julkaistiin lehdissä vasta marraskuussa 

1822, kun uutta 1 ruplan seteliä oli jo jonkin 

aikaa laskettu liikkeeseen.3 

Pietarissa valmistettiin ja sieltä toimitet-

tiin Suomen Pankkiin aluksi vain 1 ruplan 

setelin lomakkeita, mutta joulukuussa 1822 

ryhdyttiin valmistelemaan suurehkoa lähe-

tystä. Siihen sisältyi sekä 1 että 2 ruplan 

setelilomakkeita. Logistiset järjestelyt vaa-

tivat tuohon aikaan erityisen huolellista 

suunnittelua, kun kuljetus tapahtui hevos-

valjakoin. Kuljetusjärjestelyistä Helsinkiin 

huolehti valtiosihteeri Rehbinder yhdes-

sä matkan varrelle osuneiden läänien 

(Viipurin, Kymenkartanon sekä Uudenmaan 

ja Hämeen läänin) maaherrojen kanssa. 

Kirjeessään Viipurin läänin maaherralle 

Rehbinder pyysi huolehtimaan, että ku-

hunkin matkan varrella olevaan kestikie-

variin varattiin 12 hevosta. Hevosvaljakkoa 

vaihtamalla voitiin välttää viivästykset mat-

kan varrella. Matkanopeudeksi valtiosih-

teeri arvioi runsaan peninkulman tunnissa. 

Kuljetus käynnistyi Pietarista aamulla kello 6  

ja matkaa jatkettiin Viipuriin, jossa saattue 
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yöpyi. Aamulla jatkettiin matkaa Viipurista 

Helsinkiin asti ilman muita keskeytyksiä 

kuin pysähtymiset kestikievareissa ja he-

vosten vaihdon ajaksi.

Tammikuussa 1823 Helsinkiin saapunees-

sa lähetyksessä oli 16 sinetöityä laatikkoa si-

sältäen 66 200 arkkia eli 794 400 kappaletta 

1 ruplan setelilomakkeita sekä ensimmäisen 

erän 2 ruplan lomakkeita, yhteensä 10 700 

arkkia eli 128 400 setelilomaketta. Rehbinder 

järjesti yli 1 miljoonan ruplan arvoiselle kul-

jetukselle turvasaattueen, joka koostui yh-

destä aliupseerista ja kahdesta sotamiehestä. 

Suomen Pankin johtokunta lähetti kun-

kin setelilomakelähetyksen jälkeen vah-

vistuksen sen sisältämistä hyväksyttävistä 

seteleistä. Koska setelilomakkeet toimitet-

tiin vuonna 1823 pelkästään arkkimuodossa 

(aikaisemmin myös osin arkeista leikattuina 

lomakkeina), ei setelipainossa tapahtuneita 

kohdistus- tai muita painovirheitä seulottu 

Pietarissa. Rehbinder pyysikin kirjeessään 

pankin johtokunnalle arkkien leikkauksen 

yhteydessä havaittujen hylättävien seteli-

lomakkeiden palauttamista hänelle Pietariin.  

Tammikuun 1823 alussa saapuneesta lähe-

tyksestä löytyi yhteensä 13 489 hylättyä 1 

ruplan ja 1 265 hylättyä 2 ruplan lomaketta. 

Kun lähetyksessä oli toisaalta myös jonkin 

verran ylimääräisiä setelilomakkeita, oli lo-

pullinen hylkäysprosentti 1,6 %, mitä voi 

pitää erinomaisena tuloksena.

Pankin johtokunta arveli valtiosihteeri 

Rehbinderille huhtikuussa 1823 lähettämäs-

sään kirjeessä, että siihen mennessä valmis-

tetut 1 ja 2 ruplan setelilomakkeet tulisivat 

riittämään saman vuosikymmenen loppuun. 

Tällä tiedolla oli merkitystä, sillä setelilo-

makkeisiin oli valmiiksi painettu vuosilu-

vun kolme ensimmäistä numeroa 182, ja 

vain vuosiluvun viimeinen numero oli jätetty 

käsin merkittäväksi. Johtokunta esittikin kir-

jeessään, että jatkossa seteliin painetun vuo-

siluvun kaksi viimeistä numeroa jätettäisiin 

painamatta ja käsin merkittäväksi. Näin se-

telilomakkeita voitaisiin päivätä ja allekirjoit-

taa myös 1830-luvulla ja sitä myöhemmin.

Rehbinder vahvisti toukokuussa 1823 

lähettämässään kirjeessä uusien laattojen 

valmistuneen johtokunnan toiveiden mu-

kaisesti. Hänen mukaansa Neijer ja Dericker 

eivät ottaneet laattojen muutoksesta eri kor-

vausta. Seteleiden painaminen jouduttiin 

kuitenkin keskeyttämään painomateriaalin 

muutostöiden ajaksi. Siksi Rehbinder ilmoit-

ti maksaneensa runsaan viikon kestäneen 

seisauksen ajalta pankin kustannustililtä 50 

ruplaa painamisesta vastaavalle mestarille ja 

yhteensä 100 ruplaa työntekijöille.

Ruplasetelilomaketilaus toimitettiin koko-

naisuudessaan Suomen Pankkiin vajaan vuo-

den aikana syyskuusta 1822 elokuuhun 1823. 

Viimeinen kuljetus Pietarista sisälsi 638 080  

kappaletta 1 ruplan ja 87 409 kappaletta 2 

ruplan setelilomakkeita, ja se saapui pank-

kiin 22.8.1823. Osa seteleistä hylättiin jälleen 

arkkien leikkaamisen jälkeen. Viimeiseen 

lähetykseen sisältyivät myös lomakkeiden 

Kuva 2. Viimeisen Pietarista saapuneen rupla-
setelilähetyksen yhteydessä toimitettiin myös pai-
nolaatat ja muu painomateriaali. Sekä 1 että 2 
ruplan setelin lomakkeiden painamiseen käytet-
tiin samaa laattaa vaihtamalla osa ruuvattavissa 
olevista kuvakkeista. Paperin painamatta jätetty 
alue oli seteleiden pituuseron takia 2 ruplan se-
telissä leveämpi kuin 1 ruplan setelissä. 2 ruplan 
setelin painolaatasta ilmenee, että sitä oli muu-
tettu pankin johtokunnan ohjeiden mukaisesti.



91

valmistuksessa käytetyt laatat sekä muu 

paino materiaali. 

Sitä mukaa kuin setelilomakkeet saa-

puivat Suomen Pankkiin, niitä ryhdyttiin 

päiväämään ja allekirjoittamaan seteleiden 

kysynnän mukaisesti. Setelilomakkeiden 

viimeistely vaati uudessa ruplasetelimallis-

sa enemmän käsityötä kuin aikaisemmin. 

Seteleissä oli sarjanumerot sekä setelin oi-

keassa että vasemmassa ylälaidassa aikai-

semman yhden ylhäällä keskellä olleen 

sarjanumeron sijasta. Samoin vuosiluku täy-

tyi kirjoittaa uuden mallin seteleihin kah-

desti (allekirjoittamisen päiväys ja painetun 

vuosiluvun viimeinen numero).

1 ruplan seteliä numeroitiin ja allekirjoi-

tettiin ensi vaiheessa vuosina 1822–1824 ja 

2 ruplan seteliä vuosina 1823–1824. Suomen 

Pankin ruplaseteleihin kohdistunut kysyn-

tä oli vaatimatonta, eikä vuonna 1825 ollut 

tarpeen päivätä ja allekirjoittaa yhtään se-

teliä. Pankki käytti tilannetta hyväkseen ja 

päätti seteleiden käsin numeroinnin sijas-

ta siirtyä konenumerointiin. Tässä tarkoi-

tuksessa se tilasi Pietarista kaksi seteleiden 

numerointikonetta. Kun 1 ruplan setelilo-

makkeita ryhdyttiin jälleen allekirjoittamaan 

vuonna 1826, voitiin viimeistelyn käsityövai-

hetta vähentää, kun pankin numeronpainaja 

painoi seteleiden numerot. 2 ruplan setelin 

tapauk sessa siirryttiin painettuihin numeroi-

hin vuonna 1827, kun seteliarvon lomakkei-

ta ei allekirjoitettu myöskään vuonna 1826.

Pankin ruplaseteleiden päiväämistä ja al-

lekirjoittamista koskevat kassakirjat päättyvät 

vuoteen 1829. Niiden mukaan 1 ja 2 ruplan 

setelilomakkeet päivättiin ja allekirjoitettiin 

1820-luvulla. Oli selvää, että näin tuli toimia 

kaikkien niiden setelilomakkeiden tapauk-

sessa, joihin oli valmiiksi painettu vuosi-

luvun kolme ensimmäistä numeroa 182. 

Muutoin olisi syntynyt erikoinen ristiriita sen 

aikaiseen käytäntöön, kun setelin painettu 

vuosiluku olisi viitannut 1820-lukuun, mutta 

päiväys olisi ollut 1830-luvulta. Nähtävästi 

myös muutetuilla laatoilla painetut lomak-

keet päivättiin ja allekirjoitettiin pääosin sa-

massa yhteydessä. Tätä olettamusta tukee se, 

että kun seteleiden allekirjoitusurakka päät-

tyi vuoden 1829 syyskuussa, pankin hallussa 

oli liikkeessä olleeseen määrään verrattuna 

arvoltaan lähes kahdeksankertainen varasto 

seteleitä. Leikkaamattomia 2 ruplan setelin 

arkkeja toimitettiin tosin vielä 1830-luvulla 

paperinleikkaajalle, mutta niiden palautuk-

sesta kirjanpitäjille allekirjoitettavaksi ei löy-

dy merkintöjä pankin kassakirjoista.

Ruplaseteleiden kysyntä pysyi vaisuna 

myös 1830-luvulla, mutta kasvoi jyrkästi 

vuonna 1840, kun ruotsalaista setelirahaa 

ryhdyttiin tositoimin vetämään pois liikkees-

tä. Siinä yhteydessä ruplaseteleitä laskettiin 

liikkeeseen lähes miljoonan ruplan edestä. 

Herää kysymys, laskettiinko tuossa yhtey-

dessä liikkeeseen myös huhti-toukokuussa 

1823 uusituilla laatoilla painettuja seteleitä, 

joihin oli painettu vain vuosiluvun kaksi 

ensimmäistä numeroa? Periaatteessa uusilla 

laatoilla valmistetut setelit eivät olisi olleet 

seteleitä koskeneiden julkisten kuulutusten 

mukaisia, sillä kuulutuksissa mainittiin, että 

setelin vuosiluvun kolme numeroa oli pai-

nettu. Jos vuoden 1840 kysyntä kuitenkin 

ylitti alkuperäisillä laatoilla valmistetut va-

rastot, on mahdollista, että uusituilla laatoil-

la painettuja seteleitä laskettiin liikkeeseen 

vuonna 1840. Toinen kiinnostava kysymys 

kuuluu, onko niitä säilynyt tähän päivään? 

Siinä on seteleiden ”kuvapankkeja” ylläpi-

täville keräilijöille kiinnostavaa selvitettävää.  

Ruplista markkoihin -kirjassa (s. 56) on  

kuva 2 ruplan setelilomakkeesta, jossa 

sekä yläkulman että päiväyksen vuosilu-

vusta on painettu vain kaksi ensimmäistä 

numeroa. Kirjassa arvelin sen olleen en-

nen varsinaisen tuotannon käynnistymis-

tä valmistettu koevedos. Suomen Pankin 

johtokunnan ja valtiosihteeri Rehbinderin 
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välisestä kirjeenvaihdosta kuitenkin ilmenee, 

että se oli laattojen muutoksen jälkeinen se-

telilomake, joita painettiin toukokuusta 1823 

lähtien. Se lienee ainoa esimerkki, kunnes 

toisin ilmenee. 

Toinen numismaattisesti kiinnostava 

ruplaseteleitä koskeva yksityiskohta kos-

kee niiden allekirjoittajia. Joulukuussa 

1822, kun pankin johtokunta palkitsi vir-

kailijoita seteleiden allekirjoittamisesta, löy-

tyy kokouspöytäkirjasta yksi nimi, jota ei 

ole mainittu Ruplista markkoihin -teokses-

sa eikä myöskään muissa Suomen Pankin 

seteleiden allekirjoittajia koskevissa selvi-

tyksissä. Johtokunnan pöytäkirjan mukaan 

myös kanslisti Lilius ( Johan Robert Lilius) 

allekirjoitti 8 000 seteliä vuonna 1822. Hän 

sai siitä palkkiona 40 ruplaa. Suurimman 

määrän seteleitä samana vuonna allekirjoitti 

ylimääräinen kirjanpitäjä Abraham Öhmann, 

joka allekirjoitti 29 000 seteliä. 

Vuoden 1824 kopeekkaseteleiden 
valmistus Pietarissa

Rehbinderin mukaan jo siinä vaiheessa, kun 

keisari päätti 1 ja 2 ruplan seteleiden uusi-

misesta tämän ajatuksena oli myös kopeek-

kaseteleiden uusiminen. Kaikkien seteleiden 

uusiminen samanaikaisesti olisi kuitenkin 

ollut liian mittava operaatio, ja setelit uu-

sittiin siksi asteittain. Rehbinder oli varma, 

että kun hän näyttäisi uusitut ruplasetelit 

keisarille, tämä palaisi aikaisempaan aja-

tukseensa myös kopeekkaseteleiden uusi-

misesta. Uusimalla myös kopeekkasetelit 

seteleille saataisiin yhtenäinen ulkoasu, 

Kuva 3. Kuvan 2 esittämällä laatalla painettu 2 ruplan setelin lomake, jossa molemmista vuosiluvuista on 
poistettu kolmas numero. Laattaa käytettiin setelilomakkeiden painamiseen toukokuusta 1823 lähtien.

Kuva 4. Johan Robert Liliuksen allekirjoitus, joka pankin johtokunnan pöytäkirjan mukaan sisältyi  
8 000 seteliin vuonna 1822. 
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eikä tavalliselle kansalle syntyisi erehdyk-

siä. Toisaalta setelit saataisiin kustannuste-

hokkaasti valmistettua Pietarissa, kun siellä 

oli jo huoneisto vuokrattuna ja ammattilaiset 

käytettävissä. 

Rehbinderin ajatuksena oli käynnistää ko-

peekkaseteleiden valmistus välittömästi rup-

laseteleiden valmistuttua, mikä vähentäisi 

kustannuksia, kun Suomen Pankin vuok-

raaman huoneiston sopimusta voitaisiin 

jatkaa samoin kuin painotöitä. Rehbinder 

tiedustelikin senaatin talousosaston vara-

puheenjohtajalta Carl Erik Mannerheimilta 

helmikuussa 1823, miten asiassa olisi paras 

edetä. Mannerheimin puolestaan tiedustel-

lessa asiaa sekä senaatin valtiovarainva-

liokunnan puheenjohtaja A. H. Falck että 

Suomen Pankin johtokunta suhtautuivat sii-

hen myönteisesti. Edellytyksenä oli kuiten-

kin, että seteleiden vaihtoon ryhdyttäisiin 

vasta siinä vaiheessa, kun niitä olisi riittävästi 

valmiina, eikä pankin rahastoihin syntyisi 

liikaa painetta.

Myönteisten lausuntojen jälkeen kysymyk-

sen käsittely eteni nopeasti ja maaliskuussa 

1823 Rehbinder ilmoitti keisarin päätöksestä 

uusia myös kopeekkasetelit. Samassa yhtey-

dessä Rehbinder tiedusteli pankin johtokun-

nalta uudentyyppisten kopeekkaseteleiden 

tarvittavia määriä. Johtokunta piti sopivana 

määränä yhtä miljoonaa ruplaa kullekin se-

teliarvolle eli 5 miljoonaa kappaletta 20 ko-

peekan seteliä, 2 miljoonaa 50 kopeekan ja 

1,33 miljoonaa 75 kopeekan seteliä. 

Ilmoittaessaan keisarin päätöksestä 

Rehbinder esitti pankin johtokunnalle, että 

painotyöstä ja paperista vastaisivat samat 

Dericker ja Neijer sekä Kühner kuin rupla-

seteleiden tapauksessa. Dericker kuitenkin 

kuoli lokakuussa 1823, ja Rehbinder löy-

si hänen tilalleen Derickerin apen, Georg 

Schneiderin. Hän oli vävynsä tavoin 10. luokan  

Kuva 5. Liikkeeseen laskettavien kopeekkaseteleiden numerointi aloitettiin numerosta 1001. 75 kopee-
kan seteli vuodelta 1824 numerolla 1000 oli siten eräänlainen koekappale pankin arkistointitarpeisiin. 
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virkamies painolaitoksessa. Hän valmis-

ti myös edellä ruplaseteleiden yhteydessä 

mainitut kaksi numerointikonetta.

Kopeekkasetelilomakkeiden lähetyksistä 

Pietarista Suomen Pankkiin käytiin saman-

laista kirjeenvaihtoa kuin ruplaseteleiden 

tapauksessa. Yksi suuri erä kopeekkasete-

leitä lähetettiin elokuussa 1824. Se koostui 

11 laatikosta 50 kopeekan, 13 laatikosta 75 

kopeekan ja 5 laatikosta 20 kopeekan sete-

leiden arkkeja. Kussakin laatikossa oli kaksi 

2 500 arkin pakettia kunkin arkin sisältäessä 

16 seteliä. Pietarista toimitettiin myös sete-

leiden vuosiluvun ja sarjanumeron nume-

roinnissa käytetyt laitteet.

Uusia rupla- ja kopeekkasetelityyppejä 

koskenut projekti onnistui päätöksenteki-

jöiden mukaan erinomaisesti. Sen seurauk-

sena palkittiin sekä Pietarissa painamista 

valvonut ja kuljetuksia Helsinkiin järjestä-

nyt valtiosihteerin viraston virkamies että 

Pietarin setelipainon 10:nnen luokan valtion 

virkamiehet Kühner, Neijer ja Schneider, kun 

painourakka oli saatu päätökseen vuon-

na 1825. Valtiosihteerin viraston virkamies 

ei ollut ottanut vastaan kuukausikorvausta, 

ja hänet palkittiin omasta pyynnöstään 10 

vuoden korottomalla 15 000 ruplan lainalla, 

joka myöhemmin keisarin käskystä annettiin 

anteeksi melkein kokonaan. 

Mainitut kolme Venäjän valtion virkamies-

tä palkittiin jalokivisormuksilla lomakkeiden 

valmistuksessa osoitetusta taidosta ja toime-

liaisuudesta. Kullekin myönnettiin vuonna 

1826 Pyhän Annan 3. luokan ritarimerkki. 

Suomen Pankin vuoden 1840- 
tyypin seteleiden ja obligaatioiden 
painaminen Pietarissa

Venäjän keisari Nikolai I päätti Venäjän 

rahareaalisaatiosta 1.7.1939 annetulla ju-

listuksella, jonka mukaan hopearahasta 

tuli ainoa laillinen arvonmitta Venäjällä. 

Rahareaalisaatio koski myös Suomea osana 

Venäjää. Keisarin päätöksellä asetettiin kaksi 

toimikuntaa valmistelemaan sen toimeenpa-

noa Suomessa ja niiden molempien puheen-

johtajaksi nimitettiin silloinen Turun ja Porin 

läänin maaherra Lars Gabriel von Haartman. 

Yhtenä osana suuriruhtinaskunnan ra-

haolojen uudelleenjärjestelyjä muutettiin 

Suomen Pankin organisaatiota, ja pankki 

sai oikeuden laskea liikkeeseen hopeakattei-

sia talletusseteleitä ja obligaatioita. Keisarin 

Suomea koskeneiden päätösten aikaan von 

Haartman, joka tuolloin oli Pietarissa ja ni-

mitettiin senaatin valtiovaraintoimikunnan 

päälliköksi, sai tehtäväkseen ryhtyä toimen-

piteisiin 3–25 ruplan arvoisten seteleiden 

sekä 300 ja 900 ruplan arvoisten obligaa-

tioiden aikaansaamiseksi.

Von Haartman sopi Venäjän valtiovarain-

ministeri Georg Kankrinin kanssa setelei-

den valmistuksesta Pietarin setelipainossa 

ja nimesi Suomen Pankin johtokunnan jä-

senen Samuel Verner von Troilin valvo-

maan valmistelevia toimenpiteitä. Lisäksi 

von Haartman sopi taiteilija Johan Müllerin 

kanssa seteleiden ja obligaatioiden ulkoasun 

sekä paperin vesileimojen suunnittelusta 

toukokuussa 1840.

Ensimmäinen tilauserä käsitti 300 000 

seteliä ja se koostui seuraavista määristä:  

150 000 3 ruplan, 80 000 5 ruplan, 50 000 

10 ruplan ja 20 000 kappaletta 25 ruplan 

seteliä. 300 ruplan määräisiä obligaatioita 

tilattiin 3 500 kappaletta ja 900 ruplan mää-

räisiä 1 000 kappaletta. 

Vuoden 1840 setelimallin 3 ruplan se-

teli oli samankokoinen kuin vuoden 1822 

tyypin 1 ruplan seteli, 5 ruplan seteli puo-

lestaan samankokoinen kuin vuoden 1822 

tyypin 2 ruplan seteli. 10 ruplan seteli  oli 

samankokoinen kuin Venäjän 25 ruplan se-

teli ja 25 ruplan seteli samankokoinen kuin 

Venäjän 50 ruplan seteli. Käyttämällä jo ole-

massa olevia setelikokoja voitiin soveltaa 
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suurtuotannon etuja, eikä ollut tarvetta 

suunnitella uusia arkkikokoja.

Pietarin setelipaino ilmoitti lokakuussa 

1840, että ensimmäinen erä 3 ja 5 ruplan se-

teleitä sekä 300 ruplan obligaatioita oli haet-

tavissa Pietarista. Pankin johtokunta päätti 

lähettää kassanhoitaja Eric Bornin nouta-

maan seteleitä. Hänen mukaansa lähetettiin 

numeronpainaja Erik Johan Malmströmin 

harjoittelemaan setelinumeron painamista 

paikan päällä. Kun kaikkia neljää seteliarvoa 

oli painettu, von Haartman toimitti yhden 

kappaleen kutakin arvoa Venäjän keisarille 

sekä valtiovarainministeri Kankrinille.

Ensimmäisen setelitilauksen valmistut-

tua von Haartman näki perustelluksi pal-

kita projektin vastuullisia samaan tapaan 

kuin 1820-luvulla oli tehty. Nyt palkkiot 

eivät sisältäneet jalokivisormuksia eivätkä 

kunniamerkkejä, vaan Suomen Pankin va-

roista käytettiin keisarin päätöksellä summa, 

jonka von Haartman katsoi tarkoituksenmu-

kaiseksi. Talletusseteleiden valmistamisesta 

palkittiin valtiosihteerin viraston kirjel-

män mukaan kemisti Klein, paperimestari 

Mertens ja typografi Miller. Viime mainitun 

kohdalla oli ilmeisesti kirjoitusvirhe, ja ky-

seessä oli todennäköisesti edellä mainittu 

Johan Müller. 

Vuonna 1854 tuli ajankohtaiseksi painaa 

lisää setelilomakkeita, kun alun perin vuo-

sina 1840–42 painettu varasto oli pääosin 

käytetty. Von Haartman katsoi kirjeessään 

johtokunnalle huhtikuussa 1854 sopivaksi 

määräksi 500 000 3 ruplan, 300 000 5 rup-

lan, 200 000 10 ruplan ja 300 000 kappaletta  

25 ruplan seteleitä. Von Haartman järjes-

ti ministerivaltiosihteerin myöntymyksellä 

Pietarissa toimivan keisarin passitoimitus-

kunnan ensimmäisen sihteerin, everstiluut-

nantti P. G. Grenqvistin valvomaan seteleiden  

valmistusta. 

Von Haartman oli kiinnittänyt huomiota 

siihen, ettei aikaisemman painoksen seteli-

paperi ollut riittävän kestävää, ja vesileima 

oli epäselvä. Tämän takia hän piti toivotta-

vana, että uusi painos painettaisiin samalle 

paperille kuin Venäjän luottosetelit. Lisäksi 

seteleihin tulisi hänen mielestään painaa 

niissä jo olevien kätkettyjen merkkien lisäksi 

sellaisia tuntomerkkejä, että kassanhoitajat 

voisivat välittömästi erottaa väärän setelin 

aidosta. Siksi hän pyysi pankin johtokuntaa 

lähettämään Pietariin henkilön, joka voi-

si siellä neuvotella laattojen muuttamisesta 

niin, että niihin voitaisiin lisätä väärennök-

sien erottamista helpottavia tuntomerkke-

jä. Johtokunta nimesi tehtävään sihteerin ja 

myöhemmän johtokunnan jäsenen August 

Törnqvistin. Toukokuun alussa everstiluut-

nantti Grenqvist saattoikin ilmoittaa pan-

kin johtokunnalle, että von Haartmanin 

toiveiden mukaiset muutokset tehtäisiin 

painolaattoihin ja setelipaperiin. Hän ei 

kuitenkaan yksilöinyt väärennöksien erot-

tamista helpottavia tuntomerkkejä, eikä se-

teleihin jo sisältyneitä kätkettyjä merkkejä 

yksilöinyt myöskään von Haartman omassa 

kirjeessään. Ne jäävät tässä vaiheessa tule-

van tutkimuksen varaan.

Myöhemmin toukokuun lopulla Grenqvist 

ilmoitti, että kaikki toimenpiteet seteleiden 

tuotannon käynnistämiseksi oli tehty, mutta 

määräksi oli Venäjän valtiovarainministerin 

kanssa sovittu 850 000 kappaletta. Määrä oli 

ilmeisesti käytettävissä olevan kapasiteetin 

takia selvästi pienempi kuin von Haartmanin 

esityksessä. Kustannukseksi Pietarin seteli-

painon kanssa sovittiin 2 kopeekkaa seteli-

lomakkeelta, joka nykyrahassa vastaa noin 

40 eurosenttiä. Pienet valmistusmäärät luon-

nollisesti korottivat yksikköhintaa. Setelit 

olivat valmiina noudettaviksi Pietarista  

lokakuussa 1854.
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Lopuksi

Suomen Pankin liikkeeseen laskemia sete-

leitä painetaan nyt jo kolmatta vuosisataa. 

1800-luvulla ne painettiin lähinnä ulko-

mailla, 1900-luvulla pääosin Suomessa ja 

kuluvalla vuosisadalla jälleen alkuvaihet-

ta lukuun ottamatta ulkomailla. Merkittävä 

osa 1800-luvun ulkomaisesta painamisesta 

tapahtui Pietarissa, aina vuodesta 1822 läh-

tien 1860-luvulle asti. Varsinkaan ulkomail-

la painetuista seteleistä ei ole vielä kaikkea 

tietoa julkaistu, vaan arkistoista löytyy edel-

leen mielenkiintoisia yksityiskohtia. Tässä 

artikkelissa on käsitelty kolmea tällaista nu-

mismaattisesti kiinnostavaa seikkaa: kesken 

ruplasetelilomakkeiden painamista tapahtu-

nutta painolaattojen muutosta vuonna 1823, 

yhtä aikaisemmin tuntematonta seteleiden 

allekirjoittajaa ja vuoden 1840 tyypin setelei-

den paperiin ja laattoihin tehtyjä muutoksia 

vuonna 1854. Tällaisia uusia yksityiskohtia 

löytyy varmasti myös tulevaisuudessa. 
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Kristoffer Baijerilaisen (1440−1448) Turun 
aurto Tukholman saaristossa sijaitsevasta 
Djuröstä

1 MISAB huutokauppa 37, nro:t 14−15 & nro 47.

2 MISAB huutokauppa 37, nro 16.

3 Jonsson, E. 2014:33, taulukko 3.

Eeva Jonsson

MISAB:in (Myntauktioner i Sverige AB) huu-

tokauppaluettelossa nro 37 (2. lokakuuta 

2021) on mukana mielenkiintoinen 30 ruot-

salaista rahaa käsittävä kokonaisuus. Rahat 

on merkitty viitteellä ”ex. Djurö”. Vanhimmat 

näistä ovat Eerik Pommerilaisen (1396−1439) 

ja nuorin Kustaa I Vaasan (1523−1560) ajal-

ta.1 Kuolinpesän kertoman mukaan koko-

naisuuteen kuuluvat rahat ovat löytyneet 

tilalta, joka sijaitsee Djurössä Tukholman 

saaristossa. Osa rahoista on ilmeisesti kuu-

lunut kätköön ja osa on tilalta tulleita irto-

löytöjä. Valitettavasti enää ei ole tiedossa, 

mitkä rahat ovat peräisin kätköstä. Kaikki 

Djurön kokonaisuuteen kuuluvat rahat ve-

dettiin myynnistä viime hetkellä kirjoittajalle 

tuntemattomasta syystä.

Yksi Djurön rahoista on poikkeukselli-

sen mielenkiintoinen: Kristoffer Baijerilai-

sen (1440−1448) Turun aurto.2 (Kuva 1). 

Kristoffer Baijerilaisen Turun aurtot ovat 

maalöydöissä erittäin harvinaisia. Ennen 

Djurön löytöä niitä on tunnettu vain kah-

desta kätköstä: toinen on Suomen Lapista, 

Alatornion Oravaisensaaren kätköstä (kät-

ketty vuoden 1441 jälkeen)3, toinen on 

Kuva 1. Kristoffer Baijerilaisen Turun aurto Upplannin Djuröstä. MISAB huutokauppa 37, nro 16. 
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Ruotsin Upplannista, Biskopskullan kirkosta 

löytyneestä kätköstä (kätketty vuoden 1465 

jälkeen)4. 

 Jonas Rundberg (2005) on julkaissut lei-

masintutkimuksen aurtoista, jotka on lyöty 

Ruotsissa vuoden 1440 ja 1470-luvun lopun 

välisenä aikana. Leimasintutkimus on yksi 

numismaattisen perustutkimuksen keskeisis-

tä menetelmistä rahojen paino- ja pitoisuus-

tutkimuksien ja löytöjen levintäanalyysien 

ohella. Leimasimia analysoimalla voidaan 

esimerkiksi tehdä johtopäätöksiä siitä, mi-

ten laajamittaista rahanlyönti on ollut, ja 

miten hyvin se on organisoitu. Kristoffer 

Baijerilaisen (1440−1448) aikana rahaa lyö-

tiin Turussa ja Tukholmassa. Rundberg on 

rekisteröinyt 61 aurtojen lyömiseen käy-

tettyä leimasinta Tukholmasta Kristoffer 

Baijerilaisen ajalta, kun taas kaikki tunne-

tut Turun aurtot on lyöty yhdellä ainoalla 

leimasinparilla.5

Ruotsalaiset kätköt sisältävät siis vain yh-

den Kristoffer Baijerilaisen aikana lyödyn 

Turun aurton, kun taas Tukholmassa lyö-

tyjä aurtoja on kätköissä kokonaiset 261 

kappaletta.6 Olemassa olevan materiaalin 

perusteella voi vetää vain sellaisen johtopää-

töksen, että rahanlyönti Turussa Kristoffer 

Baijerilaisen aikana on ollut lyhytaikaista 

ja vaatimatonta. Rundbergin leimasintutki-

mus ei vastaa kysymykseen, lyötiinkö ra-

hat Kristofferin hallituskauden alussa vai 

lopussa. Kjell Holmbergin tulkinnan mu-

kaan aurtot olisi lyöty Kristoffer Baijerilaisen 

kruunaamisen yhteydessä ja niitä voisi siten 

tavallaan verrata muistorahoihin.7

4 Jonsson, E. 2014:35−36, taulukko 5.

5 Rundberg 2005:35.

6 Jonsson, E. 2014:59.

7 Rundberg 2005:19−20; Holmberg 2009:86−87.

8 Wiséhn 2005:10.

Holmbergin hypoteesia ”muistorahoista” 

voi kommentoida toteamalla, että Ruotsin 

ensimmäinen virallinen juhlaraha lyötiin ta-

san 300 vuotta sitten, vasta vuonna 1721 

Fredrik I:n hallitusaikana. Tuolloin tuli ku-

luneeksi 200 vuotta Kustaa Eerikinpojan 

(Kustaa Vaasan) vapaussodasta, joka käytiin 

vuosina 1521−1523, ja joka johti Kalmarin 

unionin hajoamiseen. Tämän jälkeen juh-

la- ja muistorahoja on lyöty Ruotsissa sään  - 

nöllisesti merkittävien tapahtumien yhtey-

dessä.8 Juhla- ja muistorahat ovat toisin 

sanoen ruotsalaisessa kulttuuri yhteydessä 

paljon 1400-lukua myöhäisempi ilmiö. Siksi 

Holmbergin hypoteesi Kristoffer Baijerilaisen 

kruunaamisen yhteydessä lyödyistä ”muisto-

rahoista” vaikuttaa kaukaa haetulta. Herää 

myös kysymys, miksi näitä ”muistorahoja” 

olisi lyöty Turussa?

Kirjoittaja on tuntiopettaja Tukholman yliopis-

ton numismaattisessa tutkimusryhmässä, osa-

aikainen antikvaari Tukhol man Talousmuseon 

– Kuninkaallisen Rahakabi netin kokoelmissa 

sekä jatko-opiskelija Turun yliopiston arkeologian  

oppiaineessa. Väitöskirja käsittelee rahantuontia 

Saksasta Ruotsiin viikinkiajalla. 

Lähteet:

MISAB huutokauppa 37. Myntauktioner i Sverige 

AB. 

Holmberg, Kjell 2009: Karl Knutssons penningar 

från Åbo. Teoksessa Opus mixtum. Uppsatser 

kring Uppsala universitets myntkabinett. Toim. 

Harald Nilsson. Uppsala: Studia Numismatica 

Upsalensia 4, 85−94.  

Jonsson, Eeva 2014: Åbomynt i nordiska fynd 

samt en analys av myntningen i Åbo under 

Karl Knutsson Bonde – en numismatisk studie.  
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[Turun rahat pohjoismaisissa löydöissä sekä 
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Mauritz Hallbergin kokoelmajulkaisun ensimmäinen osa ilmestynyt

Valtioneuvos Mauritz Hallberg (1851–

1924) on yksi Suomen numismatiikan 

historian merkittävimmistä keräilijöis-

tä. Hän oli myös perustamassa Suomen 

Numismaattista Yhdistystä vuonna 1914. 

Hänen laaja raha- ja mitalikokoelmansa 

lahjoitettiin Pohjanmaan museolle vuon-

na 1956. Sitä on sen jälkeen täydennetty, 

ja rahat ovat vuodesta 1982 olleet yleisön 

nähtävillä. Rahakokoelmasta julkaistiin 

samassa yhteydessä kuvittamaton mo-

niste. Kokoelmaan kuuluvia mitaleita ei 

sen sijaan ole tähän saakka nähty julki-

suudessa.

Hallbergin kiinnostus keräilyssä suun-

tautui Suomen rahahistoriaan ja mitalei-

hin. Käytännössä tämä tarkoitti Ruotsin 

ja Venäjän rahoja sekä mitaleita, jotka 

liittyivät suomalaissyntyisiin tai Suomessa 

vaikuttaneisiin henkilöihin sekä tapahtu-

miin Suomen alueella. Hallberg julkaisi 

itse tutkimuksen Turussa lyödyistä ra-

hoista sekä luettelon Suomeen liittyvistä 

henkilömitaleista. Molemmat perustuivat 

osin hänen omiin kokoelmiinsa, mutta 

ne eivät olleet kokoelmajulkaisuja sanan 

varsinaisessa merkityksessä.

Hallbergin kokoelma esitellään nyt 

ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan 

kaksiosaisessa jul kaisussa. Ensimmäi nen 

osa keskittyy mi taleihin, toisessa osassa 

julkaistaan ko koel man rahat. Molemmat 

osat ovat kuvitettuja. Juuri ilmestynees-

sä ensimmäisessä osassa esitellään lähes 

900 mitalia, kaksoiskappaleita lukuun ot-

tamatta kuvien kera. Kirja on Pohjanmaan 

museon julkaisema, ja se on nyt saatavil-

la yhdistyksen kirjamyynnin kautta. Uusi 

kirja on kovakantinen ja siinä on 230 

sivua, ja sen hinta on 30 euroa.

Kaikki kirjatilaukset voi tehdä säh-

köpostilla Juha Hyötyläiselle jumailhy@

gmail.com. Tilaukseen lisätään postiku-

lut, jotka ovat 7 €. Seitsemän euron posti-

kuluun eli samaan pakettiin mahtuu jopa 

4 kirjaa. Vahvistamme kuitenkin postiku-

lun tilauksen yhteydessä. Kirjat voi myös 

noutaa SNY:n toimistolta Maneesikadulta.
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H U U T O K A U P P A

Suomen Numismaattinen Yhdistys r.y. 
järjestää huutokaupan

lauantaina 20. päivänä Marraskuuta 2021
klo 12.00 Balderin salissa,

Aleksanterinkatu 12 A, Helsinki.
Huutokauppakohteet ovat nähtävänä klo 

10.30 alkaen.
Kahvio on auki tilaisuuden aikana. 

А У К Ц И О Н

A U K T I O N

Numismatiska Föreningen i Finland
håller auktion 

lördagen den 20 november 2021 kl. 12 
i Balders sal, Alexandersgatan 12 A, 

Helsingfors.
Objekten finns till påseende från kl. 10.30.

Kaféet är öppet.

A U C T I O N

Аукцион Нумизматического Общества 
20-го Ноябрь 2021 г. начнётся в 12 часов. 
Адрес Aleksanterinkatu 12 A, Хельсинки.

Просмотр лотов аукциона с 10.30.

The auction of the Finnish Numismatic Society 
will be held on saturday the 20th of November

2021. The auction will start at 12 o`clock 
precisely at address Aleksanterinkatu 12 A, 

Helsinki. The items are displayed for
Кафе работает во время аукциона. inspection from 10.30 am.

Café will be open during the auction.

T E R V E T U L O A   – V Ä L K O M M E N - W E L C O M E

Д О Б Р О   П О Ж А Л О В А Т Ь

Huutokauppa 421 Auktion



   
Postitse toimitettavat kirjalliset tarjoukset toimitetaan huutokaupanhoitajalle  19.11. klo 18.00 
mennessä  osoitteella: 
Skriftliga anbud, som skall vara hos auktionsförrättaren  senast den 19 November  kl.18  sändes 
under adress:  
Mailed bids should arrive by the 19th of November at 6 PM Finnish time to our address: 
 

SNY 
Janne Söderholm    e-mail: auctions@snynumis.fi 
Maneesikatu 2 b A 201    Puhelin 050 577 0301  Telefon 
00170 Helsinki 
 
Puhelimitse tai sähköpostilla toimitettavien kirjallisten tarjouksien tulee olla perillä viimeistäin  
19.11. klo 18.00 mennessä. 
Skriftliga anbud med e-post eller i telefonen skall vara hos auktionsförrättaren  senast den 19 
November kl.18   
Email and telephone bids should be transferred by the 19th of November at 6 PM Finnish time  
 
Huutokauppaohjelman kautta tulevien tarjousten tulee olla perillä viimeistään 20.10.2019 klo 10.00 
mennessä, jonka jälkeen tarjousten ei ole enää mahdollista ohjelman kautta. 
Anbud till auktionsprogrammet skall anlända senast den 20 November kl 10.00. Det är inte möjligt 
att sända anbud efter detta till programmet. 
Bids transferred using our auction programme should be ready by the 20th of November at 10 
o´clock precisely. The programme will not accept any new bids after that time.   
   
Tavattavissa  / Anträffbar                            arkisin / vardagar  klo / kl  10.00 – 18.00  
   
Huutokaupassa luovutamme kohteet kassalta vain maksusuoritusta vastaan. Kohteet, jotka 
halutaan maksaa huutokauppapäivää myöhemmin, voidaan noutaa toimistostamme sopimuksen 
mukaan maksusuoritusta tai suoritettua laskua vastaan. Kohteiden ostaja menettää oikeuden 
ostamiinsa kohteisiin ellei hän ole suorittamut kohteiden maksua 20 päivän sisällä huutokaupasta, 
kirjallisten tarjousten osalta laskun päiväyksestä tai postiennakkolähetyksen lähetyspäivästä 
lukien. 
 
Innan objekten kan överlämnas från kassan, de skall vara betalade. Objekt, som önskas betala 
senare än auktionsdagen, kan hämtas från kontoret efter överenskommelse mot betalningsbevis. 
Assurerade försändelser till Sverige har numera ett maximibelopp på 1000 €. Objekten som har 
högre värde än detta måste hämtas från auktionsplatsen eller kontoret. Om objekten är inte 
betalade inom 20 dygn efter auktionen förlorar köparen sina rättigheter till de inköpta objekten 
räknat från auktionsdagen, gällande skriftliga anbud från räkningens datum eller 
postförskottbrevets datum.  
 
Before lots are handed to buyers they must be payed to full amount. If you wish to settle the invoice 
later than the auction day, the lots may be obtained from our premises showing a settled  invoice. If 
a buyer fails to pay during 20 days after the auction day the buyer loses all rights to the auctioned 
items, for absentee bids starting from the date of invoice.  
 
Чтобы получить лоты они должны быть оплаченными. Хотите ли платить лоты попозже, 
они остаются у нас и их можно собрать у офиса. Покупатель потеряет свой права на 
выкупленных лотов если они не оплачены в теченье 20 дней с дня аукциона, у заочных 
ставок с даты инвойса. 
 
Huutokauppasäännöt ja tarkemmat huutokauppaehtomme ovat nähtävissä 
kotisivuillamme snynumis.fi. ja julkaistu lehtemme aiemmissa numeroissa. 

















































































 Luettelossa mainitut hinnat ovat lähtöhintoja.  
 Huomioi 16 %:n (sis. alv) ostajanmaksu saavutettuun hintaan ! 
 De i listan angivna priserna är minimipriser i euro.  
 Observera, att 16 % (inkl. mvs) tillkommer på klubbat pris ! 
 Prices shown are starting prices in euro.  
 Please note that 16 % (incl. VAT) will be added to the prices realized ! 

 
MINIMIKOROTUKSET    •    MINIMIFÖRHÖJNINGAR    •    MINIMUM INCREASES
     
                                -  100 €    =     5 € 1000 €    -   5000 €  =         50 € 
               100 €  -  500 €    =   10 €      5000 €    -  =    100 € 
               500 €  - 1000 €    =   20 €              
 

Kirjallisten tarjousten tulee noudattaa tätä asteikkoa. Skriftliga anbud bör iaktaga 
motsvarande intervaller. Mailed bids should be written according to this scale.  

 
KUNTOLUOKITUS • KVALITETSBETECKNINGAR • GRADES OF PRESERVATION 

 
00 Kiiltolyönti / Spegelglans / Proof 
 
0 Virheetön, täysin leimakiiltoinen  / Felfritt exemplar med stämpelglans  / Faultless and uncirculated 

Virheetön, ei pienintäkään taitosta / Felfritt helt utan vikningar / Faultless without folds 
 
01 Ei kulumisen jälkiä, pinta ehjä, leimakiiltoinen, mutta raha voi olla tummunut / Inga spår av 

förslitning, ytan oskadd med stämpelglans, men möjligen med mörk ton / No traces of wear, 
surface undamaged but the coin may possibly be darkly toned 
Kerran taitettu, puhdas paperi / En vikning, sedelpappret rent / Paper as new but with one fold 

 
1+ Korkeimmissa kohdissa hyvin pieniä käsittelyn jälkiä, muuten yksityiskohdat terävät / Trots små   

spår av hantering detaljernas skärpa oförändrad  / Minimal traces of wear only in the highest details 
Kahdesti taitettu, paperi vielä kova / Två vikningar, sedelpappret ännu friskt / Folded two times, 
paper still remainds new 

 
1 Tasaisesti kulunut korkeimmista kohdista, lähes kaikki yksityiskohdat selvät / Jämnt förslitet, 

nästan alla detaljer tydliga / Even wear over the highest parts, most details clear 
Useammin taitettu, paperi vielä ehjä, mutta pehmeähkö / Flera vikningar, pappret felfritt men 
börjar mjukna / More folds, paper smooth but undamaged 

 
1? Kulunut, yksityiskohdat epäselvät / Förslitet, detaljer otydliga / Weared, details start to wanish  

Useita taitoksia, keskellä usein reikä, repeytymiä, paperi pehmeä / Många vikningar, pappret mjukt 
med ev. hål, riss osv. / Many folds, paper soft, often with a central hole 

 
2        Huomattavan kulunut, teksti pääosin vielä luettavissa / Kraftigt förslitet, texten ännu läsbar       
 A poor example but text still visible for the most part 

Repaleinen tai paloja puuttuu, likainen / En trasig och smutsig sedel, delar kanske fallit bort / 
Teared and untidy, even small parts missing 
 

****************************************************************** 
Kohteet seuraavaan huutokauppaan 19.2.2021 on toimitettava huutokaupanhoitajalle 21.1.2022 
mennessä. 
Objekten till följande auktion den 19 februari 2022 bör inlämnas till auktionsförrättaren senast 
den 21 januari 2021. 
Objects intended to be sold at the following auction the 19th of February 2022 should be 
commissioned by the 21th of January 2022.    
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AUCTION TERMS OF THE FINNISH NUMISMATIC SOCIETY 

These terms and conditions apply to the purchase of items at the auctions of the Finnish 
Numismatic Society (FNS) between a participant and the Finnish Numismaticc Society. 
These terms and conditions shall also apply to the bidder at the auction and to the issuer of 
the purchase order.  

1. Participation right 

2. Signing up for auction 

3. Placing a bid 

4. Placing a written bid 

5. Bidding at auction 



6. Realization of the trade 

7. Acceptance of the highest bid 

8. Prolonging of bidding time 

9. Buyers´s premium 

10. Paying for the lots and redemption 



11. Right to changes and removal of lots from the auction list. 

12. Ownership right 

13. Auction list terms 

14. Reclamation claims 

15. Unsold lots 



16. Use of auction photographs 

17. Disputes 

In the event of any unclarity between the different language versions of these 
Terms, the Finnish language version shall be decisive.  

































SYNTYMÄVUOTENI KOLIKOT  

 
VUOSILAJITELMAT NYT SAATAVILLA  

KÄTEVÄSSÄ PAKKAUKSESSA 

Lahjaksi valmistuneelle tai syntymäpäiviään viettävälle… 
Tupaantuliaislahjaksi tai muuten vain nostalgiahengessä… 

 

Kaikki löytyy 1864 – 2021! 

 Tilaukset ja lisätiedot 
www.vuosisarjat.fi 
tilaukset@atlaspoint.fi 

MYYDÄÄN 

Tarjousten perusteella harvinaisuuksia 

40 kpl peräkkäisen sarjanumeron sarja 
1 mk 1963 tähtiseteleitä,  
A0723769* - A0723808* 
Kokonaisuutena erittäin harvinainen. 
 
Kytäjän kartanon poletit ja historiaa 
tauluun kerättynä. 

timo.ruotsalainen@atlaspoint.fi 
P. 0500-572712 



Etsimme jatkuvasti rahoja, mitaleita tai  
kunniamerkkejä myytäväksi 
huutokauppoihimme.
Voit jättää rahoja, mitaleita tai kunniamerkkejä Suomen Numismaattiselle Yhdis-

tykselle myyntiin edullisesti. Provisiomme on ainoastaan 10 % myyntisummasta ja 

4 € rivimaksu. Kuvattavista kohteista emme peri erillistä korvausta. Huutokaupat 

4 kertaa vuodessa Balderin Salissa Senaatin-

torin varrella Helsingissä. Lisäksi nettihuuto-

kauppoja useita kertoja vuodessa.

Jatkuva sisäänjättö, ota yhteyttä niin sovi-

taan tapaamisesta sinulle sopivana ajan- 

kohtana. Samalla voit selvittää maksutta  

kohteesi arvon. Olemme Pohjoismaiden  

suurin toimija sekä alan paras asiantuntija  

jo yli 100 vuoden kokemuksella. Huutokaup-

pojemme kautta tavoitat suuren ja kansain- 

välisen ostajakunnan.

We are searching lots for 
our auctions
Sell your coins, bank notes, medals and honours in 

Finnish Numismatic Society’s auctions.

Commission in our sales is only 10 % from the hammer 

price + 4 € fee for each lot. We don’t charge more for 

photographed lots in our magazine. 

The auctions are held 4 times a year in Balderin Sali, 

in Aleksanterinkatu Helsinki. 

You can leave your numismatic objects to us any time. 

Just book an appointment with our auction manager. 

At the same time you get a good valuation for your 

collectibles. Our customer base is large, international 

and experienced. We are the largest numismatic soci-

ety in the Nordic Countries and have been working in the field for 100 years.  

Lisätietoja/information 
Suomen Numismaattinen Yhdistys
Finnish Numismatic Society 

Marko Salonen
Toiminnanjohtaja
050 588 1105

auctions@snynumis.fi
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