
  

 

Hei, 

Vuoden 2022 ensimmäisessä jäsenkirjeessä käsittelemme yhdistyksen 
huutokauppaa n:o 422, muutoksia yhdistyksen toimihenkilöissä, yhdistyksen 
webinaareja, uutta mitaliaiheista kerhoa, saatavilla olevia kirjoja sekä yhdistyksen 
tapahtumia alkuvuoden aikana.  

Yhdistyksen toimitilat ovat auki normaalisti huutokauppakohteiden jättämistä ja 
hakemista varten arkipäivisin 10-18. Helmikuun huutokauppa järjestetään 
koronatilanteen vuoksi vain nettihuutokauppana. Samoin kerhotapaamiset tammi-
helmikuussa järjestetään vain etätapaamisina. 

Huutokaupanhoitajan yhteystiedot löytyvät oheisesta linkistä:  

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

 

  



Huutokauppa 422. avataan 4.2.2022 
SNY:n huutokauppa 422. avataan etähuudoille 4.2.2022. Huutokauppaan voi 
osallistua oheisen linkin kautta: LINKKI.  

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

  
KOHDE 233: 2€ Monaco ”Grace Kelly” 2007 – BU 
  
Kahden euron erikoisrahojen keräily on suosittua Euroopassa. Yhteensä erilaisia 2 
euron erikoisrahoja on ilmestynyt yli 500 erilaista. Pääosin erikoisrahat ovat edullisia 
ja keräilijän kohtuukustannuksilla saatavissa. SNY:n tietopankista löytyy lista kaikista 
erikoisrahoista julkaisujärjestyksessä: 
https://tietopankki.snynumis.fi/eurot/eurokolikot/2e-kayttojuhlarahat/ 
  
Arvokkain kahden euron erikoisrahoista on vuonna 2007 julkaistu ”Grace Kelly” – 
aiheinen juhlaraha. Sen lyöntimäärä on vain 20 001. Katso oheisen linkin kautta 
lisätietoja rahasta 
https://tietopankki.snynumis.fi/2e-juhlarahat/25-vuotta-ruhtinatar-gracen-kuolemasta/ 
  
Grace Kelly oli yhdysvaltalainen näyttelijä ja Monacon ruhtinatar. Hän esiintyi muun 
muassa Alfred Hitchcockin elokuvissa Täydellinen rikos ja Varkaiden paratiisi, Kelly 
menehtyi auto-onnettomuudessa saamiinsa vammoihin vuonna 1982. Kolikko on 
suunniteltu kuoleman 25. vuosipäivän kunniaksi.  
  
Grace Kelly aiheinen Monacon 2€ juhlaraha on halutuin ja arvokkain 2 euron 
juhlaraha, jonka arvo on viime vuosina ollut reippaassa nousussa. 
  
Kohteen laatuluokka on BU (Brilliant Uncirculated), sen mukana on alkuperäinen 
kotelo ja lähtöhinta on 1.200 €. 
  

  
  



KOHDE 40: Partaveropoletti – Venäjä, 1705 
  
Venäjällä otettiin käyttöön partavero vuonna 1698. Parta oli Venäjällä 1600-luvulla muotia, 
kun taas länsimainen muoti kuitenkin korosti sileää leukaa. Keisari Pietari Suuri halusi 
länsimaistaa Venäjää ja kielsi alamaisiltaan parran käytön. Täyttä kieltoa ei kuitenkaan 
pidetty hyvänä, ja se kumottiinkin pian. Tilalle tuli partavero. Köyhiltä vero oli kopeekan tai 
pari, rikkailta jopa useita ruplia. Papisto oli vapautettu verosta. Veronmaksusta sai kuitiksi 
poletin. Tarvittaessa poletti tuli näyttää verotarkastajalle. Partaveron käytön yksi 
tärkeimmistä syistä oli Suuren Pohjan Sodan rahoittaminen. Polettien valmistus loppui 1725, 
mutta partavero oli voimassa vuoteen 1772 asti. Jos joku halusi pitää partansa, mutta ei 
pystynyt maksamaan siitä veroa, hänet karkotettiin pakkotyöhön.  
  
Nykyään venäläiset partaveropoletit ovat harvinaisia numismaattisia keräilykohteita. 
  
Kohteen kuntoluokka on 1, materiaali on AE ja sen lähtöhinta on 500 euroa. 
  

 
  
KOHDE 846: 50 markkaa 1977 Hetemäki-Koivikko n:o A 0000143 
(tavallinen ja korvaava) 
  
Erittäin harvinainen vuoden 1977 50 markan setelirahapari, jossa sekä erittäin matala 
sarjanumero sekä tavallisena että korvaavana versiona (*). Molemmissa seteleissä on sama 
A 0000143 sarjanumero. 
  
Vuoden 1977 50 markan setelissä on kuvattu Suomen ensimmäinen presidentti K.J 
Ståhlberg. K.J Ståhlberg oli jo aiheena ennen vuotta 1963 painetuissa 5.000 markan 
seteleissä, sekä rahauudistuksen jälkeisissä 50 markan seteleistä vuodelta 1963. 
  
Korvaavien, eli kansanomaisesti tähtiseteleiden painaminen aloitettiin Suomessa vuonna 
1955. Korvaavien seteleiden nimitys tulee siitä, että ne sijoitettiin setelinippuun korvaamaan 
laaduntarkastuksessa hylätyt setelit.  
  
Kohteiden kuntoluokka on 0 ja lähtöhinta 1.000 euroa. 



  
  
  

Muutoksia yhdistyksen toimihenkilöissä 
  
Yhdistyksen toiminnanjohtaja (vuodesta 2015) ja hallituksen jäsen (2014-2015) Marko Salonen 
siirtyy uusiin haasteisiin yhdistyksen toimihenkilön tehtävistä helmikuussa 2022. Markon viimeinen 
työpäivä yhdistyksen palveluksessa on 11.2. Kiitämme Marko Salosta pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta 
työstä yhdistyksen ja numismatiikan eteen. Ja toivotamme onnea uusissa haasteissa! Marko tulee 
jatkossakin osallistumaan yhdistyksen toimintaan aktiivisesti. 
  
Yhdistys on palkannut huutokaupanhoitaja Janne Söderholmia avustamaan täysipäiväiseen ja 
määräaikaiseen työsuhteeseen yhdistyksen jäsenen sekä pitkäaikaisen numismatiikan harrastajan 
Pasi Peiposen. Pasi on 51-vuotias helsinkiläinen ja hänellä on laaja-alainen osaaminen 
numismatiikasta. 
  
Yhdistyksen huutokauppa- sekä muu toiminta jatkuvat entiseen tapaan henkilömuutoksista 
huolimatta. 
  
Jos haluat lisätietoja henkilömuutoksista, voit olla yhteydessä yhdistykseen puheenjohtajaan 
(aki.tsupari@snynumis.fi). 
  



 
  
  

Webinaarisarja jatkuu 

  
SNY Webinaari 3 järjestetään tiistaina 8.2.2022 kello 18-19, aiheena: 
Eurooppalaisen yhteisvaluutan ensimmäiset devalvaatiot 
  
Euroopan historiassa yhdeksi yhteisvaluutan ajaksi voidaan laskea Rooman 
valtakunnan rahan käyttö maantieteellisesti laajalla omalla alueellaan ja myös sen 
ulkopuolella käypänä maksuvälineenä.  Rooman valtakunnan hopearaha oli 
nimeltään denaari, ja kultaraha nimeltään aureus. Keisari Neron (54-68 jaa.) 
uudistukset ja tuhlaileva rahankäyttö johtivat kassakriisiin, joka ratkaistiin 
devalvoinnilla eli rahan arvon tarkoituksellisella heikentämisellä.  
  
Perinteisen käsityksen mukaan ensimmäisellä vuosisadalla rakentunut Rooman 
rahahajärjestelmä ajautui hyvin aikaisessa vaiheessa vaikeuksiin ja sen alamäki 
hupentui muutaman vuosisadan aikana lopulliseen kaaokseen. Uusien 
tutkimusmenetelmien ansiosta kuva on muuttumassa ja todella paljon. Keskeisessä 
asemassa on ollut keisari Nero ja denaarin asema suhteessa muihin rahoihin ja 
kultaan. Muutokset eivät kuitenkaan olleet pelkkiä reaktioita ongelmiin, niiden 
taustalla oli rahajärjestelmän kokonaisuudistus ja joidenkin viitteiden perusteella 
hyvin kehittynyt käsitys rahapolitiikasta. 
  
Professori Jyrki Muona kertoo mielenkiintoisesta ja ajankohtaisestakin aiheesta 
nykyisen viime vuosia nopeamman inflaation aikana Suomen Numismaattisen 
Yhdistyksen webinaarissa 8.2.2022 kello 18-19. 
  



 
  
Ilmoittaudu webinaariin aki.tsupari@snynumis.fi, ja lähetämme teille Teams-kutsun. 
Tervetuloa mukaan! 
  

Aiempien webinaarien tallenteet 
  
SNY:n edellinen marraskuussa järjestetty webinaari löytyy nyt tallenteena 
YouTubesta. Webinaarin piti Matti Allonen ja sen aiheena oli Jatkosodan 
asevelimerkit-kirja: 
https://www.youtube.com/watch?v=P6epd3oiwoU&t=182s 
  
Aiemmat webinaarien tallenteet löytyvät myös oheisen linkin kautta: 
https://snynumis.fi/yhdistys/kerhot/webinaarit/ 
  

Mitalikerho perustettu 
Mitalit ovat mielenkiintoinen osa numismatiikkaa. Suomessa mitaleja on tehty jo 
useita vuosisatoja, ja niitä on olemassa useita tuhansia erilaisia. Suomessa lyödyt 
mitalit antavat kattavan läpileikkauksen Suomen historiasta, tärkeistä kansallisista 
asioista sekä taiteen kehittymisestä. Myös Suomen Numismaattinen Yhdistys on 
myös historiansa aikana lyöttänyt useita kymmeniä mitaleja. Mitalien keräilyä 
kohtaan on viime vuosina noussut aivan uudenlaista kiinnostusta. Vastatakseen 
tähän kysyntään SNY on perustanut vuoden 2022 alussa mitalikerhon. 
Kerhon tavoitteena on mitaleihin liittyvää numismatiikkaa ja mitalitaidetta koskevien 
määritelmien tarkentaminen sekä avoimen kansallisen mitalitietokannan ja mitalien 



yksilöivien tunnuksien luominen. Mitalikerho toimii tietokantahankkeessa 
yhteistyössä Suomen Mitalitaiteen Killan kanssa. Erityiskysymyksinä on tunnistettu 
mm. mitaleita koskeviin tekijänoikeuksiin sekä toteutettavan tietokannan hajautettua 
tiedontuotantoa, validiteettia ja ylläpitoa koskevat kysymykset. Toimintaan toivotaan 
mukaan niin mitaleiden parissa ammatikseen toimivia kuin keräilijöitä ja muita 
asianharrastajia. 

Mitalikerho tulee kokoontumaan säännöllisesti ja sitä vetää Anssi Joutsiniemi 
(anssi.joutsiniemi@snynumis.fi). Ohessa linkki mitalikerhon sivustolla: 

https://snynumis.fi/yhdistys/kerhot/mitalikerho/ 

Kerhon aloitustapaaminen järjestetään Teamsissä 9.2 kello 18. Ilmoittaudu 
tapaamiseen Anssille. 

Mitalikerho toivottaa kaikki mitaleista kiinnostuneet mukaan toimintaan! 

 

Kuvassa SNY:n lyöttämä mitali vuodelta 1917 Suomen numismatiikan isästä Elias Brenneristä 

Yhdistyksen kirjamyynti 
Yhdistyksen kirjamyynnin kautta on saatavilla seuraavia julkaisuja: 

1. Delzanno: Sveriges myntbok 995-2022 (2-osainen ja kovakantinen, 1320 
sivua) - 79 euroa 

2. Allonen, Nykänen ja Sjögren: Jatkosodan asevelimerkit, 2021 – 30 euroa 

3. Delzanno: Sveriges guldmynt 1512-2020 – 15 euroa 

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

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

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



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

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

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

10. 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 
11. 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. 
  

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) ja sovi kohteiden jättämisestä huutokauppaan. 
  

Yhdistyksen tapahtumia alkuvuonna 2022 



Koronaviruspandemian vuoksi yhdistyksen kerhotapaamiset tammi-helmikuussa 
voidaan järjestää vain etätapaamisina. Yhdistys järjestää seuraavia tapahtumia 
alkuvuonna: 

 8.2.2022 kello 18-19: SNY Webinaari. Aiheena: Eurooppalaisen 
yhteisvaluutan ensimmäiset devalvaatiot (Professori Jyrki Muona):  

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

 9.2.2022 kello 18- : SNY mitalikerhon aloitustapaaminen  

 Ilmoittaudu anssi.joutsiniemi@snynumis.fi, tapaaminen vain 
Teamsin kautta etänä. 

 17.2.2022 kello 18: Eurokerho esittelee etänä Euroissa esiintyviä variantteja: 

 Ilmoittautumiset marko.manninen@snynumis.fi, tapaaminen 
vain Teamsin kautta etänä. 

 19.2.2022 (HK avataan perjantaina 4.2): Huutokauppa 422. päättyy 
lauantaina 19.2 kello 18:  

 Huutokauppaan voi osallistua vain netin kautta( LINKKI ).  

 Huutokauppalista on Numismaattisessa Aikakauslehdessä 
1/2022 sekä huutokauppaohjelmassa. 

 Tervetuloa mukaan osallistumaan! Lisätietoja ja näyttöjen 
sopiminen auctions@snynumis.fi 

 23.2.2022 kello 18. Antiikin kerhon etätapaaminen: Handbook of Roman 
Bronze Coins 324-395 

 Ilmoittautuminen Pekka Kemppiselle oh2blu@gmail.com, 
tapaaminen vain Teamsin kautta etänä. 

 10.3.2021 kello 18: SNY setelikerhon tapaaminen Maneesikadulla 
(alustavasti). Aiheena: Vuoden 1963 tyypin 1 markan setelin keräilystä (Aulis 
Parviainen) 

 Ilmoittaudu tilaisuuteen Antti Heinoselle. 

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

Eurorahojen käyttöönotto webinaari (Rahamuseo) 



Eurokäteinen otettiin käyttöön 20 vuotta sitten. Rahamuseon webinaarissa 1.2.2022 
kello 17 kerrotaan kansantajuisesti Eurokäteisen synnystä. Katso oheisesta linkistä 
osallistumisohjeet webinaariin: 
https://www.rahamuseo.fi/…/Tapahtumalis…/eurokateisen-synty/ 
 
Webinaarissa Euroopan keskuspankissa eurokäteisen käyttöönotosta 20 vuotta 
sitten vastannut setelijohtaja Antti Heinonen kertoo rahojen synnystä, johon liittyi 
myös monia mielenkiintoisia tarinoita.  
 

Sosiaalinen media 
Seuraa ja tykkää SNY:tä Facebookissa: https://www.facebook.com/snynumis ja 
Instagramissa https://www.instagram.com/snynumis/ 

Ja myös Youtubessa (Suomen Numismaattinen Yhdistys, 
https://www.youtube.com/channel/UCc8xLKNEzLU4cn7OZJF7suw ). Kannattaa 
tilata YouTube-kanava, niin pysyt ajan tasalla. 

Aiemmat jäsenkirjeet 2021-2022 
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/ 

Jäsenkirje 8/2021: https://snynumis.fi/uutinen/sny-jasenkije-8-2021/ 

Yhteyshenkilöt 

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

  

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


