
  

 

Hei, 

Vuoden 2022 toisessa jäsenkirjeessä käsittelemme yhdistyksen huutokauppoja, 
yhdistyksen webinaareja, uutta eurosisältöä SNY:n tietopankissa, saatavilla olevia 
kirjoja sekä yhdistyksen tapahtumia ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kerromme myös 
lyhyesti tietopakettina yhdistyksen 100 vuotta sitten julkaisemasta Vänrikki Stoolin 
sankareiden mitalisarjasta. 

Yhdistyksen toimitilat ovat auki normaalisti huutokauppakohteiden jättämistä ja 
hakemista varten arkipäivisin 10-18. Helmikuun ja toukokuun huutokauppa 
järjestetään molemmat vain nettihuutokauppoina. 

Huutokaupanhoitajan yhteystiedot löytyvät oheisesta linkistä:  

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

 

  

Huutokauppa-asioita 



Yhdistyksen huutokauppa 422 päättyy lauantaina 19.2.2022 kello 18 
  
Vielä ehdit osallistua yhdistyksen avoinna olevaan huutokauppaan yhdistyksen 
nettisivujen kautta: www.snynumis.fi 
 
  
Yhdistyksen huutokauppa 423 avataan arviolta 9.4 ja se päättyy 23.4 
  
Kevään toinen huutokauppa (n:o 423) järjestetään myös pelkästään 
nettihuutokauppana. Huutokauppa avataan noin kaksi viikkoa ennen päättymistä. 
 
Pyrimme palaamaan syksyllä normaaliin tapaan salihuutokauppoihin. 
 
Huutokauppakohteiden jättäminen huutokauppoihin 

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. 
  

Webinaarin n:o 3 tallenne saatavilla  

  

Suomen numismaattisen yhdistyksen webinaarissa n:o 3 professori Jyrki Muona 
kertoi Eurooppalaisen yhteisvaluutan ensimmäisistä devalvaatioista. Oheisen linkin 
kautta löytyy webinaarin tallenne: 
  
https://youtu.be/9MQMDF0we9Q 
  
Webinaarissa kerrotaan keisari Neron ja keisari Othon ajan rahanlyönnistä, ja miten 
eri metalleja sekä niiden pitoisuuksia muuntelemalla voitiin muodostaa nykypäivää 
läheisesti muistuttava rahajärjestelmä. Muonan erinomaisesta ja mielenkiintoisesta 
esitelmästä saa myös antiikin rahoja tuntematon henkilö hyvän alustuksen tähän 
numismatiikan perinteisimpään alueeseen. 

 
  
Oheisen linkin kautta löydät lisätietoa yhdistyksen webinaareista sekä aiempia 
tallenteita: 



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

SNY:n tietopankin eurolistoja laajennettu 
SNY:n tietopankin eurorahaosioita on täydennetty. Tietopankkiin on lisätty 1c-2€ 
eurorahojen lyöntimäärät maittain ja vuosittain. Ne löytyvät oheisen linkin kautta 
valitsemalla maa, jota halutaan tarkastella: 

https://tietopankki.snynumis.fi/eurot/eurokolikot/ 
Lyöntimäärien kautta voi arvioida kunkin vuoden ja arvon rahojen harvinaisuutta. 
Katso ohesta esimerkki tietopankista löytyvästä Monacon alkuvuosien eurojen 
lyöntimääristä: 

 
Jo aiemmin tietopankkiin on lisätty lista 2€ erikoisrahoista tunnistuskuvineen 
julkaisujärjestyksessä ja lisätietoineen. Kronologinen lista helpottaa keräilyä. Listasta 
löytyy myös lyöntimäärät rahojen eri laatuluokissa: 

https://tietopankki.snynumis.fi/eurot/eurokolikot/2e-kayttojuhlarahat/ 
Sekä eurosetelit kahdessa eri sarjassa, ja luetteloissa on avattu allekirjoittajat, 
tilaajamaat, painopaikat ja laattakoodit. Eurosetelit kattavan luettelon löydät oheisen 
linkin kautta: 

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



Näillä lisäyksillä SNY:n tietopankin eurosivusto alkaa olla jo Euroopankin tasolla 
parasta mahdollista. Kannattaa tutustua! 
  

Muista myös Eurokerhon kerhotapaaminen Teamsissa huomenna 17.2.2022 kello 
18-. Ilmoittaudu tapahtumaan marko.manninen@snynumis.fi 
  
Yhdistyksen kirjamyynti 
Yhdistyksen kirjamyynnin kautta on saatavilla seuraavia julkaisuja: 

1. Delzanno: Myntårsboken 995-2021, yli 500 sivua, A5 koko - 10 euroa 
(LISÄERÄ NYT SAATAVILLA, JÄSENIEN PYYNNÖSTÄ!!) 

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

3. Schön: Euro Münzkatalog 2021 – 29 euroa (uusin erittäin hyvä eurohinnasto)  

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

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

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

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

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

9. 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. 
  
  



Yhdistyksen tapahtumia alkuvuonna 2022 
Yhdistys järjestää seuraavia tapahtumia ensimmäisellä vuosipuoliskolla: 

 17.2.2022 kello 18: Eurokerho esittelee etänä Euroissa esiintyviä variantteja: 

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

 19.2.2022: 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. 

 24.2.2022 kello 18: Seniorikerhon etätapaaminen: Muutamia kadonneita 
muinaisia kirjallisia kulttuureita rahoissa (Yrjö Hyötyniemi) 

 Ilmoittautuminen Yrjö Hyötyniemelle 
yrjo.hyotyniemi@outlook.com , tapaaminen vain Teamsin kautta 
etänä. 

 9.4.2022 kello 18: Mitalikerhon tapaaminen Maneesikadulla: 

 Ilmoittaudu tilaisuuteen anssi.joutsiniemi@snynumis.fi 

 10.3.2022 kello 18: SNY setelikerhon tapaaminen Maneesikadulla 
(alustavasti). Aiheena: Vuoden 1963 tyypin 1 markan setelin keräilystä (Aulis 
Parviainen) 

 Ilmoittaudu tilaisuuteen Antti Heinoselle. 

 23.4.2022: Huutokauppa 423. päättyy lauantaina 23.4 kello 18:  

 Huutokauppalista on Numismaattisessa Aikakauslehdessä 
2/2022 sekä huutokauppaohjelmassa. 

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

 28.4.2022 kello 19: SNY Webinaari 4 - Turun linnan raha- ja mitalikabinetti 
(Petteri Järvi): 



 Ilmoittaudu tilaisuuteen aki.tsupari@snynumis.fi 

 3.5.2022 kello 18: Yhdistyksen kevätkokous Maneesikadun toimitiloissa 

 https://snynumis.fi/uutinen/kutsu-kevatkokoukseen-2022/ 

 4.5.2022 kello 18: Antiikin kerho tapaaminen: Dirhemin synty (Jani 
Oravisjärvi) 

 Ilmoittautuminen Pekka Kemppiselle oh2blu@gmail.com, 

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

Vänrikki Stoolin miehet – mitalisarja tietoutta 
Sata vuotta sitten (vuosina 1922-1924) Suomen Numismaattinen Yhdistys julkaisi 
mitalisarjan, jonka aiheena oli Vänrikki Stoolin miehet. Mitalisarjaan kuului kuusi eri 
mitalia, ja ne lyötiin sekä kuparisena että hopeisena. Kuparisia mitaleja on lyöty 250-
300 kappaletta ja hopeisia 25-30 kappaletta. Mitalisarja on nähtävissä SNY:n 
toimitiloissa Maneesikadulla. 

Vänrikki Stoolin tarinat on Suomen kansallisrunoilija Johan Ludvig 
Runebergin kirjoittama laaja runoteos, joka ilmestyi ruotsinkielisenä kahdessa 
osassa vuosina 1848 ja 1860. Runot kertovat vuosina 1808–1809 käydystä Suomen 
sodasta, joka oli Ruotsin Venäjää vastaan käymä tappiollinen puolustussota. Suurin 
osa Vänrikki Stoolin tarinoiden runoista kertoo joko todellisista tai keksityistä 
Suomen sodan sotasankareista. Kaikkiaan 22 historiallista henkilöä on saanut 
kokoelmaan nimikkorunon. Näistä kuusi henkilöä pääsi mukaan SNY:n mitalisarjaan: 

       Carl Johan Adlercreutz (1757-1815) 
       Georg Carl von Döbeln (1758-1820) 
       Johan August Sandels (1764-1831) 
       Carl Nathanael af Klercker (1734-1817) 
       Joachim Zacris Duncker (1774-1809) 
       Olof Wibelius (1752-1823) 

Mitalisarjan kuvat on lisätty SNY:n tietopankkiin: 
https://tietopankki.snynumis.fi/mitalit/numismatiikka/sny-mitalit/vanrikki-stoolin-
miehet/ 



 

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/ 

Jäsenkirje 1/2022: https://snynumis.fi/uutinen/sny-jasenkirje-1-2022/ 

  

Yhteyshenkilöt 

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

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 


