
  

 

Hei, 

Vuoden 2022 kolmannessa jäsenkirjeessä käsittelemme yhdistyksen huhtikuussa 
pidettävää huutokauppaa, uutta valokuvauslaitteistoa, digitaalista näyttelyä, 
seuraavaa webinaaria, saatavilla olevia kirjoja, yhdistyksen tapahtumia kevään 
aikana sekä alkeita Islamilaisten rahojen tunnistamiseen. 

Yhdistyksen toimitilat ovat auki normaalisti huutokauppakohteiden jättämistä ja 
hakemista varten arkipäivisin 10-18. Huhtikuun huutokauppa järjestetään vain 
nettihuutokauppana. 

Huutokaupanhoitajan yhteystiedot löytyvät oheisesta linkistä:  

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

 

  



Huutokauppa 423. on avattu 
Kevään toinen huutokauppa (n:o 423) järjestetään myös pelkästään 
nettihuutokauppana. Huutokauppa on avattu ja pääset osallistumaan siihen oheisen 
linkin kautta: SNY Huutokauppa 
  
Pyrimme palaamaan syksyllä normaaliin tapaan salihuutokauppoihin. 
  
Huutokaupassa on taas laaja valikoima mielenkiintoisia kohteita. Esittelemme 
muutamia kohteita ohessa, tällä kertaa keskittyen Viron/Viron alueen rahoihin. 
  
Kohde 198: 10 marka 1926: 
  
Viron markka oli Viron rahayksikkönä vuosina 1919–1927. Viron väliaikainen hallitus 
määräsi sen maan ainoaksi lailliseksi maksuvälineeksi 2. toukokuuta 1919 ja katkaisi 
samalla kurssisidokset kaikkiin aiempiin maksuvälineisiin, joita olivat olleet Saksan 
markat, itämarkat ja kahden markan arvoiset itäruplat. Yksi Viron markka jakautui 
sataan penniin. Viron markka korvattiin vuoden 1928 alussa Viron kruunulla, joka 
jakautui 100 senttin. 
  
10 markan raha vuodelta 1926 ei koskaan päässyt virallisesti jakeluun rahareformin 
vuoksi, ja arvioidaan että vain pari sataa rahaa on selviytynyt sulattamiselta. 
Kyseessä on harvinaisin Viron metalliraha. 
  
Kohteen 198 kuntoluokka on 01, ja sen lähtöhinta on 6.000 euroa. 

 
  
Kohde 200: 10 krooni 1974 Laidoner 90 years fantasiaraha: 
  
Kohde 200 on hopeinen fantasiaraha, jota on lyöty vain 950 kappaletta. Kolikko 
juhlistaa kenraali Laidonerin syntymästä kulunutta 90 vuotta.  
  
Johan Laidoner (1884-1953) oli Viron itsenäisyystaistelun sotilaallinen johtaja 1919–
1920 sekä Viron puolustusvoimien komentaja vuoteen 1940 saakka.  



  
Kohteen kuntoluokka on 0 ja sen lähtöhinta on 130 euroa. 
  

 
  
Kohde 147: Liivinmaa - 1/4 klippe 1558 (Haljak 364) 
  
Wilhelm Fürstenberg oli Liivinmaan hallitsijana vuosina 1557-1559. Liivinmaa on 
historiallinen alue, joka käsitti nykyisen Etelä-Viron ja Pohjois-Latvian.  Liivinmaan 
nimi johtuu suomalaisten lähisukukansasta liiviläisistä, jotka aikoinaan ovat 
muodostaneet merkittävän osan alueen väestöstä. 
  
Huutokauppakohteena on vuoden 1558 harvinainen 1/4 klippe vuodelta 1558 (Haljak 
364). Rahan lyönnin aikaan alueella alkoi Liivin sota (1558-1582), jolloin alueesta 
taistelivat Ruotsi, Venäjä, Tanska ja Puola-Liettua. Sota päättyi Liivinmaan liiton 
hajoamiseen ja sen alueen jakamiseen muiden Itämeren valtioiden kesken. 
  
Täysin sama kolikko on kuvattu Haljakin kirjassa Livonian coins I (2010). Kirja on 
saatavana yhdistyksen kirjamyynnin kautta 
  
Kohteen 147 materiaali on AR, sen paino on 7.79g, kuntoluokka 1+ ja lähtöhinta 
3500 euroa. 
  



 
  

Webinaari n:o 4: Turun linnan raha- ja mitalikabinetti   

  

SNY:n webinaari n:o 4 järjestetään torstaina 28.4 kello 18-19. Aiheena: Turun linnan 
raha- ja mitalikabinetti 
  
Webinaarin pitää Petteri Järvi Turun museokeskuksesta. 
  
Turun linnassa on ollut vuodesta 1891 alkaen numismaattinen näyttely, joka ollut 
esillä jatkuvasti lyhyitä katkoja lukuun ottamatta kolmessa eri paikassa esilinnassa. 
Tällä hetkellä Turun museokeskuksen Turun linnassa esillä oleva näyttely on ainoa 
numismaattinen näyttely Suomessa, missä on esillä maksuvälineitä, mitaleja ja 
kunniamerkkejä. 
  
Tässä erinomainen kohde vaikkapa kesälomamatkalle, ja lämpimästi tervetuloa 
webinaariin tutustumaan paikkaan etukäteen. Tällöin vierailustakin saa enemmän irti. 
  
Ilmoittaudu webinaariin aki.tsupari@snynumis.fi, ja lähetämme teille 
osallistumislinkin. 
  
Oheisen linkin kautta löydät SNY:n aikaisempien webinaarien tallenteet: 
https://snynumis.fi/yhdistys/kerhot/webinaarit/ 
  



 

                                                                                                                                         
Kuvassa Turun linnan kokoelmassa oleva täydellinen sarja Kaarle XII:n kuparisia 1 
hopeataalerin arvoisia hätärahoja (ns. Görtzin jumalat). 

  

Kasvot rahoissa digitaalinen näyttely 
  
Kansallismuseon uudessa digitaalisessa näyttelyssä on osio Kasvot rahoissa. 
  
"Hyvin monessa rahassa on tänäkin päivänä kuva hallitsijasta. Kolikon etupuoli 
sanotaan kruunaksi, sillä sille on usein lyöty kuva kuninkaasta tai hänen 
kruunustaan. Tämä ei ole mikään uusi keksintö. Kun rahat otettiin Lähi-Idässä 
käyttöön noin 600 e.Kr. niissä käytettiin ensin muita symboleita. Useimmiten niissä 
oli eläimen tai jumalan kuva. Antiikin Kreikassa rahoissa näkyi vielä eniten jumalia ja 
sankareita, mutta pikkuhiljaa myös oikeat henkilöt ilmestyivät rahoihin. Julius Caesar 
oli ensimmäinen roomalainen, joka antoi lyöttää muotokuvansa rahaan. 
  
Keskiajalla yhteiskunta ja ihanteet muuttuivat. Yhteiskuntaryhmällä oli suurempi 
merkitys kuin yksilöllä ja se näkyi myös muotokuvissa. Otettiin käyttöön pelkistettyjä 



kuvia, jotka symboloivat henkilön sosiaalista asemaa. Renessanssiaikana 
yksilöllisistä, realistisista muotokuvista tuli taas suosittuja. Useimmiten muotokuvat 
ovat profiileja. Tällaisia muotokuvia oli helpompi lyödä rahoihin, lisäksi ne toivat niihin 
vakavan, kunnioitusta herättävän ilmeen. Siitä lähtien muotokuvien, erityisesti 
profiilien, käyttö rahoissa on säilynyt yleisenä koko läntisessä maailmassa. Myös 
seteleissä näkee usein muotokuvia." 
  
Oheisen linkin kautta löydät digitaalisen näyttelyn Kansallismuseon sivuilta teemana 
"Kasvot rahoissa" lähtien antiikin Aleksanteri Suuresta aina Urho Kekkoseen saakka: 
  
https://www.kansallismuseo.fi/fi/digitaalinen-kokoelma/kiinnostavia-
teemoja/kasvot/kasvot-rahoissa?fbclid=IwAR1qOVq-FoQAa-
Usw82G7aeOrwSRf5_y1MLCItdzj2PN5t7qk8ak-FrINHo 
  

 
Tetradrakma - Aleksanteri Suuri (314-294 eaa.) Lähde: Kansallismuseo  

Uusi kuvauslaitteisto hankittu 
Yhdistyksen jäsenkyselyssä saadun palautteen perusteella yksi yhdistyksen 
lähivuosien tavoitteista on parantaa kuvauksen laatua merkittävästi. Tämä koskee 
sekä kuvauksia liittyen huutokauppakohteisiin ja lehteen että muihin yhdistyksen 
julkaisuihin. Yhdistyksen hankittu kuvauslaitteisto on myös jäsenistön käytettävissä 



muun numismaattisen tutkimuksen sekä tärkeän tiedon taltiointiin. Olemme alkaneet 
opettelemaan laitteiston käyttämistä, ja kuvaamista siirretään uuteen toimintapaan 
alkaen kevään toisesta huutokaupasta ja lehdestä vähitellen vaiheissa. 

Kuvaamisen kehittämistä varten yhdistys on hankkinut studiolaatuiset 
kuvaustarvikkeet, joihin kuuluu: 

 Laadukas kamera (Nikon D850) 

 Tarkka makro-objektiivi (Nikkor AF-S 105mm f/2.8G VR) 

 Kuvauspöytä (Godox FTP-60 Foldable Photo Table) 

 Softbox (Elinchrom E20839.2 D-Lite RX 4/4 Softbox To Go Kit) 

 Valaistus (Ledgo LG-E268C 2 Light Kit LED-paneelisetti) 

 Photoshop kuvankäsittelyohjelmisto 

 

Kuvassa SNY:n kuvauslaitteisto 

Numismatiikan kuvaamisesta tai kuvien editointia/Photoshoppia osaavat tai siitä 
kiinnostuneet kokoontuvat aika ajoin yhdistyksen tiloissa sunnuntaisin yhteisen 
oppimisen merkeissä. Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan tällaiseen toimintaan, 
ole yhteydessä yhdistyksen puheenjohtajaan (aki.tsupari@snynumis.fi).  



Yhdistyksen kirjamyynti 
Yhdistyksen kirjamyynnin kautta on saatavilla seuraavia julkaisuja: 

1. Delzanno: Myntårsboken 995-2021, yli 500 sivua, A5 koko - 10 euroa  
2. Allonen, Nykänen ja Sjögren: Jatkosodan asevelimerkit, 2021 – 30 euroa 

(vain 1 jäljellä) 
3. Jani Oravisjärvi: Dirhemin synty, 2021 – 23 euroa 
4. Haljak: Livonian coins XIII-XVIII Century – osa 1 ja osa 2 – 130 euroa (kts. 

alla) 

 

5. Haljak: Coins and paper money of the republic of Estonia (1918 - 2013) – 5 
euroa 

6. Haljak: Danmarks mønter 2019 tai 2020 (Tanskan rahojen hinnasto) – 10 
euroa 

7. Haljak: Classical örtugs from Gotland (2014) eng. / sv. - 50 euroa 
8. Haljak: Early Danish dennings (1596-1602) – 35 euroa 
9. Frida Ehrnsten / Liisa Kunnas-Pusa: Karjalan rahalöydöt, 2020 - 16 euroa 
10. Jussi-Pekka Alander: Punakaartien merkit, tunnukset ja varainkeräysmerkit, 

2001 – 20 euroa 
11. Marja-Liisa Rönkkö: Talo Helsingin ytimessä – Haartmannin puutarhasta 

Kenraalien taloksi, 2016 – 10 euroa (Kirja SNY:n toimitilan talon ja yleensä 
Helsingin historiasta) 

12. Frida Ehrnsten / Liisa Kunnas-Pusa: Uudenmaan rahalöydöt, 2017 - 5 euroa  
13. Tikkanen: Silver coins of the Indian sub-continent from 499 until 1947, 2014 – 

5 euroa. 
14. 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 
  
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 keväällä 2022 
Yhdistys järjestää seuraavia tapahtumia keväällä: 

 13.4.2022 kello 18 ja 11.5.2022 kello 18: Mitalikerhon tapaamiset 
Maneesikadulla: Kansallisen mitalitietokannan suunnittelua 

 Ilmoittaudu tilaisuuteen anssi.joutsiniemi@snynumis.fi 

 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 

 26.4.2022 kello 18: Seniorikerhon tapaaminen Maneesikadulla: Rooman 
kansalaissota v. 68–69 rahoissa (Jyrki Muona) 

 Ilmoittautuminen Yrjö Hyötyniemelle 
yrjo.hyotyniemi@outlook.com 



 28.4.2022 kello 18: 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, 

 17.5.2022 kello 18: Eurokerho esittelee etänä Eurojen Proof-sarjoja keräilyä: 

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

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

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. 
Islamilaiset rahat ja tunnistaminen 
Islamilaista numismatiikkaa pidetään vaikeana alueena, eikä syyttä. Rahoissa ei 
juurikaan ole kuvia, ja tekstit on kirjoitettu arabiaksi. Aiheeseen on hankalaa päästä 
sisään. Tähän yhteenvetoon on listattu joitain apukeinoja islamilaiseen 
numismatiikkaan tutustumiseksi.  Kielitaitoa ei enää nykypäivän apuvälineillä aivan 
välttämättä tarvita. 
  
Islamilaisten rahojen lyönti alkoi 600-luvulla ja se koostui alkuun kolmesta 
rahayksiköstä, jotka olivat fals, dirhemi ja dinaari. Laajimmillaan islamin 
vaikutuspiiriin kuului myös osia Euroopasta eli Espanja ja Portugali noin 400 vuoden 
ajan. 
  



Rahojen alustava tunnistaminen 
  
Jonkinlaiseen alkuun myös islamilaisten rahojen tunnistamisessa pääsee 
älypuhelimella. Jos et ole vielä ladannut kannattaa ladata puhelimeen applikaatio 
Coinoscope. Coinoscopen perusversio on ilmainen ja se on saatavilla sekä Android 
että Apple älypuhelimille. Applikaation käyttö on yksinkertaista. Kolikko tunnistetaan 
hyödyntämällä puhelimen kameraa, ja applikaatio tuo esille samanlaisia kolikoita, 
joita on löydettävissä yleisesti internetissä. 

 
  
Tällä applikaatiolla pääsee hyvin alkuun etenkin maan ja aikakauden 
tunnistamisessa. Sen jälkeen esimerkiksi eri rahapajojen leimat ja hallitsijat voivat 
vaatia tarkempaa tunnistamista, johon applikaation tarkkuus ei aina riitä. Ja näitä 
yksityiskohtia islamilaisissa rahoissa riittää, joten raha kannattaa tutkia tarkkaan. 
  
Steve Album podcast ja materiaalit (englanninkielinen) 
  
Oheisessa podcastissa islamilaisten rahojen Yhdysvaltalainen huippuasiantuntija 
Stephen Album (varsinainen haastattelu alkaa podcastisssa 34 minuutin kohdalla) 
kertoo islamilaisten rahojen keräilystä ja kuinka siinä pääsee helposti ja myös 
kohtuukustannuksin alkuun: 
https://www.coinworld.com/news/us-coins/cwpod_ep140 
  
Stephen Album on kerännyt myös vuosikymmenien osaamisensa aiheesta oheiseen 
330-sivuiseen referenssiteokseen – Checklist of Islamic coins, 3. painos. Teos on 
ilmaiseksi saatavilla oheisen linkin kautta: 
https://www.stevealbum.com/pdfs/ChecklistOfIslamicCoins3rdEdition2011Free.pdf 



 
  
Kuvia teoksessa ei valitettavasti ole. Kuvat löytyvät parhaiten Oriental coin 
databasesta eli oheisesta linkista: http://www.zeno.ru/.  Tietokannassa on myös 
tarvittavat viittaukset Albumin käyttämään numerointiin, joten kuvan ja tekstin 
yhdistäminen on tehtävissä. 
  
Näillä apukeinoilla rahojen tunnistamisessa pääsee jo huomattavasti pidemmälle. 
  
Vuosiluvut 
  
Islamilaisissa rahoissa käytetään AH (Anno Herigae) järjestelmää vuosiluvuissa, se 
alkaa vuodesta 622 Muhammedin paetessa Mekasta. Kalenteri on noin 11 päivää 
lyhyempi kuin käyttämämme gregoriaaninen kalenteri. Vuosilukujen lukeminen ja 
niiden konvertointi vastaamaan länsimaisia lukuja on myös tärkeää rahojen 
tunnistamisen näkökulmasta. Oheisesta linkistä löydät työkalun, jolla voit tunnistaa 
vuosiluvut ja muuntaa ne länsimaisiksi vuosiluvuiksi: 
https://en.numista.com/numisdoc/calendar-islamic-30.html 
  
Lisätietoja suomeksi 
  
Tähän kiehtovaan aiheeseen pääsee tarkemmin tutustumaan myös suomeksi. Jani 
Oravisjärvi julkaisi kattavan teoksen aiheesta 2021 nimeltään Dirhemin synty. 
Dirhemin synty on saatavilla Yhdistyksen kirjamyynnin kautta (jumailhy@gmail.com 
).  
  
Aihetta käsitellään myös Yhdistyksen Antiikin kerhon kokouksessa 4.5.2022 kello 18 
eteenpäin. Kokous pidetään Yhdistyksen toimitiloissa Maneesikadulla ja lisätietoja 
Antiikin kerhon kokouksesta on saatavilla Antiikin kerhon puheenjohtajalta Pekka 
Kemppiseltä (oh2blu@gmail.com). 



  

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/ 

Jäsenkirje 2/2022: https://snynumis.fi/uutinen/sny-jasenkirje-2-2022/ 

  

 Yhteyshenkilöt 

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

  

  

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


