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SUOMEN NUMISMAATTINEN YHDISTYS – NUMISMATISKA FÖRENINGEN I FINLAND ry
perustettu 1914

 OHJELMAA  –  PROGRAM  2022

9.2. kello 18 Mitalikerhon etäkokous yhdistyksen 
toimitiloissa Maneesikadulla.

10.03. kello 18 Setelikerhon kokous yhdistyksen 
toimitiloissa Maneesikadulla, mikäli pandemiatilan-
ne sallii. Aulis Parviainen alustaa aiheesta Vuoden 
1963 tyypin 1 markan setelin keräilystä.

Seniorikerho 24.2. ETÄNÄ

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 
Verkkolaskutusosoite  003702022350 
  

Huutokaupanhoitaja
Janne Söderholm 050 577 0301
  050 588 1105
  auctions@snynumis.fi 
  

KERHOT
Antiikki Pekka Kemppinen 040 530 1693
Eurokerho  Marko Manninen  045 650 1282 
Kunniamerkit Tuomas Hyrsky 040 550 2367
Mitalikerho  Anssi Joutsiniemi  
  anssi.joutsiniemi@snynumis.fi
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 1 350 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
Juha Hyötyläinen 050 917 9978
Yrjö Hyötyniemi   040 661 9669
Anssi Joutsiniemi 040 589 6223
Marko Manninen  045 650 1282
Jyrki Muona  jyrki.muona@helsinki.fi 
Jukka Konttinen (varajäsen)

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

19.2. Helsinki ETÄNÄ

23.4. Helsinki

10.9. Helsinki

19.11. Helsinki

Antiikin kerho:
23.2.  Handbook of LRBC 324–395. ETÄNÄ
4.5.  Dirhemin synty
28.9.–29.9. metallirahojen analysointia XRF:llä
30.11.  Pikkujoulu
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Näin vuoden vaihdut-

tua on hyvä kerrata 

ja muistella menneen 

vuoden asioita. Vuosi 

2021 oli yhdistyksel-

lemme muutosten ja 

uudistumisen vuo-

si. Kuten alkuvuon-

na 2021 kirjoitin ja 

monet ovat muutenkin huomanneet, yh-

distyksen toimi- ja luottamushenkilöissä ta-

pahtui paljon henkilövaihdoksia vuoden 

2021 alussa. Yhdistyksessä aloittivat uusi 

huutokaupanhoitaja Janne Söderholm sekä 

uusi päätoimittaja Outi Järvinen. Molemmat 

ovat päässeet erittäin hyvin vauhtiin uusissa 

tehtävissään. Suuri kiitos tästä kuuluu Juha 

Halénille ja Tuukka Talviolle, joiden tie-

don siirto työn jatkajille onnistui hienosti. 

Vuonna 2021 yhdistys järjesti viisi laadukasta 

huutokauppaa ja julkaisi Numismaattisesta 

Aikakauslehdestä neljä numeroa. Vuoden 

2021 alussa vaihtuivat myös yhdistyksen 

puheenjohtaja, sihteeri ja varainhoitaja, ja 

lisäksi hallituksessa tapahtui muitakin hen-

kilömuutoksia. Nämäkin muutokset sujui-

vat hyvin, mistä taas on kiittäminen Petteri 

Järven ja Timo Helteen taitavaa tiedon ja 

osaamisen siirtoa.

Henkilömuutosten lisäksi yhdistyk-

sen toinen iso ponnistus vuoden 2021 

aikana oli vanhojen Mechelininkadun toi-

mitilojen myynti sekä uuden toimitilan 

hankinta Maneesikadulta. Vanhoissa toimi-

tiloissa oli vuoden 2021 alussa alkamassa 

laaja linjasaneeraus, ja tilat olivat muuten-

kin rajoittamassa yhdistystoiminnan kehit-

tämistä. Näin yhdistyksen jäsenistö päätyi 

syyskokouksessa vuonna 2020 vanhojen 

toimitilojen myyntiin ja uusien tilojen han-

kintaan. Yhdistyksen alkuvuonna 2021 

hankkima huoneisto Maneesikadun vuon-

na 1884 rakennetusta ”Kenraalien talosta” 

sopii yhdistyksellemme monella tapaa erin-

omaisesti. Kenraalien talo on historiallinen 

ja upea arvorakennus Kruununhaassa, ja 

yhdistyksen katutasossa sijaitseva huoneisto 

on helposti saavutettavissa. 

Uusi toimitila remontointiin lähes täysin 

ja kalustettiin yhdistyksen tarpeiden mu-

kaisesti. Vaativa projekti saatiin hoidettua 

aikataulussa ja budjetissa, aikaa ja vaivaa 

säästämättä. Yhdistys muutti uuteen toimi-

tilaan maaliskuun lopussa. Jäsenpalaute toi-

mitiloista on ollut yksinomaan positiivista, 

ja voimme sanoa, että uudet toimitilat ovat 

merkittävästi edellisiä toimitiloja selkeämmät 

ja käytettävämmät. Yhdistyksen toimitilat 

ovat nyt aiempaa paremmin myös jäsenis-

tön hyödynnettävissä. Kerhoille ja muulle 

yhdistystoiminnalle on varattu oma, sille 

tarkoitettu tilansa, ja kattava käsikirjasto on 

myös omassa tilassaan jäsenistön käytet-

tävissä. Tilojen kehittämistä jatketaan lähi-

vuosina vähitellen, ja niiden käytettävyyttä 

pyritään entisestään parantamaan jäsenistön 

tarpeiden mukaan.

Yhdistys aloitti vuonna 2021 uutena 

palveluna webinaarisarjan, jonka avulla 

pystymme tarjoamaan jäsenistölle mielen-

kiintoisia ja monipuolisia esitelmiä numis-

matiikan eri osa-alueilta. Tärkeää on myös, 

että nykypäivän kiireessä esitykset voi kat-

soa siellä missä haluaa ja milloin haluaa, 

sillä webinaarit löytyvät myös tallenteina. 

Iso saavutus on ollut myös nettisivuille pe-

rustettu tietopankki. Sinne on nyt tuotettu 

esimerkiksi erittäin laadukasta ja kattavaa, 

Vuoden 2021 yhteenveto
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ellei jopa Euroopan parasta sisältöä euroista. 

Tutkimustoimintaa on tuettu entiseen tapaan 

aktiivisesti, ja vuoden aikana ilmestyi kaksi 

uutta numismaattista julkaisua, Jatkosodan 

Asevelimerkit ja Hallbergin kokoelmien jul-

kaisun 1. osa.

Yhdistyksen kirjamyynti on aktivoitu 

uudelleen, ja jäsenistön saatavilla on sen 

kautta ollut suuri määrä suomalaisia ja 

kansainvälisiä julkaisuja, jotka ovat edesaut-

taneet jäsenistön numismaattisen osaamisen 

kehittymistä. Kerhotoiminta jatkui yhdis-

tyksen kuudessa kerhossa entiseen tapaan 

koronarajoitusten helpotettua. Jäsenistöä 

pidettiin ajan tasalla huutokaupoista sekä 

muista tapahtumista jäsenkirjeillä.

Vuonna 2021 yhdistyksen jäsenmäärä kas-

voi pitkästä aikaa moneen vuoteen selvästi, 

ja samalla parani myös jäsentyytyväisyys. 

Nämä ovat molemmat tärkeitä ja hyviä saa-

vutuksia. Myös huutokaupoissa oli osallistu-

jia aiempaa jonkin verran enemmän etenkin 

netin välityksellä. Tämä toivottavasti kertoo 

siitä, että kiinnostus numismatiikkaa koh-

taan on kasvamassa. Eri medioissa julkaistiin 

vuonna 2021 neljä eri artikkelia yhdistykses-

tä ja numismatiikasta, ja yhdistyksen näky-

vyys lisääntyi myös sosiaalisessa mediassa. 

Pyrimme jatkossakin toimimaan niin, että 

yhdistys ja numismatiikka kiinnostaisivat 

yhä laajemmin.

Vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä 

on eri foorumeilla keskusteltu paljon etiikas-

ta numismatiikassa. Yhdistyksemme ymmär-

tää oman vastuunsa tällä alueella Suomen 

suurimpana ja vanhimpana numismaattisena 

yhdistyksenä sekä merkittävänä ja luotet-

tuna huutokauppatoimijana yli sadan vuo-

den ajalta. Edistämme jatkossa entistäkin 

selkeämmin kestäviä eettisiä periaatteita ja 

viestimme niistä enemmän. Näemme tämän 

kestävän kehityksen kannalta erittäin tärkeä-

nä, ja tavoitteenamme on jatkossakin olla 

houkutteleva kumppani kaikille alan har-

rastajille ja toimijoille. Palaamme eettisiin 

kysymyksiin vielä tarkemmin tänä vuonna.

Toinen tärkeä asia vuonna 2022 tulee ole-

maan Keräilijän opas, josta julkaistaan 13. 

painos mahdollisesti jo vuoden ensimmäi-

sellä puoliskolla. Opasta on valmisteltu lähes 

koko vuosi 2021, ja siitä näyttää aktiivisten 

keräilijöiden talkoopanoksella kehittyvän  

aiempia versioita edistyneempi. Jäsenet 

saavat Keräilijän oppaan perinteiseen ta-

paan ilmaisena jäsenetuna. Muistutan myös 

yhdistyksen jäsenkirjeestä, jonka julkaise-

mista jatketaan kuten aiemmin. Jäsenkirje 

jaetaan kaikille, joiden sähköpostiosoite on 

yhdistyksen tiedossa.

Kiitos kaikille jäsenille mukanaolosta ja ol-

laan yhteyksissä!

Aki Tsupari, SNY:n puheenjohtaja

aki.tsupari@snynumis.fi

Seuraava numero

Lehden seuraava numero ilmestyy 

huhtikuussa 2022. Siihen tarkoitettu 

aineisto pyydetään lähettämään Outi 

Järviselle maaliskuun alussa (viimeis-

tään perjantaina 11.3.) mieluiten sähkö- 

postilla outi.jarvinen(a)snynumis.fi.

Teksti, painokelpoiset kuvat sekä 

taulukot pyydetään lähettämään eril-

lisinä tiedostoina niin, että niiden pai-

kat on merkitty tekstiin. Kirjoittajien 

toivotaan samalla ilmoittavan, mikäli 

kirjoitusta ei saa myöhemmin julkais-

ta sähköisessä muodossa yhdistyksen 

internetsivuilla.
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SNY:n hallituksessa tapahtui vuoden vaih-

teessa jälleen henkilövaihdoksia. Halli-

tuksen erovuorossa olleista jäsenistä Juha 

Hyötyläinen ja Yrjö Hyötyniemi valittiin uu-

delleen, mutta Kari Lamminen ei ollut enää 

käytettävissä. Lisäksi Ville Huupponen joutui 

keskeyttämään kaksivuotiskautensa yksi-

tyisasioiden vuoksi. Syyskokous valitsi Kari 

Lammisen tilalle Anssi Joutsiniemen sekä 

Ville Huupposelta vapaaksi jääneelle toiselle 

vuodelle varajäsenenä aiemmin toimineen 

Marko Mannisen. Uudeksi varajäseneksi 

valittiin Jukka Konttinen. Marko Mannisen 

esittely löytyy viime vuoden ensimmäisestä 

numerosta, ja tässä pääsevät ääneen Anssi 

Joutsiniemi ja Jukka Konttinen.

Anssi Joutsiniemi:
– Olen 51-vuotias SNY:n tuore jäsen ja kou-

lutukseltani arkkitehti ja tekniikan tohtori. 

Työurani olen tehnyt kaupunkitutkimuksen 

parissa ensin Tampereen teknillisessä yli-

opistossa ja nyttemmin Aalto-yliopistossa 

kaupunkikehityksen ja -mallinnuksen pro-

fessorina. Varsinaisiin työtehtäviini kuuluvat 

Helsingin yliopiston kanssa yhteisen monia-

laisen kaupunkitutkimuksen ja -suunnittelun 

maisteriohjelman koordinointi.

Varsinainen kiinnostukseni ovat SNY:n 

nykyisestä toimintafokuksesta poikkeavasti 

suomalaiset mitalit. Kiinnostukseni on kehit-

tynyt vaiheittain, ja alkoi jo opiskeluaikana 

kuvanveistoharrastuksesta ja prossivalusta – 

mitalit ovat pienoisveistoksina helppo väylä 

valamisen eri prosesseihin ja työmenetel-

miin tutustumiseen. Alkuaikojen innostusta 

ja omaa keräilyä vaikeuttivat mitaleita kos-

kevan tiedon ja tutkimuksen hajanaisuus, ja 

se vei huomioni myös Suomen Mitalitaiteen 

Killan toimintaan. Toimin nykyään myös 

Killan hallituksessa.

Tutkijataustaani ja työtehtäviini luonnol-

lisesti kytkeytyvien tietokantatöiden vuoksi 

ryhdyin muutama vuosi sitten kokoamaan 

yhtenäiseen muotoon suomalaista mitali- 

tuotantoa koskevaa tietoa. Työ paisui muu-

ta mien keskeisten teosten tietojen siirtämi-

sestä astetta patologisempaan suuntaan, ja 

eri aisten huutokauppalistojen sekä museoi-

den aineistoluetteloiden ja tietokantojen lä-

pikäynnin kautta omaan tietokantaan, joka 

koostuu tällä hetkellä noin 8 000 suomalai-

sen mitalin tiedoista. Matkan varrella moni 

SNY:ssä ja Killassa aktiivisesti toiminut on 

ollut työssä korvaamattomana apuna.

Kun Aki Tsupari viime vuonna kysyi kiin-

nostustani mitaleita koskevan toiminnan  

aktivoiseen SNY:n piirissä, oli helppo luvata 

muiden minulle avuliaasti jakama tieto myös 

laajemmin aiheesta kiinnostuneiden harras-

tajien käyttöön. Jos valmista tietoa onkin jo 

jonkin verran koottuna, on työn kuluessa 

avautunut monta arvaamatonta kulmaa, joilla 

mitalit niin keräily- kuin tutkimuskohteina-

kin poikkeavat muusta numismatiikasta.

SNY:ssä saadaan toivoakseni vuoden 2022 

kuluessa systematisoitua mitaleita koske-

vaa toimintaa mitalikerhon kautta, ja sii-

nä samassa myös mitaleita koskevaa tietoa 

laajemmin yleisön käyttöön. Suomalaisen 

mitalin historiahan on huomionarvoinen: itse  

asiassa se oli varsinainen syy koko SNY:n 

syntyyn ja on myöhemmin kehittynyt Killan 

1960–70-lukujen eri toimijoita yhdistävän 

pioneeritoiminnan kautta omaleimaiseksi, 

kansainvälistäkin huomiota herättäneeksi 

taidemuodoksi. Nykyisen suomalaisen mi-

talituotannon vaatimatonta tilaa ajatellen on 

Hallituksen uudet jäsenet esittäytyvät
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mitalikerholla varmuudella tehtävää kaikilla 

harrastuksen osa-alueilla.

Jukka Konttinen:
– Olen 60-vuotias ja asun Nokialla. Minulla 

on 2 aikuista lasta ja 2 lastenlasta. Toimin 

tutkijana ja opettajana (tarkempia tietoja mi-

nusta löytyy netistä). Olen lähes aina ke-

räillyt jotain, koululaisena postimerkkejä ja 

perhosia, aikuisiässä fyysisiä musiikkitallen-

teita kuten vinyyli- ja CD-levyjä. Muutamia 

arvokkaita kitaroita löytyy myös, samoin 

jääkiekkokortteja ja muumimukeja. Muita 

harrastuksia ovat musiikki, lavatanssi ja 

tähti tiede.

Into kerätä eurorahoja syttyi, kun ne il-

mestyivät 2002. Olin Amsterdamissa työ-

matkalla ja vaihtelin baareissa eri maiden 

kolikoita omiini. Aloin myös laittaa raho-

ja lompakosta syrjään. Vähitellen kolikko-

jen laatu vaihtui kiertäneistä unc-laatuun. 

Erikoiseuroja aloin keräillä vakavissa-

ni joskus 2018. Samoihin aikoihin aloitin 

uudelleen vuosikymmeniä tauolla olleen 

postimerkkien keräilyn. 

Joskus kevätkesällä 2020 kommentoin 

numismatiikan Facebook-ryhmässä esiin 

nostettua €urokatalookia. Luettelon laatija 

Marko Manninen otti minuun yhteyttä ja 

pian puhuimme pitkiä puheluja Markon il-

meisesti ajellessa työkseen kuljetuksia ym-

päri Eurooppaa. Hänellä taisi jo tuolloin 

olla visio eurokeräilijöiden järjestäytymisestä 

omaksi kerhokseen, ja visioon kuului myös 

minun rekrytoimiseni siihen mukaan.

Olin aiempien kokemusten perusteella 

aika skeptinen perinteistä keräilijäyhdis-

tysmuotoa kohtaan. Vakuutuin kuitenkin 

siitä, että SNY:n alla toimiva eurokeräilijöi-

den kerho kannattaa perustaa. Eurokerhon 

toimintatavoissa on erityisesti kaksi asiaa, 

joista pidän: etäosallistumismahdollisuu-

den avulla pysyy helpommin ajan tasalla 

– todennäköisesti myös koronan jälkeen. 

Lisäksi sisältöön voi vaikuttaa itse.

Kerho kokoontui ensimmäisen kerran 

elokuussa 2020. SNY:n tuella saimme han-

kittua eurokohteiden luetteloita sekä pe-

rustettua tietopankkiin eurokolikoiden ja 

-setelien osion. Suurin osa tekemisestä on 

silti lopulta talkootyötä. Perustimme myös 

oman Whatsapp-ryhmän, joka tarjoaa no-

pean väylän kommunikaatioon. Keskuste lua 

käydäänkin lähes päivittäin, usein aamus-

ta iltaan. Microsoft Teamsia käytämme etä-

kokousten pitoon. 

Kerhotoiminnan kautta ”pätevöidyin” 

SNY:n hallitukseen, jonka varajäsenenä aloi-

tin vuoden alussa. Käytännön asiat kuten 

etäisyys ja ajankäyttö mietityttävät hiukan. 

Toivon, että voin edelleen toimia ”etänä” 

keskittymällä esimerkiksi somen sisältöihin 

ja blogeihin. Muuhun toimintaan pyrin osal-

listumaan tarpeen ja mahdollisuuksien mu-

kaan. SNY onkin ottanut nykyteknologian 

rohkeasti käyttöön ja panostanut digitali-

saatioon. Se on käsittääkseni johtanut myös 

uusiin jäsenhakemuksiin. 

SNY:n toimintasuunnitelmassa on hyviä 

avauksia ja uudenlaista toimintaa. Uudis-

taminen ei toki saa olla itseisarvo. Osa jä-

senistöstä ei varmaankaan ole vielä sinut 

digitalisoinnin kanssa. Olen kuitenkin näh-

nyt, kuinka mielipide digistä muuttuu, kun 

sitä on itse onnistuneesti käyttänyt.

Keräily on aina maku- ja mielipideasia. Se 

on kovasti sidoksissa paikalliseen kulttuu-

riin. Keräilijöillä voi olla yhteisiä, vakiintu-

neita ts. perinteisiä sopimuksia ja suosituksia 

siitä, mikä on keräilemisen arvoista. Mutta 

kuten kaikki tiedämme, mikään ei ole py-

syvää – arvostukset eivät ole luonnonlakeja 

tai muuttumattomia faktoja. 

Keräilyn pitää olla tasa-arvoista, eikä 

esim. harrastajan taustaa, ammattia, ikää 

tai sukupuolta kannata korostaa yhteisissä 
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tapahtumissa. Olen myös sitä mieltä, että ke-

räilyn yhdistystoiminnan pitää tarpeen mu-

kaan seurata maailman muutosta ja reagoida  

siihen.

Mitä tulee itse kunkin näkemyksiin ke-

räilystä ja yhdistystoiminnasta, voin todeta 

kuten Risto Siilasmaa kirjassaan Paranoidi 

optimisti, että jos hallituksissa edellytetään 

aina yksimielisyyttä, sinne ei tarvita kuin 

yksi jäsen. Toki omia näkemyksiä on 

hyvä mahdollisuuksien mukaan perustella  

faktoilla.

Kun SNY tarjoaa mahdollisuudet ja 

mandaatit, yritän minä olla luottamuksen  

arvoinen.

Uutinen Englannista

Yhdistyksemme kirjeenvaihtajajäsen Dr 

Elina Screen on valittu British Numismatic 

Societyn puheenjohtajaksi. Hän toimii tätä 

nykyä luennoitsijana Oxfordin yliopistossa 

(Trinity College), alanaan keskiajan his-

toria. Hänen numismaattinen työuransa 

alkoi Cambridgen Fitzwilliam Museumin 

rahakammiosta. Muiden toimiensa ohella 

hän on arvovaltaisen Medieval European 

Coinage -julkaisusarjan päätoimittaja (ge-

neral editor).

Britanniassa on kaksi tieteellistä numis-

maattista yhdistystä. Royal Numismatic 

Society perustettiin jo 1836 eräänä maa-

ilman ensimmäisistä alallaan. Koska se 

alkuaikoina keskittyi paljolti antiikin nu-

mismatiikkaan, sen rinnalle perustettiin 

1903 British Numismatic Society.

Elina vierailee usein Suomessa ja pyr-

kii seuraamaan myös täkäläistä numis-

matiikkaa: hän osallistui yhdistyksemme 

100-vuotisjuhlaan ja kirjoitti juhlajul-

kaisuun 2014, ja hän oli paikalla, kun 

Frida Ehrnsten väitteli Suomen keskiajan 

numismatiikasta 2019.

T. T.

Kunniamerkkiuutinen

Tasavallan Presidentti, Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien 

suurmestari on palkinnut yhdistyksemme pitkäaikaisen puheenjohtajan ja hallituksen 

jäsenen Petteri Järven Suomen Leijonan I luokan ritarimerkillä. Turun museokeskuk-

sen asiakaspalvelupäällikkönä työskentelevä Petteri toimi hallituksen puheenjohtajana 

2013–2020 oltuaan sitä ennen mukana hallituksessa vuodesta 2005. Tunnustusta esitti 

Suomen Numismaattisen Yhdistys, ja se myönnettiin itsenäisyyspäivänä viime vuonna.

Yhdistys onnittelee Petteriä lämpimästi!
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XVI kansainvälinen  
numismaattinen kongressi lähestyy 
Tuukka Talvio

Numismaattisen neuvoston (INC/CIN) järjes-

tämässä XV numismaattisessa kongressissa 

Sisilian Taorminassa syyskuussa 2015 valit-

tiin seuraavan kongressin paikaksi Varsova 

ja vuodeksi 2021. Olosuhteiden pakosta 

kongressia on sittemmin jouduttu lykkää-

mään vuodella, ja nyt toivomme, että se 

voidaan toteuttaa suunnitelmien mukaan 

11.–16. syyskuuta 2022. Aiemmin on kong-

ressi pidetty entisen Itäblokin alueella vain 

Berliinissä 1997. Puolan valintaa kongres-

sipaikaksi tukevat maan pitkät perinteet ja 

vahva asema numismaattisen tutkimuksen 

alalla.

Vaikka kongressien painopiste on juu-

ri tutkimuksessa, niissä on mukana myös 

mm. rahakauppiaiden järjestö International 

Association of Professional Numismatists. 

Ohjelmassa on perinteisesti ollut esitelmien 

ja kokousten lisäksi vastaanottoja ja muita 

sosiaalisia tapahtumia, kuten ekskursioita, 

sekä kirjallisuuden myyntiä. Ohjelmaa on 

myös osanottajien seuralaisille. Kun puo-

lalaiset Taorminassa mainostivat suunni-

telmiaan, he korostivat mm. kongressin 

järjestämistä Varsovan yliopiston kampuk-

sella puistomaisessa ympäristössä kau-

pungin keskustassa sekä Puolan edullista 

hintatasoa. Suomesta sinne on toki myös 

helppo matkustaa. 

Suomalaisten osallistuminen INC:n 

kongresseihin on ollut suhteellisen vähäis-

tä. Ennen sotia kongresseja oli harvoin, 

enkä usko kenenkään suomalaisen olleen 

mukana ennen kuin Lauri Tudeer 1953 

osallistui Pariisin kongressiin, joka oli en-

simmäinen sotien jälkeen pidetty. Patrick 

Bruun lienee ollut mukana Roomassa 1961. 

Kööpenhaminassa 1967 oli todennäköises-

ti jo useampikin suomalainen (en ole ny-

kyisessä tilanteessa voinut sitä tarkistaa). 

Vuonna 1973 kongressi pidettiin tähän men-

nessä ainoan kerran Euroopan ulkopuolella, 

kun New York ja Washington jakoivat sen. 

Suomea edustivat siellä Klaus Selinheimo ja 

Aimo Linkosalmi, kuten Numismaatikosta 

6/1973 voi lukea. 

Omat muistikuvani alkavat Bernistä 1979, 

missä olivat myös Patrick Bruun ja Klaus 

Selinheimo. Seuraavilla kerroilla – Lontoo 

1986, Bryssel 1991, Berliini 1997, Madrid 

2003, Glasgow 2009, Taormina 2015 – suo-

malaisten osanotto ensin nousi ja alkoi sit-

ten taas laskea, niin että Taorminassa olivat 

vain Frida Ehrnsten, Outi Järvinen ja minä. 

Vuosien mittaan ovat edellä mainittujen  

lisäksi olleet mukana myös Pekka Sarvas, 

Antti Heinonen, Hannu Männistö, Panu 

Saukkonen ja Knud Wallen stierna, jotkut 

heistä useamman kerran. 

Suomalaisesta näkökulmasta Varsova 

on kiinnostava senkin takia, että sen ko-

hotti Puolan pääkaupungiksi vuonna 1596 

Sigismund III Vasa, joka 1592–1599 hallit-

si myös Ruotsia. Hän oli syntynyt entisen 

Suomen herttuan Juhanan ja puola lais-

italialaisen kuninkaantyttären Katarina Ja-

gellonican poikana 1566 (ei tosin Turussa 

vaan Gripsholmin linnassa, missä myöhempi 

Juhana III silloin oli vangittuna). 

Lisätietoja Varsovan kongressista on saa-

vissa mm. INC:n sivuilta (www.inc-cin.org) 

sekä allekirjoittaneelta, joka on kongressin 

Advisory Boardin jäsen.
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SNY:n kolmas webinaari tiistaina 8.2.2022 kello 18–19: 
Eurooppalaisen yhteisvaluutan ensimmäiset devalvaatiot

Euroopan historiassa voidaan  yhdeksi 

yhteisvaluutan ajaksi laskea Rooman 

valtakunnan rahan käyttö omalla maantie-

teellisesti laajalla omalla alueellaan  sekä 

sen ulkopuolella käypänä maksuvälinee-

nä.  Rooman valtakunnan  hopearaha oli 

nimeltään  denaari, ja  kultaraha  nimel-

tään aureus. Keisari Neron (54–68 jaa.) uu-

distukset ja tuhlaileva rahankäyttö johtivat 

kassakriisiin, joka ratkaistiin devalvoin-

nilla  eli  rahan arvon tarkoituksellisella  

heikentämisellä. 

 Perinteisen käsityksen mukaan ensim-

mäisellä vuosisadalla rakentunut Rooman 

rahahajärjestelmä ajautui hyvin aikaisessa 

vaiheessa vaikeuksiin, ja sen alamäki hupen-

tui muutaman vuosisadan aikana lopulliseen 

kaaokseen. Uusien tutkimusmenetelmien 

ansiosta kuva on muuttumassa, ja todel-

la paljon. Keskeisessä asemassa on ollut 

keisari Nero ja denaarin asema suhtees-

sa muihin rahoihin ja kultaan. Muutokset 

eivät  kuitenkaan olleet pelkkiä reaktioi-

ta ongelmiin, vaan niiden taustalla oli 

rahajärjestelmän kokonaisuudistus sekä joi-

denkin viitteiden perusteella hyvin kehitty-

nyt käsitys rahapolitiikasta.

  Professori Jyrki Muona kertoo mie-

lenkiintoisesta ja nykyisen, viime vuosia 

nopeamman inflaation aikana ajankohtai-

sestakin aiheesta Suomen Numismaattisen 

Yhdistyksen webinaarissa 8.2.2022 kello 

18–19.

 Ilmoittaudu webinaarin aki.tsupari@sny-

numis.fi, niin lähetämme Teams-kutsun. 

Tervetuloa mukaan!

THE FINNISH NUMISMATIC JOURNAL

In this issue: 

– President´s report of the actions in 2021 and plans for the beginning 

year

– New members of the board are being introduced

– Antti Vuori: Text errors on coins and tokens

– Numismatic webinar series: Currency debasement in the Roman 

Empire

– XVI International Numismatic Congress in Warsaw in September
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Mitalikerho perustettu

SNY:n hallitus on maanantaina 10.1.2022 

päättänyt yhdistyksen kerhotoiminnan 

laajentamisesta mitaleihin. Toiminnan 

käynnistämisvaiheessa kerhon vetäjänä  

toimii professori Anssi Joutsiniemi. Perus-

tamispäätöksessä toiminnan tavoitteeksi 

on asetettu avoimen kansallisen mitalitieto-

kannan ja mitalien yksilöivien tunnuksien 

luominen. Kerho voi itsenäisesti laajentaa 

toimintaansa aiheen piirissä. Mitalikerho 

toimii tietokantahankkeessa yhteistyössä 

Suomen Mitalitaiteen Killan kanssa.

Kerhotyön käynnistysvaiheen tavoittee-

na on jaetun näkemyksen muodostaminen 

keskeisistä mitaleihin liittyvistä numismatiik-

kaa ja mitalitaidetta koskevista määrittelyistä 

(peruskäsitteet, luokittelut ja tietoraken teet). 

Erityiskysymyksinä on tunnistettu mm. mi-

taleita koskeviin tekijänoikeuksiin sekä 

toteutettavan tietokannan hajautettua tie-

dontuotantoa, validiteettia ja ylläpitoa kos-

kevat kysymykset. Toimintaan toivotaan 

mukaan niin mitaleiden parissa ammatik-

seen toimivia kuin keräilijöitä ja muita asian-

harrastajia.

Kerhoon voi ilmoittautua täyttämällä 

Internet-lomakkeen osoitteessa: https://sny-

numis.fi/yhdistys/kerhot/mitalikerho/

Toiminnan sisältöä ja järjestämistä koske-

va järjestäytymiskokous pidetään 9.2.2022. 

Kokousjärjestelyistä ja järjestäytymiskokouk-

sen ohjelmasta tiedotetaan kerhoon ilmoit-

tautuneille sähköpostitse.

Ensimmäinen Suomen Numismaattisen Yhdis-

tyksen lyöttämä mitali oli John Munsterhjelmin 

muovailema Elias Brennerin muistomitali. Päätös 

mitalin teettämisestä tehtiin vuonna 1917, mutta 

mitali valmistui vasta vuonna 1920. Kuva: Outi 

Järvinen.
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Virheelliset tekstit kolikoissa ja poleteissa

1 Wettmark 1991; Hamrin 1999; Ahonen 2018; Tsupari 2019.

2 PV [Petri Virolainen] 2007.

3 Vedel 2010.

4 Vedel 2010; Spelling errors on coins, https://www.coinbooks.org/esylum_v19n03a27.html (viitattu 

12.9.2021).

Antti Vuori

Modernien metallirahojen yhteydessä olem-

me tottuneet siihen, että ne jokseenkin 

poikkeuksetta ovat virheettömiä. Kolikoita 

ja myös poletteja lyötäessä voi kuitenkin 

periaatteessa syntyä monenlaisia virheitä.1 

Suurelta osin on kyse lyöntivaiheeseen liit-

tyvistä ongelmista, mutta toisinaan taustalla 

voi olla myös virheellinen leima. Meille tu-

tuin viimeaikainen tapaus on suomalainen 

vuoden 2006 kahden euron rahan "väärä 

kartta".2 Kartassahan ei sinällään ole mitään 

vikaa, se vain oli tarkoitus ottaa käyttöön 

vasta vuonna 2007. Astetta pahempi tapaus  

on virheellinen kartta, joka on päätynyt 

Italian vuoden 1997 tuhannen liiran rahan 

ensimmäiseen versioon (kuva 1).3 Kartassa 

on muun muassa edelleen kuvattuna Länsi- 

ja Itä-Saksan välinen raja, samoin siitä 

puuttuvat Hollannin ja Luxemburgin rajat 

kokonaan kuten myös Saksan ja Tanskan vä-

linen raja (kuva 2). Kuva-aihetta yleisemmin 

virheellisessä leimassa on kuitenkin kyse 

tekstivirheestä, joka aiheutuu joko puuttu-

vasta, väärästä tai ylimääräisestä kirjaimesta. 

Tässä artikkelissa annetaan joitakin viime-

aikaisia esimerkkejä tällaisista normaaliin 

käyttöön tarkoitetuista virheellisistä kolikois-

ta sekä käydään läpi suomalaiset poletit, 

joissa esiintyy vastaavanlaisia tekstivirheitä.

Hyvä esimerkki puuttuvasta kirjaimes-

ta on Portugalin 100 escudon UNICEF- 

käyttöjuhlaraha vuodelta 1999 (kuva 3).4 

Normaalin ”REPUBLICA PORTUGUESA” 

-tekstin sijaan osassa kolikoita lukee etu-

sivulla ”PORTUGUSA” ilman E-kirjainta. 

Tunnetuin viimeaikainen esimerkki vir-

heellisestä kirjaimesta on puolestaan Chilen 

Kuva 1. Italia 1000 liiraa 1997, virheellinen kart-

ta (KM#190).

Kuva 2. Italia 1000 liiraa 1997, yksityiskohta  

takasivun virheellisestä kartasta (200 %).

Kuva 3. Portugali 100 escudoa 1999 UNICEF, vir-

heellinen teksti ”PORTUGUSA” (KM#722.2).
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50 peson kolikko vuodelta 2008 (kuva 4).5 

Osassa kyseisen vuoden rahoja maan nimi 

”CHILE” on virheellisesti muodossa ”CHIIE”. 

Tämä varsin huomaamaton virhe, joka ha-

vaittiin virallisesti vasta seuraavan vuoden 

lopulla, johti rahapajan johtajan ja usean 

muun työntekijän erottamiseen.6 Tunnetuin 

viimeaikainen esimerkki ylimääräisestä kir-

jaimesta on edellisiä haasteellisempi havaita. 

Kroatian 1 kunan rahassa kuvatun etelänsa-

takielen tieteelliseen nimeen Luscinia me-

garhynchos on nimittäin vuosiluvulla 1994 

lyödyssä versiossa päätynyt ylimääräinen 

N-kirjain, eli ”LUSCINNIA” (kuva 5).7

Suomalaisista poleteista löytyy kaikkia 

edellä mainittuja tekstivirhetyyppejä. Niitä 

on erityisesti erilaisissa laite-, automaatti- ja 

pelipoleteissa. Lisäksi löytyy kaksi polettia, 

joiden kohdalla virheessä on kyse väärästä 

kirjainjärjestyksestä. Kuva-aiheita poleteissa 

sen sijaan on harvemmin, eikä varsinkaan 

sellaisia, jotka olisivat alttiita virheellisyyk-

sille. Seuraava esitys pyrkii olemaan kattava 

listaus suomalaisten polettien tunnetuista 

virheellisyyksistä. Tarkasteluun on kuiten-

kin otettu mukaan vain sellaiset tekstivir-

heet, jotka liittyvät polettien valmistamiseen 

lyömällä. Poletteja on valmistettu runsaasti 

myös joko osittain tai kokonaan yksittäin 

stanssaamalla. Tällöinkin voi syntyä erilaisia 

virheellisyyksiä, mutta niissä ei varsinaisesti 

ole kyse virheellisestä leimasta. Samoin ovat, 

koska varsinkin varhaisemmissa suomalaisis-

sa poleteissa käytettiin yleisesti ruotsin kiel-

tä, myös rahayksiköt niissä sen mukaisesti 

5 Conceptual Design Flaw Misspelling, PART I. Die Subtypes: Conceptual Design Flaw: Misspelling: http://

www.error-ref.com/conceptualdesignflawmisspelling/ (viitattu 12.9.2021).

6 Chile mint boss pays the price of coin spelling howler, http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/8511910.

stm (viitattu 12.9.2021).

7 1 Kuna; Latin text, https://en.numista.com/catalogue/pieces4816.html (viitattu 12.9.2021).

8 Vuori 2006; Vuori 2021: #Z5 (25 ja 50 PENNIÄ sekä 1 MARKKA ja 10 MARKKAA; samoja arvopuolia on 

käytetty myös joidenkin yksittäisten nimettyjen ravintoloiden poleteissa).

ruotsinkielisessä perusmuodossa ”mark” ja 

”penni” (esim. ”25 PENNI”). Tätä ei luonnol-

lisestikaan voi pitää virheenä. Tähän liittyen 

voidaan kuitenkin todeta, että suhteellisen 

laajalti Suomessa käytössä olleen, ravinto-

lakäyttöön tarkoitetun ja 1920/30-luvulle 

ajoittuvan yleispolettisarjan viiden markan 

poletissa rahayksikkö on poikkeuksellisesti 

perusmuodossa ”5 MARKKA”, kun se sarjan 

muissa poleteissa on nimellisarvon mukai-

sessa muodossa.8

Suomalaisia poletteja, joiden tekstis-

tä puuttuu kirjain tai jokin välimerkki, 

tunnetaan periaatteessa kolme erilaista. 

Ensimmäinen näistä on tunnettu jo pitkään. 

Kyse on isolla keskireiällä varustetusta 10 

markan messinkisestä pelimerkistä, jossa 

Kuva 4. Chile 50 pesoa 2008, virheellinen teksti 

”CHIIE” (KM#219.3).

Kuva 5. Kroatia 1 kuna 1994, virheellinen teksti 

”LUSCINNIA” (KM#20.1).
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teksti on virheellisesti muodossa ”Pelimerki” 

(kuva 6).9 Tästä poletista tunnetaan myös 

kaksi erilaista virheetöntä ”Pelimerkki”-

versiota (kuva 7).10 Lisäksi tunnetaan virhee-

tön versio ilman keskireikää. Kaikki nämä 

erilaiset 10 markan pelimerkit on ilmeisesti 

valmistanut tanskalainen yritys MEKA.11

Toinen suomalainen poletti, jonka tekstis-

tä puuttuu kirjain, on havaittu vasta hiljattain. 

Kyse on Parkkipesu-yrityksen pesupoletis-

ta, jossa sanan ”ITSE- PALVELU” (kuva 8) 

sijaan lukee ”ITSE- PALEVU” (kuva 9).12 

Paitsi että kyseisestä sanasta puuttuu vir-

heellisessä versiossa jälkimmäinen L-kirjain, 

on myös kirjainten V ja E järjestys vaihtu-

nut. Parkkipesun poletista tunnetaan myös 

9 Vuori 2005; Vuori 2021: #J7.

10 Pieni ja iso arvomerkintä ”10:-”.

11 Sømod 2010: 24.634 (”Pelimerki”) ja 24.635 (”Pelimerkki” -poletin mallipiirros).

12 Vuori 2021: #I33; Tieto poletin tässä artikkelissa kuvatusta virheellisestä ”PALEVU” -versiosta ei ehtinyt 

mukaan elokuun lopussa 2018 valmistuneeseen polettiluettelon lopulliseen käsikirjoitukseen.

toinen virheellinen versio, jossa kahdelle ri-

ville jaetusta yhdyssanasta ”ITSE PALVELU” 

puuttuu tavuviiva (kuva 10). Tätä virhet-

tä ei ehkä voi pitää erityisen merkittävänä, 

etenkin kun kaikissa kolmessa Parkkipesun 

polettiver siossa takasivun yhdyssana pesu-

poletti on kirjoitettu erilleen muodossa 

”PESU POLETTI”. 

Suomalaisia poletteja, joiden tekstissä on 

väärä kirjain, tunnetaan myös kolme erilaista.  

Nämä virheet ovat kaikki varsin huomaamat-

tomia. Linnanmäeltä tunnetaan peräti kak-

si erilaista 10 markan polettityyppiä, joissa  

ä-kirjain on vaihtunut a-kirjaimeksi, eli po-

letissa lukee ”Linnanmaki”. Kyseiset pole-

tit ovat ensinnäkin 10 markan rauta poletti, 

Kuva 6. Pelimerki 10:-.  

Samanlaiset puolet. 

Messinkiä, 20 mm, 

2,2 g.

Kuva 7. Pelimerkki 10:-.  

Samanlaiset puolet, 

iso arvomerkintä. Mes-

sinkiä, 20 mm, 2,5 g.

Kuva 8. ITSE- PALVELU parkkipesu / PESU PO-

LETTI. Kuparinikkeliä, 24 mm, 7,5 g.

Kuva 9. Parkkipesun poletti (etusivu), virheelli-

nen ”ITSE- PALEVU” -teksti (200 %). Kuparinik-

keliä, 24 mm, 7,5 g.

Kuva 10. Parkkipesun poletti (etusivu) virheelli-

sellä ”ITSE PALVELU” -tekstillä. Kuparinikkeliä, 

24 mm, 7,5 g.
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jonka takasivulla on kuvattuna pöllö 

(kuva 11).13 Sama virhe on myös kymme-

nen markan ”Linnanmaki/Borgbacken”-

reikäpoletissa, josta on olemassa sekä 

rautainen että messinkinen versio (kuva 

12).14 Koska pääosassa Linnanmäen polet-

teja mukaan luettuna tanskalaisen MEKA:n 

valmistamat15 on huvipuiston nimi kirjoitettu 

oikein, voitaneen olettaa, että ä-kirjaimen 

vaihtuminen a-kirjaimeksi kuvatuissa kah-

dessa polettityypissä on todellinen virhe, 

eikä ä-kirjaimen pisteiden poisjättämisessä 

siten ole kyse esimerkiksi lyöntiteknisestä 

ratkaisusta.

Kolmas polettityyppi, jossa on väärä kir-

jain, on Turun raitioteiden 15 pennin poletti, 

jossa kaupungin nimi ”ÅBO” on vaihtunut 

muotoon ”ABO” (kuva 13).16 Kyse on ilmi-

selvästä virheestä, sillä kyseisen poletin sana 

”SPÅRVÄGAR”, jossa Å-kirjaimen ohella on 

myös Ä-kirjan, on kirjoitettu oikein. Muissa 

Turun raitioteiden 15 pennin poletin ver-

sioissa ”ÅBO SPÅRVÄGAR” -teksti on kirjoi-

tettu oikein.17

Sellaisia suomalaisia poletteja, joiden 

tekstissä on ylimääräinen kirjain, tunnetaan 

kaksi erilaista. Ensimmäinen näistä on auto-

maattipoletti ”KRA AUTOMAATTITTEOS”, 

jonka tekstissä on ylimääräinen T-kirjain 

(kuva 14).18 Tämä poletti on tiettäväs-

ti ollut käytössä ainakin Oulussa Pohjois-

Suomen Opiskelija-asuntosäätiön asuntojen 

pesutuvissa 1990-luvun alkupuolella.19 

Poletin on ilmeisesti valmistanut alkujaan 

13 Vuori 2021: #J68.

14 Vuori 2021: #J70.

15 Sømod 2010: 24.631–24.633; Vuori 2021: #J67 ja #J71.

16 Vuori 2021: #O15.

17 Vuori 2021: #O13 ja #O14.

18 Vuori 2021: #I18.

19 http://jm78.mbnet.fi/poletit/suomi/kra.html (viitattu 12.9.2021).

Kuva 11. Linnanmaki Helsinki 10:- / pöllö. Rau-

taa, 20 mm, 3,0 g.

Kuva 12. Linnanmaki Helsinki 10:- / Borgbacken 

Helsinki 10:-. Messinkiä, 20 mm, 2,2 g.

Kuva 14. KRA AUTOMAATTITTEOS–SUOMI–FIN-

LAND / takasivu sileä. Messinkiä, 25,5 mm, 7,4 g.

Kuva 13. ABO SPÅRVÄGAR 15 PENNI / TURUN 

RAITIOTIET 15 PENNIÄ. Messinkiä, 18x24 mm, 

2,5 g.
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ruotsalainen yritys Sporrong.20 Tästä poletis-

ta ei tiettävästi tunneta virheetöntä versiota.

Toinen suomalainen poletti, jonka teks-

tissä on ylimääräinen kirjain, on Bonamer 

Oy:n pelipoletti arvomerkinnällä 2 [euroa].21 

Siinä pelimerkki sanaan on tullut ylimääräi-

nen L-kirjain, eli ”PELLIMERKKI” (kuva 15). 

Tästä poletista tunnetaan myös virheetön 

versio (kuva 16).

Edellä mainitun Parkkipesu-yrityksen po-

letin lisäksi Suomesta tunnetaan yksi bingo-

poletti, jossa kirjainjärjestys on vaihtunut. 

Kyse on Joensuun Katajan Yleisurheilun 

Tukisäätiön Joki-bingon poletista, jossa 

Yleisurheilu-sanan lyhenteessä kirjaimet R 

ja H ovat vaihtaneet paikkaa, eli ”YL. UHR.” 

(kuva 17).22 Tästä poletista ei tiettävästi tun-

neta virheetöntä versiota.

Lopuksi voidaan vielä erikoisuutena 

mainita ruotsalainen yhden kruunun yleis-

poletti, jossa krona-sanan N-kirjain on peili-

kuvana (kuva 18). Tämä virhe ei ole estänyt 

kyseisen poletin muokkaamista käytettäväk-

si Suomessa. Etusivulle on arvomerkinnän 1 

viereen stanssattu rahayksikkö Mk (markka) 

ja takasivulle arvomerkinnän 100 alapuolel-

le Pn (penni).

Tekstivirheet ovat moderneissa metallira-

hoissa varsin harvinaisia. Satunnaisesti sel-

laisia on kuitenkin päässyt monivaiheisesta 

laatukontrollista huolimatta liikkeeseen. 

Poleteissa tekstivirheitä sen sijaan esiintyy 

huomattavasti useammin kuin kolikoissa. 

Suomalaisissa poleteissa tämä näkyy erityi-

sesti sellaisissa, jotka on valmistettu 1950-lu-

vulla tai sen jälkeen. Nämä ovat käytännössä 

erilaisia laite-, automaatti- ja pelipoletteja. 

20 Anon. 2016; KRA, Automaattiteos, Suomi-Finland https://www.hastur.fi/fi/tuote/2565435 (viitattu 

12.9.2021).

21 Vuori 2021: #J22.

22 Vuori 2021: #J28.

Kuva 15. Bonamer Oy:n pelipoletti virheellisellä 

”PELLIMERKKI” -tekstillä. Messinkiä/rautaa, 27 mm,  

7,6 g.

Kuva 17. JOENSUUN KATAJAN YL. UHR. TUKISÄÄ-

TIÖ JOKI-BINGO / OLACONTROL OC TURKU.  

Messinkiä, 25 mm, 5,7 g.

Kuva 18. 1 KROИA, stanssattu ”Mk” / 100, stans-

sattu ”Pn”. Kuparinikkeliä, 27 mm, 4,5 g.

Kuva 16. Bonamer Oy:n pelipoletti (etusivu) vir-

heettömällä ”PELIMERKKI” -tekstillä. Messinkiä/

rautaa, 27 mm, 7,6 g.
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Polettien virheet saattavat ainakin osittain 

selittyä niiden ulkomaisella valmistuksella, 

mutta mitään kovin varmoja todisteita tästä 

ei ole. Useissa, joskaan ei kaikissa tapauksis-

sa virheellisen poletin rinnalla on käytössä 

ollut myös vastaava virheetön versio. Poletin 

virheellisyyttä ei siis käytön kannalta ole 

yleisesti ottaen pidetty mitenkään erityisen 

ongelmallisena.
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Numismaattiset kokoelmat verkossa

Digitaalisten aineistojen avaaminen verk-

koon on ollut museoille tärkeää koro-

nakurimuksessa, kun näyttelyitä ei ole 

voitu pitää normaalisti auki ja yleisötoi-

minta on ollut rajoitettua. Suomen kan-

sallismuseon rahakammion kokoelmat 

eivät ole juuri olleet esillä sen jälkeen kun 

numismaattinen näyttely purettiin vuon-

na 2015. Museon kokoelmista on koot-

tu verkkosivuille digitaalinen kokoelma, 

jossa numismaattista aineistoa esitellään 

ainakin yhdessä teemakokonaisuudessa 

(Kasvot rahoissa) sekä tutkijan valinnois-

sa, joissa on omat artikkelinsa antiikin ra-

hoista, viikinkiaikaisista rahoista Suomen 

löydöissä ja Turun palosta pelastuneis-

ta mitaleista. Nämä poiminnat vastaavat 

pieniä erikoisnäyttelyitä ja parantavat ko-

koelmien näkyvyyttä.

https://kansallismuseo.fi/fi/digitaalinen-

kokoelma 

Kuvassa valikoima Turun palossa olleita 

mitaleita. Kuva: Ilari Järvinen. 
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H U U T O K A U P P A

Suomen Numismaattinen Yhdistys r.y. 
järjestää huutokaupan

lauantaina 19. päivänä helmikuuta 2022
internetissä osoitteessa www.philabid.fi/sny.

Linkki on myös sivuillamme www.snynumis.fi.
Tarjousaika päättyy klo 18.00 tai 5 minuuttia 

kohteeseen viimeisenä tulleen tarjouksen 
jälkeen. Valitettavasti emme voi järjestää 

salihuutokauppaa tänä keväänä.

А У К Ц И О Н

A U K T I O N

Numismatiska Föreningen i Finland
håller auktion 

lördagen den 19. februari 2022 i internet
www.philabid.fi/sny. Ytterligare link finns på 

våra hemsidor www.snynumis.fi.
Programmet accepterar anbud ända till 18.00 

eller 5 minuter efter det sista inkomna 
anbudet. Vi beklagar att det blir ingen 

salauktion den här våren.

A U C T I O N

Нумизматическое Общество организует
аукцион 19-ого февраль 2022 г. только в 
интернете www.philabid.fi/sny. Ещё через 

нашего сайта в интернете www.snynumis.fi.
Срок ставок заканчивается в 18.00 часов 
или 5 минут после последней ставки. К 
сожалению не можем весной этого года 

организовать аукциона в зале.

The auction of the Finnish Numismatic Society 
will be held on saturday the 19th of February
2022. in the internet only www.philabid.fi/sny.
Also a link to the auction is found at our site 
www.snynumis.fi. Bidding time ends at 18.00

local time precisely or 5 minutes after the
last bid for a lot. We are sorry for not being 
able to organize a floor auction this spring.



   
Postitse toimitettavat kirjalliset tarjoukset toimitetaan huutokaupanhoitajalle  18. 2. klo 16.00 
mennessä  osoitteella: 
Skriftliga anbud, som skall vara hos auktionsförrättaren  senast den 18 Februari  kl.16  sändes under 
adress:  
Mailed bids should arrive by the 18th of February at 4 PM Finnish time to our address: 
 

SNY / Janne Söderholm    e-mail: auctions@snynumis.fi 
Maneesikatu 2b A 201     Puhelin 050 577 0301  Telefon 
00170 Helsinki 
 
Puhelimitse tai sähköpostilla toimitettavien kirjallisten tarjouksien tulee olla perillä viimeistäin  
18.2. klo 16.00 mennessä. 
Skriftliga anbud med e-post eller i telefonen skall vara hos auktionsförrättaren  senast den 18 
Februari kl.16  
Email and telephone bids should be transferred by the 18th of February at 4 PM Finnish time  
 
Huutokauppaohjelman kautta tulevien tarjousten tulee olla perillä viimeistään 18.2.2021 klo 18.00 
mennessä mutta tarjousaika jatkuu 5 minuuttia kulloiseenkin kohteeseen tulleen viimeisen 
tarjouksen jälkeen. 
Anbud till auktionsprogrammet skall anlända senast den 18 Februari kl 18.00. men fortsätter 5 
minuter efter det senast inlagda anbudet. 
Bids transferred using our auction programme should be ready by the 18th of February at 18 
o´clock precisely. However, bidding for each lot will continue after the last bid and closes after 5 
minutes.  
   
Tavattavissa  / Anträffbar                            arkisin / vardagar  klo / kl  10.00 – 18.00  
   
Yhdistys järjestää salihuutokauppan marraskuussa. Kohteet ovat internettarjouksissa valitun 
toimitustapavaihtoehdon mukaan noudettavissa sopimuksen mukaan tai postitetaan huutokaupan 
jälkeen. Kaikki yli 500 € arvoiset lähetykset vakuutetaan. 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. 
 
Vi håller ingen salauktion i november. Efter överenskommelse kan objekten hämtas från kontoret, 
till utlandet sänder vi fakturan. Assurerade försändelser till Sverige har numera ett maximibelopp 
på 1000 €. 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 sent to buyers they must be payed to full amount. We may send lots, but only within 
EU and according to the particular limitations of each country.  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. Мы  можем их отправить, но только в 
пределах ЕС и условиями страны получателя, либо они остаются у нас и их можно собрать 
потом у офиса. Покупатель потеряет свои 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. 
 













































































































 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 23.4.2022 on toimitettava huutokaupanhoitajalle 18.3.2022 
mennessä. 
Objekten till följande auktion den 23 april 2022 bör inlämnas till auktionsförrättaren senast den 
18 Mars 2022. 
Objects intended to be sold at the following auction the 23th of April 2022 should be 
commissioned by the 18th of March 2022.    
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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 



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 

050 588 1105
auctions@snynumis.fi
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