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Suomen Numismaattinen Yhdistys on jälleen muis-
tanut aktiivisia pitkäaikaisia jäseniään. Vuonna 
2021 tunnustuksen saivat Petteri Järvi ja Hannu 
Männistö. Molemmat tunnustukset myönnettiin 
jo viime vuonna, mutta koronaviruspandemian 
vuoksi palkitsemistilaisuudet lykkääntyivät vuo-
den 2022 huhtikuulle. Ohessa kuvat tilaisuuksista.

Tasavallan Presidentti, Suomen Valkoisen Ruusun 
ja Suomen Leijonan ritarikuntien suurmestari an-
toi Suomen Leijonan I luokan ritarimerkin Petteri 
Järvelle 6.12.2021. Jär ven saama merkittävä tunnustus 
perustui yhdistyksen tekemään ehdotukseen. Järvi  
on toiminut SNY:n  puheenjohtajana  (2013– 
2020) sekä sitä ennen hallituksen jäsenenä (2005–
2010). Hän keskittyi hallituskau dellaan yhdistyksen 
toiminnan kehittämiseen ja edisti erityisesti numis-
maattista tutkimusta ja valitustoimintaa. 

Fjalar och Nea Örnhjelms medaljfond -rahasto 
myönsi SNY:n hallituksen pitkä aikaiselle jäsenelle 
ja huutokaupanhoita jalle Hannu Männistölle hopei-
sen Örnhjelm-mitalin sekä 5 000 euron stipendin.  
Tunnustusta Männistölle oli esittänyt Suomen 
Numismaattinen Yhdistys. Säätiön puolesta mita-
lin jakoi Herdis Modeen. Männistö on ollut yhdis-
tyksen jäsen jo yli 50 vuoden ajan. Männistö on 
toiminut yhdistyksen sihteerinä (1973–1979), halli-
tuksen jäsenenä (1980–1984), varapuheenjohtajana 
(1985–1995) ja huutokaupanhoitajana (1996–2013). 
Männistön panos suomalaisen numismatiikan  
kehittymisessä on ollut erittäin merkittävä. 

 Sekä Järvi että Männistö ovat edelleen aktiivisesti mukana yhdistyksen toiminnassa. Järvi 
vetää yhdistyksen Turun kerhoa ja edesauttaa numismaattista tutkimustyötä. Männistö on 
puolestaan ollut mukana yhdistyksen Keräilijän oppaan 2023 työryhmässä, kerhotoimin-
nassa sekä yhdistyksen historian dokumentoinnissa. 

Suuret kiitokset ja paljon onnea molemmille!

Aki Tsupari
Puheenjohtaja
Suomen Numismaattinen Yhdistys

Palkitsemisia

Kuva 1. Petteri Järvi ja Suomen Leijonan I luo-
kan ritarimerkki.

Kuva 2. Hannu Männistö ja Örnhjem-mitali.
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Suomen Numismaattinen Yhdistys (SNY) on perustettu vuonna 1914. Yhdistys on  
maamme vanhin, vakavarainen ja sillä on yli 1 200 jäsentä. Yhdistyksen toimitilat  

sijaitsevat Helsingin Kruununhaassa Maneesikadulla. Yhdistyksen huutokaupat ovat 
johtavia sekä Suomessa että Pohjoismaissa. Huutokauppojen lisäksi yhdistys  
julkaisee Numismaattista Aikakauslehteä, tukee numismaattista tutkimusta ja  

järjestää kerhoiltoja/webinaareja, toimii aktiivisesti sosiaalisessa mediassa sekä  
järjestää muita alan tapahtumia.

Suomen Numismaattinen Yhdistys vahvistaa toimintaansa ja hakee 

TOIMINNANJOHTAJAA /
 HUUTOKAUPANHOITAJAA

vakinaiseen ja täysipäiväiseen työsuhteeseen alkaen 1.1.2023 tai sopimuksen mukaan.

Toiminnanjohtajalta / huutokaupanhoitajalta toivomme seuraavia ominaisuuksia: 
• Laaja-alaista numismatiikan osaamista ja/tai vahvaa halua kehittyä  
 laaja-alaiseksi osaajaksi
• Intoa ja osaamista edistää sekä kehittää numismaattista harrastusta ja tutkimusta
• Talouden, huutokaupan, median/sosiaalisen median ja muun sidosryhmä -  
 viestinnän osaamista
• Kykyä ja halua keskittyä myös yksityiskohtia ja tarkkuutta vaativiin  
 rutiinitehtäviin tarpeen mukaan
• Erinomaista englannin ja riittävää ruotsin kielen taitoa, venäjän ja muiden  
 kielten taito katsotaan eduksi
• Rehellisyyttä, huolellisuutta, aloite- ja yhteistyökykyä sekä asiakaspalvelu - 
 henkisyyttä

Yhdistys tarjoaa toiminnanjohtajalle / huutokaupanhoitajalle:
• Pysyvän ja vakituisen työn
• Näköalapaikan suomalaisen numismatiikan huipulla
• Peruspalkan sekä saavutettuihin tuloksiin perustuvan tulospalkkion
• Erinomaiset ja näyttävät toimitilat Helsingin keskustassa
• Perehdytyksen, asiantuntijajäsenien tuen ja ammattimaiset työvälineet

Hakijalla ei saa olla työsuhteen alkaessa omaa numismaattista liiketoimintaa tai muita  
eturistiriitoja Yhdistyksen toiminnan kanssa. 

Vapaamuotoiset kirjalliset hakemukset palkkatoivomuksineen pyydetään 2.10.2022  
mennessä sähköpostilla osoitteeseen aki.tsupari@snynumis.fi. Kyselyihin vastaa Yhdistyksen 
puheenjohtaja Aki Tsupari (040 820 3701).
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Pohjoismaisen Numismaattisen Unionin kokous 
Islannissa

Pohjoismaisen Numismaattisen Unionin 
(ruotsiksi Nordisk Numismatisk Union, NNU) 
kokous pidettiin Islannin Reykjavikissa 13.–
15.5.2022. Suomesta yhdistyksen edustaji-
na olivat mukana Juha Hyötyläinen, Yrjö 
Hyötyniemi ja Pekka Säilä. Kaikkiaan mu-
kana oli 22 osallistujaa Suomesta, Tanskasta, 
Norjasta, Ruotsista ja tietysti Islannista.

NNU:n edellinen kokous pidettiin Oslossa 
vuonna 2017, ja kun korona siirsi seuraa-
vaa kokousta, tuli Islannin puheenjohtajuus 
kestäneeksi poikkeukselliset viisi vuotta. 
Epidemian aikana muu toiminta oli vähäis-
tä, mutta lehti (Nordisk Numismatisk Unions 
Medlemsblad, NNUM) ilmestyi suunnitellusti 
koko ajan.

Kokous aloitettiin perjantaina 13.5. 
Islannin valtiopankin edustavissa tiloissa 
aivan Reykjavikin keskustassa pankin ja 
Islannin numismaattisen yhdistyksen isän-
nöimänä. Saimme nähdä pienen numismaat-
tisen näyttelyn, ja osallistujille annettiin teos 
Islannin numismatiikasta.

Varsinainen kokous aloitettiin lauantai-
aamuna, ja puheenjohtajana toimi Islannin 
yhdistyksen puheenjohtaja Eirikur Lindal. 
Eirikur on erittäin miellyttävä ja ystävällinen, 
hyvin ruotsia puhuva psykologi. 

Kokouksen ensimmäisenä aiheena oli 
jäsenorganisaatioiden toiminnan esittely 
vuosilta 2017–2022. Esityksiä oli paljon, ja 
osuus oli kokonaisuudessaan varsin pitkä, 
mutta tässä useamman edustajan yhdessä 
tekemä Suomen esittely ei jäänyt häpeään.  
Esittelimme kuvin uudet toimitilat mukaan 
lukien uudet väärennösten tunnistuslaitteet, 
kerroimme Turun rahat -kirjaprojektista, 

joka on yhteinen Svenska Numismatiska 
Föreningenin kanssa, sekä tietysti puheen-
johtajan vaihdoksesta. Totesimme myös, että 
yhteydet Venäjälle ovat poikki, ja vastasim-
me asiaan liittyviin kysymyksiin. Lopuksi 
Pekka Säilä kertoi Antti Heinosen tekemästä 
arkistolöydöstä, josta ilmeni, että Suomen 
50, 100 ja 500 markan seteleitä painettiin 
talvisodan aikana Vaasassa. Samoin hän 
otti esille historiallisen muutoksen, joka on 
seurannut Suomen Rahapajan muuttami-
sesta osakeyhtiöksi sekä juhlarahojen kil-
pailutuksen aloittamisesta. Näiden toimien 
seurauksenahan osa vuodesta 1864 valtion 
yksinoikeutena ollutta metallirahan lyöntiä 
on siirtynyt yksityisen ulkomaisen yrityk-
sen hoitoon. 

Yhdistävä piirre kaikille esityksille oli  
toiminta koronasta selviämiseksi. Pääpiir-
teissään reagointi oli eri maissa saman 
kaltainen: siirryttiin etäkokouksiin ja etähuu-
tokauppoihin (Tanskaa lukuun ottamatta), 
mutta niistä luovuttiin nopeasti. Norjassa, 
kuten meilläkin, verkkotoiminta on kuiten-
kin otettu pysyvään käyttöön, ja molem-
missa maissa painotetaan paikallistoimintaa. 
Ruotsi puolestaan järjestää paikallisia esi-
telmätilaisuuksia eri puolilla maata. Useat 
– mutta eivät kaikki – yhdistykset kehitti-
vät Suomen tapaan julkaisujaan. Kuten mei-
dän yhdistyksellämme, norjalaisillakin on 
keskustassa uudet tilat, ja Ruotsin tilat on 
vastikään korjattu. Kiinnostavalta kuulos-
taa Norjan yhdistyksen valmistelema, koko 
Pohjolaa kohteenaan pitävä digitaalinen  
luentosarja, jonka ensimmäinen osa toteu-
tetaan syyskuussa.

Yrjö Hyötyniemi
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Jäsenmuseot korostivat näyttelytoimintaa 
ja aineiston digitoinnin jatkamista. Oslon 
viikinkimuseo laajoine rahanäyttelyineen 
tulee epäilemättä olemaan merkittävä tapa-
us, ja myös Tanskan kansallismuseo uusii 
näyttelynsä.  Tanskassa on julkaistu merkit-
tävä maan rahoja esittelevä perusteossar-
ja Denar til daler. Danmarks mønthistorie 
indtil 1550, joka on luettavissa myös kan-
sallispankin verkkosivuilla. 

Ruotsin kuninkaallista rahakabinettia ra-
sitti kuluneella kaudella kolme suurta oikeu-
denkäyntiä, joista viimeinen ja lopulta ennen 
ratkaisua vanhentunut tapaus on vähemmän 
tunnettu. Siinä oli kyse museon turvallisuus-
päällikön osallisuudesta kabinetin entisen 
johtajan väärinkäytöksiin. 

Seuraavana kohtana käsiteltiin NNU:n  
kotisivuja, jotka itse asiassa ovat aika taval-
la hyytyneet jo ennen Helsingin kokousta 
2014. Niitä pyritään elvyttämään. 

Kaikki jäsenmaksut vuosille 2022–2025 
pidettiin ennallaan. Uudeksi taloudenhoi-
tajaksi valittiin ruotsalainen Lars Eriksson.

Unionin lehden NNUM:n osalta pohdittiin 
artikkelien vahvana pidettyä tanskalaispai-
notusta, jota päätoimittaja toki on pyrkinyt 
monipuolistamaan. Uudeksi päätoimittajaksi 
valittiin ruotsalainen, mutta hänen henkilöy-
tensä jäi vielä ruotsalaisten vahvistettavak-
si. Myös muut lehden tehtävät siirrettäneen 
Ruotsiin. Painosmäärään ja jakeluun ei tehty 
muutoksia. Myös pohjoismaisen tiedejulkai-
sun Nordisk Numismatisk Årsskriftin kiertä-
vä toimitusvastuu on Ruotsissa.

Unionin puheenjohtajamaa oli vuosi-
na 2017–2022 Islanti. Kaudeksi 2022–2025 
puheenjohtajuuden otti vastaan Ruotsi ja 
Ruotsin yhdistyksen uusi puheenjohtaja Curt 
Ekström. Tässäkin tapauksessa varsinainen 
henkilönimitys jäi ruotsalaisten myöhemmin 
vahvistettavaksi.

NNU:n kokouksen osallistujia Islannin ikivanhalla käräjäpaikalla Þingvellirissä.
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Toimijoiden painopiste siis siirtyi siis tällä 
kertaa vahvasti Ruotsiin. 

Numismaattisilla yhdistyksillä on aina ol-
lut unionissa merkittävä rooli ja pääasialli-
nen vetovastuu, mutta nyt mukaan tulee 
aiempaa enemmän museoita. Norjalaiset 
ehdottivatkin uusiksi jäseniksi kahta sel-
laista: Arkeologisk museum Stavangerista 
ja Institutt for arkeologi og kulturhistorie 
Trondheimista. Molemmat hyväksyttiin jäse-
niksi ja toivotettiin lämpimästi tervetulleiksi.

Lopuksi esittivät tanskalaiset sääntö-
muutosta. Jotta maidenväliset petokset es-
tettäisiin, esittivät tanskalaiset sääntöjen 
osallistumisoikeutta koskevan 9. pykälän 
muuttamista siten, että nykytilanteesta poi-
keten kullakin yhdistyksellä olisi suveree-
ni oikeus kieltää toisen unioniyhdistyksen 
jäsenten osallistuminen yhdistyksen koko-
uksiin ja huutokauppoihin. Suomen pyydet-
tyä perusteluja kertoivat he, että taustana 
oli tanskalainen, joka on Ruotsin ja Norjan, 
mutta ei Tanskan yhdistyksen jäsen. Tämä 
on tuottanut näille kaikille harmia jättämällä 
laskuja maksamatta ja esiintymällä häiritse-
västi kokouksissa. 

Suomen puolelta todettiin, että on täysin 
selvää, että tällainen häiriköinti on voitava 
lopettaa. Tanskan tekstiehdotuksesta syntyi 
kuitenkin kuva, että tarkoitus olisi kieltää 
yhdeltä tai useammalta unioniyhdistykseltä 
kokonaan osallistuminen toisen yhdistyk-
sen toimintaan. Tekstiä pyydettiin muokat-
tavaksi siten, että siitä selvästi ilmenisi, että 
päätettävä kielto koskisi yksittäisiä nimel-
tä mainittuja henkilöitä. Lisäksi Suomi toi-
voi, että kiellon tekevä yhdistys informoisi  
asiasta muita unioniyhdistyksiä. Tanska lu-
pasi korjata tekstiä tarvittavin osin. Esitys 
hyväksyttiin näillä evästyksillä ilman enem-
piä luonnosteluja.

Lopuksi islantilaista, unionin puheen-
johtajana  vuosina 2017–2022 toiminutta 
Eirikur Lindalia kiitettiin lämpimästi, ja uu-
delle puheenjohtajamaalle Ruotsille toivotet-
tiin onnea. Myös seuraava Unionin kokous 
pidetään Ruotsissa vuonna 2025.

Mielenkiintoisen kokouksen jälkeen isän-
nät veivät osallistujat vielä bussikierrokselle 
Thingvellirin tuhatvuotiselle käräjäpaikal-
le Euroopan ja Amerikan mannerlaattojen 
saumakohtaan. Sieltä jatkettiin Keridin tuli-
vuoren kraaterin kautta kuumille lähteille 
ja valtameren äärelle, mistä sitten palattiin 
Reykjavikiin.

Matka oli antoisa ja monipuolinen. Uusia 
kontakteja solmittiin ja vanhoja virkistettiin. 
NNU ja sen lehti saivat selkeän jatkon, jon-
ka suuntaa varmasti joudutaan vielä usein 
pohtimaan ja arvioimaan. 

Seuraava numero

Lehden seuraava numero ilmestyy 
marraskuussa 2022. Siihen tarkoitettu 
aineisto pyydetään lähettämään Outi 
Järviselle lokakuun alussa (viimeistään 
maanantaina 10.10.) 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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Suomen miehityssetelit 1944 

Jani Oravisjärvi

Harvasta asiasta on kirjoitettu Suomessa 
niin paljon kuin lähihistoriamme traumaat-
tisimmista hetkistä eli talvi- ja jatkosodasta. 
Suomen setelihistoria tunnetaan luultavas-
ti maailman parhaiten. Kiitos tästä kuuluu 
lähes yksinomaan EKP:n entiselle seteli-
johtajalle ja Suomen Pankin ylikassanhoi-
tajalle Antti Heinoselle. Hän on kirjoittanut 
aiheesta satoja, jollei jopa tuhansia sivu-
ja. Hän on perustanut tietonsa tarkkaan ja 
huolelliseen arkistotyöhön. On olemassa 
kuitenkin vielä yksi salattu luku, joka si-
vuaa sekä jatkosotaa että maamme seteli-
historiaa, ja josta vain harva on tietoinen.  
 Jatkosota alkoi kesällä 1941. Sota - 
kirjallisuudessa on esitetty erilaisia näke-
myksiä siitä, minkälaisia tavoitteita Neu-
vostoliitolla oli Suomen suhteen jatko sodan 
aikana. Suomalaisten taistellessa rintamal-
la ylivoimaista vihollista vastaan, oli sete-
lipaino Goznakin toimistossa Moskovassa 
jo suunniteltu Suomelle uusia maksuväli-
neitä – miehitysseteleitä, jotka oli tarkoi-
tus ottaa Suomessa käyttöön, kun Suomen 
armeija olisi lyöty ja Suomi miehitetty.  
 Sodan lopputuloksesta oltiin rajan toisella 
puolen varmoja, sillä osa miehitysseteleistä 
ehti sarjanumeroista päätellen jo tuotantoon 
saakka. Enää odotettiin Suomen armeijan 

selkärangan katkeamista Kannaksen suur-
hyökkäyksen alkaessa kesällä 1944. Päivä, 
jolloin setelit olisi maassamme laskettu 
kiertoon, ei kuitenkaan koskaan koittanut. 
Goznakin jo painamat setelit hävitettiin vähin 
äänin muutamaa mitätöityä arkistokappalet-
ta lukuun ottamatta, ja samalla tieto niiden 
olemassaolosta jäi vain harvojen tietoon. 
 Suomen vuoden 1944 miehitysseteli- 
sarja sisälsi nimellisarvoltaan 1000, 500, 100, 
50, 20 ja 10 markan setelit, eli ne olivat ni-
mellisarvoiltaan identtiset Suomessa tuol-
loin käytössä olleiden seteleiden kanssa. 
Seteleiden suunnittelijana toimi ilmeisesti 
Goznakin pääsuunnittelijana vuosina 1932–
1971 toiminut Ivan Dubasov, joka vastasi 
myös muiden maiden miehitysseteleiden 
suunnittelusta. Seteleissä ei ole allekirjoitta-
jaa tai allekirjoittajia, mikä oli yleinen käytän-
tö Neuvostoliitossa. Sarjanumero oli painettu 
punaisella värillä, ja se koostui kuudesta 
numerosta sekä kirjainpareista AA tai AX. 
Seteleiden koko ja pääväri vaihteli nimellis-
arvoittain. Jokaisen setelin ylälaidassa lukee 
PUNAISEN ARMEIJAN PÄÄLLYSTÖ ja alhaal-
la VASTAANOTTO KAIKISSA MAKSUISSA 
ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ. Sekä erikseen vielä 
”Väärentäminen rangaistaan sota-ajan lakien  
mukaan.”

Seteleiden koot on laskettu ja arvioitu valokuvien perusteella, joten niihin sisältyy pieni virhemarginaali.

Arvo kork. leveys Sarjanro Pääväri

10 MK 67 134 AA 000000 ruskea

20 MK 70 138 XA 154042 tumman harmaa

50 MK 72 146 AA 000000 punainen

100 MK 78 155 XA 065976 vaalean harmaa

500 MK 80 158 XA 031133 sininen 

1000 MK 88 162 XA 011022 vihreä
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i Tämä artikkeli ei olisi mahdollista ilman henkilöä, joka on kuvannut setelit Goznakin arkistossa ja 
saattanut ne allekirjoittaneen tietoon vuonna 2018 vieraillessaan Erkki Lähderannan kanssa Suomen 
kansallismuseossa. Hän on ilmaissut toiveensa pysyä anonyyminä. Olen hänelle kiitollinen saadessani 
hänen suostumuksensa näiden julkaisemiseen.

Neuvostoliiton sodanaikaisia suunnitel-
mia on turha spekuloida. Miehityssetelit 
toimivat omalta osaltaan konkreetti-
sena todisteena suunnitelmasta, joka 

lopulta epäonnistui Suomen kohdalla. 
Tšekkoslovakiassa, Unkarissa ja Romaniassa 
kävi toisin.
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Suomalainen mitalitietokanta ja mitalien 
identifiointi

1 Boström, H. J., Suomen muistorahat I–II. Helsinki 1932, 1936; Laitakari, Aarne, Suomen mitalit 1936–
1968. Helsinki 1969, Lindqvist, Sven E., Suomen kuntourheilumitalit 1955–1980. Helsinki 1983 sekä 
Mitalin kiilto. Suomen kuntourheilumitalit 1981–1985. Helsinki 1988; Passi, Leena, Ilmiö mitalitaide. 
1960-luvulla valetut suomalaiset mitalit. Jyväskylä 1996.

Anssi Joutsiniemi ja Outi Järvinen

Suomalaisia mitaleja koskevaa tietoa on saa-
tavilla niukasti, ja se keskittyy muutamaan 
keskeiseen hakuteokseen. Täydentävä tieto 
on hajallaan, puutteellista ja osin aiempiin 
lähteisiin yhteensopimatonta. SNY:n tammi-
kuussa 2022 aloittanut Mitalikerho on määri-
tellyt tavoitteekseen kansallisen mitalitiedon 
kokoamisen avoimeen tietokantaan. Kevään 
kuluessa tehty valmistelutyö valmistuu al-
kusyksyn kuluessa, ja se dokumentoidaan 
kahteen spesifikaatioon, joissa määritellään 
rakennettavan tietokannan tietosisältö sekä 
kansallisen mitaleita identifioivan tunnuksen 
rakenne. Dokumentointi- ja määrittelytyö 
tehdään yhteistyössä Suomen Mitalitaiteen 
Killan kanssa. 

Tämän kirjoituksen tarkoituksena on koo-
ta yhteen muutamia keskeisiä havaintoja 
mitalien dokumentoinnin ongelmista, esittää 
ehdotuksia niiden ratkaisuiksi sekä haastaa 
keräilijät ja ammattilaiset talkoisiin pirstalei-
sen mitalitiedon kokoamiseksi.

Mitalitietokannan aineisto
Tietokannan tietosisällön muodostavat nel-
jä keskeistä suomalaista teoskokonaisuut-
ta, joihin suomalaista mitalitietoutta on 
koottu. Näitä ovat H. J. Boströmin, Aarne 
Laitakarin, Sven Lindqvistin ja Leena Passin 
omista lähtökohdistaan keräämät mitaliluet-
telot.1 Vaikka tiedot on teoksissa dokumen-
toitu keskenään hyvin eri tavoin, on niiden 

avulla kuitenkin tunnistettavissa 5 159 mi-
talia. Puuttuvia ja virheellisiä tietoja on täy-
dennetty Kansallismuseon rahakammion, 
Tampereen taidemuseon sekä Pohjanmaan 
museon tiedoin. Lisäksi tietoja on koottu 
mm. Mitali–Medaljen -lehdestä, Killan vuo-
sikirjoista sekä yksittäisten taiteilijoiden työ-
tä käsittelevästä kirjallisuudesta ja erilaisista 
näyttelyluetteloista.

Vähemmän järjestelmällisesti aineistoa on 
kerätty kokoon muiden museoiden vielä 
toistaiseksi varsin satunnaisista tallennuk-
sista Finna-tietokantaan, yksittäisten keräi-
lijöiden ja tutkijoiden omaan käyttöönsä 
kokoamasta dokumentaatiosta sekä erilai-
sista huutokauppaluetteloista. Näistä läh-
teistä on onnistuttu toistaiseksi löytämään 
kohtuullinen määrä tietoa noin 3 000 mita-
lista, jotka eivät edellisistä hakuteoksista löy-
dy. Näistä monien tiedot rajoittuvat siihen, 
mitä itse mitalista on dokumentoitavissa, ja 
ne ovat osin myös kattavuudeltaan sattu-
manvaraisia. Lisäksi esim. Finna-palvelun 
tietoihin on syytä suhtautua varauksella, sil-
lä joukossa on myös virheellisiä tulkintoja.  
Varmuudella tiedetään jo, että esimerkik-
si puuttuvien urheilumitalien osalta syste-
maattisen tiedon kokoaminen on vaativaa 
ja edellyttää yhteistyötä niin Urheilumuseon 
kuin mitalivalmistajien kanssa.

Molempien aineistokokonaisuuksien tie-
don kokoamisessa on omat ongelmansa, 
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jotka liittyvät mitalien identifiointiin. 
Yksiselitteisten tunnusten problematiikasta 
käy esimerkiksi tekijöiden ja keräilijöiden 
Boströmin teoksen pohjalta rakentama mi-
talien koodaustapa, jossa mitalin ”tunnus” 
muodostuu kirjan niteen numeroa kuvaa-
vasta roomalaisesta numerosta (I tai II), 
mitalinkohteen kuvauksen aloitussivusta 
(arabialaisin numeroin) sekä tätä seuraa-
vasta kohteen eri mitalien järjestysnumeroa 
(roomalaisin numeroin). Näin esimerkiksi 
John Munsterhjelmin muovailema Suomen 
ritaristo ja aateli -mitali löytyy tunnisteella 
II:137 ja Lea Ahlbornin kaivertama Jakob 
Albrekt von Lantingshausen -mitali tunnuk-
sella I:43:II.

Vaikka vakiintunut merkintätapa on pal-
vellut tutkijoita ja keräilijöitä mainiosti jo 
vuosia, on sillä kuitenkin omat hankaluu-
tensa. Manuaalisesti aineistoja käsiteltäessä 
ei aiheudu suurtakaan vaaraa siitä, että mo-
lemmilla edellä mainituilla tunnuksilla viita-
taan itse asiassa myös toiseen mitaliin. Itse 
tunnus ei näin ole mitaleita yksiselitteisesti 
identifioiva, vaan mitalien yksilöinti vaatii 
sen lisäksi myös tiedot mitalin nimestä tai 
aiheesta, tekijästä ja valmistumisvuodesta.2 
Havainto ei ole uusi, ja on monen keräili-
jän jo tunnistama, mutta yllätyksenä saattaa 
tulla se, kuinka paljon näitä päällekkäisyyk-
siä todellisuudessa on. Sanottakoon se nyt 
tässä: Boströmin teoksesta löytyy kaikkiaan 
edellä mainitulla logiikalla muodostettuja ei-
yksiselitteisiä tunnuksia 133 kpl. Ongelma 
koskee yhteensä 293 mitalia, eli noin 30 
prosenttia koko Boströmin kirjoissa luetel-
luista mitaleista. Pahimmillaan sama tunnus 
on neljällä eri mitalilla. (Kuva 1)

2 Lisäksi tapa edellyttää yhteistä sopimusta tunnuksen muodostamistavasta. Aikojen kuluessa on ollut 
myös tapana viitata tunnuksessa siihen sivuun, jossa roomalaiselle numerolla merkitty mitali tai sen va-
riantti on kuvailtu, eikä ns. aloitussivuun. Tämä vaihtoehtoinen käytäntö poistaa osan päällekkäisyyk-
sistä, mutta hintana on samaa kohdetta kuvaavien mitalien tunnusten erkaantuminen.

Ongelma konkretisoituu, kun suurempia 
aineistoja yritetään yhdistää samaan tieto-
kantaan. Hyväksi havaitusta tunnuksesta saa 
kuitenkin vielä paremman pienellä korjauk-
sella. Koska ongelmallisiksi muodostuvat 
samalle sivulle sijoittuvat mitalit, on yksin-
kertainen ratkaisu erottaa nämä toisistaan 
kirjaintunnuksin, hieman samaan tapaan 
kuin teoksessa on muutamissa tapauksis-
sa toisistaan erotettu mitalien variantit (ks. 
esim. Vuoden 1772 hallitusmuoto -mitalit 
II:92:I, II:92:Ia ja II:92:Ib) (Kuva 2). Jotta 
sekaannusta aiheuttavat tunnukset eivät 
jäisi käyttöön, olisi ei-identifioivista kirjai-
mettomista tunnuksista päästävä kokonaan 
eroon ja esim. tunnus II:168 korvattava joko 

Kuva 1.
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tunnuksella II:168A tai 168B, riippuen siitä 
onko kyseessä Suomen talousseuran mitali 
Aleksanteri I:n vai Nikolai I:n aikana.

Vaikka kaikki neljä eri kirjallisuusläh-
dettä ovat kukin synnyttäneet omat mita-
lien yksilöintikäytäntönsä, on niiden tiedot 
huomattavan helppo koota yhteen. Näiden 
lähdeteosten ulkopuolelle jääneet mitalit 
sekä dokumentoimattomat mitaliversiot ja 
-variantit ovat edellisiin verrattuna huo-
mattavasti ongelmallisempia. Tunnistettuja 
vaikeuksia aiheuttavat mm. mitaleiden  
eri nimeämiskäytännöissä esiintyvä vaih-
telu sekä epätietoisuus valmistusmääristä,  
-eristä ja -ajankohdista. Vaikka 1   000–10 000 
kappaleen mitalikokoelmista onnistuukin 
erottelemaan jossain lähteessä tunnistetut 
mitalit, on jäljelle jäävän aineiston dokumen-
tointi jo pelkästään fyysisenä työmääränä  
huomattava. 

Tietojen tallentaminen tietokantaan tuo 
perinteiseen painettuun mediaan verrattu-
na joitain huomattavia etuja. Tällaisia ovat 
mm. erilaiset aineiston rajaamiseen kohdis-
tuvat sanahaut, jotka helpottavat mitalitie-
tojen löytämistä. Huomattava etu on myös 
se, että tietokannassa virheet on helppo 
korjata toisin kuin painetuissa julkaisuissa,  
joissa esiintyvät virheet jatkavat elämään-
sä loputtomiin. Tämä mahdollistaa myös 
aineiston avaamisen käyttäjille jo siinä vai-
heessa, kun tiedon kokoamistyö on vielä 
kesken. SNY:n ja Killan yhteistyönä kootta-
vasta tietokannasta, sen tietojen avaamisesta 
julkiseksi sekä mahdollisuudesta täydentää 
sitä joukkoistamisella (crowdsourcing) us-
komme olevan hyötyä kaikille mitalitiedosta 
kiinnostuneille.

Mitalien uudet tunnukset
Työn käynnistää syksyllä 2022 vaiheittain 
tehtävä tietokantatoteutus. Ensimmäisessä 
vaiheessa keskeistä on laaditun spesifikaa-
tion toiminnan testaaminen ja hajautetun 
tiedontuotannon käytäntöjen luominen. 
Keskeistä tässä on eri lähteistä kootun ai-
neiston yhtenäistäminen. Yllä kuvattujen 
ongelmien ratkaisemiseksi sekä keräilijöiden 
ja muiden kokoelmia kartuttavien tahojen 
työn helpottamiseksi on SNY:n ja Killan yh-
teistyönä koottavassa tietokannassa päätetty 
ottaa käyttöön mitalit yksilöivä ja nykyisiä 
merkitsemiskäytäntöjä kuvaavampi mitali-
tunnus. 

Työn alkuvaiheessa keskeisin tavoite 
on ollut mielekkäästä mitalien yksilöinnis-
tä päättäminen. Moderneista rahoista poi-
keten mitalien eri versioiden ja varianttien 
määrä voi olla suurikin. Valitun dokumen-
tointitavan tulee lisäksi olla riittävän avoin 
sekä vielä toistaiseksi puuttuvan tiedon 
täydentämiseksi että esille tulevien mitali-
varianttien lisäämiseksi. Taustapohdintoja 

Kuva 2.
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valituille linjauksille on luettavissa tuoreesta 
Mitalitaiteen vuosikirjan artikkelista.3

Mitalien identifioinnin perustaksi on valit-
tu mitalien vahvaan teoksisuuteen perustu-
va tyypittely. Siinä mitalit jaetaan aiemmista 
julkaisuista poiketen mitaliteokseksi tunnis-
tettavan arkkityypin mukaan, joka voidaan 
jakaa saman tyypin eri toteutusversioihin 
sekä edelleen näiden variantteihin. Jotta tun-
nuksien rakenteessa voidaan säilyttää edes 
auttava ymmärrettävyys niitä silmämääräi-
sesti tarkasteltaessa, on arkkityypin tunnus 
rakennettu kolmiosaiseksi: Ensimmäisen 
osan muodostaa kirjaimista koostuva teki-
jän identifioiva tunnus, toisen numeroista 
koostuva tekijän eri teoksia erotteleva in-
deksi. Kolmannen osan muodostaa teok-
sen mahdollisia vaihtoehtoisia toteutuksia 
koskeva kirjaintunniste.

Kustakin arkkityypistä on edelleen ero-
teltavissa useita eri toteutusversioita, jotka 
eroavat toisistaan mm. koon, materiaalin, 
toteutustavan, osien lukumäärän ja mahdol-
listen lisäosien mukaan. Nämä ovat varsinai-
sia mitaliobjekteja, joista tietoa kootaan ja 
etsitään. Lisäksi kustakin mitalista voidaan 
löytää variantteja, jotka ovat syntyneet mm. 
uusien työkalujen valmistamisesta vaikka-
pa rikkoutumisen tai virheiden korjaami-
sen takia.

Mitalit täydellisimmin yksilöivä tunnus 
koostuu siis kolmitasoisesti: tyypin muo-
dostavasta teoksen tunnuksesta (arkkityyp-
pi), toteutustapaa kuvaavasta tunnuksesta 
(versio) ja eri muunnoksia kuvaavasta tun-
nuksesta (variantti). Niinkin yksinkertaiselta 
kuulostava asia kuin tekijyys on vuosisato-
jen kuluessa saanut erilaisia painotuksia, 

3 Joutsiniemi, Anssi (2022). Mitalien yksilöinnistä, luokittelusta ja listaamisesta. Mitalitaiteen vuosikirja 
2021. Helsinki 2022, s. 50–68.

4 Tässä kirjoituksessa hahmotellut tunnukset ovat esimerkinomaisia ja tarkoitettu havainnollistamaan 
tunnusten logiikkaa. Varsinaiset mitalitunnukset kullekin esimerkille vahvistuvat aikanaan tietokannan 
luonnin yhteydessä.

riippuen tilaajan, muovailijan ja valmista-
jan roolista mitalin valmistusprosessissa. 
Myös kaikissa muissa luokittelutasoissa on 
omat määrittelyn vaikeutensa, joita ei täs-
sä lyhyessä katsauksessa ole mahdollista 
tarkemmin avata. Näitä on kuitenkin pyrit-
ty systemaattisesti ratkaisemaan tietokan-
nan spesifikaatiodokumenteissa. Kuulemme 
myös mielellämme numismaatikkokunnan 
palautetta tehtyihin määrittelyvalintoihin.

Yllä esitettyä tunnusten muodostami-
sen logiikkaa voidaan havainnollistaa 
seuraavin esimerkein. Oletetaan4 tunnus 
RASAK19701:2L80AE, joka voidaan ava-
ta seuraavasti. Kaksoispiste jakaa tunnuk-
sen arkkityypin ja version tunnusosiin. 
Arkkityypin kuvaus jakaantuu osiin RASAK 
ja 19701, joissa RASAK on taiteilija Kauko 
Räsästä tarkoittava kirjaintiiviste ja numero 
19701 Räsäsen töitä toisistaan erottava nu-
mero. Versio-osa 2L80AE, puolestaan kertoo 
seuraavaa: Kyseessä on kaksiosainen (2), 
lyöty (L), 80 mm:n kokoinen (80) prons-
sinen (AE) mitali. Koska tässä tapauksessa 
Räsäsen töiden erottimena on käytetty mi-
talin ajoituksesta johdettua numerosarjaa, 
tunnuksesta voi päätellä, että kyseessä on 
Suomen Kultaseppien Liiton mitali.

Tässä esimerkissä versiotunnus on lä-
hinnä dekoratiivinen, koska ko. mita-
lista ei tiettävästi (ja toistaiseksi) ole 
olemassa kuin yksi versio. Sen sijaan tun-
nuksesta RASAK19673:1L30AR° olisi tun-
nistettavissa hopeinen 30 mm kokoinen 
renkaallinen (°) versio saman taiteilijan 
Kokoomuksen 50-vuotismitalista erotukse-
na saman mitalin isommasta pronssisesta 
versiosta (RASAK19673:1L72AE). Yhtä hyvin 



52

versio-osalla voidaan erottaa Gerda Qvistin 
valetut ja lyödyt (QVIST19513:1L56AE 
vs. QVIST19513:1V92AE) tai yksi- ja 
kaksi puoliset (QVIST19383:½L56AE vs. 
QVIST19383:1L56AE) mitalit toisistaan.

Kriittiselle lukijalle voi nousta mieleen 
kysymys, miksi johonkin numerosarjaan on 
valittu mitalin muovailuvuosi eikä valmis-
tusvuosi, tai miten menetellään kokovaihte-
lun tms. kanssa. Vastaus on yksinkertainen: 
tämä on puhtaasti tunnuksen luonnin yh-
teydessä tehty sopimuksenvarainen valinta. 
Täytyy muistaa, että kyseisen merkkisarjan 
ensi sijainen tarkoitus on olla mitaleita identi-
fioiva tunnus, ei mitalin täydellinen kuvaus! 
Muu moninainen tarkentava tieto voidaan 
tallentaa mitalikuvauksen yhteyteen muihin 
tietokantasarakkeisiin. Identifiointitehtävässä 
em. merkkiyhdistelmät siis ainoastaan kor-
vaavat Laitakarin tunnukset (L1003, L276/ 
L277, L127), mutta onnistuvat ehkä kerto-
maan kohteistaan abstrakteja numerosarjoja 
enemmän.

Tunnuksia luotaessa on huomioitava 
myös erilaiset variantit, joita on löydettä-
vissä sekä teosten arkkityyppitasolla (mm. 
vaihtoehtoiset sivut, mitalituoteperheet jne.) 
että versiotasolla (mm. uudet leimasimet, 
jälkilyönnit ja -valut jne.). Näihin ja muihin 
yksityiskohtiin on mielekkäintä tutustua itse 
spesifikaatiotekstien avulla tai tuonnempana 
omana artikkelinaan.

Lopuksi 
Entä mikä sitten on mitali? Kysymys on yhtä 
haastava ja kiistanalainen kuin vaikkapa ky-
symys siitä, mikä lopulta on suomalainen. 
Tietokannan rakentamisessa yritämme olla 
tässä suhteessa liberaaleja, ja tavoitteena on 
valita tietokantaan kohteita pikemminkin 
liian laajan kuin liian suppea kriteeristön 
pohjalta. Samoin kuin tekijyyden kriteerit 
ovat aikojen saatossa muuttuneet, on niin 

käynyt myös mitalin määritelmille. Yli ajan 
ulottuva mitalius on pikemminkin sumea 
joukko erinäisiä ominaisuuksia, joita mita-
leihin on eri ajanjaksoina liitetty.

Myös eri toimijat tarkastelevat määritel-
mää eri näkökulmista. Kulttuurihistoriallinen 
museo tallentaa mitalitaidetta kulttuurihisto-
riallisena ilmiönä, johon kuuluvat myös sen 
reunailmiöt. Taidemuseon tallennuskriteerit 
liittyvät taiteellisiin arvoihin, jolloin kokoel-
mien ulkopuolelle voi jäädä paljonkin pe-
rinteisesti mitaligenreen kuuluvaa aineistoa. 
Keräilijää voi kiinnostaa tietyn taiteilijan tuo-
tanto kokonaisuudessaan, toisille on tärkeää 
rajata keräily jonkin perinteisen mitalimää-
ritelmän rajojen sisäpuolelle. Tietokannan 
tavoitteena on palvella mahdollisimman laa-
jaa kohdeyleisöä. Sen vuoksi mielekkääm-
pää kuin kiistellä siitä, onko esine mitali vai 
ei, olemme valinneet lähestymistavan, jos-
sa jokainen valitkoon itselleen mielekkään 
mitaliuden kriteerin. Tämän tueksi olemme 
päätyneet kahteen määritelmään.

Mitalin suppealla määritelmällä tieto-
kannassa tarkoitetaan kaksipuolista, kes - 
 tävästä materiaalista sarjallisesti val mistet-
tua, käteen sopivaa rahamaista esinettä. 
Laajennetulla määritelmällä puolestaan tar-
koitetaan näistä kriteereistä poikkeavia, mut-
ta suppeaan määritelmään rinnastettavia 
esineitä. Lukuisat luetteloitavat kohteet poik-
keavat suppeasta määritelmästä vähintään 
yhden kriteerin osalta. Tällaisia ovat mm. 
lukuisat urheilumitalit ja erilaiset plaketit  
(1 kaksipuolinen), uniikit teokset (≠ sarjal-
linen), teosoriginaalit ja reliefit (≠ käteenso-
piva), täysplastiset tai moniosaiset teokset 
(≠ rahamainen), kipsiluonnokset (≠ kestävä) 
jne. Tämän lisäksi ”mitaliuteen” voidaan liit-
tää muita, mm. sosiaalisista käytännöistä tai 
henkilökohtaisista mieltymyksistä nousevia 
muuttujia, jotka jääkööt tuonnempana kes-
kusteltavaksi.
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SNY:n viides webinaari keskiviikkona 26.10:  
Keskiajan hopearahat ja rahanlyönti Turun linnassa 

Turun museokeskus on tehnyt julkai-
sun Turun keskiaikaisesta rahanlyönnis-
tä yhteistyössä Suomen Numismaattisen 
Yhdistyksen ja Svenska Numismatiska 
Föreningenin kanssa. Teos tullaan jul-
kaisemaan loka-marraskuussa 2022.

Webinaarissa Petteri Järvi ja Frida 
Ehrnsten esittelevät lyhyesti kirjaprojek-
tia ja kirjan sisältöä, jonka jälkeen Yrjö 
Hyötyniemi kertoo tarkemmin Turun ra-
hapajassa Eerik Pommerilaisen aikana 
lyödyistä kuusinaisista ja niiden arvosta. 
Artikkelissaan Hyötyniemi esittää kuusi-
naisen ja suomalaisen maamarkan olleen

 

sidoksissa toisiinsa ja ensin mainitun ol-
leen tämän vuoksi Ruotsin valtakunnassa 
ainutlaatuinen ja vakaa, suomalaisen yh-
teiskunnan tarpeisiin luotu rahayksikkö.

Ilmoittautumiset webinaariin: aki.tsu-
pari@snynumis.fi

Valmisteilla olevat mitalispesifikaatiot 
saadaan kiinnostuneille kommentoitaviksi 
syys-lokakuun kuluessa. Mikäli olet kiin-
nostunut osallistumaan käynnissä olevaan 

määrittelytyöhön tai tarjoamaan aineistoa 
mitalitietokannan pohjaksi, ole yhteydessä 
kirjoittajiin.

Turun keskiaikaiset markkinat 2022

Turun keskiaikaiset markkinat järjestet-
tiin jälleen kaupungin Suurtorilla 30.6.–
3.7., koronan vuoksi ensimmäisen kerran 
kolmeen vuoteen. Neljän päivän aika-
na markkinaväkeä oli yhteensä melkoi-
nen määrä, kaikkiaan 130 000. Yhdistys 
oli entiseen tapaan mukana, ja kojul-
lemme ohjautuikin runsaasti vierailijoi-
ta. Heille esiteltiin numismatiikkaa sekä 
SNY:n toimintaa ja huutokauppatoimin-
taa. Myynnissä oli kirjoja ja jaettavana 
lehden numeroita. Erityisen suosittuja 
olivat edulliset vanhat rahat Roomasta 
Liivinmaalle. Varsinkin viimemainitun  
Tallinnassa lyödyt killingit 1400-luvun 

puolimaista herättivät suurta kiinnostus-
ta. Käytettiinhän sellaisia samalla paikalla 
myös 600 vuotta aikaisemmin.

Markkinat olivat erinomainen paikka 
kertoa yhdistyksestä laajalle yleisölle ja 
kohdata rahoista ja rahalöydöistä kiin-
nostuneita kansalaisia. Aivan erityisellä 
ilolla yhdistys pani merkille Turun kerho-
laisten kiinnostuksen osallistua osaltaan 
järjestelyihin. 

Tällaisia tapaamisia nähdään varmasti 
jatkossakin, seuraavana Helsingin kirja-
messut 27.–30.10.  

YH

Hattulasta vuonna 2017 löytynyt kuusinai-
nen. Suomen kansallismuseo, RK2017006:1.  
Kuva: Jani Oravisjärvi. 
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Puolalaisten rahojen preussilaiset 
väärennökset seitsenvuotisen sodan ajalta
2. Väärennösten tunnistaminen röntgenfluoresenssi-
analytiikan (XRF) avulla

1 Vuori 2022.
2 Sayles 2001: 103–104; Beck et al. 2004; Nord 2016; Nord & Tronner 2019, 2021; X-Ray Fluorescence 

Spectroscopy for determining coin composition, https://www.coinbooks.org/esylum_v15n42a17.html 
(viitattu 6.1.2022).

3 Beck et al. 2004; Borges et al. 2017.
4 Wang et al. 2015; Hložek & Trojek 2017.
5 Englanniksi blanching, ruotsiksi vitsjudning, saksaksi Weißsud.

Antti Vuori

Tämän artikkelisarjan ensimmäisessä osas-
sa kuvattiin yleisellä tasolla preussilaisten 
toimesta pääosin seitsenvuotisen sodan 
(1756–1763) aikana tapahtunutta laaja-
mittaista puolalaisten August III:n raho-
jen väärentämisestä.1 Nyt käsillä olevassa 
artikkelisarjan jälkimmäisessä osassa kes-
kitytään tarkastelemaan röntgenfluoresens-
sianalytiikan (XRF) soveltuvuutta kyseisten 
preussilaisten väärennösten tunnistamiseen. 
Tarkoituksena oli selvittää, löytyykö analy-
soiduista rahoista niiden alkuperään viit-
taavia eroja ja miten nämä mahdolliset erot 
korreloivat artikkelisarjan edellisessä osassa 
mainittujen preussilaisten väärennösten ul-
koisten tunnusmerkkien kanssa. Tekstissä 
mainitut 2.-alkuiset kuvanumerot viittaavat 
tämän artikkelin kuviin ja 1.-alkuiset artik-
kelisarjan edellisen osan kuviin.

Hopearahojen erityispiirteitä  
analytiikan näkökulmasta
Periaatteessa hopeapitoisuudeltaan alhai-
semmat väärennökset pitäisi olla helppo 
erottaa analysoimalla niiden metallipitoi-
suus. Asiaan liittyy kuitenkin käytännön 

ongelma. Tavallisimmin käytetyt ainetta 
rikkomattomat analyysimenetelmät, XRF 
(röntgenfluoresenssi) ja SEM-EDX (elekt-
ronimikroskooppi-energiadispersiivinen 
röntgenanalyysi), ovat luonteeltaan vain 
suhteellisen ohuen pintakerroksen koostu-
mukseen keskittyviä menetelmiä (tyypilli-
sesti alle 0,05…0,10 mm).2 Niillä ei siis ole 
mahdollista saada luotettavaa tietoa rahan 
kokonaiskoostumuksesta silloin, kun sen 
rakenne ei ole homogeeninen.

Kuparipitoisia ja vain vähän hopeaa si-
sältäviä rahoja on jo antiikin ajoista lähtien 
osattu käsitellä niin, että niihin muodostuu 
ohut pintakerros (tyypillisesti 0,05…0,25 
mm), jonka hopeapitoisuus on huomatta-
vasti muuta rahaa korkeampi.3 Erityisesti 
vain hyvin vähän hopeaa sisältävien ra-
hojen kohdalla on kyse saattanut olla ai-
hion tai valmiin rahan pinnoittamisesta 
ohuella hopeakerroksella esimerkiksi elo-
hopeapitoisen hopea-amalgaamin avulla 
(”polttohopeointi”).4 Yleisemmin käytetty 
menetelmä oli kuitenkin rahan valkaisu/
valkokeitto5, joka normaalisti tehtiin kä-
sittelemällä aihiot ennen lyöntiä sopivalla 
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happoliuoksella (kupari liukenee tällöin 
selektiivisesti).6 Happokäsittelyn seurauk-
sena ero hopeapitoisuudessa rahan pinnan 
ja sisäosien välillä saattoi tyypillisesti olla 
jopa 40 prosenttiyksikön luokkaa.7 

Vastaava pinnan hopeapitoisuutta nos-
tava vaikutus voi liittyä myös rahan kor-
roosioon happamissa maaperäolosuhteissa 
ja periaatteessa jopa rahan puhdistamiseen 
sopivaa happokomponenttia sisältävällä 
”hopeanpuhdistusaineella”.8 Tähän hopea-
rahoille luonteenomaiseen ongelmaan ei 
aina ole kiinnitetty riittävästi huomiota jul-
kaistaessa analysoituja pitoisuuksia.

Valmistettaessa preussilaisia väärennöksiä 
puolalaisista rahoista oli esimerkiksi timpfen 
hopeapitoisuus alhaisimmillaan vain noin 
20 %. Siksi aihioiden esikäsittelyyn oli kiin-
nitettävä erityistä huomiota, jotta valmiiden 
rahojen ulkonäkö ei poikkeaisi merkittävästi 
ennen seitsenvuotista sotaa valmistetuista 
aidoista puolalaisista rahoista. Tässä käytet-
tiin apuna tavanomaista pidempää aihioiden 
happokäsittelyä.9 Parhaimmillaan tuloksena 
oli raha, jonka ulkonäön perusteella ei voi-
nut mitenkään päätellä sen alhaista hopeapi-
toisuutta. Vasta pidempiaikainen kuluminen 
kierrossa paljasti vahvasti kuparipitoisen  
sisuksen.

Analyysitulokset
Tähän artikkeliin liittyen oli mahdollista teet-
tää XRF-analyysi seitsemästä August III:n 
kahden złotyn rahasta vuodelta 1753 sekä 
22 timpfestä vuosilta 1753–1756. Lisäksi 
analysoitiin kolme August III:n kuuden 

6 Ilisch 1989; Butcher & Ponting 1995, 1997; Hrnjic et al. 2020; Blanching (coinage), https://en.wikipedia.
org/wiki/Blanching_(coinage) (viitattu 6.1.2022).

7 Beck et al. 2004; Hrnjic et al. 2020; Nord & Tronner 2019, 2021.
8 Butcher & Ponting 1995; Matthiesen 2006; Hrnjic et al. 2020.
9 Bannicke & Tewes 2019.
10 Cupellation, https://en.wikipedia.org/wiki/Cupellation (viitattu 28.1.2022).

groschenin ja kaksi kolmen groschenin ra-
haa vuosilta 1754–1756 sekä yksi augustdor 
vuosiluvulla 1758. Näiden lisäksi analysoitiin 
vielä yksi Königsbergissä vuonna 1754 ja 
viisi Breslaussa vuonna 1755 lyötyä preus-
silaista rahaa sekä yksi venäläisten toi-
mesta vuonna 1761 Königsbergissä lyöty 
Preussin rahajärjestelmän mukainen kuuden 
groschenin raha. August III:n hopearaho-
jen analyysitulokset on esitetty taulukos-
sa 1 ja preussilaisten rahojen taulukossa 2. 
Augustdorin tulokset esitellään tekstissä jäl-
jempänä.

Taulukoissa 1 ja 2 on pääkomponenttien 
(Ag ja Cu) lisäksi annettu useimmista analy-
soiduista rahoista löytyneen lyijyn (Pb) pitoi-
suus. Sen läsnäolo liittyy todennäköisimmin 
joko hopean alkuperään lyijypitoisen mal-
min (sulfidi tai karbonaatti) komponenttina 
ja/tai hopean puhdistamiseen ns. kupelloin-
tiprosessilla.10 Analyyseissä havaittiin satun-
naisesti myös muita komponentteja, kuten 
rautaa (Fe) ja sinkkiä (Zn), mutta vain vä-
häisiä määriä (pääosin <0,5 %). Samoin yh-
dessä timpfessä (#16) näkyi viitteitä pinnan 
[jälkikäteen tehdystä] kultauksesta. Muita 
komponentteja ei paria poikkeusta lukuun 
ottamatta ole kuitenkaan kirjattu taulukoi-
hin. Polttohopeointiin viittaavasta eloho-
peasta ei tehdyissä analyyseissä havaittu 
jälkiä.

Tulosten tarkastelu
Taulukon 1 kahden złotyn rahoista vain #1 oli 
etukäteen arvioiden aito puolalainen lyönti 
siinä olevan kuninkaan hoikan muotokuvan 
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# arvo vuosi tunnus paino (g) Ag (p-%) Cu (p-%) Pb (p-%) Huomautukset
1 1753 8.GR. 6,92 78,7 20,6 0,5 Kuva 2.1
2 1753 8.GR. 7,27 86,0 13,5 0,3 Kuva 2.2
3 1753· 8.GR. 6,84 78,5 21,0 Kuva 1.9
4 1753 8.GR. 6,70 55,1 43,8 0,4
5 1753 E [] 7,12 43,8 55,8 0,3

44,3 55,0 0,4
6 1753· E 8.GR C 6,50 70,8 28,5 Kuva 1.6
7 1753 E 8.GR C 6,71 48,4 51,1 0,4 Kuva 1.10
8 timpfe 1753· T. 5,23 80,6 19,0 Kuva 1.7
9 timpfe 1753· T 5,38 80,1 19,4 0,2

10 timpfe 1753 E.18 C. 5,35 80,7 19,0 0,3
11 timpfe 1753· E 18 C 5,78 80,1 19,4 0,4 Kuva 1.8
12 timpfe /1753 E 18 C 5,22 50,2 48,8 0,7 Kuva 2.4
13 timpfe 1754· E.18.C. 5,60 77,2 22,3
14 timpfe 1754· E.18.C. 5,68 77,1 22,6 Kuva 1.2
15 timpfe 1754· E.18.C. 5,87 87,3 12,2 0,2
16 timpfe 1754 E 18 C 5,74 77,4 12,8

77,9 13,2
17 timpfe 1754 E 18 C 5,72 80,5 18,6
18 timpfe 1754 E 18 C 5,63 88,0 11,6
19 timpfe 1754 E 18 C 5,56 66,3 33,1 0,4
20 timpfe [1754] E 18 [C] 5,35 38,6 60,8 0,5
21 timpfe 1754 E 18 C 5,77 34,7 64,6 0,8 Kuva 2.3
22 timpfe 1754[ ] E 18 C 4,07 20,2 79,1 0,6 Kuva 1.12
23 timpfe 1755· E.18 C. 5,75 69,3 30,3 0,3
24 timpfe 1755· E 18 C 5,58 80,8 18,6 0,3
25 timpfe 1755· E 18 C 5,46 74,2 22,4 0,4
26 timpfe 1756· E.18 C. 5,35 76,5 23,1 0,3
27 timpfe 1756· E 18 C 5,48 86,9 12,5 0,5
28 timpfe 1756 E 18 C 5,66 81,5 17,9 0,2
29 timpfe 1756 E 18 C 4,75 90,1 9,2
30 6 gr. 1754· E.VI.C. 3,02 44,6 54,5 0,5
31 6 gr. 1755· E VI C 3,09 42,4 57,1 0,3
32 6 gr. 1755 E VI C 3,32 45,0 54,3 0,6
33 3 gr. 1754 E 3 C 1,51 22,0 75,9 1,4 Zn 1,2 %; Kuva 2.6
34 3 gr. 1756 [E.]3.C. 1,25 62,0 37,4 0,6

Taulukko 1. August III:n hopearahojen analyysitulokset (XRF).

Taulukko 2. Preussilaisten rahojen analyysitulokset (XRF).

# arvo vuosi tunnus Olding # paino (g) Ag (p-%) Cu (p-%) Pb (p-%) Huomautukset
35 timpfe 1755 B 294 5,76 83,9 15,9 0,3 Kuva 1.3
36 timpfe 1755· .B. 295 5,61 81,7 17,9 0,3 Kuva 1.1
37 6 gr. 1754 E 204c 3,11 45,1 53,9 0,4 Kuva 2.7
38 6 gr. 1755 B 300 3,09 62,7 36,2 0,8

64,2 34,8 0,7
39 6 gr. 1755 B 301 2,84 32,3 67,2 0,5 Kuva 1.4
40 6 gr. 1761 454a 2,24 69,9 28,8 0,8 Kuva 1.5
41 3 gr. 1755 B 304 1,69 44,3 55,2 0,3
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perusteella (kuva 2.1).11 Numerot 4–7 puo-
lestaan ovat Bannicken ja Tewesin esittä-
mien kriteerien perusteella preussilaisia 
väärennöksiä ja numerot 2 sekä 3 epävarmo-
ja12. Muiden taulukossa 1 esitettyjen nimel-
lisarvojen osalta voidaan suuntaa-antavana 
pitää Bannicken ja Tewesin esittämää erotte-
lukriteeriä: aidoissa puolalaisissa rahoissa on 
rahamestarin nimikirjainten (EC) ja arvomer-
kinnän yhdistelmässä pisteet13, preussilaisis-
ta väärennöksistä nämä puuttuvat.14 Lisäksi 
kaikki timpfet arvomerkinnällä ”T” ovat hei-
dän mukaansa aitoja puolalaisia lyöntejä.

Puolalaisen kahden złotyn rahan nimel-
linen hopeapitoisuus oli 12 2/

18
 luotia eli 75,7 

%. Voidaan siis olettaa, että aitojen puola-
laisten lyöntien pinnasta mitatun hopeapi-
toisuuden tulisi olla vähintäänkin tämä tai 
todennäköisesti jopa jonkin verran korke-
ampi. Taulukon 1 tuloksista nähdään, että 
rahat 1–3 täyttävät kaikki kyseisen kriteerin, 
kun taas jo etukäteen preussilaisiksi väären-
nöksiksi arveltujen kahden złotyn kolikoi-
den 4–7 pinnasta mitattu pitoisuus jää osin 
jopa merkittävästi alle kyseisen rahatyypin 
nimellisen hopeapitoisuuden.

Rahan #2 muita korkeampi pinnan ho-
peapitoisuus voi liittyä sen poikkeukselli-
sen hyvään, osin leimakiiltoiseen kuntoon 
(kuva 2.2), mutta mahdollisesti myös rahan 
puhdistamiseen hapolla. Huomionarvoisin 
on kuitenkin Raha #3 (kuva 1.9). Vaikka sii-
tä puuttuu rahamestarin nimikirjaimet ”EC”, 
on se Bannicken ja Tewesin (2017) mukaan 
vuosina 1760–1761 lyöty preussilainen vää-
rennös (tyyppi A17), jonka hopeapitoisuus 
lyöntiajankohdan perusteella olisi vain noin 

11 Bannicke & Tewes 2015, 2017.
12 Bannicke & Tewesin (2017) perusteella #2 on todennäköisesti puolalainen ja #3 todennäköisesti preus-

silainen lyönti.
13 Joskus pisteen tilalla on kolmilehdeksi (trójlistkami, Dreiblatt) kirjallisuudessa nimetty symboli. Taulukossa 

1 se on merkitty kyseistä kuviota läheisesti muistuttavalla symbolilla ” ”.
14 Bannicke & Tewes 2015, 2019.

35,6 %. Ajoituksensa he perustelevat kunin-
kaan olkapään kohdalla olevalla timpfeissä 
samana ajanjaksona käytettyä erätunnusta 
C4 (kuva 1.8) muistuttavalla kuviolla, jos-
sa on paksu keskushelmi ja sen ympärillä 
seitsemän pistemäistä helmeä (rahan kulu-
neisuudesta johtuen tämä ei erotu kunnolla 
kuvassa 1.9).

Koska rahan #3 pinnan pienistä vaurio-
kohdista erottuu vahvasti kuparinvärinen 
sisus, voitaneen Bannicken ja Tewesin tun-
nistusta pitää vähintäänkin todennäköise-
nä. Tämä tarkoittaisi, että valmistettaessa 
väärennettyjä kahden złotyn rahoja olisi 
aihioille tässä vaiheessa (1760–1761) teh-
ty pelkän puhdistamisen ohella myös var-
sinainen pintakerroksen hopeapitoisuutta 

Kuva 2.2. 2 złotya 1753 / – (Kopicki 2119, Kahnt 
682f, vrt. Bannicke & Tewes 2017: A5.a; 29 mm, 
7,27 g).

Kuva 2.1. 2 złotya 1753 / – (Kopicki 2119, Kahnt 
682d, Bannicke & Tewes 2017: A3.a; 28,5–29,0 
mm, 6,92 g).
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nostava happokäsittely. Muiden analysoi-
tujen kahden złotyn rahojen kohdalla näin 
ei näyttäisi tapahtuneen. Tässä yhteydessä 
on vielä syytä todeta, että kuparipitoisten 
hopearahojen hopeapitoisuuden ylittäessä 
72 % on aihioita valmistettaessa havaittu ta-
pahtuvan vähäistä spontaania hopean rikas-
tumista aihion pintakerrokseen.15

Puolalaisen timpfen nimellinen hopea-
pitoisuus oli 7 luotia eli 43,7 %. Taulukosta 
1 voidaan havaita, että lähes kaikki analy-
soidut timpfet antavat selvästi tätä suurem-
man pitoisuuden. Ulkoisten tunnusmerkkien 
perusteella tehdyllä luokittelulla joko puola-
laisiksi tai preussilaisiksi lyönneiksi ei näyt-
täisi tässä suhteessa olevan merkitystä. Vain 
rahojen 20–22 pinnasta löytynyt hopeapi-
toisuus jää alle aidon puolalaisen timpfen 
nimellisen pitoisuuden. Kun näitä kolmea 
rahaa ei oteta huomioon, voidaan todeta, 
että keskimäärin sekä aitojen puolalaisten 
että väärennettyjen preussilaisten timpfen 
kolikoiden pinnasta mitatut hopeapitoi-
suudet ovat samaa suuruusluokkaa (puola-
laiset 78,6±4,8 % ja preussilaiset 77,8±10,8 
%). Preussilaisissa lyönneissä näyttäisi ole-
van enemmän hajontaa kuin puolalaisissa. 
Todennäköinen syy tähän on, että rahan 
kuluminen vaikuttaa voimakkaammin alun 
perinkin vähemmän hopeaa sisältäneiden 
preussilaisten lyöntien pinnan hopeapitoi-
suuteen.

15 Beck et al. 2004; Ilmiön taustalla on Ag/Cu-seosten eutektinen piste (sulamispisteen minimi) kyseisellä 
72 % hopeaa sisältävällä koostumuksella.

16 Szwagrzyk 1990: 147; Korczyńska 1988; Kirjallisuudessa esitetyt tiedot pinnoitetuista kuparirahoista 
perustunevat kuitenkin ensisijaisesti vain vallitsevaan käsitykseen ilman, että asiasta olisi mitään konk-
reettista näyttöä. On myös epäselvää, miten paljon yksittäiset aikalaiset kupariväärennökset ovat vai-
kuttaneet tämän käsityksen syntyyn. Kysymys pinnoituksesta ja sen luonteesta jää tässä yhteydessä joka 
tapauksessa avoimeksi, sillä asian tarkempi selvittäminen vaatisi ainakin muutaman rahan poikkileik-
kauksesta tehtävän syvyyssuuntaiseen sijaintiin perustuvan hopeapitoisuuden tutkimisen (esimerkiksi 
SEM-EDX).

17 Olding 2006: 267; Bannicke & Tewes 2015, 2019; Lähteestä riippuen säkeen tekstissä on pieniä eroja.
18 ”Päältä kaunis, sisältä kehno, Friedrich ulkopuolelta, Ephraim sisältä.”
19 Myös aihioiden happokäsittely saattoi jäädä puutteelliseksi.

Kuten edellä on jo mainittu, kiinnitettiin 
preussilaisia timpfen väärennöksiä valmis-
tettaessa aihioiden esikäsittelyyn erityistä 
huomiota, jotta valmiiden rahojen ulkonäkö 
ei olisi poikennut merkittävästi aidoista puo-
lalaisista rahoista. Kun rahat kuluivat käy-
tössä, syntyi kuitenkin helposti vaikutelma 
pinnoitetusta kuparirahasta.16 Preussilaisten 
väärentämien rahojen heikko laatu olikin jo 
laajalti aikalaisten tiedossa, mikä käy ilmi 
myös seuraavasta tunnetusta nelisäkeestä:17

Von außen schön, von innen schlimm, 
von außen Friedrich, von innen Ephraim.18

Huomionarvoista on, että sanonnan 
Friedrich viittaa Saksin vaaliruhtinaaseen 
Fredrik August II:een (Puolan kuningas 
August III) eikä suinkaan Preussin kunin-
kaaseen Fredrik II:een (Fredrik Suuri). 

Kolmesta pitoisuudeltaan poikkeavasta 
timpfestä #20 on erittäin kulunut (1?) preus-
silainen väärennös, mikä selittänee sen pin-
nan alhaisen hopeapitoisuuden. Samoin 
pitoisuudeltaan poikkeava timpfe #21 (kuva 
2.3) on erittäin kulunut. Lisäksi sen vuosi-
luvun perässä on heikosti erottuva kuusisa-
karainen tähti, joka kertoo, että se on lyöty 
Dresdenissä (1757–1758) Veitel Ephraimin 
toimesta. Hänen tiedetään pienentäneen 
lyötyjen rahojen hopeapitoisuutta merkittä-
västi alle silloisten määräysten.19 Tämä tuot-
ti luonnollisestikin kohtuuttomasti voittoa, 
minkä vuoksi Ephraim menetti Fredrik II:n 
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luottamuksen ja sen seurauksena vuokraoi-
keutensa Dresdenin rahapajaan.20 Merkille 
pantavaa on, että myös timpfen #12 (kuva 
2.4) pinnan hopeapitoisuus on poikkeuk-
sellisen alhainen, vaikka se vielä ylittääkin 
puolalaisen timpfen nimellisen pitoisuuden.  
Kyseinen raha on lyöty Dresdenissä heinä/
elokuussa 1759, juuri ennen kuin Itävallan 
armeija otti kaupungin haltuunsa.

Kolmanteen pitoisuudeltaan poikkeavaan 
timpfeen #22 on viitattu jo artikkelisarjan 
ensimmäisessä osassa yksityisten väärentä-
jien yhteydessä (kuva 1.12). Siihen palataan 
tarkemmin jäljempänä tekstissä.

Tässä yhteydessä lienee vielä syytä palata 
artikkelisarjan ensimmäisessä osassa mainit-
tuun eroon timpfen määräysten mukaisen 

20 Bannicke & Tewes 2019.
21 Mikäli oletetaan, että happokäsittely vaikuttaa noin 10 %:iin aihion kokonaispaksuudesta kummallakin 

pinnalla eli yhteensä noin 20 % sen kokonaispainosta siten, että pintamateriaalin kuparista liukenee  
80 %, alenee aihion paino noin 9 % (0,61 g) ja pintakerroksen hopeapitoisuus nousee vastaavasti  
43,75 %:sta suunnilleen arvoon 79,6 %.

painon (noin 6,73 g) ja säilyneiden [hyvä-
kuntoisten] rahojen todellisen painon (kes-
kimäärin noin 5,5–6,0 g) välillä. Lyötyjen 
rahojen tavanomaisen painonvaihtelun ja 
keskimääräistä raskaampien rahojen syste-
maattisen keräämisen kierrosta, mikä tuskin 
oli tällekään aikakaudelle vieras ilmiö, lisäk-
si tulee vielä ottaa huomioon ennen lyön-
tiä tapahtunut aihioiden valkaisukäsittely. 
Tässä käsittelyssä aihion pinnasta liuotetaan 
hapolla selektiivisesti kuparia, jotta lopulli-
nen raha näyttäisi olevan valmistettu parem-
masta hopeasta. Mikäli alkujaan 7-luotinen 
hopea (43,7 %) halutaan saada vastaamaan 
pitoisuudeltaan nyt analysoituja pintapitoi-
suuksia (keskimäärin noin 80 % Ag), on 
pintakerroksesta liuotettava suunnilleen 80 
% kuparista, mikä voi helposti tarkoittaa lä-
hes 10 % painon alenemaa suhteessa aihion  
alkuperäiseen painoon.21

Esitettyä hypoteesia voidaan testata ver-
taamalla rahojen pinnasta mitattuja hopea-
pitoisuuksia niiden painoihin. Korkeamman 
hopeapitoisuuden tulisi merkitä alhaisem-
paa painoa. Koska preussilaisten timpfen 
väärennösten nimelliset hopeapitoisuudet 
vaihtelevat valmistusajankohdan mukaan, 
eivät ne kuitenkaan sovellu kovin hyvin tä-
män selvittämiseen. Aidot puolalaiset timp-
fet on sen sijaan tiettävästi kaikki valmistettu 
7-luotisesta hopeaseoksesta, joten niistä pi-
täisi löytyä esitetty riippuvuus.

Taulukossa 1 aitoja puolalaisia timpfejä 
ovat Bannicken ja Tewesin esittämien kri-
teerien perusteella numerot 8–10, 13–15, 
23 ja 26. Niiden pinnasta analysoitu hopea-
pitoisuus suhteessa rahan painoon on esitet-
ty kuvassa 2.5. Raha #15 (kuvan 2.5 oikeassa 

Kuva 2.3 Timpfe 1754 / E 18 C (Kopicki 2111, 
Kahnt 687c; 28 mm, 5,77 g), preussilainen vää-
rennös, lyöty Dresdenissä 1757–1758.

Kuva 2.4. Timpfe  / 1753 / E 18 C (Kopicki 
2108, Kahnt 686c; 28,5–29 mm, 5,22 g), preus-
silainen väärennös, lyöty Dresdenissä heinä/elo-
kuussa 1759.
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yläkulmassa) poikkeaa kuitenkin selvästi 
muista, joten sitä ei ole otettu huomioon 
korrelaatiota laskettaessa. Kyseinen raha on 
ulkonäkönsä perusteella hiljattain puhdis-
tettu hapolla, mikä todennäköisesti selittää 
sen pinnasta analysoidun poikkeuksellisen 
korkean (87,3 %) hopeapitoisuuden, mutta 
ei luonnollisestikaan sen suhteellisen kor-
keaa painoa.

Kuva 2.5 näyttäisi tukevan esitettyä hy-
poteesia. Analysoitujen rahojen pieni mää-
rä merkitsee kuitenkin, että tulos on varsin 
epävarma. On myös huomattava, että ana-
lysoitujen rahojen pinnassa on käytännössä 
aina kuluneisuudesta johtuvia eroja. Lisäksi 
yllättävän monia August III:n hopearahoja 
on jossain vaiheessa niiden historiaa puh-
distettu ja ilmeisestikin aika usein vielä jol-
lain hapolla. Tästä syystä rahojen pinnat 
eivät enää likimainkaan vastaa alkuperäis-
tä. Arviolta vasta vähintäänkin useista kym-
menistä rahoista tehdyt analyysit voisivat 
luotettavasti vahvistaa esitetyn hypoteesin.

Puolalaisten kolmen ja kuuden gro-
schenin rahojen nimellinen hopeapitoisuus 

22 Mikołajczyk 1988: 165.
23 Bannicke & Tewes 2015.

oli 28,1 % (4 ½ luotia).22 Niistä valmistettiin 
preussilaisia väärennöksiä vain vuoden 1756 
lopulta vuoden 1758 alkuun. Näiden vää-
rennösten hienopainot eivät ilmeisesti poi-
kenneet merkittävästi aidoista puolalaisista 
lyönneistä.23 Kuten taulukosta 1 nähdään, 
ovat sekä aidosta (#30) että väärennetyistä 
(#31 ja #32) kuuden groschenin rahoista 
saadut analyysitulokset lähes samat. Niiden 
pinnasta mitatut runsaan 40 % hopeapitoi-
suudet viittaavat aihioiden samantasoiseen 
happokäsittelyyn.

Kahden analysoidun kolmen groschenin 
rahan osalta tilanne on toinen. Aito vuoden 
1756 raha #34 antoi analyysissä poikkea-
van korkean hopeapitoisuuden (62,0 %). 
Syynä tähän on ilmeisesti se, että kyseinen 
varsin kulunut raha näyttäisi olevan jok-
seenkin voimaperäisesti puhdistettu jollain 
”hopeanpuhdistusaineella”. Preussilaisten 
väärentämäksi oletettu vuoden 1754 kolmen 
groschenin kolikko #33 (kuva 2.6) puoles-
taan antoi analyysissä selvästi alle kyseisen 
rahatyypin nimellisen hopeapitoisuuden 

Kuva 2.5. August III:n aitojen puolalaisten timpfen rahojen painon ja pinnan hopeapitoisuuden  
välinen riippuvuus.
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olevan tuloksen (22,0 %). Siitä löytyi myös 
poikkeuksellisen paljon sinkkiä (1,2 %).

Taulukossa 2 esitetyt preussilaiset rahat 
on Königsbergissä vuonna 1761 lyötyä kuu-
den groschenin rahaa #40 lukuun ottamatta 
lyöty ennen seitsenvuotisen sodan alkua. 
Analysoidut timpfet #35 ja #36 antoivat mo-
lemmat jokseenkin samanlaiset tulokset, jot-
ka vastaavat hyvin myös taulukon 1 tuloksia.  
Kuuden groschenin rahojen osalta huomio 
kiinnittyy siihen, että puolalaisen kuuden 
groschenin rahan preussilaisen jäljitelmän 
#39 (kuva 1.4) pinnasta mitattu hopeapitoi-
suus on vain noin puolet vastaavan preus-
silaista tyyppiä olevan rahan #38 tuloksesta 
ja ylittää vain niukasti puolalaisen kuuden 
groschenin rahan nimellisen pitoisuuden.

Königsbergissä vuonna 1754 lyöty kuu-
den groschenin raha #37 (kuva 2.7), jos-
sa on vielä tyypiltään varhaisempi Fredrik 
II:n muotokuva, vastaa hopeapitoisuudel-
taan varsin hyvin taulukossa 1 raportoi-
tuja kuuden groschenin rahojen tuloksia. 
Venäläisten toimesta vuonna 1761 lyödyn 
kuuden groschenin rahan #40 (kuva 1.5) 
pinnasta analysoitu hopeapitoisuus puoles-
taan vastaa hyvin preussilaisen rahan #38 
tulosta. Preussilaisen kolmen groschenin 
rahan #41 pinnan analyysitulosta voi pitää 
odotusten mukaisena (hyväkuntoiselle ra-
halle). Preussilaisten rahojen analyysit eivät 
siten kokonaisuutena arvioiden ehkä rahaa 
#39 lukuun ottamatta tuoneet esille mitään 
erityisen merkittävää suhteessa vastaaviin 
puolalaisiin rahoihin.

Kultarahojen osalta preussilaisten vää-
rennösten tunnistaminen on jossain määrin 

24 Katso esimerkiksi Ilisch 1979 (#9065); Fritz Rudolf Künker, Auktion 24 10.–12.3.1993, kohde #1755; 
Gerhard Hirsch Nachfolger, Auktion 347 14.2.2019, kohde #4517; Fritz Rudolf Künker, Auktion 353 
28.–29.9.2021, kohde #3365; A Prussian king and his money, https://www.bundesbank.de/resource/
blob/616608/4125d8efa9f06dc14df5c9ed496b706f/mL/a-prussian-king-and-his-money-data.pdf (viitattu 
8.1.2022).

25 Vuori 2022.

helpompaa. Vain vähän kultaa sisältävien 
rahojen pinta kullattiin (esimerkiksi poltto-
kultaus) luotettavan ulkonäön aikaansaami-
seksi. Muodostunut kultapinta oli kuitenkin 
mekaanisilta ominaisuuksiltaan heikko, jo-
ten se kului herkästi käytössä. Tästä syystä 
siitä on nykyään jäljellä monesti vain rippeet 
vahvasti kuparinvärisen rahan pinnalla.24 

XRF-analyysi artikkelisarjan ensimmäisen 
osan kuvan 1.11 augustdorin pinnasta an-
toi sen koostumukseksi 32,4 % Au, 65,1 % 
Cu, 1,9 % Ag ja 0,3 % Zn (yhteensä 99,7 
%), mikä vastaa noin 7,8 karaatin kultapi-
toisuutta. Tämä on hyvin lähellä kirjallisuu-
den mukaista preussilaisten väärennösten 
alhaisinta kultapitoisuutta, eli 7 karaattia.25 
Huomattavaa on, että kuvan 1.11 varsin ku-
luneen rahan paino, 6,46 g, vastaa sen alhai-
sesta kultapitoisuudesta huolimatta melko 
hyvin täysiarvoiselle kultarahalle ilmoitettua 

Kuva 2.6. 3 groschenia 1754 / E 3 C (Kopicki 
2096, Kahnt 695 g; 19 mm, 1,51 g), preussilai-
nen väärennös.

Kuva 2.7. Preussilainen 6 groschenia 1754 / E (Ol-
ding 204c; 23 mm, 3,11 g), lyöty Königsbergissä.
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nimellistä painoa, 6,63 g. Tämä jokseenkin 
normaali paino on tässä tapauksessa saatu 
aikaiseksi valmistamalla rahan aihio sekä 
aitoa kultarahaa paksummaksi että läpimi-
taltaan ko. rahalle ilmoitetun vaihteluvälin 
(23–25 mm) ylärajan mukaisesti.26

Mitä tulee muiden kuin preussilaisten val-
mistamien aikalaisväärennösten tunnis-
tamiseen, voidaan tässä yhteydessä viitata 
Bojko-Gagarinin (2017) väärennöskirjaan.27 
Hän on julkaissut kuvat viidestä August III:n 
hopearahan aikalaisväärennöksestä, kah-
desta kuuden groschenin rahasta (”175” ja 
175[…]) sekä kolmesta timpfestä (1754, 1755 
ja 1756).28 Kirjan tekstissä nämä väärennök-
set valitettavasti sivuutetaan pelkällä mainin-
nalla. Kuvien, kuvatekstien sekä kahdesta 
timpfestä (1754 ja 1756) julkaistujen XRF-
analyysien ( ) perusteella on 
kuitenkin mahdollista tehdä joitakin päätel-
miä. Kuuden groschenin raha vaillinaisella 
vuosiluvulla ”175” vastaa kooltaan (28 mm, 
5,66 g) lähinnä timpfeä. Tämä yhdessä epä-
täydellisen vuosiluvun ja piirteiltään epä-
tyypillisen August III:n muotokuvan kanssa 
viittaa vahvasti siihen, että kyse on yksityi-
sen väärentäjän tuotteesta. 

Toisesta kuuden groschenin rahasta 
(175[…]) samoin kuin vuoden 1755 timpfes-
tä annetut tiedot ovat riittämättömiä väären-
nösten alkuperän arviointiin. Analysoiduista 
rahoista vuoden 1754 timpfen (27 mm, 
5,67 g) keskimääräiseksi pintakoostumuk-
seksi on kolmen erillisen analyysin perus-
teella määritetty 21,3 % Ag, 77,0 % Cu ja 
0,89 % Pb, mikä viittaa erittäin suurella 

26 Vertaa Olding 2006: 242.
27 БОЙКО-ГАГАРИН 2017: 142–144, 450, 516–517.
28 Kuva 313 kuusi groschenia ”175”, kuva 314 kuusi groschenia 175[…], kuva 315 timpfe 1754, kuva 316 

timpfe 1755 ja kuva 317 timpfe 1756.
29 Bannicke & Tewes 2019.
30 Bannicke & Tewes 2019.
31 Bannicken & Tewesin (2019) kuva (Abb. 11) on kaikesta päätellen kopioitu Kahntin luettelosta.

todennäköisyydellä preussilaiseen väären-
nökseen. Rahassa näyttäisikin kuvan perus-
teella olevan preussilaisissa väärennöksissä 
vuosina 1760–1761 käytetty erätunnus C4 
ja myös analysoitu hopeapitoisuus vastaa 
hyvin tuon aikakauden preussilaisista vää-
rennöksistä julkaistuja tietoja.29 

Vuoden 1756 timpfen (26 mm, 4,8 g) pin-
nan koostumukseksi on puolestaan saatu 
0,08 % Ag, 81,5 % Cu, 16,8 % Sn ja 0,68 
% Pb, eli kyse on mitä ilmeisimmin yksi-
tyisen väärentäjän tinapinnoitetusta ku-
pariväärennöksestä. Julkaistujen kuvien 
perusteella näissä kahdessa analysoidus-
sa rahassa ei jälkimmäisen alhaista painoa 
lukuun ottamatta liene alun perin ollut mi-
tään sellaista olennaista piirrettä, mikä olisi 
erottanut ne aidoista rahoista.

Myös Bannicke ja Tewes (2019) ovat jul-
kaisseet kuvat kahdesta sellaisesta August 
III:n timpfen aikalaisväärennöksestä, jotka 
heidän mukaansa ovat yksityistä tekoa.30 
Näistä ensimmäinen (Abb. 10) on valettu 
messinkiväärennös, jonka etu- ja takasivun 
malleina on käytetty eriaikaisia preussilai-
sia lyöntejä. Toinen Bannicken ja Tewesin 
kuvaamista aikalaisväärennöksistä (Abb. 11) 
on tämän artikkelin kannalta mielenkiintoi-
sempi. Kyse on kolikosta, joka on Kahntin 
(2010) tyyppiä 687n.31 Tämän rahatyypin 
erityispiirre on suurikokoinen arvomerkintä 
”18”. Bannicke ja Tewes esittävät ulkoisten 
tunnusmerkkien perusteella, että kyseessä 
on alkuperältään tuntematon (ei preussilai-
nen) aikalaisväärennös.



63

Timpfe #22 (kuva 1.12) on myös edellä 
mainittua Kahntin tyyppiä 687n. Erityinen 
piirre siinä on vuosiluvun jäljessä oleva hei-
kosti erottuva tähti.  Myös Kahntin luettelon 
(2010) kuvassa 687n on vuosiluvun peräs-
sä nähtävissä heikosti erottuva tähdeksi 
tulkittavissa oleva merkki. Analysoitu ho-
peapitoisuus puoltaa sitä, että huolimatta 
kuluneesta ja muutoinkin kovia kokeneesta 
kyseenalaisesta ulkonäöstään sekä alhaises-
ta painostaan timpfe #22 on preussilainen, 
eikä suinkaan yksityinen aikalaisväärennös. 
Kuten edellä on jo mainittu, viittaa rahassa 
oleva tähti Dresdenin rahapajaan. On siis 
hyvinkin todennäköistä, että kyse on Veitel 
Ephraimin ala-arvoisesta lyönnistä, joita ei 
edes Fredrik II hyväksynyt, vaan määräsi 
Ephraimin menettämään vuokraoikeutensa 
Dresdenin rahapajaan.

Lopuksi
Tässä työssä on selvitetty röntgenfluoresens-
sianalytiikan (XRF) soveltuvuutta preussi-
laisten seitsenvuotisen sodan (1756–1763) 
aikana väärentämien August III:n puolalais-
ten rahojen tunnistamiseen. Tutkittavana oli 
yhteensä 34 August III:n hopearahaa, jotka 
erityisesti timpfen ja kahden złotyn koli-
koiden osalta edustivat kohtuullisen hyvin 
sekä eri tyyppejä että kuntoluokkia (1?...01). 
Muita nimellisarvoja, mukaan luettuna yksi 
kultaraha samoin kuin samanaikaisia preus-
silaisia rahoja, selvityksessä oli kuitenkin 
vain joitakin yksittäisiä kappaleita. Saatuja 
analyysituloksia on verrattu sekä aiemmas-
sa artikkelissa mainittuihin preussilaisten 
väärennösten ulkoisiin tunnusmerkkeihin, 
että aikakauden aitojen puolalaisten rahojen 
tunnettuihin hopea- ja kultapitoisuuksiin. 
Suhteellisen suppeasta aineistosta johtuen 
tuloksia voinee kokonaisuudessaan pitää 
ensisijaisesti vain suuntaa-antavina.

32 Bannicke & Tewes 2015, 2017, 2019; Vertaa kuitenkin Olding 2006: 244.

Yhteenvetona hopearahojen osalta voi-
daan todeta, että riippuen valmistuksessa 
käytetystä aihioiden pintakäsittelymene-
telmästä voi rahan hopeapitoisuus pinta-
kerroksesta mitattuna olla hyvinkin korkea 
(parhaimmillaan jopa noin 90 %), vaikka 
rahan nimellinen hopeapitoisuus olisi huo-
mattavan alhainen. Myös rahan kuluminen 
ja pinnan korroosio samoin kuin jossain 
vaiheessa mahdollisesti tapahtunut rahan 
puhdistaminen voivat vääristää saatuja ana-
lyysituloksia. 

Käytännössä ei siis juurikaan ole mahdol-
lista saada luotettavaa kuvaa tässä artikkelis-
sa kuvattujen hopearahojen koostumuksesta 
ilman, että kajottaisiin niiden rakenteeseen. 
Poikkeuksena ovat luonnollisestikin rahat, 
joiden pinnasta mitattu hopeapitoisuus on 
epätavallisen alhainen, ja kuparipitoisuus 
vastaavasti korkea (erityisesti 2 złotyn rahat). 
Tällöin on perusteltua olettaa, että kyseessä 
on todennäköisesti väärennös. Vastaavasti 
aidon rahan pinnasta mitatun hopeapitoi-
suuden tulisi normaalisti aina olla suurem-
pi kuin rahan nimellinen hopeapitoisuus. 
Saatujen tulosten perusteella Preussilaisten 
hopearahaväärennösten erottaminen aidois-
ta puolalaisista rahoista näyttäisi onnistuvan 
parhaiten rahan kuvioihin liittyvien yksi-
tyiskohtien perusteella.32 Kirjallisuudessa ei 
näistä tunnusmerkeistä tosin vallitse yksi-
mielisyyttä.

Tavanomaiset yksityisesti valmistetut ai-
kalaisväärennökset ovat asia erikseen. Ne 
voidaan helposti erottaa sekä aidoista puo-
lalaisista rahoista että preussilaisista väären-
nöksistä olemattoman hopeapitoisuutensa 
perusteella. Samoin preussilaisten vajaapi-
toisten kultarahaväärennösten osalta näyt-
täisi tilanne analytiikan kannalta olevan 
erilainen, sillä näiden väärennösten pitoi-
suudeltaan korkea kultapinnoite on usein 
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ainakin osittain hävinnyt kulumisen seu-
rauksena paljastaen rahan heikkolaatuisen 
perusmateriaalin.

Vaikka preussilaisten väärennösten tun-
nistaminen ei tässä selvityksessä juurikaan 
onnistunut XRF-analyysin perusteella, oli 
tulosten pohjalta kuitenkin mahdollista teh-
dä joitakin rahojen valmistamiseen liittyviä 
mielenkiintoisia johtopäätöksiä.
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Artikkelissa raportoidut XRF-analyysit on pää-
osin tehnyt SNY:n aiempi toiminnanjohtaja Marko 
Salonen yhdistyksen Niton DXL800-laitteella. Lisäksi 
huutokaupanhoitaja Janne Söderholm on tehnyt 
joitakin täydentäviä analyysejä. Molemmille par-
haat kiitokset. Rahat on analysoitu ilman, että nii-
den pintaa olisi etukäteen puhdistettu mitenkään. 
Analyysitulokset on myös esitetty sellaisenaan 
ilman toisinaan sovellettavaa nimettyjen kom-
ponenttien summan normalisointia sataan pro-
senttiin. Satunnaisesti vähäisessä määrin havaittuja 
epäpuhtauksia ei paria poikkeusta lukuun otta-
matta ole raportoitu. Kolmesta rahasta on tehty 
myös riippumattomat toistoanalyysit. Niistä saadut 
pääkomponenttien tulokset poikkesivat enimmil-
lään puolitoista prosenttiyksikköä alkuperäisistä 
analyysi tuloksista (katso taulukot 1 ja 2), eli me-
netelmän toistettavuutta voi tämän perusteella 
pitää käytetyssä tarkoituksessa riittävän hyvänä.  
Artikkelissa mainitut pitoisuudet (%) tarkoittavat 
painoprosentteja.
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Yhdistyksen Turun kerho tutustui metallinetsintään

Suomen Numismaattisen Yhdistyksen Turun kerho kokoontuu normaalisti joka kuun 
ensimmäisenä perjantaina. Viime kesäkuussa kokoonnuttiin poikkeuksellisesti lauan-
taina 4.6. Turun kerhon jäsenillä oli tuolloin mahdollisuus tutustua metallinetsintään 
ja tavata metallinetsijöitä. Tapahtumaan osallistui myös Suomen kansallismuseon 
numismaattisia asioita hoita-
va intendentti Jani Oravisjärvi. 

Tapahtumassa tutustuttiin 
metallinetsintään ja metallin-
etsijöiden löytöihin. Lisäksi 
käytiin läpi löytöjen käsittelyä 
ja sitä, miten löytöjen kans-
sa tulee toimia. Keskustelu 
oli vilkasta ja monia kiinnos-
ti kokeilla metallinetsimen 
käyttöä. Tilaisuuden lopuksi 
ohjelmassa oli vielä yllätyk-
senä hyvin mielenkiintoinen 
numismaattinen tietokilpailu.

Tapahtuman järjestivät yh-
distyksen jäsenet Niina ja 
Mikko Tammelin. Heille molemmille suuret kiitokset hyvin järjestetystä tapahtumas-
ta ja vieraanvaraisuudesta!

Petteri Järvi

Kuva: Jani Oravisjärvi.

Yhdistys kirjamessuilla     

Helsingin kirjamessut pidetään Messukeskuksessa 27.–30.10.2022. Esillä on kirjallisuu-
den koko kirjo mutta mukana on myös paljon erilaisia kulttuurialan toimijoita, myös 
Suomen Numismaattinen Yhdistys. Myymme messuilla yleisölle kirjoja ja esittelemme 
samalla tietysti numismatiikkaa: rahoja ja mitaleita, keräilyä harrastuksena ja ajan - 
kohtaista tutkimusta. Tervetuloa osastollemme!
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H U U T O K A U P P A 

 
Suomen Numismaattinen Yhdistys r.y. 

järjestää huutokaupan 

lauantaina 10. päivänä syyskuuta 2022  
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 10 september 2022 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  
10-ого Сентябрь 2022 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 10nd ofSebtember 

2022. 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. 

   
 

 
Johtuen Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan yhdistys ei toimita huutokauppakohteita 
Venäjän ja Valko-Venäjän alueille. Yhdistyksellä ei myöskään ole maksuliikennettä 
näiden maiden kanssa

 
 
 

 
 



   
Postitse toimitettavat kirjalliset tarjoukset toimitetaan huutokaupanhoitajalle  9.9. klo 16.00 
mennessä  osoitteella: 
Skriftliga anbud, som skall vara hos auktionsförrättaren  senast den 9 September  kl.16  sändes 
under adress:  
Mailed bids should arrive by the 9th of September at 4 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  9.9. 
klo 16.00 mennessä. 
Skriftliga anbud med e-post eller i telefonen skall vara hos auktionsförrättaren  senast den 9 
September kl.16  
Email and telephone bids should be transferred by the 9st of September at 4 PM Finnish time  
 
Huutokauppaohjelman kautta tulevien tarjousten tulee olla perillä viimeistään 10.9.2022 klo 10.00 
mennessä, jonka jälkeen tarjousten ei ole enää mahdollista ohjelman kautta. 
Anbud till auktionsprogrammet skall anlända senast den 10 September 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 10nd of September 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. 
 
Huutokauppasalin kaikissa tiloissa alkoholin käyttäminen on kielletty. 

























































































 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 19.11.2022 on toimitettava huutokaupanhoitajalle 
19.10.2022 mennessä. 
Objekten till följande auktion den 19 november 2022 bör inlämnas till auktionsförrättaren senast 
den 19 october 2022. 
Objects intended to be sold at the following auction the 19th of November 2022 should be 
commissioned by the 19th of October 2022.    
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YLEISIMMÄT  LYHENTEET    •   NÅGRA  FÖRKORTNINGAR  I 
KATALOGTEXTEN   •   A  LIST  OF  COMMON  ABBREVIATIONS 
 
hom hometta  ärg                         verdigris 
p.hom pientä hometta  lätt ärgad                         slight verdigris 
hp homepiste  ärgfläck                         a spot of verdigris 
php pieni homepiste liten ärgfläck  small spot of verdigris 
hpä homepisteitä  små ärgfläckar                         small spots of v.  
 
ij iskujälki  ett hack                    a nick (one) 
ijä iskujälkiä  flera hack                         nicks 
pij pieni iskujälki  litet hack                         a minor nick (one) 
pijä pieniä iskujälkiä flera små hack                         minor nicks 
epij erittäin pieni iskujälki mycket litet hack                    a very small nick  
epijä erittäin pieniä iskujälkiä flera mycket små hack           very small nicks 
 
läik läikkä  fläck  a spot 
p.läik pieni läikkä  liten fläck  a minor spot 
ep.läik. erittäin pieni läikkä obetydlig fläck unsignificant spot 
 
mv metallivika  metallfel  planchet defect 
pmv pieni metallivika litet metallfel  minor planchet defect 
epmv erittäin pieni metallivika synnerligen litet metallfel very small planchet d. 
 
n naarmu  repa  a scratch 
na naarmuja  flera repor  scratches 
pn pieni naarmu  liten repa  a minor scratch 
pna pieniä naarmuja flera små repor minor scratches 
hn hiusnaarmu  lätt repa  unsignificant scratch 
hna hiusnaarmuja  lätt repad  hairlined 
       
puhd puhdistettu  rengjord  cleaned 
l.puhd lievästi puhdistettu något rengjord  slightly cleaned 
el.puhd erittäin lievästi puhdistettu mycket lätt rengjord very slightly cleaned 
 
tumm tummunut  mörk patina  tarnished 
l.tumm lievästi tummunut mörk ton  toned 
el. tumm erittäin lievästi tummunut lätt mörkaktig ton  slightly toned 
 
ptsjä painontasausjälkiä viktjusteringsmärken marks of weight 
     adjustment  
p.ptsjä pieniä painontasausjälkiä små viktjusteringsmärken small marks of weight 
     adjustment 
 
rep repeytymä  en riss  a tear 
p.rep pieni repeytymä en liten riss  a small tear 
repä repeytymiä  riven  torn 
p. repä pieniä repeytymiä lätt riven  slightly torn 
     
riipp riippunut  varit hängd  has been mounted
  
rv reunavika  ett kanthack  an edge nick (one) 
rva reunavikoja  flera kanthack  edge nicks 
prv pieni reunavika ett litet kanthack a minor edge nick  
prva pieniä reunavikoja flera små kanthack minor edge nicks 
eprv erittäin pieni reunavika obetydligt kanthack unsignific. edge nick 
eprva erittäin pieniä reunavikoja flera obetydliga kanthack unsignific. edge nic
   



HUUTOKAUPPAKOHTEISIIN LIITTYVÄÄ KIRJALLISUUTTA     
REFERENSLITTERATUR     ●     BOOKS OF REFERENCE 
 
And Andolenko Badges of Imperial Russia 
B Boström  Suomen muistorahat I ja II 
Bit Биткин  Сводный каталог монет России (2003) 
Br Brekke  The Copper Coinage of Imperial Russia 
Cr Crawford  Roman Republican Coinage 
Dav Davenport European Crowns and Talers 1440 – 1932 
Diakov Diakov Russian Coins of Peter the Great Part 1- Part 2, Russian Coins of 
   Catherine I and Peter II, Russian Coins of Anna and Ioann III, 
   Russian Coins of Elizabeth I and Peter III, Russian Coins of Catherine II 
   Medals of the Russian Empire Part 1 – Part 6 
EB Borg Suomessa käytetyt rahat 
F Friedberg Gold Coins of the World 
G-K Гришин, Клещинов Каталог русских средневековых монет 1533 – 1617 гг. 
   Каталог русских средневековых монет 1613 – 1645 гг. 
   Кaтaлог русских средневековых монет 1645 – 1696 гг. 
   Кaтaлог русских средневековых монет 1696 – 1717 гг. 
Г-M Горянов, Мурадян Бумажные деньги России – Russian Paper Money (1769-2010) 
Gum Gumovski Handbuch der polnischen Numismatik 
Haljak¹ Haljak Livonian coins XIII-XVIII century. Part I. Feudal states (2010) 
Haljak² Haljak Livonian coins XIII-XVIII century. Part II. Kingdoms (2011) 
Kaipainen Kaipainen Vapaa Suomi. Suojeluskunta- ja Lottamerkit kertovat 
Kl Klenau Europäische Orden 
KM Krause-Mishler Standard Catalogue of World Coins 
Kopicki Kopicki Ilustrowany skorowidz pieniedzy polskich                                                            
L Laitakari Suomen mitalit 1938 – 1968 
LL Lagerqvist Svenska mynt under vikingatid och medeltid 
M Мельникова Русские монеты от Ивана Грозного до Петра Первого 
P Passi Ilmiö mitalitaide. 1960-luvulla valetut suomalaiset mitalit 
P Pick World Paper Money 
Pas Pasanen Tilapäiset maksuvälineet Suomessa 
RIC R.I.C. Roman Imperial Coins 
RSC Seaby Roman Silver Coins 
S GIC Sear Greek Imperial Coins 
S Sear Roman, Greek, Byzantine Coins 
Saarni Saarni Suomen vapaussota 1918, merkit ja tunnukset 
SB Ahlström ym. Sveriges besittningsmynt (1980) 
SM Ahlström ym. Sveriges Mynt 1521 – 1977 
SNY SNY Keräilijän opas, Suomen rahat arviohintoineen 2018  
Sp Spasski The Russian Monetary System 
Spink Spink Standard Catalogue of British Coins. Coins of England and the United 
   Kingdom, 46th edition 2011 
SS Wallén Sveriges sedlar 
Tetri Tetri Kunniamerkkikirja 
Ti Tiainen Suomen kunniamerkit (2010)    
Tingström Tingström Plate Money 
Uzd Uzdenikov Russian Coins 1700 – 1917 (1992) 
Wer Werlich Russian Orders, Decorations and Medals 
Werl Werlich Jettons of Imperial Russia 
Vih Vihonen Suomen rahat ja varianttikuvasto no 2 
Wr Wrede Finlands utmärkelsetecken 
Y Yeoman A Catalogue of Modern World Coins 



















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 kokoelmia 

* Suomalaiset Osakekirjat, lähes 900 kpl 
* Polettikokoelma 
* Kari Suomalaisen pilapiirroksia lehtileikkeinä iso 
kokoelma (7 kansiota) 
* Primitiivi kokoelma 
* ATM seteleitä kokoelma 
 

* Suomalaiset euroseteliharvinaisuudet H005 ja H007 
 
* Taulu Kytäjän Kartanon poletit ja historiaa  

timo.ruotsalainen@atlaspoint.fi 
P. 0500 572712 



Etsimme jatkuvasti rahoja, mitaleja ja kunniamerkkejä 
myytäväksi huutokauppoihimme.

Voit jättää rahoja, mitaleja ja kunniamerkkejä Suomen Numismaattiselle Yhdistyk-
selle myyntiin edullisesti. Provisiomme on ainoastaan 10 % myyntihinnasta ja  
4 € rivimaksu. Kuvattavista kohteista emme peri erillistä korvausta. Huutokaupat  
4 kertaa vuodessa Balderin Salissa Senaatintorin varrella Helsingissä. Lisäksi  
nettihuutokauppoja useita kertoja vuodessa.

Jatkuva sisäänjättö, ota yhteyttä niin sovitaan 
tapaamisesta sinulle sopiva ajankohtana. 
Samalla voit selvittää maksutta kohteesi 
arvon. Olemme Pohjoismaiden suurin toi-
mija sekä alan paras asiantuntija jo yli 100 
vuoden kokemuksella. Huutokauppojem-
me kautta tavoitat suuren ja kansainvälisen 
asiakaskunnan

You can sell your numismatic 
items through our society’s 
auctions.
Sell your coins, bank notes, medals and 
honours through Finnish Numismatic 
Society´s auctions. Our sales commission 
is only 10 % + 4 € fee for each lot. There 
is no extra charge for photographing to our 
auction catalogue / maganize nor on-line 
sales. Our auctions are organized four 
times a year in Balderin Sali, Aleksanter-
inkatu Helsinki, and all auctions are avail-
able also on-line.

You can leave your numismatics to us at 
any time. Just book an appointment with 
our auction manager. The same time we 
are making objective price evaluation for 
your items. We have large, international 
and experienced customer base. Our  
society is the largest numismatic society in the Nordic Countries and have been run-
ning auctions already for over 100 years.

Lisätietoja / More information
Suomen Numismaattinen Yhdistys
Finnish Numismatic Society
+358 (0)50 577 0301
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