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Hyvä keräilijäkollega, 
 
 
Keskustelin 1970-luvulla yhden jo silloin iäkkään numismaatikon kanssa ihastellen 
hänen autonomian seteleitään. Hän sanoi kokeneensa espanjantaudin nuorena 
mutta selvinneen. Nyt siitä on sata vuotta, vaan eivät pandemiaksi röyhähtäneet 
taudit ole loppuneet huimista lääketieteen saavutuksista huolimatta. Mahdollistavat 
syyt lienevät moninaisemmat kuin vain lääketiedettä. Miten nykykorona (covid-
virus) sitten muuttaa nykymuotoista numismaattista keräilyä? Ei juuri mitään, jos 
osallistuu netissä ja maksaa netissä; jää vain rahan haku myyjältä tai postista. Tai 
sitten kaiken, jos haluaa päästä paikan päälle katsomaan kohteita, tapaamaan tut-
tuja ja jonottamaan maksamista. Pelko, suositukset ja rajoitukset pysyä terveenä 
määräävät miten kukin toimii. Toisaalta laskujen maksut ja nykyiset nettihuutokau-
pat ovat etätyötä parhaimmillaan, toinen pakollista toinen vapaaehtoista, mutta 
ilman sosiaalisia kontakteja. Kaikki asiat, tapahtumat, suunnitelmat elävät koronan 
myötä. Pääasia on, että kukin pystyisi viihtymään ja nauttimaan harrastuksestaan. 
 
Keskellä heinäkuuta tuli tietoomme suruviesti Hyvinkäältä: Valto Mäntylä oli 15.7. 
menehtynyt pitkäaikaiseen sairauteensa. Valto liittyi jäseneksi 1970-luvulla vasta 
perustettuun yhdistykseen ja on siitä lähtien aktiivisesti ollut kerhoilloissa ja kiertä-
nyt huutokauppoja ympäri Suomea. Jos Valto oli poissa kerhoillasta, kysyttiin 
missä Valto/oletko nähnyt Valtoa? Kerran hän sanoi unohtaneensa kerhoillan 
kokonaan. Niinkin siis voi käydä. Hänelle myönnettiin 2009 SNL pronssinen 
ansiomitali. Kiitos Valtolle numismaattisesta ystävyydestä.  
 
Uusin jäsenemme on Timo Ruotsalainen, pitkän linjan numismaatikko ja leijona-
patsaan tekijä, Joensuusta. Timo hoitaa 8.10. kerhoillan ”sisällöntuotannon” ja 
HySN tarjoaa siihen mahdollisuuden. Tervetuloa Timo! 
 
Syyskausi alkaa aikaisella syyskuun huutokaupalla, jatkuu lokakuun esitelmäillalla 
ja pienellä huutokaupalla, marraskuun 45v - huutokaupalla ja loppuu joulukuun 
vuosikokoukseen ja huutokauppaan. Koronan takia toiminnasta on karsittu VRP 
(vanhan rahan päivä) ja jo kertaalleen siirretty Veteraanien perinnehuonevierailu. 
Jos korona sallii, huutokaupat pidetään normaalisti ns. paikan päällä. Koronan 
tuomat rajoitukset otetaan tosissaan huutokauppajärjestelyissä. Mottona voisi 
pitää ”Tullaan terveinä huutamaan”. Mahdollisista muutoksista ilmoitamme koti-
sivuilla. 
 
Huutokauppalistat postitetaan vain niille, joilla tietojemme mukaan ei ole sähkö-
postiosoitetta. Muut saavat tyytyä listojen ja saavutettujen tulosten katseluun, 
lataamiseen ja printtaamiseen kotisivuilta. Jatketaan siis aikaisempaa käytäntöä. 
 
Tule ja tuo kaverisikin kerhoiltaan tutustumaan toimintaamme!  
 
 
MIELLYTTÄVÄÄ RAHANKERÄILYVUOTTA KAIKILLE 
 
Hallitus 12.8.2020  
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Toimihenkilöt 2020 
 
 puheenjohtaja Timo Ahonen 040-7504497 
            varapj  Anssi Forsblom 0400-265197 
 sihteeri, kotisivuvastaava  Taisto Ilola 050-5621520 
 varainhoitaja Pentti Jäntti 050-3039766  
 hallitusjäsen Seppo Laine 040-5546414 
   

Huutokauppatoimikunta 2020   

 

 Timo Ahonen hankinta, luokitus, meklartointi, postitus ym. 

 
Kerhoillat ja tapahtumat syksyllä 2020 
 
                   3.9. huutokauppa 
     8.10. esitelmä Kytäjän poleteista, pieni huutokauppa  
     7.11. HySN 45v-huutokauppa (hk-lista Numismaatikossa) HUOM! lauantaina 
   10.12.  vuosikokous, huutokauppa  
    

Kannatusjäsen 
 
 Uudenmaan Osuuspankki 

 
Yhdistyksen yhteystiedot 
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