Suomen Numismaatikkoliitto ry:n sääntömääräinen kevätkokous
pidetään Turussa 16.–17.3.2019
Turun Rahan Päivien yhteydessä
samalla kun Turun Numismaattinen Seura ry
juhlii 50-vuotista taivaltaan
Tapahtumapaikkana on Turun messukeskus
Tarkemmat aikataulut ja huutokauppalista julkaistaan lehdessä 2/2019.
Juhlaillallinen Scandic Hotelli Julia Å-salissa (osoite Eerikinkatu 4 Turku)
saapuminen klo 18.30– ja illallinen aloitetaan klo 19.00
Majoituskiintiö varattu kyseiseen hotelliin:
1 hengen huone 89,–/vrk ja 2 hengen huone 109,–/vrk
Varaukset 2.3 mennessä, varaustunnus "numismaatikot"
Pysäköinti mahdollista hotellin yhteydessä / Wiklundin parkkipaikka (50m) /
Puutorin parkkiluola (300m)
TRP tapahtuma Messukeskuksessa 16. ja 17.3 klo 10–17
Kokousedustajille varaamme ilmaisen pääsyn tilaisuuteen

Numismaatikon Keräilyoppaan pehmeäkantista

versiota (Numismaatikko 5B /18) ja kovakantista
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kirjaversiota saatavana Numismaatikon

toimitukselta. Pehmeäkantisen hinta 15 euroa ja
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Suomen Numismaatikkoli

itto on kustantanut tämän
Suomen rahojen luettelon
apuneuvoksi keräilijöille.
arviohintoineen
Luettelo ilmestyy Numism
aatikko-lehden erikoisnu
Numismaatikon keräilyop
merona
as 2018. Luettelossa on
kuvattuna rahojen päätyyp
selventäviä kuvia esimerki
it värikuvin sekä
ksi rahojen varianteista.
Luetteloon on otettu erityises
Suomea varten valmiste
ti
tut rahat aina 1400-luv
un Turun rahoista markkak
auden
loppuun
sekä Suomen omat euroraha
t vuosilta 1999–2018.
Luettelossa ilmoitetut
arviohinnat ovat euroissa
.

kovakantisen 50 euroa + postikulut.

Yhdistykset voivat tehdä yhteistilauksen, jolloin
Finlands Numismatikerbu

nd har publicerad denna
katalog över finska mynt
sina utvärderingsprise
och sedlar med
r som hjälpmedell till samlare.
Listan visar de viktigast
pengar med färgbilder
e typerna av
och förklarande bilder
av varianterna av pengarn
Åbo mynt till slutet av
a från 1400-talets
den finska markperioden
och Finlands egna euromyn
t och
sedlar från 1999 till 2018.
Uppskattade priser är
i euro.

postikulut pysyvät pienempinä yhtä kappaletta

The Finnish Association
of Numismatic Societies
has published this cataloqu
and banknotes with the
e of Finnish coins
evaluation prices as a helper
for collectors. The cataloqu
main types of coins and
e shows the
banknotes with color pictures
and explanatory images
of the coins and banknot
of the variants
es. The coins and banknot
es produced in particula
the coins minted in Turku
r for Finland from
on the 15th century until
the end of the Finnish
Mark period and
the Euros of Finland from
1999 to 2018.
Estimated prices are in
Euros.

kohden, kuin erikseen tilaamalla.

Suomen Numismaatikkoli
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toimitus@numismaatikko.fi tai
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Tilaukset sähköpostitse osoitteesta

suomen rahat

– luettelo arviohintoineen

Finska mynt och sedlar
– katalog med värderingspriser
Coins and Banknotes of
Finland – Catalogue with
Estimated Prices

