
 

Hei, 

Vuoden 2022 neljännessä jäsenkirjeessä käsittelemme yhdistyksen syyskuussa 
pidettävää huutokauppaa, toiminnanjohtajan hakua, uutta Keräilijän opasta, 
seuraavaa webinaaria, saatavilla olevia kirjoja, SNY:n tietopankin päivityksiä sekä 
yhdistyksen tapahtumia syksyn aikana.  

Yhdistyksen toimitilat ovat auki normaalisti huutokauppakohteiden jättämistä ja 
hakemista varten arkipäivisin 10-18. Syyskuun huutokauppaan voi osallistua sekä 
normaalina salihuutokauppana että ennakkohuudoilla netin kautta. 
Huutokaupanhoitajan yhteystiedot löytyvät oheista nappia painamalla:  

 

 

  

Huutokauppa 424. on avattu 



Syksyn ensimmäinen huutokauppa (n:o 424) järjestetään sekä sali- että 
nettihuutokauppana. Huutokauppa on avattu ennakkohuudoille ja pääset 
osallistumaan siihen alta:  

 

Huutokaupassa on taas laaja valikoima mielenkiintoisia kohteita. Esittelemme 
muutamia kohteita ohessa: 

  

Kohde 38: Markka 1557 (SNY 14.1) – Turun raha 

Varmuudella tunnettu rahanlyönti aloitettiin Turussa Eerik Pommerilaisen aikana 
noin vuonna 1410. Rahoja lyötiin aina vuoteen 1558 saakka. Rahoja lyötiin Turussa 
seuraavien hallitsijoiden aikana: Eerik Pommerilainen (1396-1439), Kristoffer 
Baijerilainen (1441-1448), Karl Knutsson Bonde (1448-1457, 1464-1465 ja 1467-
1470) ja Kustaa Vaasa (1521-1560). Turun rahoilla on erilaisia kiehtovia nimiä kuten 
aurtua, kuusinainen, penninki, fyrk ja markka. Näistä sekä penni että markka tulivat 
niminä myöhemmin käyttöön Suomen oman rahan tullessa käyttöön autonomian 
aikana vuonna 1860. 

Ensimmäiset markat Suomessa lyötiin siis Turussa vuosina 1556-1558. Nyt 
huutokaupattavana oleva markan raha on lyöty vuonna 1557. Sen tunnuspuolella on 
Ruotsin 4-jakoinen suuri kansallisvaakuna ja etupuolella Kustaa Vaasan (1496 -
1560) sivuprofiili. Kustaa Vaasa oli Ruotsin (ja samalla Suomen) merkittävä 
uudistaja, ja hänen johdollaan Ruotsi irtaantui kokonaan Kalmarin unionista. Hän 
toteutti myös Ruotsin uskonpuhdistuksen. Suomessa hänet muistetaan 
myös Helsingin kaupungin (1550) perustajana. Kustaa Vaasa oleskeli suuren 
Venäjän sodan aikana lähes vuoden Suomessa vuosina 1555–1556. Se on pisin 
aika, jonka Ruotsin hallitsija on viettänyt yhtäjaksoisesti Suomessa. Iivana IV Julman 
johtaman Venäjän kanssa rauha solmittiin 40 vuodeksi ilman uusia rajoja, 
eli Pähkinäsaaren rauhan raja jäi voimaan. Seuraava sota Venäjän kanssa (Pitkä 
viha) syttyi kuitenkin jo 1570, ja se kesti aina vuoteen 1595 saakka. 

Rahan tunnisteet ovat SNY 14.1, SM 224,  App. 963 sekä Ant. 963 Var. Raha on ex-
Selinheimo, ex-N.J. Lindberg (MISAB auktion 15, 2015), ex-G.W Andersson 
(Ahlström 30, 1984). Raha on siis vuosien mittaan ollut monen nimekkään keräilijän 
kokoelmissa. 

Kohdenumero on 38. Kohteen kuntoluokka on 1+, ja se on kauniisti patinoitunut. 
Rahan lähtöhinta on 7.000 euroa. 



 

 

  

 Kohde 199: 2 mark 1664 (Haljak 1320, SB 93) 

Kolikko sijoittuu aikakaudelle, jolloin Viro ja Tallinna (Reval, suomeksi Rääveli) oli 
Ruotsin hallinnassa. Tallinna siirtyi Ruotsin hallintaan Liivin sodan (1558-1582) 
aikana tarkemmin vuonna 1561. Tärkeänä syynä liittymiselle osaksi Ruotsia oli 
kasvava Venäjän uhka. Ruotsin hallinta kesti aina vuoteen 1721, jolloin Ruotsi joutui 
luovuttamaan pääosan Baltiaa Venäjälle Uudenkaupungin rauhassa. 
Rauhansopimuksella päätettiin suuri Pohjan sota ja Isoviha. 

Kolikko on lyöty Ruotsin kuningas Karl XI:n (1660-1697) aikana vuonna 1664 
Tallinnassa. Kolikon etupuolella on Ruotsin Kuningas Karl XI:n (Carolus) sivuprofiili 
ilman rengasta. Rahan takapuolella on Viron vaakuna (kolme leijonaa) ja Kaarlen 
vaakunan sisällä (C ja kruunu) sekä teksti Reval (Tallinna). Rahassa on myös 
Tallinnan silloisen rahamestari Michael Paulsenin tunnus. 

Täysin sama kolikko on kuvattu Haljakin kirjassa Livonian Coins XII-XVIII Century – 
part II: Kingdoms (2011). Kolikko on ex. Ahlström Myntauktioner 1987, ex. Ekström, 
ex. Bruun 1914, sen paino on 9.72 g ja materiaali AR. Rahan lähtöhinta on 3.000 
euroa. 



 

 

  

Kohde 124: 12 ruplaa 1832, platinaraha (Bit. 41) 

Uusi Siperialainen metalli, platina, tuli yleiseen tietoon Venäjällä vuonna 1812. 
Metallin laajempi louhiminen alkoi vuonna 1825. Jotta uutta arvometallia voitaisiin 
helposti myydä eteenpäin, päätettiin aloittaa rahojen lyönti platinasta. Saksalaisen 
tiedemiehen Alexander von Humboldtin tuki platinan käyttämiselle rahametallina 
edesauttoi metallin hyväksymisessä rahan lyöntiin. Nimellisarvoltaan suurin 
platinakolikko oli 12 ruplaa, ja platinarahoja lyötiin myös kolmen ja kuuden ruplan 
nimellisarvoilla. Platinarahojen käyttö lopetettiin kuitenkin jo 1845 rahan arvon 
epästabiiliuden vuoksi. Rahat vedettiin pois kierrosta ja vain hyvin pieni määrä rahoja 
on selvinnyt nykypäivään saakka. 

Nyt huutokaupattava on erittäin harvinainen 12 ruplan vuonna 1832 lyöty 
platinaraha, Kolikon kokonaislyöntimäärä on vain 1,102 kappaletta. Raha on lyöty 
Nikolai I:n aikana ja sen takapuolella on Venäjän vaakuna. Kolikko on proof 
laatuinen. Kolikon metallipitoisuudet vastaavat tutkimuksessa löydettyjä venäläisten 
platinarahojen pitoisuuksia. Tutkimustekstejä on oheisen linkin takana, ja tutkimukset 
toimitetaan myös rahan mukana: 

https://technology.matthey.com/article/48/2/66-69/ 

Kolikon paino on 41,35 g, ja sen pitoisuudet ovat Pt 97.9, Ir 1.2, Fe 0.4, Cu 0.1  

Kolikon kuntoluokka on 01 ja sen lähtöhinta on 25.000 euroa. 



 

Kohde 982: Carl Gustav Mannerheim presidenttinä 1944-1946 mitali 
(1992) 

Marsalkkamme syntymän 125-vuotisjuhlapäivänä 4.6.1992 julkistivat Mannerheim-
keräilijät Tasavallan Presidentti-aiheisen Mannerheim-mitalin. Mitalin on muovaillut 
kuvanveistäjä Nina Sailo ja toteuttanut kaivertaja Eero Paakkari. Mitalia on lyöty 
pronssista 125 numeroitua kappaletta ja hopeasta 25 numeroitua kappaletta. Mitali 
ei tullut pienen lyöntimääränsä vuoksi kaupalliseen levitykseen, vaan se oli 
tarkoitettu Mannerheim-keräilijöiden sisäiseen käyttöön sekä suppeaan jakeluun 
lähinnä Marsalkka Mannerheimia ja mitalitaidetta lähellä oleville yhteisöille.  

Mitalin etusivulla on Tasavallan Presidentti Mannerheim, hänen juuri vannottuaan 
presidentin valan Eduskunnassa ja takasivulla Mannerheim suvun vaakuna ja 
tunnuslause: Candida pro causa ense candido - Puhtain asein puhtaan asian 
puolesta. Lue lisää Mitalitaide lehdestä, sivu 32: http://mitalitaide.fi/wp-
content/uploads/Mitali_1992-2.pdf 

Nyt huutokaupassa on myytävänä mitalin numeroitu hopeinen versio 7/25. Mitalin 
läpimitta on 70 mm, ja sen paino 202 g (Ag .925).  

Huutokaupattavana mitali on harvinainen, sen materiaali on AR (hopea), ja 
kuntoluokka 01, Mitalin lähtöhinta on 300 euroa.  



 

 

Yhdistys hakee toiminnanjohtajaa 

SNY on Suomen vanhin, vakavarainen ja jäsenmäärältään kasvava numismaattinen 
yhdistys. Nyt yhdistys vahvistaa toimintaansa hakemalla toiminnanjohtajaa pysyvään 
ja täysipäiväiseen työsuhteeseen. SNY:n toiminnanjohtajalla on erinomainen 
mahdollisuus vaikuttaa numismaattisen harrastuksen, tutkimuksen ja Suomen 
Numismaattisen Yhdistyksen toiminnan ja jäsentyytyväisyyden kehittymiseen. 
Toiminnanjohtajan työnkuva muodostuu pitkälti tehtävään palkattavan henkilön 
profiilin perusteella, kuitenkin tärkeimpinä tehtäviksi on ajateltu yhdistyksen 
jäsenpalvelujen järjestäminen ja toteutus, toiminnan jatkuva kehittäminen, 
huutokauppatoiminnan edistäminen sekä käytännön päivittäiset tehtävät. 
Toiminnanjohtajan tukena on laaja yhdistyksen aktiivien verkosto sekä yhdistyksen 
hallitus ja työparina yhdistyksen huutokaupanhoitaja Janne Söderholm. 

Ohessa ilmoitus tehtävästä: 



 
Jos olet kiinnostunut toiminnanjohtajan tehtävästä kannattaa olla yhteydessä 
yhdistyksen puheenjohtajaan (aki.tsupari@snynumis.fi) 
Keräilijän opas 2023 ilmestyy pian 
Suomalaisen numismatiikan laajalevikkisin julkaisu Keräilijän opas on edennyt jo 13. 
painokseensa 30 vuoden historiansa aikana. Yhdistyksen tuottama Keräiljän Opas 
on Suomen pitkäikäisin säännöllisesti ilmestyvä rahaluettelo- ja hinnasto. Opas on 
jokaisen suomalaisista rahoista ja numismatiikasta kiinnostuneen perusteos, ja se 
auttaa rahojen tunnistamisessa ja niiden arvon ymmärtämisessä. Kolmattatoista 
painosta on uusittu merkittävästi ja siinä on otettu huomioon viimeisin 
numismaattinen tutkimus. Luettelossa on muunnosten eli varianttien osalta pyritty 
aiempaa tarkempaan luokitteluun. Opasta valmistellut työryhmä on ollut laaja, ja 



työryhmässä on ollut mukana kattavasti Suomen johtavia numismatiikan osaajia 
koko laajalta numismatiikan kentältä. 

 

 

Keräilijän oppaan aiemmat 12 painosta 

Keräilijän Oppaassa 2023 on 225 sivua ja siinä on yli 2.000 metallirahan ja setelin 
hintatiedot eri kuntoluokissa. Vanhimmat rahat ovat 1400-luvulla lyödyt Turun rahat 
ja uusimmat vuonna 2022 lyödyt eurokolikot. Luettelon 13. painoksessa on erityisesti 
parannettu euro- ja seteliosioita. Luettelossa on myös jo toimialan standardiksi 
muodostunut yksilöivä SNY-numerointi kaikille rahoille ja varianteille, sen avulla 
rahojen yksilöivä tunnistaminen vaikkapa huutokauppaluetteloista on helppoa. Ennen 
varsinaista luettelo-osaa oppaan alkuteksteissä on lyhyesti esitetty joitakin 
perustietoja rahojen kuntoluokituksesta, säilytyksestä ja rahojen keräilystä yleensä.  

  



Opas jaetaan lähiviikkojen aikana kaikille yhdistyksen vuoden 2022 jäsenmaksun 
maksaneille ilmaisena jäsenetuna. Luetteloa on myös saatavilla kaikilta hyvin 
varustelluilta numismatiikan jälleenmyyjiltä. Luettelon tehnyttä työryhmää on vetänyt 
Marko Manninen (marko.manninen@snynumis.fi). Luetteloon liittyvä palaute ja 
kehitysehdotukset kannattaa lähettää suoraan Markolle. 

  

Yhdistys kiittää kaikkia luettelon tekoon osallistuneita, ja toivottavasti luettelosta on 
paljon iloa jäsenille! 





 

  
SNY Webinaari 5: Keskiajan hopearahat – rahanlyönti 
Turun linnassa 
Turku oli ainoa paikka Suomessa, missä sijaitsi rahapaja keskiajalla. Rahapaja 
perustettiin Eerik Pommerilaisen aikana vuoden 1410 tienoilla. Aluksi Turussa lyötiin 
kuuden penningin arvoisia ns. kuusinaisia erityisesti valtakunnan itäistä osaa varten. 
Kristoffer Baijerilaisen ja Kaarle Knuutinpojan aikana rahanlyönti jatkui, mutta tässä 
vaiheessa Turussa lyötiin muiden rahapajojen tapaan aurtoja ja penninkejä. 
Rahapaja oli Kustaa Vaasan aikana hetkellisesti uudestaan toiminnassa 1520-luvulla 
ja vuosina 1556–1558. 
 
Turun museokeskus on tehnyt julkaisun Turun keskiaikaisesta rahanlyönnistä 
yhteistyössä Suomen Numismaattisen Yhdistyksen ja Svenska Numismatiska 
Föreningenin kanssa. Teos tullaan julkaisemaan loka-marraskuussa 2022. 
 
Webinaarissa Petteri Järvi ja Frida Ehrnsten kertovat ensin kirjaprojektista ja lyhyesti 
kirjan sisällöstä, jonka jälkeen Yrjö Hyötyniemi käy tarkemmin läpi Eerik 
Pommerilaisen aikana lyötyjä kuusinaisia ja niiden arvoa. Artikkelissaan Hyötyniemi 
esittää kuusinaisen ja suomalaisen maamarkan olleen sidoksissa toisiinsa ja ensin 



mainitun olleen tämän vuoksi Ruotsin valtakunnassa ainutlaatuinen ja vakaa, 
suomalaisen yhteiskunnan tarpeisiin luotu rahayksikkö. 

Ilmoittaudu webinaariin sähköpostitse aki.tsupari@snynumis.fi, ja lähetämme teille 
osallistumislinkin. 

 

Kuva: Jani Oravisjärvi. Eerik Pommerilaisen kuusinainen (6 penninkiä, ruots. abo). Lyöntipaikka Turku. n. 1410. Etusivulla 
ERICVS REX (suom. ”Eerik kuningas") ja kookas kruunu, jonka alla on kuninkaan nimikirjain E. Takasivulla kehätekstinä 
MONETA ABOENS (suom. ”Turun raha”) ja keskellä lyöntipaikkaan viittaava kookas A-kirjain, joka voidaan tulkita myös ns. 
Maria-monogrammiksi eli yhdistelmäksi AM (Ave Maria).”). 
 
 

Yhdistyksen kirjamyynti 
Yhdistyksen kirjamyynnin kautta on saatavilla seuraavia julkaisuja: 

1. The Official (Red Book) Guide Book of United States Coins 2023 – 22 euroa 
 Yhdysvaltojen rahojen uusin hinnasto kovakantisena 
 472 sivua, 2,000+ kuvaa, yli 7,600 nimikettä ja 32,000+ kolikoiden 

hintaa 

 



2. Schön: Kleiner deutscher Münzkatalog: von 1871 bis heute – 26 euroa 
 Maaliskuussa 2022 ilmestynyt uusi Saksan, Itävallan ja Sveitsin 

rahojen hinnasto 1871-2022 
 52. painos, yli 3000 rahaa hinnoiteltuna 

3. Howard: Coins of England and the United Kingdom 2022: Pre-decimal Issues 
-  39 euroa 

 Englannin rahojen luettelo ja hinnasto aina kelttiläisistä ajoista vuoteen 
1968 

 648 sivua, rahat esitelty hallitsijoittain ja mukana myös variantit 

 

4. Collectors Coins: Decimal Issues of the United Kingdom 1968 – 2021 – 15 
euroa 

 198 sivuinen Iso-Britannian rahojen hinnasto 1968-2021 
5. Haljak: Classical artigs from Dorpat, 2022 – 50 euroa: 

 Uusi kirja, 124 sivua 

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

alla) 



 

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

2001 – 20 euroa (vain 1 jäljellä) 
11. Marja-Liisa Rönkkö: Talo Helsingin ytimessä – Haartmannin puutarhasta 

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

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

5 euroa. 
14. Viisi kirjaa Antellin rahakokoelmista – yhteensä vain 10 euroa: 

a. Antellin valtuuskunnan rahaluettelot 1908-1936 (3 kpl) 
b. Ruotsalaisten rahojen luettelo – Kristiina & Kaarle X Kustaa (1632-

1660), 2009. Hieno luettelo, jossa paljon tunnistuskuvia. 200 sivua A4 
koossa. 

c. Tuukka Talvio: Antell ja Antellin valtuuskunta 

  

Kaikki kirjatilaukset voi tehdä sähköpostilla Juha Hyötyläiseltä jumailhy@gmail.com. 
Tilaukseen lisätään postikulut, jotka ovat 7€. Seitsemän euron postikuluun eli 
samaan pakettiin mahtuu jopa 4 kirjaa, vahvistamme kuitenkin postikulun tilauksen 
yhteydessä.  

  

Kirjat voi myös noutaa SNY:n toimistolta Maneesikadulta. 



 

 

Yhdistyksen tapahtumia syksyllä 2022 
Yhdistys järjestää seuraavia tapahtumia syksyllä: 

 2.9.2022 kello 17: Turun kerho Mallaskukossa  

 Lisätietoja Petteri Järveltä petterijarvi25@gmail.com 

 10.9.2022 kello 12-17: Huutokauppa 424. Balderin salissa lauantaina  

 Huutokauppalista on Numismaattisessa Aikakauslehdessä 
3/2022 sekä huutokauppaohjelmassa. 

 Huutokauppa on auki etähuudoille huutokauppaohjelmassa 
alkaen 26.8 aina 10.9 kello 10 saakka, jonka jälkeen 
huutokauppa jatkuu salissa. 

 Näyttö alkaa kello 10.30 

 Tervetuloa mukaan osallistumaan!  

 15.9.2022 kello 18: Eurokerho esittelee etänä Eurojen Proof-sarjoja keräilyä: 



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

 15.9.2022 kello 18: Seniorikerhon tapaaminen Maneesikadulla   
 Lisätietoja Yrjö Hyötyniemeltä yrjo.hyotyniemi@outlook.com 

 
 28.9.2022 kello 18: Antiikin kerho tapaaminen Maneesikadulla: 

Metallianalyysilaitteen esittely 

 Lisätietoja Pekka Kemppiseltä oh2blu@gmail.com 

 7.10.2022 kello 17: Turun kerho Mallaskukossa  

 Lisätietoja Petteri Järveltä petterijarvi25@gmail.com 

 26.10.2022 kello 18: SNY Webinaari 5 – Keskiajan hopearahat – Rahan 
lyönti Turun linnassa (Petteri Järvi/Frida Ehrnsten/Yrjö Hyötyniemi): 

 Ilmoittaudu tilaisuuteen aki.tsupari@snynumis.fi 

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

Huutokauppakohteiden jättäminen huutokauppoihin 
Yhdistyksen huutokaupoissa on nyt paljon kysyntää laadukkaille numismaattisille 
kohteille. Yhteydenotto on helppoa, ja myös kohteiden toimitus postitse on 
mahdollista. Sopimuksen mukaan myös yhdistyksen toimitiloissa tapaaminen on 
mahdollista. 



 
Ohessa linkkejä tarkempiin ohjeisiin:  

       Arviointipalvelu: https://snynumis.fi/huutokauppa/huutokaupat/ 
       Kohteiden myyminen: https://snynumis.fi/huutokauppa/kohteiden-

myyminen/ 
       Esimerkkikohteet: https://snynumis.fi/huutokauppa/referenssit/  

Ota yhteyttä huutokaupanhoitaja Janne Söderholmiin (auctions@snynumis.fi, 040-

577 0301) ja sovi kohteiden jättämisestä huutokauppaan.  

SNY tietopankkia päivitetty 
Yhdistyksen tietopankkia on päivitetty. 2 euron erikoisrahojen lista on ajan tasalla, ja 
sieltä löytyy lähes 600 erilaista kahden euron erikoisrahaa. Löydät ajantasaisen 
listan oheisen linkin kautta: 
https://tietopankki.snynumis.fi/eurot/eurokolikot/2e-kayttojuhlarahat/ 
Myös eurosetelilistat on päivitetty ajan tasalle, sisältäen uusimmat sarjanumeron 
alkukirjain, allekirjoittaja ja painokoodi yhdistelmät: 



https://tietopankki.snynumis.fi/eurot/eurosetelit/ 
Lisäksi olemme lisänneet tietoa eurokolikoiden proof sarjoista, jotka on lisätty 
kaikkien maiden alle. Katso ohesta Suomen tiedot: 
https://tietopankki.snynumis.fi/proof-sarjat/proof-sarjat-19/ 
Sosiaalinen media 
Oheisen linkin kauttaa pääset SNY:n Facebook sivustolle: 

 

Ja Instagramiin: 

 

Sekä videot löytyvät YouTubesta oheisen napin kautta: 

 

Kannattaa seurata sivustoja ja tykätä sivuistoista / sisällöstä, niin saat automaattisia 
päivityksiä ja sivustot näkyvät laajemmin. Suuret kiitokset! 

Aiemmat jäsenkirjeet 2021-2022 
Jäsenkirje 1/2021:  https://snynumis.fi/uutinen/sny-jasenkirje-1-2021/ 

Jäsenkirje 2/2021: https://snynumis.fi/uutinen/sny-jasenkirje-2-2021/ 

Jäsenkirje 3/2021: https://snynumis.fi/uutinen/sny-jasenkirje-3-2021/ 

Jäsenkirje 4/2021: https://snynumis.fi/uutinen/sny-jasenkirje-4-2021/ 

Jäsenkirje 5/2021: https://snynumis.fi/uutinen/sny-jasenkirje-5-2021/ 



Jäsenkirje 6/2021: https://snynumis.fi/uutinen/jasenkirje-6-2021/ 

Jäsenkirje 7/2021: https://snynumis.fi/uutinen/sny-jasenkirje-7-2021/ 

Jäsenkirje 8/2021: https://snynumis.fi/uutinen/sny-jasenkije-8-2021/ 

Jäsenkirje 1/2022: https://snynumis.fi/uutinen/sny-jasenkirje-1-2022/ 

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

Jäsenkirje 3/2022: https://snynumis.fi/uutinen/sny-jasenkirje-3-2022/ 

  

  

 Yhteyshenkilöt 

Jäikö jotain puuttumaan, tai haluat lisää tietoa? Ota tarvittaessa yhteyttä yhdistyksen 
yhteyshenkilöihin: 

 

  

 
 
 
 
 
 


