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E R I K O I S L E H T I  K E R Ä I L I J Ö I L L E 2/2022

Presidentit  
markka-ajan rahoissa

Dollarin salaiset symbolit Lappi – Villi erämaa  
hehkuu nyt kullattuna
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SEURAA MEITÄ 
SOSIAALISESSA MEDIASSA

Lähde aikamatkalle Lähde aikamatkalle 
olympiavuoteen!olympiavuoteen!

* Puhelun hinta lankaverkosta 0,0835 €/puhelu + 0,0655 €/min ja matkapuhelinverkosta 0,0835 €/puhelu + 0,1805 €/min. 

Soita numeroonSoita numeroon  010 80 80 40 * 010 80 80 40 * 
tilaa osoitteestatilaa osoitteesta  www.suomenmoneta.fi/olympiastadionilla www.suomenmoneta.fi/olympiastadionilla 

tai sähköpostitsetai sähköpostitse  info@suomenmoneta.fiinfo@suomenmoneta.fi

Mitalin tekniset tiedot
Metalli: cu/ni 
Viimeistely: 24 k Fairmined-kultaus
Halkaisija: 38,60 mm
Paino: 26 g
Lyöntimäärä: 5 000 kpl
Lyöntilaatu: proof

Saat mitalin  

puoleen hintaan!

Saatavilla vain 

rajoitetusti!

Vuonna 1952 Helsinki oli koko urheilevan maailman keskipisteenä. 
Olympiastadionilla-mitali vie Sinut suoraan Helsingin olympialaisten avajais-
tunnelmiin, maailman kauneimmaksi kehutulle stadionille.

• Aito 24 karaatin kultaus ja autenttiset valokuvat
• Yhteistyössä Urheilumuseon kanssa
• Lahjaksi teemaan sopiva keräilykansio
• Toimitustakuu Koko kansan kisat 1952 -kokoelmaan
• Tutustumisetuna puoleen hintaan vain 17,50 euroa  

(norm. 35 euroa + toimituskulut 6,95 euroa)

Koko kansan kisat 1952
Tilaamalla Olympiastadionilla-mitalin pääset mukaan Helsingin olympialais-
ten 70-vuotisjuhlavuotta kunnioittavaan Koko kansan kisat 1952 -kokoelmaan. 

Jatkossa saat Koko kansan kisat 1952 -keräilymitaleita noin kuukauden välein 
hintaan 35 euroa (+ toimituskulut 6,95 euroa). Kaikilla lähetyksillä on 14 päi-
vän palautusoikeus ja jatkat keräilyä niin kauan kuin itse haluat. 

Helsingin olympialaiset 70 vuotta
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PÄÄKIRJOITUS

Historia säilyy keräilytuotteissa
Suomen Moneta haluaa tuotteillaan juhlistaa merkittäviä tapahtumia 
ja ikuistaa ne jälkipolville tavalla, joka säilyy. Kesällä lanseerasimme 
yhteistyössä TAHTOn (ent. Urheilumuseo) kanssa Koko kansan kisat 
-mitalikokoelman kunnioittamaan 70 vuoden takaisia Helsingin olym-
piakisoja. Museon arkistoista saadut autenttiset valokuvat ja kullattujen 
mitaleiden korkeatasoinen digipainatus tuovat kisojen tunnelmat esille 
ainutlaatuisella tavalla. Kokoelman visuaalinen ilme mukailee alkuperäi-
siä kisamateriaaleja, mm. käsiohjelmaa ja postikortteja. Ehkäpä juuri siksi 
nämä mitalit ovat saaneet lämpimän vastaanoton: suomalaiset muistelevat 
lämmöllä aikansa suurtapahtumaa.

Yksi merkittävimmistä numismaattisista uudistuksista näkyy varmasti Iso-
Britannian käyttö- ja juhlarahoissa, kun yli 70 vuotta hallinneen kuningat-
taren muotokuvat korvataan Charles III:n muotokuvilla. Nämä rahat ovat 
pian myös keräilijöiden saatavilla.

Vastuullisuus merkitsee meille monia asioita. Vastuullisen yrityksen 
toiminta on yhteiskunnallisesti hyväksyttävää ja ympäristöä kunnioittavaa. 
On myös hienoa, että olemme voineet tukea monia suomalaisia tahoja 
kampanjoillamme ja tukituotteillamme. Voit lukea lisää Suomen Monetan 
vastuullisuudesta lehden sisäsivuilta ja kotisivuiltamme.

Uusi vuosi tuo mukanaan paljon mielenkiintoisia keräilytuotteita. 
Ennakkotietona löydät tästä lehdestä jo vuoden 2023 juhlarahojen ja 
rahasarjojen julkaisuohjelman. Helmikuussa julkaistava kultaraha juh-
listaa Suomen ensimmäistä luonnonsuojelulakia. Myös suuren suosion 
saavuttaneet Muumit jatkavat seikkailujaan – ja onhan meillä jälleen ensi 
vuonnakin jääkiekon MM-kotikisat...

Mukavaa loppuvuotta! 

Mia Mäkelä 
Toimitusjohtaja, Suomen Moneta

SEURAA MEITÄ 
SOSIAALISESSA MEDIASSA

@suomenmoneta

@suomenmoneta

@suomenmoneta

@suomenmoneta

Lehden toimituspäällikkö: 
sari.raki@nordicmoneta.fi

LISÄTIETOJA
Haluatko tietää lisää 

tuotteistamme? Asiakas-
palvelumme auttaa sinua 

kaikissa keräilyyn liittyvissä 
asioissa numerossa  

010 80 80 40*
Henkilökohtaista palvelua 

puhelimitse arkisin  
kello 9.00-15.00.

Sähköpostitse: 
info@suomenmoneta.fi   

Paljon mielenkiintoisia 
tarinoita läheltä ja kaukaa 

blogissamme:  
www.suomenmoneta.fi/

blogi

* Puhelun hinta lankaverkosta 
0,0835 € + 0,0655 €/min ja 

matkapuhelinverkosta 0,0835 € + 
0,1805 €/min.

www.suomenmoneta.fi

ClimateCalc CC-000084/FI
PunaMusta Magazine
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Helsingin olympialaisista 70 vuotta 
ILON JA YLPEYDEN VUOSI 

1952

Lippurivistöä Käpylän kisakylän portilla 
Koskelantiellä ja Sofianlehdonkadulla.
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Helsingin olympialaisia on tänä vuonna 
juhlittu ja muistettu ympäri Suomea. On 
ollut ilo huomata, että meille suomalaisille 
monin tavoin merkityksellisen suur- 
tapahtuman vaikutus näkyy vielä 70 vuotta 
myöhemmin.  

Olympiavuosi 1952 oli Suomelle merkittävä monella 
tapaa. Hartaasti odotetun olympiaisännyyden lisäksi 
maamme sai muutakin kansainvälistä julkisuutta, 
kun Suomen edustaja Armi Kuusela valittiin Miss 
Universumiksi. Urheilun ohella kisat merkitsivät sodan 
jälkeisen jälleenrakennuskauden päätösjuhlaa ja kan-
sainvälistymisen alkua.  

Koko kansan kisat 
Helsingin olympialaiset merkitsivät Suomelle paljon 
enemmän kuin suurta urheilujuhlaa. Kisojen valmistelu 
ja niistä kunnialla selviytyminen vaativat poikkeuksel-
lisen vahvaa yhteisöllisyyttä, johon jokaisella suoma-
laisella nähtiin olevan jotain annettavaa. Olympialaiset 
nostivat kansallista identiteettiä ja jättivät vahvan jäljen 
suomalaisten kollektiiviseen muistiin.   
  
Kisat näkyivät kaikkialla Suomessa – kaikilla elämän-
alueilla. Postilaitos julkaisi ensimmäiset olympiamerkit 
marraskuussa 1951, ja samana vuonna päivänva-
lon näki suomalaisen juhlarahaperinteen aloittanut 
Helsingin olympialaisia kunnioittava hopearaha.  

Olympiarenkain varustettuja tuotteita ilmestyi kaikkiin 
mahdollisiin kulutustuotteisiin virvoitusjuomista 
tulitikkulaatikoihin ja pinsseihin. Kymmeniä erilaisia 
käytösoppaita julkaistiin muistuttamaan kansalaisia 
siitä, kuinka kohdata ulkomaisia vieraita. 

Valtion rautatiet uusi kalustoaan ja 
ehosti vanhoja, katuja päällystettiin ja 
kunnostettiin. Suomen ensimmäiset 
liikennevalot ohjasivat kisavieraita 
Aleksanterinkadulla, ja Seutulan 
lentoasema avattiin juuri kisojen 
alla. Helsingin kaupunki panosti 
merkittävällä tavalla kaupungin 
siistiin ilmeeseen. u

Helsingin olympialaisten kunniaksi lyöty juhlaraha 
aloitti kansainvälisten olympiarahojen perinteen, 
joka jatkuu yhä edelleen.

Raitiotiekiskoja korjataan Mannerheimintien 
ja Kaivokadun risteyksessä. 

Liikennettä Mannerheimintiellä vuonna 1952.
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Helsingin olympialaisilla oli laajakantoisempi mer-
kitys kuin alun perin voitiin kuvitellakaan. Kisojen 
vaikutus ulottuu pitkälle tulevaisuuteen. Se ei 
rajoitu vain Suomen urheilun historiaan, vaan tulee 
loistamaan yhtenä merkkipylväänä Suomen kansan 
historiassa. 

Kaisa Mikkonen 

 

Suorituspaikat ja asunnot edelleen 
käytössä 
Valtaosa Helsingin olympialaisia varten raken-
netuista suorituspaikoista valmistui jo vuoden 
1940 kisoja varten. Alkuperäinen idea siitä, että 
kisapaikat hyödyttävät koko kaupunkia on hyvin 
toteutunut, sillä suurin osa kansainvälistäkin 
tunnustusta saaneista funkkisrakennuksista on 
edelleen jatkuvassa, jokapäiväisessä käytössä. 

Käpylässä sijaitseva urheilijoiden kisakylä teki 
historiaa, sillä ensimmäisen kerran olympiakisojen 
historiassa urheilijat majoitettiin kerrostaloihin, 
joiden pienasunnot suunniteltiin huolella tulevaan 
asuinkäyttöön. Tänä päivänä alue on yksi Helsingin 
suosituimpia lapsiperheiden asuinalueita.  

Olympiakesä 1952 ei ollut ainoastaan kilpailuta-
pahtumien osalta ikimuistoinen vaan suomalainen 
yhteiskunta koki tuolloin myös monia myönteisiä 
muutoksia. Helsingin olympialaiset toimivat sodan 
jälkeisen kasvun ja kehityksen vauhdittajana ja 
mahdollistivat infrastruktuurin, liike-elämän ja 
Helsingin kaupunkikuvan elinvoimaistumisen.  
Helsingin keskustassa sijaitsevat Tennispalatsi, 
Olympiaterminaali sekä Lasipalatsi rakennettiin 
niin ikään kisavieraita varten. Olympialaiset toivat 
Helsinkiin myös ensimmäiset minigolfradat sekä 
vuonna 1950 avatun Linnanmäen huvipuiston.  

Kiitos kantaa pitkälle 
Suomalaisille oli kunnia-asia, että paikat saatiin 
kuntoon ja maa selviytyi olympialaisten valtavista 
kisajärjestelyistä kiitoksin. 

”Olympiadien historiassa tullaan näistä kisoista 
käyttämään sanontaa: Ne hyvin järjestetyt kisat.” 

Näin lausui Kansainvälisen olympiakomitean 
ruotsalaispuheenjohtaja Johannes Sigfrid Edström 
julistaessaan Helsingin olympialaiset päättyneeksi. 

Tieto hyvin suunnitelluista ja toteutuneista kisajär-
jestelyistämme levisi kautta maailman. Suomi sai 
hyvän organisaatiomaan maineen, jonka myötä se 
on saanut järjestettäväkseen monia urheilun suur-
tapahtumia yhtä lailla kuin kansainvälisiä korkean 
tason kongresseja ja kahdenvälisiä neuvotteluja.  

Lähteet:
• Helsingin kaupunginarkisto
• Helsingin Sanomat
• Yle
• Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO 

(Urheilumuseo)
• Helsingin Olympiastadion
• Raevuori, Antero 2002: Viimeiset oikeat olympialai-

set, Ajatus, Helsinki
• Friman, Helena 1992: Olympiakaupunki Helsinki, 

Helsingin kaupunginmuseo, Helsinki

Kuvalähteet: 
• Helsingin kaupunginmuseo, Suomen kansallismuseo
• Museovirasto

Linnanmäki, kävijöitä Hurricane eli Suihkio -nimisessä 
huvipuistolaitteessa ja katsomassa sitä, 1950-luku.
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Ihmisiä Uimastadioniolla 1960-luvulla. Olympiakylä Helsingin Käpylässä.

Matkustajia lentokoneen edessä, todennäköisesti uudella Helsinki-
Vantaan lentokentällä Seutulassa. Elannon kokoelma.
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TUOTTEET

Yhteistyö Moomin Charactersin kanssa jatkuu:
Uusia ihastuttavia Muumi-mitaleita saatavilla!
Suosittuun Muumit aikojen saatossa -kokoelmaan on julkaistu uusia virallisia Muumi-mitaleita, 
jotka muistavat rakastetuimpia Muumi-kirjoja. Mitalit ovat osa kokoelmaa, niitä ei myydä yksittäin. 
Mitaleissa on Tove Janssonin alkuperäiskuvitukset.

Kuinkas sitten kävikään? (1952)
Tässä 70 vuotta sitten julkaistussa ensimmäisessä Muumi-kuvakirjassa Muumipeikko auttaa 
Mymmeliä löytämään Pikku Myyn. Teos oli kansainvälinen läpimurto ja ensimmäinen suomeksi 
julkaistu Muumi-kirja.

Muumipapan urotyöt (1950)
Muumipappa kirjoittaa muistelmia nuoruudestaan, kun hän seikkaili Nuuskamuikkusen isän ja Nipsun 
isän kanssa. Hän myös pelasti haaksirikkoutuneen Muumimamman meren armoilta!

Kuka lohduttaisi Nyytiä (1960)
Ujo ja yksinäinen Nyyti ei uskalla lähestyä muita. Eräänä päivänä Nyyti pakkaa laukkunsa ja lähtee 
matkaan – hän löytää Tuitun kirjoittaman pullopostin, joka muuttaa hänen elämänsä…

Vaarallinen matka (1977)
Taikalasit vievät Sannan jännittävään seikkailuun, jonka aikana hän tapaa muun muassa Tiuhdin ja 
Viuhdin, Hemulin, Nuuskamuikkusen ja Nipsun päätyen lopulta Muumilaaksoon.

Lisätietoa mitaleista saat asiakaspalvelustamme!

Lisää tuotteita: www.suomenmoneta.fi/muumit
Mitalit sopivat täydellisesti 

kauniiseen kansioon!
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Muumien seikkailut
Muumipeikkoa, Niiskuneitiä ja Pikku Myytä kuvaava uusi 
yksittäin myytävä mitali muistuttaa nimensä mukaisesti 
monista jännittävistä seikkailuista, joita löytyy Tove 
Janssonin ympäri maailman luetuista ja rakastetuista 
Muumi-tarinoista. Mitali on ILMAINEN – maksat vain 
toimituskulut 4,95 euroa.

Saatavilla myös väripainettuna ja kullattuna!

ilmainen!

Lisää tuotteita: www.suomenmoneta.fi/muumit

Tilaa osoitteesta www.suomenmoneta.fi/muumienseikkailut

UUTUUS: Muumien seikkailut -mitali  

Tekniset tiedot 
Materiaali: Cu/Ni
Halkaisija: 38,61 mm 
Paino: 26 g
Lyöntimäärä: max. 20 000 kpl

Hinta 11,95 €  
+ toimituskulut 4,95 euroa

Hinta 23,95 €  
+ toimituskulut 4,95 euroa

© Moomin Characters™

Mitalit sopivat täydellisesti 

kauniiseen kansioon!
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Kaikkien aikojen kiekkovuosi 2022
Historiallinen menestys säilyy keräilytuotteissa

Suomi on jääkiekkokansaa, ja tänä vuonna meitä kannattajia on todella hemmoteltu. Helmikuussa 
Leijonat voitti historiallisen olympiakullan Pekingissä ja toukokuussa maailmanmestaruuden 
MM-kotikisoissa Tampereella. Kaikkien aikojen kiekkovuosi toi vielä MM-hopeaa 
Nuorille Leijonille ja olympiapronssia Naisleijonille. 

Jääkiekko on suosittu aihe myös keräilytuotteissa. Yhteistyössä Suomen 
Jääkiekkoliiton kanssa toteutettujen keräilytuotteiden myötä historialliset 
merkkipaalut, voitot ja pettymykset säilyvät muistoissa vielä tulevillekin 
sukupolville.

Mestareiden mitali
• Sisältää palan aitoa MM2019-mestaruusmitalia
• Hinta: 0 euroa (+ toimituskulut 4,95 euroa)

Ensimmäinen olympiakulta 2022
• Erikoismitali, joka lyötiin heti Pekingin olympialaisten jälkeen. 

Mitalin tilausaika oli vain 10 päivää, ja lyöntimäärä määräytyi sen 
aikana tulleiden tilausten mukaan. Mitalia ei ole enää saatavilla. 

Leijonalegendat-kultaharkko
• Aitoa 99,99 % kultaa
• Virallinen Leijonat-tuote

Suomalaisen jääkiekon vuosikymmenet -kokoelma
• Aito 24 karaatin kultaus
• Digitaalinen väriviimeistely
• Yhteistyössä Suomen Jääkiekkoliiton kanssa

Lisää tuotteita: www.suomenmoneta.fi

Lue lisää kiekkovuodesta 2022: www.suomenmoneta.fi/jaakiekko22
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Lapin maakuntaeläin poro (Rangifer tarandus) on näyttä-
västi esillä 24 karaatilla kullatussa mitalissa. Taiteilija 
Tuomas Koivurinteen suunnitteleman mitalin on 
valmistanut suomalainen Kultakeskus Oy. 
Huolellisen kaiverruksen ja tarkan lyöntijäljen 
ansiosta kuva-aihe erottuu selkänä poron jalanjäl-
kiä myöten. 

• Lapin maakuntaeläin näyttävässä 
mitalissa

• 24 karaatin kultaus
• Kotimaista laatutyötä: taiteilija Tuomas 

Koivurinne ja Kultakeskus Oy

Poro-mitali aloittaa uudistetun Lappi – Villi erämaa 
-kokoelman, joka tekee kunniaa Lapin monimuotoi-
selle luonnolle. Kahdeksan mitalin kokoelma tarjoaa 
komean kattauksen Lapin luonnon tarjoamia henkeä-
salpaavia tunnelmia – 24 karaatilla kullattuina. 
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Tekniset tiedot
Valmistaja: Kultakeskus Oy
Materiaali: Messinki
Erikoispiirre: 24 karaatin kultaus
Halkaisija: 38,6 mm
Paino: 30,5 g
Paksuus: 3 mm
Lyöntimäärä: 5 000 kpl (max)

Kullattu Poro-mitali

K
ääntöpuoli

Tutustu tarkemmin: www.suomenmoneta.fi/lappi 
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Vuonna 2023 julkaistaan kaikkiaan kolme suo-
malaista juhlarahaa, kaksi 2 euron erikoisrahaa 
sekä viisi rahasarjaa. 

JUHLARAHAT

Suomen ensimmäinen  
luonnonsuojelulaki 1923
Juhlaraha-aiheella halutaan nostaa esille 
Suomen luonnonsuojelulainsäädännön ja 
Suomen luonnon monimuotoisuuden merki-
tystä. Aiheena Suomen luonnonsuojelulaki 
on yleisen merkittävyytensä lisäksi ajankoh-
tainen, sillä vuonna 2023 tulee kuluneeksi 
sata vuotta ensimmäisen luonnonsuojelulain 
käyttöönotosta.

Nimellisarvo: 100 euroa    
Metalli: 91,7 % kultaa
Halkaisija: 22 mm
Paino: 5,65 g
Lyöntimäärä: 950 kpl
Julkaisuajankohta: 23.2.2023 

Sosiaali- ja terveyspalvelut kansalaisten 
hyvinvoinnin turvaajina
Juhlaraha-aiheella halutaan nostaa esille sosi-
aali- ja terveyspalveluiden erityistä merkitystä 
kansalaisten hyvinvoinnin turvaajana. Aihe on 
ajankohtainen, sillä Covid-19 -pandemia on 
osoittanut sosiaali- ja terveyspalvelujen tärke-
yden yhteiskunnan toimivuuden kannalta sekä 
niiden mahdollisen haavoittuvuuden.

Nimellisarvo: 20 euroa
Metalli: 92,5 % hopeaa
Halkaisija: 38,60 mm
Paino: 25,5 g
Lyöntimäärä: 1 500 kpl
Julkaisuajankohta: Kevät 2023

Suomen museot - Museoliitto 100 vuotta
Juhlaraha-aiheella halutaan nostaa esille 
Suomen museoiden merkitystä ja yhteiskunnal-
lista roolia kulttuuriperinnön säilyttämisen ja 
saavutettavuuden edistäjinä. Aihe on ajankoh-
tainen, sillä Suomen museoalan keskusjärjestö 
Museoliitto täyttää vuonna 2023 sata vuotta.

Nimellisarvo: 20 euroa
Metalli: 92,5 % hopeaa
Halkaisija: 38,60 mm
Paino: 25,5 g
Lyöntimäärä: 1 500 kpl
Julkaisuajankohta: 30.9.2023 

ERIKOISRAHAT

Suomen ensimmäinen  
luonnonsuojelulaki 1923
Nimellisarvo: 2 euroa  
Halkaisija: 25,75 mm
Paino: 8,5 g
Metalli: CuNi25, keskusta CuZn20Ni5/Ni/
CuZn20Ni5
Julkaisuajankohta: Kevät 2023

Sosiaali- ja terveyspalvelut kansalaisten 
hyvinvoinnin turvaajina
Nimellisarvo: 2 euroa  
Halkaisija: 25,75 mm
Paino: 8,5 g
Metalli: CuNi25, keskusta CuZn20Ni5/Ni/
CuZn20Ni5
Julkaisuajankohta: Syksy 2023

Vuoden 2023 juhla- ja erikoisrahojen 
julkaisuohjelma
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LISÄTIETOJA
Haluatko tietää lisää tuotteistamme?  

Asiakaspalvelumme auttaa sinua kaikissa keräilyyn 
liittyvissä asioissa numerossa 010 80 80 40*

Löydät meidät myös osoitteesta www.suomenmoneta.fi

* Puhelun hinta lankaverkosta 0,0835 € + 0,0655 €/min ja matkapuhelinverkosta 0,0835 € + 0,1805 €/min. 
Henkilökohtaista palvelua puhelimitse arkisin kello 9-15.

RAHASARJAT

Lämpimät onnittelut -rahasarja
Sisältää vuoden 2023 bu-rahat 
Julkaisuajankohta: Kevät 2023
Valmistusmäärä: 1 500 kpl 

Ensimmäiset rahani -rahasarja
Sisältää vuoden 2023 bu-rahat 
Julkaisuajankohta: Kevät 2023
Valmistusmäärä: 1 500 kpl 

Suomen uhanalaiset eläimet
Sisältää vuoden 2023 bu-rahat + Suomen ensim-
mäinen luonnonsuojelulaki -erikoiseuron
Julkaisuajankohta: Kevät 2023
Valmistusmäärä: 3 500 kpl 

Maailman onnellisin kansa
Sisältää vuoden 2023 bu-rahat + Sosiaali- ja 
terveyspalvelut kansalaisten hyvinvoinnin 
turvaajina -erikoiseuron 
Julkaisuajankohta: Syksy 2023
Valmistusmäärä: 3 500 kpl 

Proof-rahasarja
Sisältää vuoden 2023 proof-rahat sekä Suomen 
ensimmäinen luonnonsuojelulaki ja Sosiaali- 
ja terveyspalvelut kansalaisten hyvinvoinnin 
turvaajina -erikoiseurot proof-laatuisina
Julkaisuajankohta: Syksy 2023
Valmistusmäärä: 1 500 kpl

Vuoden 2022 rahasarjoja on vielä joitain saata-

villa. Katso lisää www.suomenmoneta.fi tai kysy 

asiakaspalvelusta.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin tuote-, aikataulu-, sekä hintamuutoksiin.
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Mitä Fairmined-kulta on?
Valtaosa kullasta saadaan isoista tarkkaan valvo-
tuista kaivoksista, mutta alalla on myös pieniä 
kaivoksia, joita ei välttämättä valvota niin tarkasti. 
Fairmined-kulta on pienestä kaivoksesta peräisin 
olevaa vastuullista kultaa. 

Jos pieni kaivos sitoutuu työoloja ja ympäristö-
vaikutuksia parantavaan kehitysohjelmaan, se voi 
saada Fairmined-sertifioinnin ja ylimääräisen kor-
vauksen tuottamastaan kullasta. Kaivos voi kehittää 
toimintaansa ja aloittaa kokonaisia yhteisöjä 
auttavia projekteja – ei ihmekään, että Fairmined-
kultaa kutsutaan hyvän mielen kullaksi! Fairmined-
sertifioinnin saaneita kaivoksia on Kolumbiassa ja 
Perussa.

Monipuolisesti kotimaisia aiheita
Fairmined-kultaa käytetään muun muassa Nobelin 
rauhanpalkinnossa, mutta sitä löytyy myös paljon 
lähempää. Fairmined-kullalla on juhlistettu muun 
muassa 100-vuotiasta itsenäistä Suomea, 100-vuo-
tiasta Suomen lippua ja Suomen leijonaa. Kaikkien 
kunniaksi on lyöty aikanaan puhdasta 99,9 % 
Fairmined-kultaa olevat mitalit.

Fairmined-kultaa voidaan käyttää myös kul-
tauksessa. Suureen suosioon nousseet Tove 
Janssonin rakastetuimpia Muumi-kirjoja muistavat 
Muumi-mitalit on viimeistelty aidolla 24 karaatin 
Fairmined-kultauksella. Fairmined-kultausta on 
käytetty myös Helsingin legendaarisille olympialai-
sille omistetun Koko kansan kisat 1952 -kokoelman 
mitaleissa. 

Merkkihenkilöitä ja -tapahtumia
Myös henkilöitä on muistettu Fairmined-kullalla 
– esimerkiksi Manner-Euroopasta laajoja osia 
hallinnutta Napoleonia (kultarahat) ja traagisen koh-
talon kokenutta Yhdysvaltojen presidentti John F. 
Kennedyä (osakultaus). Kaivattua Walesin prinsessa 
Dianaa muistettiin viime vuonna yhdellä maailman 
ensimmäisistä Fairmined-ruusukullatuista rahoista. 
Rock and rollin kuningasta Elvis Presleytä ja hänen 
ikimuistoisia hittejään on kunnioitettu virallisilla 
keräilyrahoilla, joissa on Fairmined-kultaus.

Etenkin Ranskan rahapaja Monnaie de Paris on 
tullut tunnetuksi Fairmined-rahojen valmista-
jana. Tämän maailman vanhimman edelleen 
toiminnassa olevan rahapajan Fairmined-rahoihin 
kuuluvat Napoleon-rahojen lisäksi esimerkiksi 
Normandian maihinnousun 75-vuotisjuhlarahat ja 
toisen maailmansodan päättymisen muistolyönnit. 

Luvassa lisää Fairmined-rahoja
Vastuullista kaivostoimintaa edistävä 
Alliance for Responsible Mining 
(ARM) auttaa pieniä kaivoksia täyttä-
mään Fairmined-sertifioinnin kriteerit. 
Suomen Moneta on osa Samlerhuset-
konsernia, joka tekee yhteistyötä Alliance 
for Responsible Miningin kanssa. 
Fairmined-rahat ovat taus-
tansa ansiosta kiinnostavia 
keräilykappaleita – ja niitä 
tulee varmasti vielä lisää!

Taru Norrena

Lähteet:
• Alliance for 

Responsible 
Mining

• Fairmined
• Samlerhuset
• Suomen Monetan 

arkistot

Hyvän mielen Fairmined-
kultaa keräilytuotteissa

Läpi vuosisatojen korkealle arvostetulla kullalla on omat tarinansa. Tämä tarina kertoo 
erityisestä Fairmined-kullasta, jota voi löytää muun muassa rahoista ja mitaleista. 

GOLD
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Helmikuussa 1949 Suomen tasavallan presidentti 
Juho Kusti Paasikiveltä kysyttiin, voisiko hänen 
kuvaansa käyttää uudessa setelissä. Paasikivi 
ilmoitti asian sopivan, mikäli toiseen seteliin 
pyydetty maamme ensimmäinen presidentti 
Kaarlo Juho Ståhlbergkin suostuisi. Lopputulos on 
setelihistoriaa.

Kolme vuosikymmentä seteleissä
Sekä Paasikivi että Ståhlberg esiintyvät taiteilija 
Tapio Wirkkalan suunnittelemassa vuoden 1955 
setelisarjassa. Heistä valitettavasti vain Paasikivi 
ehti nähdä oman setelinsä liikkeessä, sillä Ståhlberg 
menehtyi ennen rahojen julkaisua. 
Ståhlbergin muotokuva ikuistettiin vuonna 1955 
liikkeeseen laskettuun 5 000 markan seteliin 
yhdessä Walter Runebergin ”Patria”-veistoksen 
kanssa. Paasikivi pääsi puolestaan Suomen leijonan 
kanssa 1 000 markan seteliin. Raha laskettiin 
liikkeeseen hänen presidenttikautensa päätyttyä 

toukokuussa 1956. Paasikivi menehtyi saman vuoden 
joulukuussa. Ståhlbergin ja Paasikiven muotokuvat 
säilyivät Suomen seteleissä hyvin pitkään: noin 30 
vuoden ajan. Nimellisarvotkin ehtivät vaihtua siinä 
ajassa rahauudistuksen johdosta 50 ja 10 markan 
seteleiksi. Myös seteleiden kuvitukset muuttuivat 
jonkin verran.

Suomen kaunein seteli
Vuonna 1975 tuolloinen presidentti Urho Kaleva 
Kekkonen täytti tasan 75 vuotta. Juhlan kunniaksi 
hänen syntymäpäivänään liikkeeseen laskettiin uusi 
500 markan seteli. Seteliin ikuistettiin Kekkosen 
muotokuvan lisäksi maisema Vuokatista ja Suomen 
historiallisten maakuntien vaakunat. Kun Suomen 
kauneimmasta setelistä järjestettiin taannoin 
äänestys, Kekkosta kuvaava 500 markan seteli oli 
ylivoimainen voittaja. u

Suomen markan historia:

Vain kolme presidenttiä  
pääsi rahoihin

Suomen markan aikaan maatamme ehti johtaa 11 presidenttiä. Heistä  
vain kolme pääsi maamme rahoihin – osaatko nimetä ketkä he olivat?



16

Presidenttien juhlaa
Edellä mainituista presidenteistä Paasikivi ja 
Kekkonen pääsivät myös juhlarahoihin – Kekkonen 
peräti kaksi kertaa. Vuonna 1970 tasan 100 vuotta 
aiemmin syntynyttä Paasikiveä muistettiin 10 
markan hopearahalla. Se on Suomen historian 
ensimmäinen henkilöaiheinen juhlaraha. Viisi vuotta 
myöhemmin Kekkonen sai 75-vuotisjuhliensa joh-
dosta oman 10 markan juhlarahansa. Se on maamme 
ensimmäinen metalliraha, johon on kuvattu elävä 
henkilö. Vuonna 1981 Kekkosen kunniaksi julkais-
tiin vielä 50 markan juhlaraha – hän oli ollut vallassa 
25 vuotta.

Euroaikaan Suomen tasavallan presidenttejä on 
kunnioitettu laajemmin heitä kuvaavilla 5 euron juh-
larahoilla. Lisäksi Carl Gustaf Emil Mannerheim on 
saanut oman 10 euron hopearahan. Presidentit ovat 
perinteikkäitä rahojen aiheita – ennen ja edelleen.

Taru Norrena

Tekstilähteet:
• Suomen rahat, Tuukka Talvio, Suomen Pankki 2003
• Viimeiset markat – Suomen markkamääräiset setelityy-

pit 1945–2002, Antti Heinonen, Suomen Pankki 2012
• Suomen hallitsijat. Kuninkaat, keisarit ja presidentit, 

Päiviö Tommila, Weilin + Göös 2000
• Keräilijän opas 2023 – Suomen rahat arviohintoineen, 

Suomen Numismaattinen Yhdistys r.y., 2022
• Yle
• Tasavallan presidentin kanslia

Kuvalähteet: 
• Helsingin kaupunginmuseo, Suomen kansallismuseo 
• Turun museokeskus

Suomen presidentit nollaseteleissä
Oletko jo huomannut, että jokaisen 
Suomen presidentin kunniaksi on julkaistu 
nollaseteli? Lähde mukaan Suomen presi-
dentit -nollasetelikokoelmaan – lisätietoja 
saat auttavasta asiakaspalvelustamme!
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* Puhelun hinta lankaverkosta 0,0835 €/puhelu + 0,0655 €/min ja matkapuhelinverkosta 0,0835 €/puhelu + 0,1805 €/min. 

JOHN F. KENNEDY

• Kennedyä muistava Yhdysvaltojen virallinen presidenttidollari
• Jälkikäteen lisätty 24 karaatin kultaus – rajoitettu saatavuus
• Vain osa lyödyistä rahoista on kullattu jälkikäteen
• Kansainvälisesti kysytty keräilykappale 

Hinta vain 14,95 euroa (norm. 21,95 euroa, maksamme toimituskulut 
puolestasi)!

Tekemällä tilauksen aloitat Yhdysvaltojen virallisia presidenttidollareita si-
sältävän Secrets of the Oval Office -kokoelman. Jatkossa saat uuden kullatun 
presidenttidollarin noin kuukauden välein hintaan 21,95 euroa (+ toimitus-
kulut 6,95 euroa). Kokoelma sisältää yhteensä 10 virallista presidenttidolla-
ria. Saat lahjaksi kansion rahoillesi ja yllätyksen! Jokaisella lähetyksellä on 
14 päivän palautusoikeus ja jatkat keräämistä niin kauan kuin itse haluat. 

Aito dollari 
24 karaatin 

kultauksella!

Lyöntimaa:  Yhdysvallat 
Viimeistely:  24 karaatin kultaus
Nimellisarvo:  1 USD
Halkaisija:  26,5 mm
Paino:  8,10 g

NÄIN TEET TILAUKSEN!

www.suomenmoneta.fi/kennedy  
010 80 80 40 *        info@suomenmoneta.fi

Traagisesti menehtynyt  
John F. Kennedy kullatussa presidenttidollarissa

Saat lahjaksi kansion 

rahoillesi ja yllätyksen!

John F. Kennedy on Yhdysvaltojen rakastetuimpia presidenttejä. Häntä on muistettu mo-
nin eri tavoin, kuten suositulla virallisella presidenttidollarilla, joka on nyt saanut ylleen 
tyylikkään 24 karaatin kultauksen. 

Varmista koskettava muisto karismaattisesta Kennedystä etuhintaan – vaikka raha on 
jälkikäteen kullattu, se on silti sävyltään samanlainen kuin alkuperäisraha.
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Yhdysvaltojen 1 dollarin seteli on maailman 
puhutuimpia rahoja. Se sisältää runsaasti sym-
boleita, joista valtaosa on rahassa esiintyvässä 
Yhdysvaltojen suursinetissä. Sen symboliikka on 
herättänyt vuosien saatossa jopa salaliittoteorioita – 
niistä villeimpien mukaan sinetti liittyy mystiseen 
salaseuraan, Illuminatiin. Perinteisempi teoria kui-
tenkin on, että sinetin suunnittelijat yksinkertaisesti 
rakastivat symboliikkaa.

Suursinetin moninainen symboliikka
Nykyinen 1 dollarin seteli otettiin käyttöön vuonna 
1963. Setelin etusivulla on Yhdysvaltojen ensim-
mäinen presidentti George Washington, takasivulla 
puolestaan maan suursinetin molemmat puolet. 
Suursinetti syntyi 1700-luvun lopulla. Siinä on 
useampi latinankielinen teksti, kuten esimerkiksi 
E Pluribus Unum (monesta yksi) ja Annuit Cœptis 
(Hän suosii toimiamme).

Pelkästään suursinetin etusivulla on runsaasti 
symboliikkaa – Yhdysvaltojen kansallislintuna 
tunnettu valkopäämerikotka symboloi kestävyyttä 
ja vapautta, nuolet voimaa, oliivinoksat rauhaa 
ja tähdet uutta valtiota maailmankartalla. Vaikka 
setelissä sitä ei näykään, kotkan rinnassa olevan 
kilven värit ovat samat kuin maan lipussa: puhtautta 
ja viattomuutta symboloiva valkoinen, kestävyyttä 
ja urheutta symboloiva punainen sekä oikeutta ja 
sinnikkyyttä symboloiva sininen.

Sinetin toisella sivulla oleva pyramidi ja sen yläpuo-
lella oleva kaikkinäkevä silmä on herättänyt kautta 
vuosien ihmetystä. Pyramidin katsotaan viittaavan 
voimaan ja kestävyyteen sekä keskeneräisenä 
Yhdysvaltojen kasvuun. Silmä yhdistetään puoles-
taan usein Jumalaan ja taivaalliseen suojeluun. Silmä 
liitetään tosin myös vapaamuurareihin ja jopa illumi-
nateihin, joiden väitetään salaliittoteorioiden mukaan 
hallitsevan kansainvälisiä tapahtumia.

Dollarin 
salaiset 

symbolit
Yhdysvaltojen 1 dollarin seteli on monelle tuttu esimerkiksi matkailun tai 

elokuvien kautta. Harvempi kuitenkin tietää, että seteli pitää sisällään  
paljon enemmän kuin miltä aluksi näyttää.
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Maaginen numero kolmetoista
Numero kolmetoista toistuu monessa eri paikassa – esimerkiksi nuolissa, oliivinlehdissä, tähdissä ja pyrami-
din rivien määrässä. Se viittaa kolmeentoista Britannian siirtokuntaan, jotka julistautuivat itsenäiseksi liitto-
valtioksi vuonna 1776. Kyseinen vuosiluku löytyy pyramidin alaosasta roomalaisin numeroin – sattumalta 
myös Illuminatin perustamisvuoden sanotaan olevan sama, mikä on vaikuttanut salaliittoteorioiden syntyyn.

Setelissä on myös muita kiinnostavia yksityiskohtia. Seteliä katsomalla voi esimerkiksi nähdä, mikä alueelli-
nen keskuspankki on julkaissut sen. Pankin oma kirjaintunnus (A–L) näkyy sekä Washingtonin muotokuvan 
vasemmalla puolella että sarjanumerossa. Seteliä suurennuslasilla katsoessa voi myös nähdä otusta muistut-
tavan kuvion etusivun oikeassa ylälaidassa. Jotkut uskovat, että se esittää pöllöä tai hämähäkkiä – todennä-
köisimmin se on vain osa koristekuviota.

Taru Norrena

Lähteet:
• U. S. Department of State, Bureau of Public Affairs
• U. S. Department of the Treasury, Bureau of Engraving & Printing
• U. S. Currency Education Program
• BBC



Vastuullisuus on mukana kaikessa  
Suomen Monetan toiminnassa

Tavoitteemme on toimia kestävällä ja taloudellisesti kannattavalla tavalla. Haluamme edistää 
luonnon monimuotoisuutta sekä ylläpitää ja kehittää oman työyhteisön ja ympäröivän yhteiskunnan 
hyvinvointia. 

Huolehdimme ympäristöstä

Ympäristöasiat koskettavat meitä kaikkia. Haluamme omalta osaltamme olla mukana hillitsemässä 
ilmastonmuutosta kaikin voimin. Tavoitteenamme on olla hiilineutraali niin pian kuin se käytän-
nössä on mahdollista. Huomioimme ympäristöasiat valitessamme lähetys- ja pakkausmateriaaleja ja 
kierrätämme asianmukaisesti kaiken tuottamamme jätteen.

Huolehdimme ihmisistä

Hyvinvoiva työyhteisö on yksi yrityksemme perusarvoista. Uskomme tasa-arvoiseen ja monimuo-
toiseen työyhteisöön. Olemme jo vuosia tukeneet mm. Sotiemme Veteraaneja ja lottia sekä kampan-
joineet yhteistyökumppaneiden rinnalla esim. vähävaraisten lasten harrastusten mahdollistamiseksi 
ja Itämeren suojelemiseksi.

Johdamme vastuullisesti

Noudatamme kaikessa toiminnassamme Suomen lakeja sekä Asiakaspalvelu- ja telemyyntialan 
työehtosopimusta. Esihenkilömme ovat sitoutuneet vastuulliseen ja eettiseen johtamistapaan.

Tutustu vastuullisuusohjelmaamme tarkemmin osoitteessa: www.suomenmoneta.fi/vastuullisuus



Tuotteillamme on 14 päivän palautusoikeus (katso www.suomenmoneta.fi/palautusopas tai kysy asiakaspalvelustamme 010 80 80 40*). Suomen Moneta on Oy Nordic Monetan Ab:n virallinen aputoiminimi. Pidätämme 
oikeuden hinta- ja tuotemuutoksiin, sekä mahdollisuuden lähettää uusille asiakkaillemme tuotteet postiennakolla. Tietoja voidaan käyttää ja luovuttaa markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.  

* Puhelun hinta lankaverkosta 0,0835 €/puhelu + 0,0655 €/min ja matkapuhelinverkosta 0,0835 €/puhelu + 0,1805 €/min. Henkilökohtaista palvelua arkisin 9–15.

ILMAINEN 
Muumien seikkailut -mitali

Tilaa osoitteesta www.suomenmoneta.fi/muumienseikkailut 
tai soittamalla numeroon 010 80 80 40*

Tekniset tiedot:
Materiaali: CuNi
Paino: 26 g
Halkaisija: 38,61 mm
Lyöntimäärä: max. 20 000 kpl
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Tilaa uusi virallinen Muumi-mitali ilmaiseksi! 
• ILMAINEN uutuusmitali – maksat vain toimituskulut 4,95 euroa
• Toteutettu yhteistyössä Moomin Charactersin kanssa
• Et sitoudu muihin tilauksiin
• LAHJAKSI Muumi-aiheinen säilytyskansio

UUTUUS!

  
(+ toimituskulut  

4,95 euroa)

0€
Pikku Myy, Muumi-

peikko ja Niiskuneiti

Muumilaakson 
kartta



UUSI KAHDEN EURON ERIKOISRAHA:
ILMASTOTUTKIMUS SUOMESSA 

Kansainväliset erikoiseurot
Kun tilaat Ilmastotutkimus Suomessa -erikoiseuron hintaan 2 euroa (+ toimituskulut 4,95 euroa), pääset 
samalla mukaan uudistettuun Kansainväliset erikoiseurot -kokoelmaan. 
 
Kokoelmasi karttuu jatkossa pääsääntöisesti kahdella erikoiseurolla kerrallaan noin kuukauden välein hintaan 23 euroa  
(+ toimituskulut 6,95 euroa). Jokaisella lähetyksellä on 14 päivän palautusoikeus ja jatkat keräilyä niin pitkään kuin itse haluat. 
Saat kokoelman edetessä veloituksetta rasian aitoustodistuksille sekä euroaiheisen yllätyslahjan!

TILAA OMASI: WWW.SUOMENMONETA.FI/ ERIKOISEUROT  
TAI PUH. 010 80 80 40*

Tekniset tiedot:

Nimellisarvo: 2 €

Metalli: CuNi25, CuZn20Ni5/Ni/
CuZn20Ni5

Halkaisija: 25,75 mm

Paino: 8,5 g

Lyöntilaatu: Unc

Lyöntimaa: Suomi

Lyöntimäärä: Max 400 000 kpl

Suomen Moneta on valittu valtiovarainministeriön kilpailutuksen jälkeen vastaamaan suomalaisten juhla-
rahojen valmistuksesta ja myynnistä. Tämä tarkoittaa, että Suomen Moneta on suomalaisten rahasarjojen 
ja erikoisrahojen virallinen myyjä, sekä suomalaisten juhlarahojen virallinen valmistuttaja ja myyjä. 

Pidätämme oikeuden hinta- ja tuotemuutoksiin, sekä mahdollisuuden lähettää uusille asiakkaillemme tuotteet postiennakolla. * Puhelun hinta on lankaverkosta 0,0835 €/puhelu + 0,0655 €/min ja 
matkapuhelinverkosta 0,0835 €/puhelu + 0,1805 €/min.

2 EUROA 2 EUROLLA! 
(+ toimituskulut 4,95 €)

• Uusin suomalainen erikoiseuro  
käyttämättömänä keräilykappaleena

• Historiallisen alhainen lyöntimäärä, vain 400 000 kpl
• Lahjaksi tyylikäs kansio 
• Toimitustakuu Kansainväliset erikoiseurot -kokoelmaan

Vuoden 2022 kolmas suomalainen erikoisraha on omistettu tärkeälle aiheelle: suomalaiselle ilmastotutki-
mukselle. Vain osa rahan lyöntimäärästä varmistetaan tehdaslaatuisina (unc) versioina suoraan keräilijöille.


