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Uusi Suomen erikois- 
euro on julkaistu!

Kaunis kultamitali 
kunnioittaa lottien ja 
pikkulottien työtä.

KÄÄK! Suomen Aku Ankka 
-lehti jo 70 vuotta!



Ihastuttava 
Muumitalo kultarahaSSA!

NYT 

SAATAVILLA!

Tekemällä tilauksen aloitat Muumilaakson väki 
-kokoelman, joka esittelee Muumilaakson mer-
kittävimmät paikat ja asukkaat pienten kultara-
hojen avulla. Jatkolähetysten hinta on 119 euroa 
kappale, maksamme toimituskulut puolestasi. 
Lähetyksillä on 14 päivän palautusoikeus ja 
jatkat keräilyä niin pitkään kuin itse haluat.

Tekniset tiedot:
Metalli: 99,9 % kultaa
Paino: 0,5 g
Halkaisija: 13,92 mm
Lyöntimäärä: 2000 kpl
Nimellisarvo: 2,5 dollaria

UUTUUS!

• Hinta vain 79 euroa (norm. 119 euroa, maksamme toimituskulut 
puolestasi) – säästät 40 euroa!

• Puhdasta 99,9 % kultaa ja parasta proof-laatua
• Lyöntimäärä vain 2 000 kappaletta
• Toteutettu yhdessä Muumien kanssa
• Kokoelman kerääjänä saat yllätyslahjoja - lue lisää tilaussivulta!

NOPEIMMIN TILAAT

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

www.suomenmoneta.fi/muumilaaksou

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

@
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PÄÄKIRJOITUS

Suomen luonto peilautuu rahoissa ja 
mitaleissa
Saaristomeremme ulottuu Pohjois-Itämereltä Selkämerelle ja lounaisranni-
kolta aina Ahvenanmaan länsipuolelle asti. Viimeaikaisten matkustussuo-
situsten myötä monet ovat varmasti löytäneet nämä rannikon lomakohteet 
paremmin ja huomanneet suojelutyön tärkeyden. #OURSEA-kampanja 
loppui heinäkuussa, ja keräyksen kokonaistavoite saavutettiin hienosti. 
Kiitos kaikille, jotka olitte Suomen Monetan ja Muumien mukana tuke-
massa hanketta. 

Kesän alussa julkaistu suomalainen hopeinen juhlaraha juhlisti 
Ahvenanmaata. Samalla aiheella, Ahvenanmaan itsehallinto 100-vuotta, 
julkaistiin myös 2 euron erikoisraha elokuussa. Syyskuussa on vielä tulos-
sa merellistä jatkoa Suomen saaristo -rahasarjan muodossa.

Suomesta löytyy monia hienoja vesistökohteita. Rannikon karut kalliot 
vaihtuvat sisämaassa Järvi-Suomen runsauteen ja pohjoisessa Lapin tun-
turipuroihin. Saimaa on Suomen suurin järvi, sen rannat ulottuvat neljään 
eri maakuntaan ja se muodostuu itse asiassa useista salmien yhdistämistä 
vesistöistä ja järvenosista. Saimaan kirkkaiden vesien äärellä kohoaa 
myös Savonlinnassa sijaitseva Olavinlinna. Monelle oopperan ystävälle 
tuttu kohde on kuvattuna uuteen Sydämeltään Suomalainen -mitaliin. 
Syysiltojen tummuessa linnan valot heijastuvat kauniisti virtaavaan veteen 
ja luovat satumaisen tunnelman. Mitaliin ikuistettuna tämä tuokio säilyy 
tulevillekin sukupolville. 

Mukavia lukuhetkiä lehden parissa!

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
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SUOMALAISTEN
ERIKOISEUROJEN  
kysyntä kasvaa



Suomalaiset erikoiseurot ovat suosittuja sekä aihei-
densa että verrattain pienten lyöntimääriensä ansiosta. 
Tähän saakka pienin lyöntimäärä (vain 500 000 
kappaletta) on ollut seuraavilla rahoilla: EU-lippu 
(2015), Akseli Gallen-Kallela (2015), Suomalainen 
luonto (2017) ja Suomen Hallitusmuoto 1919 
(2019). Eniten on puolestaan lyöty Äänioikeuden 
100-vuotisjuhlat -rahaa (2006) ja Itsenäinen Suomi 
100 vuotta -rahaa (2017). Kummankin valmistus-
määrä oli 2 500 000 kappaletta.

Erikoiseurojen lyöntimäärät vaihtelevat varsin 
paljon. Esimerkiksi Saksan, Ranskan ja Italian 
erikoiseurojen lyöntimäärät saattavat kohota jopa 
kymmeniin miljooniin kappaleisiin. Keräilijät ar-
vostavat Suomen suhteellisen pienten lyöntimäärien 
lisäksi sitä, että maamme julkaisee uuden erikoiseu-
ron säännöllisesti joka vuosi.

Uusi erikoiseuro juhlistaa Ahvenanmaan 
itsehallintoa
Ahvenanmaa on kulkenut omaa itsehallinnollista 
tietään pian 100 vuotta. Merkkivuotta juhlistaa myös 
Suomen uusin erikoiseuro, jonka design kantaa 
osuvasti nimeä Vår väg (Meidän tiemme). Kuva-
aiheen on suunnitellut ahvenanmaalainen taiteilija 
Ulrika Kjeldsen.

Ahvenanmaa sijaitsi keskiajalla Ruotsin sydämes-
sä – maan itä- ja länsiosien välisten vesireittien 
varrella. Myöhemmin Ahvenanmaasta tuli Venäjän 
keisarikunnan läntisin etuvaltio, ja tänä päivänä 
maakunta on itsehallittu osa Suomea. 

Ahvenanmaan satavuotista itsehallintoa juhlitaan 
koko vuosi, 9.6.2021 alkaen. Merkkivuosi huipen-
tuu 9.6.2022 maakuntapäivien 100-vuotisjuhlaan.

SUOMALAISTEN
ERIKOISEUROJEN  
kysyntä kasvaa

Erikoiseurojen suosio jatkaa kasvuaan – niin meillä kuin maailmallakin. 
Eikä ihme, vieväthän ne keräilijän mielenkiintoisten aihealueiden äärelle: 
historiallisiin hetkiin, taiteeseen, tieteeseen ja kansallisiin ylpeydenaiheisiin.

R&H

Uusin suomalainen erikoiseuro 
juhlistaa Ahvenanmaan itsehallintoa 
(Julkaisupäivä 13.8.2021).
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30 erilaista suomalaista erikoiseuroa
Suomi on yksi ahkerimpia erikoiseurojen julkaisijoita. Maamme on lyönyt erikoiseuroja jo 
vuodesta 2004 saakka. Viimeisen 17 vuoden aikana kahden euron erikoisrahoja on kertynyt 
jo 30 erilaista. Alla olevasta listasta voit tutkia, mitkä rahat sinulta jo löytyvät.

2021 Ahvenanmaan itsehallinto 100 vuotta
Juhlavuoden rahaan on kuvattu kohokuvamuodoista rakentuva 
saaristolaismaisema: meriväylä merimerkeillä, veneen keula ja 
kompassia pitelevä käsi. 

2021 Journalismi ja avoin tiedonvälitys suomalaisen kansan-
vallan tukena  
Suomen Journalistiliiton 100-vuotisjuhlavuotta kunnioittava 
erikoiseuro muistuttaa meille kaikille tärkeästä asiasta: avoimen 
tiedonvälityksen ja sananvapauden merkityksestä. 

2020 Väinö Linna 100 vuotta
Väinö Linna kohosi vaatimattomista oloista paitsi menestyväksi 
kirjailijaksi, myös yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi. Linnan 
profiilikuvan taustalla näkyy kaarevia viivoja, jotka ovat kuin 
lankoja, joista Finlaysonin kehräämöllä työskennellyt Linna 
punoi kirjoihinsa erilaisia juonenkäänteitä. 

2020 Yliopistot ja yhteiskunta – Turun yliopisto 100 vuotta
Suomen ja maailman ensimmäinen suomenkielinen yliopisto 
syntyi vuonna 1920 kansalaiskeräyksen tuottamilla varoilla. 
Kuva-aiheena oleva ruudukkomainen verkko symboloi abstrak-
tilla tasolla yliopistojen ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta. 

2019 Suomen Hallitusmuoto 1919
Suomen tasavaltainen hallitusmuoto, vuonna 1919 säädetty 
perustuslaki täytti 100 vuotta vuonna 2019. Kuva-aiheessa on 
kolme toisiinsa yhtyvää ympyrää, jotka kuvaavat vallan kolmi-
jakoa (lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovalta).

2018 Suomalainen saunakulttuuri
Saunomisella on suuri merkitys meille suomalaisille. 
Maalauksellisessa erikoiseurossa on nostalginen rantasauna.

2018 Suomalaiset kansallismaisemat Koli
Kolin kansallispuiston majesteettiset maisemat lumoavat niin 
suomalaiset kuin ulkomaalaisetkin. Erikoiseuroon on ikuistettu 
näkymä Kolin huipulta.

2017 Suomalainen luonto
Luontoa ylistävän erikoiseuron kuvitus on saatu Vuoden 
Luontokuva -kilpailussa palkitusta teoksesta. Rahassa näkyy 
varis istumassa oksalla kookas kuu taustallaan.

2017 Itsenäinen Suomi 100 vuotta
Suomi astui itsenäisten valtioiden joukkoon vuonna 1917. 
Juhlavuoden kunniaksi julkaistussa erikoiseurossa on pienistä 
pisteistä muodostuva Suomen kartta.

Lyöntimäärä:
800 000 kpl

Lyöntimäärä:
800 000 kpl

Lyöntimäärä:
800 000 kpl

Lyöntimäärä:
800 000 kpl

Lyöntimäärä:
500 000 kpl

Lyöntimäärä:
1 000 000 kpl

Lyöntimäärä:
1 000 000 kpl

Lyöntimäärä:
500 000 kpl

Lyöntimäärä:
2 500 000 kpl
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2016 Georg Henrik von Wright
Filosofi Georg Henrik von Wright teki merkittävän kansain-
välisen uran. Hänelle omistettuun rahaan on kuvattu viisautta 
symboloivat pylväs ja tammenoksa.

2016 Eino Leino
Kansallisrunoilijamme Eino Leinon elämästä ja teoksista ei 
puuttunut tulta ja poltetta, joten erikoiseuroon on kuvattu liekit 
ja hiilihanko. Rahassa voi nähdä myös Leinon sivuprofiilin ja 
nimikirjoituksen.

2015 Akseli Gallen-Kallela
Taiteilija Akseli Gallen-Kallela on erityisen tunnettu Kalevala-
aiheisista teoksistaan. Erikoisrahaan on kuvattu paletti ja 
Lemminkäisen äiti -maalauksesta tuttu Tuonelan joutsen.

2015 EU-lippu
Neljäs euromaiden yhteinen erikoiseuro juhlistaa Euroopan 
unionin lippua. Rahassa on 12 ihmishahmoa sekä lipusta tutut 
12 tähteä.

2015 Jean Sibelius
Maailmallakin mainetta niittänyt Jean Sibelius on kansal-
lissäveltäjämme. Erikoiseurossa on tähtitaivas Sibeliuksen 
taiteilijakodin Ainolan mäntyjen yllä.

2014 Ilmari Tapiovaaran syntymästä 100 vuotta
Ilmari Tapiovaara on maamme kuuluisimpia muotoilijoita. 
Rahassa näkyy hänen suunnittelemansa tuolin pinnaosien 
liitoskohta.

2014 Tove Janssonin syntymästä 100 vuotta
Tove Jansson muistetaan sympaattisten Muumi-hahmojen 
luojana. Rahassa oleva muotokuva pohjautuu hänen 
omakuvaansa.

2013 F. E. Sillanpään syntymästä 125 vuotta
F. E. Sillanpää eli ”Taata” on toistaiseksi ainoa Nobelin kirjal-
lisuudenpalkinnon saanut suomalainen. Rahaan on ikuistettu 
hänen muotokuvansa.

2013 Vuoden 1863 valtiopäivät 150 vuotta
Valtiotyöskentely käynnistyi Suomessa vuoden 1863 valtiopäi-
vien myötä. Rahassa on vuosiluku 1863, josta kasvaa versoja 
kohti tulevaisuutta.

2012 Helene Schjerfbeck
Suomen ensimmäinen henkilölle omistettu erikoiseuro 
kunnioittaa taiteilija Helene Schjerfbeckiä. Rahassa oleva 
muotokuva mukailee hänen omakuviaan ja tyyliään.

2012 Eurosetelit ja kolikot 10 vuotta
Kolmas euromaiden yhteinen erikoiseuro juhlistaa eu-
romääräisiä rahoja, jotka otettiin käyttöön vuonna 2002. 
Rahan kuvitus symboloi euron merkitystä eri tahoilla: laiva 
viittaa kaupankäyntiin, tehdas teollisuuteen ja tuulivoimalat 
energiantuotantoon.

2011 Suomen Pankki 200 vuotta
Kansallislintumme laulujoutsen lentää Suomen Pankille omis-
tetussa erikoiseurossa. Suomen Pankki perustettiin vuonna 
1811.

Lyöntimäärä:
1 000 000 kpl

Lyöntimäärä:
1 000 000 kpl

Lyöntimäärä:
500 000 kpl

Lyöntimäärä:
1 000 000 kpl

Lyöntimäärä (Suomen osalta):
500 000 kpl

Lyöntimäärä:
1 000 000 kpl

Lyöntimäärä:
1 500 000 kpl

Lyöntimäärä:
1 500 000 kpl

Lyöntimäärä:
1 000 000 kpl

Lyöntimäärä:
2 000 000 kpl

Lyöntimäärä (Suomen 
osalta):
1 500 000 kpl

Lyöntimäärä:
1 500 000 kpl



6

2010 Suomalainen raha 150 vuotta
Suomen markka syntyi jo vuonna 1860, jolloin olimme vielä 
osa Venäjän keisarikuntaa. Omaa kansallista valuuttaamme 
muistava erikoiseuro kuvaa Suomen leijonaa.

2009 Suomen autonomia 200 vuotta
Venäjä myönsi Suomelle autonomian Porvoon valtiopäivillä 
vuonna 1809. Rahassa näkyy Porvoon tuomiokirkon koristeel-
linen katto.

2009 EMU 10 vuotta
Toinen euromaiden yhteinen erikoiseuro julkaistiin 10-vuo-
tiaan euron kunniaksi. Euro otettiin käyttöön tilivaluuttana 
vuonna 1999. Rahaan on ikuistettu tikku-ukko ja euron 
symboli.

2008 Ihmisoikeuksien julistuksen 60. juhlavuosi
Vuonna 1948 YK:n yleiskokous hyväksyi ihmisoikeuksien 
julistuksen. Rahassa on muurin ympäröimä sydän – kuvitus 
viittaa toivoon asioiden kehittymisestä ja esteiden murtami-
seen. Sydämen keskellä seisoo ihminen.

2007 Suomen itsenäisyys 90 vuotta
Itsenäisyyden juhlavuoden erikoiseuro kuvaa yhdeksää 
soutajaa, jotka etenevät tasaisessa tahdissa eteenpäin. Kuvitus 
viittaa yhteistyön suureen merkitykseen. 

2007 Rooman sopimus 50 vuotta
Ensimmäinen euromaiden yhteinen erikoisraha. Euroopan 
talousyhteisö syntyi Rooman sopimuksen myötä, joka alle-
kirjoitettiin vuonna 1957 Piazza del Campidoglio -aukiolla. 
Rahassa on sopimus taustallaan aukion kiveyksen mieleen 
tuova kuvio.

2006 Äänioikeuden 100-vuotisjuhlat
Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus astui maassamme voimaan 
vuonna 1906. Rahaan on kuvattu kahdet vastakkain olevat 
kasvot.

2005 YK:n juhlaraha
Raha juhlistaa Yhdistyneiden Kansakuntien 60-vuotista 
taivalta ja Suomen 50-vuotista YK-jäsenyyttä. Erikoiseuroon 
on kuvattu palapeliin ikuistettu rauhankyyhky – raha tunnetaan 
myös nimellä ”pala palalta”.

2004 EU:n laajentuminen 
Suomen ensimmäinen erikoiseuro julkaistiin 10 uuden 
EU-maan kunniaksi. Rahassa on pylväs versoineen, viitaten 
Euroopan yhteiseen historiaan ja EU:n jäsenmaihin. Monen 
mielestä kuvitus muistuttaa pikemminkin risua – siksi lyönti 
tunnetaankin ”risurahana”.

Lyöntimäärä:
1 600 000 kpl

Lyöntimäärä:
1 600 000 kpl

Lyöntimäärä (Suomen 
osalta):
1 400 000 kpl

Lyöntimäärä:
1 500 000 kpl

Lyöntimäärä:
2 000 000 kpl

Lyöntimäärä (Suomen 
osalta):
1 400 000 kpl

Lyöntimäärä:
2 500 000 kpl

Lyöntimäärä:
2 000 000 kpl

Lyöntimäärä:
1 000 000 kpl



7

Vastuullista yhteistyötä Suomen 
Olympiakomitean kanssa
Olympiaurheilun vaikutus suomalaiseen kulttuuriin on ollut merkittävä. 
Suomen olympiajoukkueen tarina on kietoutunut osaksi maamme historiaa 
ja menestystä, kansallisen eetoksen syntyä. Me rakastamme sankareitamme 
– Pohjoisen tähtiä, jotka ovat urheilleet meidät maailmankartalle, tuoneet 
meille mainetta ja kunniaa, kohottaneet itsetuntoamme ja tarjonneet lukuisia 
unohtumattomia hetkiä. 

Olympiarenkaat on yksi maailman tunnetuimmista brändeistä. Sitä saavat 
hyödyntää vain viralliset yhteistyökumppanit. Suomen Monetalla on ollut ilo 
ja kunnia olla Suomen Olympiakomitean kumppanina mukana maailmanlaa-
juisessa olympialiikkeessä. Hyvässä yhteistyössä ja vastuullisesti toteutettuna 
markkinointi koituu sekä keräilijöiden että urheilijoiden hyväksi.

”Uusi Pohjoisen tähdet -kultaharkkokokoelma on konkreettinen osoitus jo 
vuosia jatkuneesta tuloksekkaasta yhteistyöstä. Sen ansiosta keräilijät voivat 
kasvattaa arvokasta kokoelmaa ja osoittaa samalla tukensa suomalaisen 
olympiahistorian jatkumiseksi. Vuosien saatossa Suomelle on kertynyt jo 
144 kultaista olympiamitalia*. Yhdessä voimme pitää Suomen jatkossakin 
mitalinsyrjässä kiinni!”
 -Leena Riekkinen, asiantuntija, Suomen Olympiakomitea

*Tilanne ennen Tokion olympialaisia.

Pohjoisen tähdet -kultaharkkokokoelma vie 
keräilijän mukaan sinivalkoisiin hetkiin ja 
palauttaa mieliin kesä- ja talviolympialaisten 
huikeita menestystarinoita. Jokainen harkko 
on puhdasta 99,99 % kultaa. 
 
Tutustu tarkemmin:  
www.suomenmoneta.fi/pohjoisentahdet
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Suomen saaristo -rahasarja

Suomi on yksi maailman suurimmista saaristomaista. 
Pohjanlahden, Suomenlahden ja Ahvenanmaan väliin jäävä 
Saaristomeri kattaa yli 41 000 saarta; pienistä kallioluodoista 
aina suuriin asuttuihin saariin.

Suomen saaristo -rahasarja on kunnianosoitus maamme ainut-
laatuiselle veden ja saarten mosaiikille.

• Sisältää Suomen metalliset käyttörahat vuodelta 2021 
bu-laatuisina

• Tyylikäs taittokansio suojaa rahoja kulumiselta 

Mukana uusin erikoiseuro: Ahvenanmaan itsehallinto 100 vuotta
Saaristomeren suurin saariryhmä, Ahvenanmaa, juhlii 100-vuotiasta itsehallintoaan vuonna 
2022. Yli 6 700 saaren maakunta on täynnä merenkäynnin historiaa. Vaikeasti navigoitavan 
saariston läpi on matkattu jo kivikaudella. Tänä päivänä reitillä kulkevat rahtilaivojen lisäksi 
modernit risteilyalukset. 

Tutustu tarkemmin ja tilaa: www.suomenmoneta.fi/saaristo

AJANKOHTAISIA TUOTTEITA

Lisää uusia tuotteita: www.suomenmoneta.fi

Sydämeltään Suomalainen
Musiikin taikaa kullatussa mitalissa

Musiikki on vahva osa suomalaisuutta. Lämpimän loppukesän mieleen 
tuovaan uutuusmitaliin on ikuistettu Jean Sibeliuksen Finlandian nuotteja 
sekä Olavinlinna, josta Oopperajuhlien perustaja Aino Ackté sanoi 
aikanaan: ”Auringon hiljalleen laskiessa oli linnan muureihin aukeava 
maisema yliluonnollisen ihana. Tätä näkyä en voinut unohtaa ja minussa 
heräsi ajatus, että tämä näkymä oli esitettävä koko maailmalle”. 

• Yksityiskohtainen väripainatus
• Aito 24 karaatin kultaus
• Saatavilla vain Suomen Monetan kautta
• Mitalin hinta vain 14,50 euroa – säästät 50 % (norm. 29 euroa), 

Suomen Moneta maksaa toimituskulut puolestasi

Tilaamalla mitalin aloitat Sydämeltään Suomalainen -kokoelman, jonka 
mitalit kertovat meille suomalaisille tärkeistä aiheista. Voit tehdä tilauksen 
ja lukea kokoelmasta lisää osoitteessa www.suomenmoneta.fi/musiikki
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Lotta Svärd 100 vuotta 
Aito 99,9 % kultamitali perinteitä kunnioittaen

Näyttävä Lotta Svärd 100 vuotta -kultamitali on kunnianosoitus kai-
kille urheille lotille ja pikkulotille, jotka ovat tehneet työtä isänmaam-
me ja suomalaisen yhteiskunnan hyväksi sadan vuoden ajan. 

• 99,9 % kultaa ja parasta proof-laatua
• Yhteistyössä Lotta Svärd Säätiön kanssa 
• Rajoitettu lyöntimäärä, vain 600 kappaletta

Lotta Svärd yhdistys perustettiin vuonna 1921 tukemaan suojelus- 
kuntien tekemää maanpuolustustyötä. Vuosikymmenten saatossa 
yhdistyksestä kehittyi yhteiskunnallisesti merkittävä naisten vapaaeh-
toinen maanpuolustusjärjestö – väkilukuun suhtautettuna maailman 
suurin.

Mitalin kuva-aihe nostaa esiin lottajärjestön näkyvimmät tunnukset: 
lottapuvun ja lottamerkin. 

Lue lisää: www.suomenmoneta.fi/lotta Tekniset tiedot: 
Materiaali: 99,9 % kultaa
Paino: 1/10 unssia (3,1 g)
Halkaisija: 18 mm
Lyöntilaatu: proof
Lyöntimäärä: 600 kpl

Uudet juhlavuoden Aku Ankka -kultarahat!

Suomen Aku Ankka -lehti täyttää 70 vuotta! Maamme 
ensimmäisen Aku Ankka-lehden kansikuva on ikuistettu 
puhdasta 99,9 % kultaa olevaan 1 unssin uutuusrahaan, jota 
on valmistettu vain 50 kappaletta. Kultaraha on toteutettu 
yhteistyössä Disneyn kanssa, samoin kuin kultapitoisuu-
deltaan yhtä korkeat Aku Ankkaa kuvaavat 1/4 unssin 
ja 1/10 unssin kultarahat. Lisätietoja kultarahoista saat 
asiakaspalvelustamme.
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AJANKOHTAISIA TUOTTEITA

TUTUSTU TARKEMMIN JA TILAA SINULLE 
 PARHAITEN SOPIVALLA TAVALLA:  

Puhelimitse asiakaspalvelusta numerosta 010 80 80 40* 
Osoitteesta www.suomenmoneta.fi/wildwest-morgan

Lisää uusia tuotteita: www.suomenmoneta.fi

Yhdysvaltojen hopeaklassikkojen juhlaa!
Morganin dollari ja Peace-dollari

Kaksi kookasta yhdysvaltalaista hopeaklassikkoa viettää tänä vuonna 
100-vuotisjuhlaansa: Morganin dollari ja Peace-dollari. Morganin 
dollarin valmistus päättyi vuonna 1921 – samana vuonna käyttöön 
tuli Peace-dollari, joka julkaistiin ensimmäisen maailmansodan 
päättymisen kunniaksi. Juhlavuoden johdosta Yhdysvallat on lyönyt 
muistorahat molemmista rahoista.

Morganin dollari ja Peace-dollari ovat erittäin suosittuja keräilykap-
paleita. Molemmat rahat ovat hyvin suuria (halkaisija lähes 4 cm), 
aitoa 90 % hopeaa ja kuvituksiltaan kauniit: hopearahoihin on 
ikuistettu Vapaudenjumalatar ja kotka. Peace-
dollarin kuvitus on erityisen näyttävä, 
sillä kuva-aihe on normaalia enemmän 
koholla. Kauttamme on saatavilla 
laadukkaita alkuperäisiä vuoden 
1921 Morganin dollareita ja Peace-
dollareita. Tarkempia tietoja voi 
kysellä asiakaspalvelustamme.
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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.

Lisää uusia tuotteita: www.suomenmoneta.fi

Nostalginen lahjaidea merkkipäiväänsä viettävälle

Syntymävuosikymmenen kullattuja rahoja sisältävä kokonaisuus 
on persoonallinen lahjaidea päivänsankarille! Kauttamme on 
saatavilla viisi eri rahakokonaisuutta, jotka muistavat 1940-, 1950-, 
1960-, 1970- ja 1980-lukuja. Valittu kokonaisuus on helppo toimit-
taa lahjan saajalle postitse.

• Muistoja herättäviä käyttörahoja menneiltä 
vuosikymmeniltä

• Viisi eri vaihtoehtoa
• Kukin kokonaisuus sisältää kolme laadukasta käyttöra-

haa kyseiseltä vuosikymmeneltä
• Rahoissa jälkikäteen lisätty näyttävä 24 karaatin kultaus
• Jokaista kokonaisuutta on koottu vain kyseisen vuosikym-

menen verran

Kokonaisuudet maksavat 57,90 euroa (+ toimituskulut 6,95 euroa) 
per kappale.

HUOM.! Voit myös tilata kaikki rahakoko-
naisuudet kokoelmana! 
 
Kysy lisää asiakaspalvelustamme.



Mitä tarkoittaa ”nimellisarvo”?
Rahan nimellisarvo on luku, joka merkitään metal-
lirahaan tai seteliin. Se ilmoittaa rahan käyttöarvon 
maksuvälineenä. Esimerkiksi kahden euron käyttö-
rahalla voi ostaa kahden euron arvosta. Koska myös 
keräilyrahat ovat virallisia maksuvälineitä, niillä on 
nimellisarvot, kuten 10 tai 20 euroa. Keräilyrahoilla 
ei voi maksaa palveluita, mutta rahan julkaisijamaan 
keskuspankki voi lunastaa rahan nimellisarvon 
hintaan takaisin tarvittaessa. Rahan varsinaiseen 
keräilyraha-arvoon vaikuttavat nimellisarvon lisäksi 
rahan aihe, lyöntimäärä, materiaali sekä sen suosio 
keräilymarkkinoilla.

Mitä ovat rahan arvopuoli ja 
tunnuspuoli?
Metallirahassa on kaksi puolta, joita keräilymaail-
massa kutsutaan arvo- ja tunnuspuoliksi. Arvopuolen 
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tunnistaa siitä, että siinä lukee 
rahan nimellisarvo, esimer-
kiksi kaksi euroa tai yksi 
dollari. Tunnuspuolelle 
lyödään usein hallit-
sijan kuva, valtion 
vaakuna tai muu 
kansallinen tunnus. 
Rahan lyöntivuosi voi 
olla kummalla puolella 
tahansa. Esimerkiksi 
kaikissa kahden euron 
rahoissa arvopuoli on 
yhtenevä (lukuun ottamatta 
eri vuosina tehtyjä muutoksia 
euromaita kuvaavaan karttaan), mutta 
tunnuspuolet vaihtelevat eri maiden mukaan. 

Kysymyksiä ja vastauksia 
keräilyyn liittyen
Keräileminen on monipuolinen harrastus, jonka myötä törmää helposti myös alan 
erikoissanastoon. Vastaamme seuraavassa muutamiin asiakkaidemme esittämiin 
keräilyä koskeviin kysymyksiin. Voit lähettää omia kysymyksiäsi asiakaspalvelum-
me sähköpostiin osoitteeseen info@suomenmoneta.fi, tai voit soittaa asiakaspalve-
luumme ja kysyä lisätietoa mistä tahansa keräilyyn liittyvästä asiasta.

Tunnuspuoli

Arvopuoli

Proof-laatu

BU-laatu



Mitä eroa on BU- ja proof-laadulla? Entä 
mistä tulee lyhenne UNC?
BU- eli bullion-rahat lyödään samoilla koneilla ja 
tekniikalla kuin arkiset käyttörahat. Nimitystä on 
käytetty alun perin rahoista ja metalliharkoista, 
joiden arvo on määritelty metallin painon ja arvon 
mukaan. Nykyään BU-laadusta puhuttaessa tarkoi-
tetaan lyöntitapaa, jossa rahan pinta jää tasaisen 
himmeäksi. 

Keräilijöiden eniten arvostaman peilikiiltoisen 
proof-rahan valmistamiseen liittyy useita erikois-
työvaiheita ja käsin tehtyä työtä. Rahan tunnistaa 
peilikirkkaasta taustasta, josta kuva-aihe erottuu 
samettimaisen mattana. Tämä saadaan aikaisek-
si käyttämällä tietyn tyyppisiä rahan aihioita ja 
lyöntityökaluja. Peilikiiltoisen pinnan saaneita 
rahoja käsitellään valmistusvaiheessakin yksittäin ja 
ainoastaan puuvillahansikkain. 

UNC on lyhennys sanasta uncirculated. Sillä viita-
taan rahaan, joka ei ole ollut kierrossa vaan pakattu 
käyttämättömänä keräilytarkoituksiin.

Miksei mitalilla ole nimellisarvoa?
Mitalin keskeinen ero rahaan on se, että se ei ole 
virallinen maksuväline. Näin ollen sillä ei myöskään 
ole nimellisarvoa. Sen sijaan mitali voidaan antaa 
kunnianosoituksena vaikka menestyksestä urheilu-
kilpailussa tai sotilasansioista. Kuvanveistäjät voivat 
myös tehdä näyttäviä taidemitaleita. Suomalaisten 
keräilijöiden suosiossa ovat erityisesti sota-aihei-

set muistomitalit sekä muut 
Suomi-aiheiset mitalit. 

Koska mitaleilla ei ole 
nimellisarvoa, niiden 

eri puolista puhut-
taessa käytetään 
nimityksiä etusivu 
ja takasivu.

Miksi raha tulee aina pakattuna tiukkaan 
muovikoteloon?
Rahoissa käytettävät metallit ovat alttiita hapen vai-
kutuksille sekä lialle. Erityisesti hopea tummuu her-
kästi. Sen vuoksi pakkaamme keräilyrahat muovisiin 
kapseleihin – niin raha säilyy tummumattomana, 
eikä siihen pääse tulemaan sormenjälkiä ja muuta 
likaa. Jos jostain syystä haluat poistaa suojakapselin, 
suosittelemme käyttämään puuvillakäsineitä rahoja 
ja mitaleja käsitellessäsi. Jos kapseli sattuu rikkoutu-
maan, ota yhteys asiakaspalveluumme.

13

Arvopuoli

Etusivu

Takasivu

Nimellisarvo

R&H
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Antiikin 
Rooman 
jumalat



Mallia Kreikasta
Rooman uskonto oli polyteistinen eli roomalai-
set uskoivat moniin eri jumaliin. Uskonnolle oli 
luonteenomaista tietty joustavuus, sillä uusia jumalia 
omaksuttiin helposti ja vanhat jumalat saatettiin 
tarpeen tullen hylätä. Roomalainen mytologia sai 
paljon vaikutteita kreikkalaisesta mytologiasta, 
joten kummastakin löytyy paljon samankaltaisia 
jumalolentoja.

Roomalaisten ja jumalien välinen suhde ei ollut 
rakastava. Roomalaisten mielestä jumalat olivat 
kaikkivoipia ja ihmiset olivat heidän oikkujensa 
armoilla. Jumalia pelättiin ja kunnioitettiin, mutta 
toisinaan heistä saatettiin tehdä esimerkiksi näy-
telmissä hyväntahtoista pilaa. Jumalten suosioon 
saattoi päästä antamalla uhreja, mutta roomalaisten 
tarinoiden mukaan vain harva pääsi hyviin väleihin 
jumalten kanssa.

Juppiter oli roomalaisten pääjumala
Roomalaisten pääjumala Juppiter oli taivaan, 
ukkosen, salaman ja säiden jumala. Lisäksi häntä pi-
dettiin maailman valtiaana sekä voiton, oikeuden ja 
valan suojelijana. Juppiteria palvottiin Capitolium-
kukkulalla sijainneessa temppelissä, jossa palvottiin 
myös hänen vaimoaan Junoa, joka oli taivaan juma-
latar. Junoa pidettiin aluksi naisten suojelushenkenä, 
mutta myöhemmin hänestä muodostui avioelämän, 
äitiyden ja synnytyksen suojelija. 
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Sodan jumala Mars kuului ylijumala Juppiterin 
ohella Rooman tärkeimpiin jumaliin. Tarinan 
mukaan Rooman kaupungin perustaneet Romulus 
ja Remus olivat Marsin poikia, joten kaupunkilaiset 
pitivät Marsia Rooman omana suojelijana. Meristä 
ja virroista piti huolta Neptunus, joka muistutti 
hyvin paljon kreikkalaisessa uskonnossa palvottua 
Poseidonia. Pluto oli puolestaan roomalainen vastine 
kreikkalaiselle Haadekselle. Pluto hallitsi manalaa 
– häntä pidettiin myös maanalaisten rikkauksien 
jumalana.

Apollo auttoi keisaria, Vestan tuli sym-
boloi Rooman säilymistä
Kreikkalaista Apollonia muistuttava Apollo oli 
muun muassa valon jumala sekä tieteiden ja taitei-
den suojelija. Keisari Augustuksen aikaan Apollo sai 
merkittävän aseman keisarin virallisena suojelusju-
malana. Rakkautta kaipaavat kääntyivät Venuksen 
puoleen, voittoa havittelevat palvoivat Victoriaa. 

Apollo toimi Rooman keisarin 
virallisena suojelusjumalana. 
Rahoissa esiintynyt Apollo 
korosti keisarin suurta 
merkitystä.

Uskonnolla oli erittäin suuri merkitys antiikin Rooman yhteiskunnassa. Us-
konto oli osa roomalaisten jokapäiväistä elämää, sillä roomalaiset uskoivat, 
että kaikki tapahtui jumalten tahdosta. Jumalia muistettiin monin eri tavoin 
– heidän kunniakseen rakennettiin temppeleitä, minkä lisäksi heitä ikuistet-
tiin rahoihin.

Sodan jumala Mars oli suosittu aihe roomalaisissa 
rahoissa. Marsia pidettiin Rooman suojelijana.
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Kodin ja perhe-elämän jumalatar oli Vesta, jolla 
oli oma temppeli Rooman Forum Romanumilla. 
Vestan neitsyet vartioivat temppelissä palanutta tulta 
tarkkaan, sillä kertoman mukaan ikuinen tuli edusti 
koko Rooman valtakunnan säilymistä. 

Fortuna oli onnen, sattuman ja kohtalon jumala-
tar. Hänen tunnusmerkkeihinsä kuuluivat muun 
muassa pyörä ja runsaudensarvi. Felicitasta pidettiin 
puolestaan Roomassa hyvän onnen jumalattarena. 
Felicitasin kuva ikuistettiin moniin rahoihin, sillä 
hänestä muodostui ajan saatossa tärkeä hyvinvoinnin 
ja vaurauden symboli. Myös toiset tässä artikkelis-
sa esitellyt jumalat (ja monet muut jumalhahmot) 
esiintyivät aikoinaan Rooman rahoissa.

Taru Norrena 

R&H

Lähteet:

Eric II – The Encyclopedia of Roman Imperial 
Coins
Rasiel Suarez, Dirty Old Books 2010

Mytologian sanakirja
Juha Honkala (toim.), Werner Söderström 
Osakeyhtiö 2000

Suuri tarukirja
Alf Hendrikson, Disa Törngren & Lars Hansson, 
Koko Kansan Kirjakerho

Encyclopædia Britannica

Voiton jumalatar Victorialla oli varsin mer-
kittävä osa roomalaisessa yhteiskunnassa. 
Hänen kaunis muotokuvansa esiintyy lukuisissa 
roomalaisrahoissa.

Rahaan ikuistettu Pax oli rauhan jumalatar. 
Esimerkiksi keisari Vespasianus lyötti Paxia ku-
vanneita rahoja korostaakseen asemaansa rauhan 
tuojana.

Puolijumala Heraklesta palvottiin myös Rooman ulkopuo-
lella. Esimerkiksi Makedonian kuningas Aleksanteri Suuren 
kerrotaan väittäneen olevansa Herakleen velipuoli.

Rahaan kuvattu Sol oli auringon personoituma. 
Rooman keisarikunnan aikaan Solin ympäril-
le muodostui Sol Invictus -kultti, josta keisari 
Aurelianus teki valtionuskonnon.



Ihastuttava 
Muumitalo kultarahaSSA!

#OURSEA on päättynyt
Kiitos kaikille Itämeren auttamisesta!
Itämerta auttava #OURSEA- eli #MEIDÄNMERI-kampanja päättyi 31. heinäkuuta – 
lämmin kiitos kaikille tätä tärkeää kampanjaa tukeneille! Muumien ja John Nurmisen 
Säätiön yhteisen #OURSEA-kampanjan tavoitteena oli kerätä miljoona euroa Itämeren 
ja sen perinnön suojeluun. Tavoite saavutettiin jo maaliskuussa, joten tukisumma kas-
voi toivottua suuremmaksi: lopullinen summa oli yli 1 160 000 euroa!

Kaikki kampanjan tuotot ohjataan lyhentämättöminä John Nurmisen Säätiölle, joka 
on tehnyt jo pitkään töitä Itämeren hyväksi. Kampanjan kautta saaduilla varoilla on 
edistetty muun muassa lannoitteiden merikuljetuksista aiheutuvia ravinnepäästöjä eh-
käisevää Lannoitelaivaushanketta sekä Rannikkoruokohanketta, jonka tavoitteena on 
kierrättää ruokokasvustoon sitoutuneita ravinteita rehevöityneistä rantavesistä maalle. 
Itämeri on maailman saastuneimpia meriä – sen isoin ongelma on rehevöityminen. 
Tämän kesän vaikea sinilevätilanne kertoi, että huoli Itämerestä ei ole suinkaan ohi, 
vaan että tämä ainoa meremme tarvitsee apuamme myös jatkossa.

Kampanjaa oli tukemassa yli sata organisaatiota, Suomen Moneta niiden mukana. 
Kampanjatuotteidemme ansiosta Itämerestä voidaan poistaa yli 150 000 kiloa sinilevää. 
Voimme iloksemme kertoa, että yhteistyömme Muumien kanssa jatkuu myös näin 
kampanjan päätyttyä virallisten Muumi-kultarahojen muodossa!

Lähteet:
Lannoitelaivaushanke. John Nurmisen Säätiö.
Rannikkoruokohanke. John Nurmisen Säätiö.
Miljoona kertaa kiitos! #MEIDÄNMERI-kampanja kerännyt jo  
miljoona euroa Itämeren hyväksi. Moomin Charactersin tiedote 25.3.2021.

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



TILAA HETI OSOITTEESTA www.suomenmoneta.fi/erikoiseurot 
tai sähköpostilla info@suomenmoneta.fi tai soita 010 80 80 40*

2 euroa 2 eurolla!
(+ toimituskulut) 

2 EUROA  2 EUROLLA!
Suomen uusin erikoiseuroUUTUUS!

Uusin suomalainen 
 erikoiseuro!

Suomen uusin erikoiseuro on julkaistu! Rahan aiheena on 
omaa itsehallinnollista tietään pian jo 100 vuotta kulkenut 
Ahvenanmaa. 

• Ahvenanmaan 100-vuotisen itsehallinnon kunniaksi
• Täysin käyttämätön ja kulumiselta suojattu 

keräilykappale
• Toimitustakuu Suomen erikoiseurot -kokoelmalle

Varmista nyt itsellesi 2 euron erikoiseuro 2 euron 
nimellisarvolla (+ toimituskulut 4,95 euroa)!
 

Aloitus supersuositulle kokoelmalle
Kun tilaat Ahvenanmaan itsehallinto 100 vuotta 
-erikoiseuron, saat toimitustakuun supersuosittuun 
Suomen erikoiseurot -kokoelmaan. Kokoelman 
kerääjänä olet etulyöntiasemassa, sillä Sinulle varataan 
Suomen tulevat erikoiseurot jo ennen julkaisupäivää!

Jatkolähetykset sisältävät kaksi suomalaista erikoiseuroa 
oheismateriaaleineen pääsääntöisesti yhteishintaan 
23 euroa (+ toimituskulut 6,95 euroa). Saat lähetykset 
kätevästi suoraan kotiisi noin kolmen viikon välein. 

Lahjaksi kansio (1. lähetys) ja 

Suomen 2 euron erikoisraha 

proof-laatuisena (3. lähetys).

Julkaisupäivä:    14.8.2021
Nimellisarvo:      2 €
Metalli:                   CuNi25, keskusta CuZn 
                                     20Ni5/Ni/CuZn20Ni5
Halkaisija:            25,75 mm 
Paino:                      8,5 g 
Lyöntilaatu:         unc
Lyöntimaa:           Suomi
Lyöntimäärä:      max 800 000 kpl (proof  
                                     5 000 kpl & unc max 795 000)

Pidätämme oikeuden hinta- ja tuotemuutoksiin, sekä mahdollisuuden lähettää uusille asiakkaillemme tuotteet posti-ennakolla. * (Puhelun hinta lankaverkosta 
on 0,0835 €/puhelu + 0,0655 €/min ja mobiiliverkosta 0,0835 €/puhelu + 0,1805 €/min. ** Tuotteillamme on 14 päivän palautusoikeus (katso 

 www.suomenmoneta.fi/palautusopas tai kysy asiakaspalvelustamme).




