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Muumit ja meidän meri
#OURSEA-rahasarja 

Kotimaiset rahasarjat ovat suosittuja keräilykohteita, ja ne myydään usein loppuun nopeassa tahdissa. 
Kestotilaajana varmistat itsellesi uusimmat rahasarjat myös jatkossa. Uuden keräilijän etuna saat 

ensimmäisen rahasarjan ilman toimituskuluja. Kiinnostuitko? Ota yhteys asiakaspalveluumme! 

Kolme tapaa tehdä tilaus
Netin kautta: www.suomenmoneta.fi/meidanmeri

Sähköpostitse: info@suomenmoneta.fi
 Soittamalla: 010 80 80 40*

 Tule mukaan suojelemaan Itämerta     
 yhdessä Muumien kanssa!
  

 ● Yhteistyössä Moomin Charactersin ja John 
Nurmisen Säätiön kanssa

 ● Virallinen #OURSEA-kampanjan tukituote
 ● Suomen metalliset käyttörahat Muumien 

juhlavuodelta 2020
 ● Hyvä lahjaidea – helppo myös postittaa
 ● Hinta 39 euroa (+ toimituskulut 6,95 euroa) 

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).

TEKNISET TIEDOT
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LOISTAVA 
LAHJAIDEA!

Valmistusmäärä 3000

Nimellisarvo   

Laatu  BU (Brilliant Uncirculated)

TekniseT TiedoT
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PÄÄKIRJOITUS

Vapaus ja vastuu

Hyvän uuden vuoden toivotukset saivat vuodenvaihteessa ehkä 
syvemmän merkityksen kuin aiemmin. Monet meistä kaipaa-
vat vanhoja rutiineja, sosiaalisia kontakteja ja yhdessäoloa 
niin töissä kuin vapaallakin, olipa se sitten urheilutapahtuma, 
konsertti tai ihan tavallinen arjen kohtaaminen. Viime vuosi 
oli monelle haasteellinen ja sen jäljet näkyvät vielä pitkään. 
Suomen Moneta haluaa olla omalta osaltaan auttamassa. 
Yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa lansee-
rasimme Toivon Sydän -kampanjan. Lahjoitamme jokaisesta 
myydystä tuotteesta 10 euroa lapsiperheiden tukemiseen. 

Sananvapautta pidetään demokraattisessa yhteiskunnassa 
perusoikeutena, joka on turvattu Suomessa niin laissa kuin 
Euroopan ihmisoikeussopimuksessa. Maaliskuun 28. päivänä 
julkaistava kultainen juhlaraha nostaakin esille avoimen tie-
donvälityksen tärkeyttä, samana päivänä tulee kuluneeksi tasan 
100 vuotta Suomen journalistiliiton perustamisesta.   

Vapaus ja vastuu kulkevat käsi kädessä. Pidetään huolta toisis-
tamme ja ympäristöstämme. Meillä on ainutlaatuinen luonto ja 
velvollisuus huolehtia sen säilymisestä. Suomen Moneta jatkaa 
#OURSEA-kampanjaa, jolla kerätään varoja John Nurmisen 
Säätiön työhön Itämeren auttamisessa.  

Toivotan hyvää alkanutta vuotta ja antoisia lukuhetkiä! 

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*

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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Lottajärjestön 8‒17-vuotiaille tytöille tarkoitet-
tu pikkulottatoiminta aloitettiin vuonna 1931. 
Tyttötyön tarkoituksena oli välittää lottajärjestön 
keskeistä arvomaailmaa nuorison keskuuteen ja näin 
kasvattaa uutta jäsenistöä järjestölle. 

Lottajärjestön arvostettu ja pitkäaikainen puheenjoh-
taja Fanni Luukkonen oli siviiliammatiltaan opetta-
ja, ja tämän vuoksi olennainen osa hänen johtajuut-
taan oli esimerkkinä toimiminen. Luukkonen toimi 
järjestön puheenjohtajana vuosina 1929‒1944.  

Lottajärjestön arvot kiteytyivät uskonnon, kodin ja 
isänmaan ympärille. Järjestössä tärkeäksi koettiin 
myös aikaisempien sukupolvien työn arvostaminen 
ja kunnioittaminen. 

”Yhä vieläkin Lotta Svärdistä puhe syntyvi 
toisinaan, kun iltavalkean ääressä sotakumppani 
kohdataan…” Vuonna 1921 perustettu valtakunnal-
linen Lotta-Svärd yhdistys sai nimensä Runebergin 
Vanrikki Stoolin tarinoiden innoittamana.  

Suunnitelmallisen koulutustoiminnan avulla 
lottajärjestö onnistui luomaan organisaation, joka 
pystyi toimimaan sota-ajan poikkeusolosuhteissa 
järjestelmällisesti ja tehokkaasti.  

Lottajärjestön perustamisesta on kulunut tasan sata vuotta. Lottajärjestö oli 
naisten vapaaehtoinen, aseeton maanpuolustusjärjestö, joka toimi vuosina 
1921‒1944. Järjestön maanpuolustustyö oli monialaista huolto- ja avustus-
työtä. Jäseniä järjestössä oli enimmillään noin 240 000, joista pikkulottia 
lähes 50 000. 

LOTTA SVÄRD –
100 VUOTTA YHTEISKUNTAVASTUUTA  

2
Kuvat: Lotta Svärd Säätiö
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Sota-aikana lottien yhteiskuntavastuu näyttäytyi 
muun muassa heikompiosaisista huolehtimisena, 
sotapakolaisten matkan turvaamisena, vanhusten ja 
lasten auttamisena sekä sairaiden hoitamisena. 
Lottajärjestö lakkautettiin Moskovan välirauhanso-
pimuksen nojalla ja valvontakomission painostuk-
sen alla 23.11.1944. 

Lottajärjestössä palvelleet naiset perustivat Suomen 
Naisten Huoltosäätiön jatkamaan lottajärjestön 
huolto- ja avustustyötä.  

Vuonna 2004 Suomen Naisten Huoltosäätiö muutti 
nimensä Lotta Svärd Säätiöksi.  

Yhteiskunnallinen huoltotyö oli aikoinaan lottajär-
jestön keskeistä toimintakenttää, ja samalla tiellä 
jatkaa nyt ja tulevaisuudessa Lotta Svärd Säätiö. 

Lotta Svärd Säätiö toteuttaa tehtäväänsä lottajär-
jestössä palvelleiden naisten toiveiden mukaisesti 
huolto- ja avustustyön parissa, tukemalla naisten 
koulutusta kriisitilanteiden varalle ja ylläpitämällä 
Lottamuseota.  

“Meidän suomalaisten  
naisten on hyvä muistaa, 

että jonkun on täytynyt  
tehdä se työ, että me voimme 

elää ja olla näin vapaasti
Lotta Svärd Säätiön toiminnanjohtaja Anne Nurminen

4

Juhlavuosi tuo lottien työn 
näkyväksi 
Lottajärjestö juhlii 100-vuotista taivaltaan vuonna 
2021. Juhlavuoden tärkeimpänä tavoitteena on kiittää 
ja osoittaa kunnioitusta lotillle sekä nostaa esiin lot-
tien tekemä arvokas työ yhteiskuntamme hyväksi.  

Lottajärjestöllä on ollut valtava merkitys siihen, mil-
laiseksi suomalaisen naisen asema on muotoutunut. 
Järjestö tarjosi naisille kattavan koulutusohjelman ja 
aktiivisen roolin maanpuolustuksessa. Kun talvisota 
syttyi marraskuussa 1939, Suomella ei olisi ollut 
mitään mahdollisuutta selvitä siirtoväestä ja evaku-
oinneista ilman lottia.  

”Meidän suomalaisten naisten on hyvä muistaa, että 
jonkun on täytynyt tehdä se työ, että me voimme elää 
ja olla näin vapaasti”, Lotta Svärd Säätiön toiminnan-
johtaja Anne Nurminen sanoo. 

Lottajärjestön 100-vuotisjuhlaa vietetään koko vuosi. 
Tavoitteena on myös kannustaa ihmisiä kantamaan 
omaa yhteiskuntavastuutaan Lotta Svärd -hengessä 
sekä tuoda esiin lottien oma toive lottatoiminnan 
tulevaisuudesta. 
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Työ jatkuu 
Tänä päivänä Lotta Svärd Säätiön tärkein tehtä-
vä on lakkautetun lottajärjestön jäsenten, lottien 
ja pikkulottien, kuntouttaminen ja avustaminen.  

”Lottajärjestön historiallista perintöä vaali-
taan myös muun muassa kouluttamalla naisia 
kriisitilanteiden varalle sekä avustamalla 
sodan tai muun kriisin johdosta kärsimään 
joutuneita Suomen kansalaisia. Lisäksi Säätiö 
vaalii lottaperinteitä ja ylläpitää museo- ja 
näyttelytoimintaa.”

Nurminen korostaa, ettei Lotta Svärd Säätiön 
toiminta ole määräaikaista, vaan lottien toivei-
den mukaisesti pysyvää.  

”Toiminta ei lopu, vaikka lotista aika jättää. 
Katse suuntautuu tulevaisuuteen ja lottien 
toiveesta avustus kohdistuu tulevaisuudessa 
lapsiin, erityisesti vähävaraisiin, kriisin kohdan-
neisiin lapsiperheisiin. Lisäksi lisätään naisten 
kouluttamista kriisien varalle.”

 Lotta Svärd Säätiö käyttää tarkoituksensa toteut-
tamiseen noin 4,5 miljoonaa euroa vuosittain. 
2000-luvulta lähtien noin 50 miljoonaa euroa on 
osoitettu lottien avustamiseen ja kuntouttamiseen. 

R&H
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Säätiön rekisterin mukaan kuntoutettavia ja avustet-
tavia lottajärjestön jäseniä on vielä vajaa 7 000. 

Mitali on konkreettinen muisto 
 Nurmisen mukaan yhteistyö Monetan kanssa on 
tärkeä osa juhlavuotta. Yhteistyössä suunniteltu 
muistomitali mahdollistaa pysyvän muiston juhla-
vuodesta ja lottien satavuotisesta historiasta. 

”Muistomitali on konkreettinen kiitos ja sen kautta 
lottien tarinaa on helppo kertoa jälkipolville. On 
erittäin tärkeää, että sodan sukupolven tarinaa 
vaalitaan ja siitä kerrotaan avoimesti, aktiivisesti ja 
objektiivisesti nuoremmille sukupolville.”

Lotta Svärdillä on Anne Nurmiselle iso merkitys. 
Jo Kadettikouluaikoina seinällä oli kuva Fanni 
Luukkosesta. Lottajärjestön pitkäaikainen johtaja on 
toiminut Nurmisen henkilökohtaisena roolimallina 
koko työuran ajan. 

”Lotta Svärd -sanat merkitsevät minulle henkilökoh-
taisesti esimerkkiä ja edelläkävijyyttä, samoin kuin 
ystävyyttä ja uskollisuutta kanssakulkijoita kohtaan. 
Lotta Svärd Säätiön toiminnanjohtajana sanat tarkoit-
tavat isoa velvoittavuutta, että pystymme vielä tänä 
päivänäkin olemaan lottien työn arvoisia.”  

Kaisa Mikkonen

Suomen Moneta on Oy Nordic Monetan Ab:n virallinen aputoiminimi. Pidätämme oikeuden hinta- ja tuotemuutoksiin, sekä mahdollisuuden lähettää uusille asiakkaillemme 
tuotteet postiennakolla. * (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).

1950-luku1950-luku
Nostalgisia muistoja 1950-luvulta!
Alkuperäiset markat aidolla 24 karaatin kultauksella

Tekemällä tilauksen aloitat Kullatut vuosikymmenet -kokoelman, joka sisältää 
rahakokonaisuudet 1940-, 1950-, 1960-, 1970- ja 1980-luvuilta. Jatkolähetysten hinta 
on 47,90 euroa (+ toimituskulut 6,95 euroa) kappale. Kokoelma on valmis vain viidellä 
lähetyksellä – lisäksi saat lahjaksi keräilykotelon! Jokaisella lähetyksellä on 14 päivän 
palautusoikeus ja voit jatkaa keräilyä niin pitkään kuin itse haluat. 

Uusi rahakokonaisuus muistaa ikonista 1950-lukua – kuka voisikaan unohtaa Helsingin 
olympialaiset tai Armi Kuuselan valitsemisen maailman kauneimmaksi naiseksi?

 ✴ Suomen 1, 10 ja 20 markan rahat 1950-luvulta
 ✴ Upea 24 karaatin kultaus
 ✴ Saat kaikki kolme rahaa kerralla
 ✴ Hinta vain 42,90 euroa (maksamme toimituskulut puolestasi)
 ✴ Valmistusmäärä vain 1950 kappaletta!

Hieno 
lahjaidea!

Kolme tapaa tehdä tilaus
Netin kautta: www.suomenmoneta.fi/kullatut-vuosikymmenet 

Sähköpostitse: info@suomenmoneta.fi 
Soittamalla: 010 80 80 40*
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Vuoden 2021 ensimmäinen juhlaraha ja 2 euron erikoisraha kunnioittavat Suomen Journalistiliiton 
100-vuotisjuhlavuotta. Kuva-aiheessa olevat pelkistetyt henkilöhahmot ja nauhana kiertävät tieto-
verkostot kuvastavat avointa tiedonvälitystä suomalaisessa journalismissa.

AJANKOHTAISIA TUOTTEITA
Vuonna 2021 julkaistaan kaikkiaan kolme suomalaista juhlarahaa, kaksi 2 euron 
erikoisrahaa sekä seitsemän rahasarjaa. 

Journalismi ja avoin tiedonvälitys suomalaisen kansanvallan tukena 

Nimellisarvo: 100 € 
Halkaisija: 22 mm 
Paino: 5,65 g  
Metalli: 91,7 % kultaa  
Suunnittelija: Hannu Jasoni Veijalainen
Lyöntimäärä: 950 kpl
Julkaisupäivä:  28.3.2021 

Katso vuoden 2021 julkaisuohjelma www.suomenmoneta.fi-sivustolta,  tietokeskus-osiosta.

Oppivelvollisuuslaki 100 vuotta 
Nimellisarvo: 20 € 
Halkaisija: 38,60 mm
Paino: 25,5 g
Metalli: 92,5 % hopeaa
Julkaisupäivä:  15.4.2021 

Ahvenanmaan itsehallinto 100 vuotta
Nimellisarvo: 20 € 
Halkaisija: 38,60 mm
Paino: 25,5 g
Metalli: 92,5 % hopeaa
Julkaisupäivä: 9.6.2021 

Ahvenanmaan itsehallinto 100 vuotta
Nimellisarvo: 2 euroa  
Halkaisija: 25,75 mm
Paino: 8,5 g
Metalli: CuNi25, keskusta
CuZn20Ni5/Ni/CuZn20Ni5
Julkaisuajankohta: Syksy 2021

TULOSSA MYÖHEMMIN:

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 arkisin klo 9-17 välillä. 

Muumit ja Meidän meri
Virallinen #OURSEA tukituote Moomin Charactersin kanssa
Huom! Sisältää vuoden 2020 bu-rahat 
Julkaisuajankohta: Helmikuu 
Valmistusmäärä: 3 000 kpl

Onnittelu ja Häät 2021 
Sisältää: Vuoden 2021 bu-rahat 
Julkaisuajankohta: Huhtikuu 
Valmistusmäärä: 1 500 kpl 

Ensimmäiset rahani 
Yhteistyössä Moomin Charactersin kanssa 
Sisältää: Vuoden 2021 bu-rahat 
Julkaisuajankohta: Huhtikuu 
Valmistusmäärä: 1 500 kpl 

Sananvapaus 
Sisältää vuoden 2021 bu-rahat  
+ Journalismi ja avoin tiedonvälitys -erikoiseuron 
Julkaisuajankohta: Toukokuu 
Valmistusmäärä: 3 000 kpl 

Suomen Saaristo 
Sisältää vuoden 2021 bu-rahat  
+ Ahvenanmaan itsehallinto 100 vuotta -erikoiseuron 
Julkaisuajankohta: Syksy 2021 
Valmistusmäärä: 3 000 kpl 

Täydellinen rahasarja 2021 proof-laatuisena
Sisältää vuoden 2021 proof-rahat sekä Journalismi ja avoin tiedonvälitys 
ja Ahvenanmaan itsehallinto -erikoiseurot 
Julkaisuajankohta: Syksy 2021 

Nimellisarvo: 2 € 
Halkaisija: 25,75 mm 
Paino: 8,5 g  
Metalli: CuNi25, keskusta  
CuZn20Ni5/Ni/CuZn20Ni5  
Suunnittelija: Hannu Jasoni Veijalainen
Lyöntimäärä: max. 795 000 unc, 5 000 proof 
Julkaisuajankohta: Huhtikuu
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AJANKOHTAISIA TUOTTEITA
Toteutuvatko olympialaiset tänä kesänä?  
Viralliset kisarahat nyt keräilijöiden saatavilla!

Ainutlaatuinen kokoelma isäntämaa Japanin julkaisemista 
olympiarahoista. Kuva-aiheissa on mukana 12 eri urheilulajia, 
kisojen maskotti sekä ukkosenjumala Raijini.

• Sisältää yhteensä 14 virallista olympiarahaa 
• Kokonaislyöntimäärä 100 000, josta  

Japanin ulkopuolelle myyntiin max 9 % 
• Saatavilla Suomen Monetasta helmikuussa 2021 

500 jeniä: 
Materiaali: Kuparinikkeli ja sinkki (12 %) 
Halkaisija 26,5 mm 
Paino: 7,1 g

100 jeniä: 
Materiaali: Kuparinikkeli
Halkaisija 22,6 mm 
Paino: 4,8 g

Jääkiekon MM 2022 -palkintomitaleiden suunnittelukilpailu
Suomen Moneta ja Suomen Jääkiekkoliitto ry järjestävät vuoden 2022 Jääkiekon MM-kilpailujen 
palkintomitalien suunnittelukilpailun. Kyseessä on kaikille avoin kansainvälinen kilpailu.  

Jääkiekon MM-kilpailut järjestetään Tampereella ja Helsingissä 13.‒29.5.2022. Kisojen 
pääareenana toimii Tampereelle valmistuva UROS LIVE -elämysareena.  
Lisätietoja kilpailusta: www.suomenmoneta.fi/2022iihfwm

KILPAILU!

Nollasetelit ovat tämän hetken suosituimpia keräilykohteita. Niiden symbolinen arvomerkintä on 0 euroa, mutta ra-
jallisten painosmäärien myötä keräilyarvo on jotain aivan muuta. Kuva-aiheita on joka lähtöön, mutta kaikkien nolla-
seteleiden kääntöpuolella on yhteinen kuva-aihe. Siinä näkyy sommitelma Euroopan tunnetuimmista monumenteista.

Ensimmäiset nollasetelit julkaistiin Ranskassa vuonna 2015 matkailun edistämiseksi. Pian muut maat seurasivat perässä 
ja samalla heräsi myös keräilijöiden kiinnostus. Nollasetelit eivät ole maksuvälineitä, mutta ne painetaan Ranskassa 
viralliselle eurosetelipaperille turvatekijöineen päivineen: hologrammi, turvalanka, vesileima jne. Juoksevassa nume-
roinnissa ensimmäinen kirjain kertoo tilaajamaan, Suomen osalta kirjain on “L”.

Haluatko tutustua nollaseteleihin tarkemmin?
Saat Väinö Linna ja Tuntematon sotilas -setelin 4,95 eurolla!

Oman setelin saanut Väinö Linna kirjoitti tiensä suomalaisten sydämiin 
Tuntematon sotilas- ja Täällä Pohjantähden alla -teoksillaan. 

• Kirjailija Väinö Linna Suomen nollasetelissä
• Setelissä kohtaus Tuntematon sotilas -elokuvasta
• Yksilöllinen numerointi
• Valmistusmäärä vain 5 000 kappaletta
• Hinta vain 4,95 euroa, maksamme toimituskulut puolestasi

Tekemällä tilauksen aloitat suositun Nollasetelit-kokoelman, jonka myötä 
saat kolme seteliä kuukaudessa yhteishintaan 22 euroa (+ toimituskulut 4,95 
euroa). Lisäksi saat lahjaksi kansion! Jokaisella lähetyksellä on 14 päivän 
palautusoikeus ja jatkat keräämistä niin kauan kuin itse haluat.

TUNNETKO JO NOLLASETELIT?

Nimellisarvo: 0 euroa
Painos: 5 000 kpl
Mitat: 135 x 74 mm
Materiaali: Setelipaperi

TEKNISET TIEDOT:

Tilaa osoitteesta www.suomenmoneta.fi/vaino-linna-tuntematon-sotilas
tai sähköpostilla info@suomenmoneta.fi tai soita 010 80 80 40
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JARKKO KINNUNEN HYVÄSSÄ  
VIREESSÄ KOHTI TOKIOTA 

Mitä kuuluu juuri nyt? 

Kiitos, nyt kuuluu oikein hyvää! Reeni 
maistuu ja on siistiä kilpakävellä kivutto-
masti. Viime keväisen leikkauksen jälkeen 
olen kuin uudestisyntynyt.  

12

Miten olet toipunut viime kevään lonkka-
leikkauksesta? Oletko päässyt täysipai-
noisesti harjoittelemaan? 

Viime kesä meni leikkauksen jälkeisessä 
kuntoutuksessa. Marraskuusta lähtien olen 
pystynyt tekemään täysipainoisesti laji-
harjoittelua eli olympiavuosi on lähtenyt 
normaalisti käyntiin. 

Moneta Teamin Jarkko Kinnunen valmistautuu kovaa vauhtia 
kohti Tokion olympialaisia. Kyselimme kilpakävelijän kuulu-
misia, kun kisoihin on viitisen kuukautta aikaa. 

Tokion olympialaisten siirto vuodella taisi 
omalla kohdallasi olla hyvä asia? Millä 
lailla koronapandemia on muuten vaikut-
tanut harjoitteluusi? 

Jos jotain hyvää pitää koronasta sanoa, 
niin se antoi minulle mahdollisuuden olla 
tulevissa Tokion olympialaisissa iskussa. 
Koronan takia harjoittelen kotimaassa eli 
ulkomaanleirit on peruttu kevään osalta. 
Olosuhteet olen kuitenkin rakentanut niin, 
että pystyn täysipainoisesti valmistautumaan 
olympialaisiin.  

Tokion olympialaisiin on Raha & Historia 
-lehden ilmestyessä viisi kuukautta aikaa. 
Mitä talven ja kevään harjoitteluohjel-
maasi kuuluu?  

Talvella on tarkoitus nostaa progressiivisesti 
kilpailuvauhtista lajiharjoittelua ja lajivoi-
maa. Ohjelmassa on keväällä 50 km kilpailu, 
jossa on tarkoitus varmistaa olympiapaikka.  

Sinulla on takana 13 arvokisaedustusta  
(3 x EM, 7 x MM ja 3 x Olympialaiset) 
Miten Jarkko Kinnunen on muuttunut  
15 vuodessa? 

Jos ei muuten, niin parta on ainakin alkanut 
kasvaa. ;) 

Kuumuus on vaivannut useita arvokisa-
kävelyitä. Olympialaisten 50 km kävely 
kävellään Sapporossa, jossa sää on ehkä 
hieman viileämpää kuin Tokiossa. Miten 
kuumuuteen voi varautua? 

Suomessa on tarkoitus tehdä kuuma-al-
tistuksia saunan avulla. Olympialaisiin 
matkustetaan kolme viikkoa ennen, mikä 
riittää keholle tottua kuumaan ja kosteaan 
ilmastoon. 

Kävelyn kuninkuuslaji, 50 km, on viimeis-
tä kertaa arvokisaohjelmassa Tokiossa. 
Mitä mieltä olet tästä päätöksestä? 

Kyllähän se rehellisesti sanottuna on har-
millista. 50 km:n hienous on suorituksen 
kestossa, ja viimeisellä kympillä saattaa 
tapahtua isojakin muutoksia tuloslistassa. 
Toki maailma muuttuu ja urheilijoiden täytyy 
muuttua siinä mukana.  

Kun olympialaiset ovat ohi ja korona 
voitettu, tuletko moikkaamaan meitä 
monetalaisia? 

Ehdottomasti!! 

Kaisa Mikkonen
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Rooman keisarikunta oli aikansa suurvaltio, joka 
ulottui laajimmillaan Britanniasta pohjoiseen 
Afrikkaan ja Persiaan. Vaikka Skandinavia ei 
ollut koskaan osa Roomaa, roomalaisia rahoja on 
löydetty runsaasti Tanskasta ja Ruotsista. 

Roomalaisrahoja on löydetty myös täältä 
Suomesta, mutta huomattavasti vähemmän. 
Ruotsista tunnetaan yli 8 000 roomalaista 
denaaria ja niiden jäljitelmää, mutta Suomesta 
denaareja on löydetty tiettävästi vain kaksi.

Poikkeuksellinen keisarinna
Toinen denaareista on vanhin Suomesta löydet-
ty hopearaha. Se kuvaa keisarinna Sabinaa (n. 
85–137) ja omenaa pitelevää Venus-jumalatarta. 
Sabina oli Rooman äärimmilleen ulottaneen 
keisari Trajanuksen sukulainen. Hänet naitettiin 
nuorena Hadrianukselle, joka kohosi valtakunnan 
seuraavaksi keisariksi vuonna 117.

Sabinan ja Hadrianuksen suhde on herättänyt 
runsaasti kysymyksiä – kohteliko Hadrianus 
vaimoaan kaltoin? Liitto oli poliittiselta kan-
nalta katsottuna varsin järkevä. Sabina ei jäänyt 

sabina
Vanhin Suomesta löydetty 

hopearaha
Rooman valtakunnalla oli 100-luvun 
alussa kaunis keisarinna: Sabina. Sabina 
liittyy myös Suomeen, sillä hänen muo-
tokuvansa koristaa vanhinta maastamme 
löytynyttä hopearahaa.

Halkaisija:  n. 15-19 mm
Paino:  n. 3-4 g
Lyöntivuosi:  n. 130–138 jKr.
Lyöntipaikka: Rooman valtakunta
Materiaali:  n. 90 % hopeaa
Kuva-aihe:  Sabina ja jumalhah- 
  mo, kuva-aiheet  
  vaihtelevat rahoissa

15
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monien muiden keisarinnojen tavoin varjoihin, 
vaan hän sai lukuisia julkisia kunnianosoituksia 
ja matkusteli paljon. Hän oli myös ensimmäinen 
nainen, jonka muotokuva esiintyi säännöllisesti 
Rooman rahoissa. Sabina-rahoja tunnetaan monia 
erilaisia – niihin on yleensä ikuistettu hänen 
muotokuvansa lisäksi jumalhahmo, kuten Vesta, 
Concordia tai Juno.

Kadonnut muttei unohdettu
Suomeen asti matkanneen Sabinaa kuvaavan 
hopeadenaarin tarkka historia on osittain hämärän 
peitossa. Raha löydettiin Tammelasta – löydön 
teki tiettävästi eräs talonpoika omalta pellol-
taan. Hopearaha päätyi aikansa suurmiehelle, 
Turun akatemian fysiikan professorille Johan 
Browalliukselle, joka muistetaan myös piispana 
ja valtiopäiväedustajana.

Browallius julkaisi vuonna 1745 denaarin innoit-
tamana Suomen ensimmäisen numismaattisen 
tutkielman. Hän valitsi tutkielmansa nimeksi 
Observationes circa artem antiq[uam] gentium 
celebriorum numismata adornandi, in specie 
numi Sabinae expositionem eli Pieniä huomioita 
kuuluisien kansojen vanhasta rahataiteesta, liit-
tyen erityisesti Sabinan rahaan. Vaikka Sabinaa 
kuvaava hopeadenaari on sittemmin kadonnut, 
sen piirroskuva löytyy Browalliuksen teoksesta. 
Myös toinen Suomesta löydetty denaari, Lucius 
Veruksen (161–169) hopearaha, on kadoksissa. 
On mahdollista, että maastamme löytyy vielä 
lisää denaareja – ne vain odottavat maan alla 
löytäjäänsä.

Taru Norrena

Lähteet:
· Bidrag till kännedom om Finlands natur och folk

Suomen Tiedeseura, Finska vetenskaps-societeten 1900

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

Länsi- ja Itä-Rooman rahat pohjoismaisissa löydöissä

Jani Oravisjärvi, 2020
· Opas Suomen rahalöytöihin

Jani Oravisjärvi, Turun museokeskus 2016
· Rahakammion aarteet

Tuukka Talvio, Museovirasto 2014
· Suomen rahat

Tuukka Talvio, Suomen Pankki 2003
· Sabina Augusta – An Imperial Journey

T. Corey Brennan, Oxford University Press 2018
· Encyclopædia Britannica

· Biografiakeskus

R&H

Keisarinna Sabina  (Villa Adriana, Tivoli)



Jo tuhansia euroja kerättynä MLL:lle!
Kullattu Toivon Sydän -tukimitali 

”Näillä Toivon Sydämestä kertyvillä lahjoituksilla 
pystymme auttamaan perheitä ja puolustamaan 

lasten ja nuorten oikeuksia.”

- MLL:n varainhankintapäällikkö  
Tiina Vienanlinna

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) ja Suomen 
Monetan yhteistyö on lähtenyt loistavasti käyntiin: lasten ja 
lapsiperheiden avuksi on saatu kerättyä jo tuhansia euroja!

 ► Suomalainen Toivon Sydän on MLL:n virallinen tukituote

 ► Saatavilla kaksi eri versiota: perinteinen mitali ja      
 riipusta muistuttava mitali

 ► Aito 24 karaatin kultaus

 ► Ihastuttava lahjaidea

 ► Mitalin hinta on 20 euroa  (maksamme toimituskulut   
puolestasi), josta 10 euroa menee suoraan MLL:lle. 

Hinta  
20 euroa, 
josta 10 
euroa 

MLL:lle!

Kolme tapaa tehdä tilaus
Netin kautta: www.suomenmoneta.fi/toivon-sydan

Sähköpostitse: info@suomenmoneta.fi 
Soittamalla: 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 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).

Muumit ja meidän meri
#OURSEA-rahasarja 

Kotimaiset rahasarjat ovat suosittuja keräilykohteita, ja ne myydään usein loppuun nopeassa tahdissa. 
Kestotilaajana varmistat itsellesi uusimmat rahasarjat myös jatkossa. Uuden keräilijän etuna saat 

ensimmäisen rahasarjan ilman toimituskuluja. Kiinnostuitko? Ota yhteys asiakaspalveluumme! 

Kolme tapaa tehdä tilaus
Netin kautta: www.suomenmoneta.fi/meidanmeri

Sähköpostitse: info@suomenmoneta.fi
 Soittamalla: 010 80 80 40*

 Tule mukaan suojelemaan Itämerta     
 yhdessä Muumien kanssa!
  

 ● Yhteistyössä Moomin Charactersin ja John 
Nurmisen Säätiön kanssa

 ● Virallinen #OURSEA-kampanjan tukituote
 ● Suomen metalliset käyttörahat Muumien 

juhlavuodelta 2020
 ● Hyvä lahjaidea – helppo myös postittaa
 ● Hinta 39 euroa (+ toimituskulut 6,95 euroa) 

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).
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Valmistusmäärä 3000

Nimellisarvo   

Laatu  BU (Brilliant Uncirculated)
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ILMAISEKSI SINULLE:
Uusi Lotta Svärd 100 vuotta -muistomitali
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Tekniset tiedot
Metalli: CuNi
Halkaisija: 38,61
Paino: 26 g
Lyöntivuosi: 2021
Lyöntimäärä: 50 000 kpl

On aika kiittää!
Lotta Svärd 100 vuotta -muistomitali on toteutettu yhteistyössä Lotta 
Svärd Säätiön kanssa. Se on kunnianosoitus lottien työstä suomalaisen 
yhteiskunnan hyväksi. 

• Koskettava kuva-aihe historiasta tähän päivään
• Rajoitettu lyöntimäärä, toimi nopeasti!
• 0,30 euroa/mitali lahjoitetaan vähävaraisten lottien arjen tukemiseen
• Hinta 0 euroa (+ toimituskulut 4,95 euroa)

Osoita oma kiitoksesi lotille ja tilaa ILMAINEN muistomitali! Viet samalla  
lottien tarinaa eteenpäin tuleville sukupolville.

Tilaa kätevästi puhelimitse numerosta 010 80 80 40*  
tai osoitteesta www.suomenmoneta.fi/lotta-svard

Suomen Moneta on Oy Nordic Monetan Ab:n virallinen aputoiminimi. Pidätämme oikeuden hinta- ja tuotemuutoksiin, sekä mahdollisuuden lähettää uusille asiakkaillemme tuotteet postiennakolla. * (Puhelun hinta lanka-
verkosta 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).

UUTUUS:  

Julkaistu 5.2.2021




