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Tilaa heti, 
vain 

rajoitetusti 
saatavilla!

ILMAISEKSI SINULLE:
Nostalginen Suomen klassikkoseteli

Juhlista 160-vuotiasta Suomen markkaa klassikolla! Monet muistavat vielä markan setelin, joka tuli 
käyttöön vuonna 1963. Tällä Suomen viimeisellä 1 markan setelillä pystyi tuolloin ostamaan esim.
kahvipitkon, vajaa 4 kiloa perunoita tai mattojen pesupäivän lähestyessä kilon mäntysuopaa!

• Suomen viimeinen 1 markan seteli ILMAISEKSI
• Huolella säilytetty laadukas keräilykappale
• Rajoitetusti saatavilla
• Et sitoudu muihin tilauksiin 

Saat setelin juhlavuoden johdosta ilmaiseksi – maksat vain toimituskulut 4,95 euroa!

Tilaa osoitteesta www.suomenmoneta.fi/setelimarkka tai soita numeroon 010 80 80 40*

Tekniset tiedot:
Laskettu liikkeeseen: 1.1.1963
Paino: Suomen Pankin Setelipaino
Valmistettu: 1961-1970
Koko: 142 x 69 mm
Suunnittelija: Tapio Wirkkala
Rajoitus: 1 kpl / asiakas

Tilaa Suomen viimeinen 1 markan seteliTilaa Suomen viimeinen 1 markan seteli
helpoiten osoitteesta helpoiten osoitteesta www.suomenmoneta.fi/setelimarkkawww.suomenmoneta.fi/setelimarkka
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Haastattelussa juhla- 
rahojen suunnittelija 
PETRI NEUVONEN

Tunturikultaa! YHDESSÄ MUUMIEN 
KANSSA!



Suomen Monetan yhteistyökumppanit

Suomen Moneta on iloinen ja ylpeä yhteistyökumppaneistaan, joiden kanssa on kertynyt 
sekä taloudellista tukea että hyvää mieltä monelle eri taholle. Tässä muutamia esimerkkejä:

John Nurmisen Säätiö – Itämeren suojelua ja kulttuuritekoja. Vuonna 1992 
perustetun John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö 
tuleville sukupolville. Säätiö on kulttuuriteoistaan palkittu tiedon välittäjä ja 
merellisen sisällön tuottaja. Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeissa parannetaan 
Itämeren tilaa konkreettisilla, mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöris-
kejä vähentävillä toimilla. Työtä ohjaavat mitattavat tulokset ja vaikuttavuus. 
www.johnnurmisensaatio.fi

Santa Claus Finland – Joulupukki-säätiön virallista tunnusta kantavat keräily-
tuotteet kartuttavat myös hyväntekeväisyyteen suunnattuja varoja. Tukea ja iloa 
kohdistetaan lapsille sekä Suomessa että muualla maailmassa. www.santaclaus-
finland.fi

Kultakeskus on Pohjoismaiden ja Baltian johtava jalometallituotteiden valmis-
taja. Kultakeskuksen valikoimaan kuuluvat arvokorut, taide- ja keräilymitalit, 
kellot sekä muut yrityslahjat. Pääkonttorimme sijaitsee Hämeenlinnassa. www.
kultakeskus.fi

 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto – Jokaisella lapsella on oikeus hyvään 
lapsuuteen. MLL on kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on lapsiystävällinen 
Suomi. www.mll.fi

Moneta-teamin huippu-urheilijat tarjoavat keräilijöille kiinnostavia taustatietoja 
ja jännittäviä kisahetkiä. Yrityksen henkilökunta on puolestaan innolla mukana 
ohjatuissa liikuntatapahtumissa. www.facebook.com/monetateam

 
Paavo Nurmi -säätiön, Paavo Nurmi Games -kisaorganisaation sekä Nurmen 
perheen kanssa toteutetut keräilytuotteet levittävät Nurmi-tietoutta ja vaalivat 
Lentävän suomalaisen urheiluperintöä. www.paavonurmigames.fi

 
Sotiemme veteraanit -keräyksen kanssa toteutetut mittavat kampanjat ovat tuo-
neet yli 2 miljoonaa euroa apua tarvitseville veteraaneille. Kunniakansalaisten 
rivit harvenevat, mutta tukea tarvitaan yhä. www.veteraanit.fi

 
Suomen Jääkiekkoliitto ry:n myötävaikutuksella keräilijämme ovat päässeet 
nauttimaan Leijonien huikeista MM-saavutuksista konkreettisella tavalla, niin 
miesten, naisten kuin nuortenkin osalta.www.finhockey.fi

 
Suomen Olympiakomitea on valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö, 
joka toimii sen hyväksi, että suomalaiset liikkuisivat enemmän ja menestyisivät 
huippu-urheilussa. Yhdessä jäsenjärjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa 
rakennamme liikunnasta ja urheilusta elinvoimaa Suomeen.

Aitoa Tunturikultaa Suomen Lapista
Kultaa kaivetaan maailmanlaajuisesti noin 2500‒3000 tonnia 
vuodessa. Valtaosa koruihin ja numismaattisiin tuotteisiin käy-
tettävästä kullasta on kierrätyskultaa, mutta myös uuden kullan 
kysyntä on luonnollisesti suurta. 

Suomalainen kulta tulee pääasiassa Lapista. Sitä kaivetaan vuo-
sittain noin 25 kiloa eli alle 1 % maailmanlaajuisesta tasosta. 

Lemmenjoen tunturipuroista
Tunturikulta on aitoa kotimaista kultaa, joka on peräisin Inarin 
Lemmenjoen pienistä puroista lumoavien tunturimaisemien 
kupeesta. Vastuullisesti kaivettu Tunturikulta on kerätty pe-
rinteitä sekä Suomen arvokasta luontoa ja pohjoista maisemaa 
kunnioittaen.  

Lemmenjoelta etsittiin kultaa jo vuonna 1872, mutta ensim-
mäinen löydös tehtiin vasta vuonna 1945. Sen jälkeen alueelle 
nousikin melkoinen kultakuume. Kultaryntäys oli huipussaan 
vuosina 1949‒1951, minkä jälkeen se hiipui, kunnes vilkastui 
jälleen 1970-luvulla. Tankavaaran kullanhuuhdontakilpailut, 
Kultamuseo ja presidentti Kekkosen vierailut lisäsivät mie-
lenkiintoa kullankaivua kohtaan. Edelleen valtaosa Suomessa 
kaivettavasta kullasta tulee Lemmenjoelta. 

Koneellinen kullankaivuu Lemmenjoella loppuu kaivoslain uu-
distuksen takia vuoden 2020 aikana. Sen myötä kullantuotto vä-
henee tulevaisuudessa merkittävästi, mikä tekee Tunturikullasta 
entistä harvinaisempaa. 

Korkea kultapitoisuus
Tunturikullan kultahippujen kultapitoisuus on maailmanlaa-
juisestikin korkea, peräti 94-96 painoprosenttia. Kultahippuja 
käytetään koruissa ja koriste-esineissä sekä erilaisissa keräily-
tuotteissa, kuten kultaharkoissa ja mitaleissa.

Suomen Monetan pitkäaikainen yhteistyö Lemmenjoen kul-
lankaivajien kanssa mahdollistaa Tunturikullan tarjoamisen 
asiakkaillemme. Lemmenjoelle saakka ei sentään tarvitse kul-
tahippujen perässä matkustaa. Aitoa tunturikultaa löydät mm. 
Vaakuna-kultaharkosta ja Lappi – Villi erämaa 
-kokoelman mitaleista.

Tutustu tarkemmin: www.suomenmoneta.fi 
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PÄÄKIRJOITUS

Erikoinen vuosi

Vielä tammikuussa ajattelimme, että vuosi 2020 tulee olemaan 
urheilun täyteinen – oli tulossa jääkiekon MM-kisat, EM-
jalkapalloa ja Olympialaiset. Toisin kuitenkin kävi – maailma 
muuttui maaliskuussa, ja isot tapahtumat peruttiin yksi toisensa 
jälkeen. Se ei ole kuitenkaan vaikuttanut yhteistyöhön kump-
paneidemme kanssa. Olympiakomitean kanssa lanseerasimme 
Pohjoisen Tähdet -kokoelman, joka on näyttävä läpileikkaus 
suomalaista urheiluhistoriaa. Uunituore ”Leijonalegendat” 
nostaa puolestaan esille jääkiekon tähdistöä vuosien takaa. 
Yhteistyömme etenee myös Suomen Palloliiton kanssa, ja odo-
tamme jo innolla tulevia tuotteita sekä ensi vuoden mahdollisia 
kisoja.

Suomen Moneta on mukana myös #MEIDÄNMERI-talkoissa. 
Moomin Charactersin ja John Nurmisen Säätiön kampanjan 
avulla levitetään tietoa erilaisista keinoista auttaa Itämerta sekä 
kerätään varoja John Nurmisen Säätiön työhön. Itämeri on mei-
dän kaikkien meri. Minulle sillä on tärkeä merkitys ja olenkin 
erityisen iloinen, että voimme olla mukana sen suojelussa.

Lopuksi haluan kiittää, että olette kulkeneet kanssamme läpi 
näiden erikoisten aikojen.

Antoisia lukuhetkiä

Mia Mäkelä 
Toimitusjohtaja, Suomen Moneta

SEURAA MEITÄ 
SOSIAALISESSA MEDIASSA

@suomenmoneta

@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   

www.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.



KERÄILIJÖIDEN KUMPPANINA

JO 20 VUOTTA!
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kun myyntiin tullut Lahden MM-kisaraha 2001 
sai niin valtavan suosion, että lunastusoikeudet 
jouduttiin arpomaan. Kyseinen juhlaraha jäi 
maamme viimeiseksi 25 markan rahaksi. 

Euroaika kolkutteli jo ovelle, ja keräilijät 
innostuivat historiaan siirtyvistä valuutois-
ta. Oma Suomen markkamme hyvästeltiin 
leijona-aiheisella kultarahalla. Myös muiden 
maiden viimelyönnit viehättivät suomalai-
sia – ja keräilyharrastus alkoi kiinnostaa yhä 
useampia. u

Kahteen vuosikymmeneen mahtuu uskomatto-
man paljon. Maailma muuttuu ja Suomi siinä 
mukana. Historia onneksi pysyy – ja keräilijä 
pääsee sen pyörteisiin usein syvemmälle kuin 
moni muu. Nyt kerrataan kuitenkin lähihisto-
riaa juhlavuottaan viettävän Suomen Monetan 
jalanjäljissä. 

Maamme ensimmäinen keräilyrahoihin ja mita-
leihin keskittynyt suoramyyntiyritys sai syntyn-
sä vuonna 2000. Asiakaspalvelun puhelinlinjat 
avattiin Aleksis Kiven -päivänä 10.10. jolloin 
julkaistiin kansalliskirjailijaamme kunnioittava 
hopeinen juhlaraha. 
 
Toiminta laajeni vaiheittain, ja suuren yleisön 
tietouteen yritys nousi jo seuraavana talvena, 

Suomen Moneta on toiminut keräilijöiden kumppanina jo täydet 20 vuotta. 
Juhlavuoden kynnyksellä yritys sai konkreettisen luottamuslauseen, kun valtio-
varainministeriö myönsi Monetalle valtuudet suomalaisten juhlarahojen val-
mistukseen ja myyntiin. Toiminnan keskiössä säilyvät tuttuun tapaan yksittäiset 
suomalaiset keräilijät, joita on yrityksen asiakasrekisterissä jo lähes miljoona. 

KERÄILIJÖIDEN KUMPPANINA

JO 20 VUOTTA!
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Suomessa 2002 käyttöön otettua eurovaluut-
taa tervehdettiin Aino Ackté -hopearahalla 
sekä keskiyön aurinkoa kuvaavalla kultara-
halla. Pian tarjolle saatiin myös ensimmäiset 
euromääräiset rahasarjat – niin meiltä kuin 
muualtakin. Mielenkiintoa riitti ja kysyntä 
kasvoi kasvamistaan. 

Keräilijöiden taivas aukeni vuonna 2004, kun 
euromaat saivat oikeuden omien kansallisten 
erikoiseurojen lyöntiin. Maltillisten hintojen 
ja monipuolisten aiheiden ansiosta erikoi-
seurojen keräilystä tuli hitti kautta Euroopan 
– ja sama buumi jatkuu yhä, myös meillä 
Suomessa.

Vuonna 2006 Suomen Moneta solmi yhteis-
työsopimuksen Sotiemme Veteraanit -keräyk-
sen kanssa. Kampanja seurasi toistaan, ja 
yhteistyö jatkuu edelleen. Keräilytuotteilla 
ja suorilla lahjoituksilla on koottu apua 
tarvitseville veteraaneillemme tukea jo yli 2 
miljoonaa euroa. 

Tärkeistä yhteistyökumppaneista mainit-
takoon myös Kansallismuseo, Suomen 
Jääkiekkoliitto ry, Suomen olympiakomitea, 
Urheilijayhdistys ja Paavo Nurmi Games 
-yleisurheilukisat. Huippu-urheilijoista koos-
tuva MONETA TEAM perustettiin vuonna 
2009. Se on tuottanut tervehdyksillään iloa 
asiakkaille ja virkistäviä hetkiä henkilökun-
nalle ohjattujen liikuntapäivien myötä. 

Medianäkyvyyttä Suomen Monetalle ovat 
tuoneet useat näyttelyt ja Suomeen saadut 
kiertueet, joita on järjestetty yhdessä muiden 
Samlerhuset-konsernin tytäryhtiöiden kanssa. 
Esiin ovat päässeet mm. Kanadan 100 kg 
kultaraha ja maailman kallein kultaraha, 
Gold Eagle 1933. 

Suomen Moneta elää ajan hermolla, joten 
yrityksen toimintaa värittävät ajankohtaiset 
teemat. Itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhla 
2017 huomioitiin keräilytarjonnassa ansaitun 
arvokkaalla tavalla. Hillittömin huuma pääsi 
valloilleen 2019 Leijonien kolmannen MM-
voiton myötä! 

Suomen Monetan pääkonttori muutti juuri 
uusiin toimitiloihin Pitäjänmäelle. Lisäksi 
yritykselle avattiin Joensuun tiedepuistoon 
uusi myyntikonttori. Alkuvuosien kolmesta 
työntekijästä henkilökuntamäärä on noussut 
huomattavasti: Juhlavuonna 2020 töitä tehdään 
jo noin kuudenkymmenen henkilön voimin. 

Keräilyharrastuksen suola on sen monipuoli-
suus. Kiinnostavia aiheita, joustavia keräilyta-
poja, tuttuja perinteitä ja yllättäviä uutuuksia 
– sitä kaikkea Suomen Moneta haluaa tarjota 
jatkossakin. Monetalaiset esittävät sydämelliset 
kiitokset kaikille vuosien mittaan kertyneille 
asiakkaille: teitä on ilo palvella!      
     Päivi Rantanen

Suomi on lyönyt kahden euron erikoisrahan joka vuosi 
aina vuodesta 2004 alkaen. Ensimmäisenä niin kutsuttu 
”risuraha”.

R&H
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Vuonna 2020 kaksi suomalaista juhlarahaa 
suunnitellut arkkitehti Petri Neuvonen ko-
rostaa suunnittelussa ongelmanratkaisutaitoa 
ja idean merkitystä. Käsiä ei kannata sotkea 
saveen ennen kuin idea on olemassa.  

”Kyllä suunnitteluajasta on kaksi kolmas-
osaa käytetty ennen kuin ensimmäistäkään 
murua savea on käytetty. ”

Neuvosen suunnittelemat vuoden 2020 suo-
malaiset juhlarahat: Helmikuussa julkaistu 
Yliopistot ja yhteiskunta – Turun yliopisto 
100 vuotta sekä joulukuussa julkaistava 
Väinö Linna 100 vuotta poikkeavat idealtaan 
ja visuaaliselta ilmeeltään toisistaan. 

”Turun yliopiston juhlaraha on abstrakti. 
Sen suunnittelun taustalla olivat muun 
muassa Turun ruutukaava ja erilaisia yhteyk-
siä sitovat noodit. Väinö Linnan juhlarahas-
sa on puolestaan esillä realistinen kasvokuva 
sekä Linnan elämään konkreettisesti liittyviä 
aihioita.” u

HAASTATTELUSSA

“Rahojen suunnittelussa 
tärkeintä on idea

juhlarahojen suunnittelija
Petri Neuvonen
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Vääntöä painimatolla 

Vaikka juhlarahojen ja -mitalien aihepiirit 
vaihtelevat suuresti, Neuvosen suunnittelu-
prosessi etenee totutun kaavan mukaan. 

”Kilpailutöissä on aina tarkka kilpailuohjel-
ma, joka täytyy huolella lukea huolella. Sen 
jälkeen lähden vapaasti assosioimaan ja 
hakemaan ei-visuaalista ajatusta siitä, mitä 
kaikkea haluan designiin mukaan. Vasta kun 
löydän, mitä haluan sanoa, haen idealle visu-
aalista muotoa. ”

Rahojen suunnittelussa on aina huomioitava 
tiukat tekniset reunaehdot. 

”Rahan suunnittelualusta on kuin pyöreä pai-
nimatto, jossa on hyvin pieni liikkumavara ja 
paljon erilaisia sääntöjä. Esimerkiksi reliefi saa 
200 mm leveässä mallissa olla enintään 2,5 mm 
korkea ja pohjan pitää erottua kuviosta. Lisäksi 
tekstiä on oltava tietty määrä. Suunnittelussa 
saa ikään kuin toinen käsi sidottuna ratkaista 
ongelman. Siinä on sen juju. ”

Palkittu suunnittelija 

Petri Neuvonen on toisen polven rahojen 
suunnittelija. Kipinän työhön hän sai kuvan-
veistäjäisältään, joka myös suunnitteli rahoja.  

”Olen suunnitellut erilaisia juhlarahoja ja mi-
taleita kymmenisen vuotta. Erilaisiin julkisiin 
suunnittelukilpailuihin osallistun keskimäärin 
muutaman kerran vuodessa.”

Kilpailuissa palkittuja töitä Neuvoselle on 
kertynyt reilu parikymmentä ja toteutuk-

seen saakka edenneitäkin jo kymmenkunta, 
ensimmäisenä vuonna 2011 julkaistu Hella 
Wuolijoen juhlaraha. Hän on suunnitellut 
myös Uno Cygnaeus ja kansanopetus (2016), 
70 rauhan vuotta (2015) sekä Jääkiekon MM-
kisat (2012) -juhlarahat.  

Digitaalisuus ja 3D-tulostus on tullut mukaan 
myös rahojen suunnitteluun, mutta Neuvonen 
luottaa perinteisiin menetelmiin.  

”Minulla on ollut kynä, lehtiö ja savi, niillä 
on tähän asti pärjätty. Loppupeleissä on ihan 
sama, millä lailla työn toteuttaa, sillä idea 
ratkaisee.” R&H

Jääkiekon MM-kisaraha 2012 ja Turun yliopisto 100 vuotta 
erikoiseuro ovat Petri Neuvosen suunnittelemia rahoja.

Hopearaha Hella Wuolijoen kunniaksi julkaistiin 2011.
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Tilaa osoitteesta www.suomenmoneta.fi /vaakunaharkko 

99,9 % TUNTURIKULTAA

Tunturikulta on peräisin Inarin Lemmenjoen pienistä 
puroista. Nimi korostaa kullan suomalaista alkuperää. 
Se viittaa Lapin lumoaviin tunturimaisemiin ja luontoa 
kunnioittavaan kullankaivuuseen Lapin vuosisataisena 
elinkeinona. Toimiva yhteistyömme paikallisten kullan-
kaivajien kanssa mahdollistaa kotimaisen Tunturikullan 
tarjoamisen asiakkaillemme.

Hinta 395 euroa

SUOMEN VAAKUNA 
100 VUOTTA

Suomen vaakunassa kilven ylä-
puolella ollut suurruhtinaskunnan 
kruunu poistettiin tasan 100 vuotta 
sitten, vuonna 1920. Juhlavuoden 
kunniaksi upea leijonavaakunamme 
on lyöty näyttävään kultaharkkoon.

tai soita numeroon 010 80 80 40*

Kulta-
pitoisuus: 99,99 %

Mitat: 24 x 14 mm

Paino: 2,5 g

Enimmäis-
lyöntimäärä: 500 kpl

Viimeistely: 
Väritekniikalla toteutettu 
100-vuotias Suomen
 Vaakuna

YKSILÖLLINEN 
NUMEROINTI!Hopearaha Hella Wuolijoen kunniaksi julkaistiin 2011.
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Vuoden 2020 ensimmäinen juhlaraha ja 2 euron erikoisraha kunnioittavat 100-vuotiasta Turun 
yliopistoa. Harmonisen rahan kuva-aiheena on ruudukkomainen verkko, joka symboloi abst-
raktilla tasolla yliopistojen ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta.

AJANKOHTAISIA UUTISIA
Vuonna 2020 julkaistaan kaikkiaan kolme suomalaista juhlarahaa, kaksi 2 euron
erikoisrahaa sekä kuusi rahasarjaa. Lisäksi tarjolla on monia muita mielenkiintoisia 
uutuuksia keräilijöiden iloksi. 

Lasten oikeudet ja lastensuojelutyö Suomessa –   
Mannerheimin lastensuojeluliitto 100 vuotta  

Hopeinen juhlaraha kunnioittaa lasten oikeuksia ja lasten-
suojelutyötä Suomessa. Juhlarahan kuva-aihe ”LAPSEN 
VUOSISATA” rakentuu puoliabstrakteista epäsymmetrisistä ja 
pyöreistä kohokuvista.  

Nimellisarvo: 20 € 
Halkaisija: 38,60 mm 
Paino: 25,5 g 
Metalli: 92,5 % hopeaa 
Suunnittelija: Erja Tielinen 
Lyöntimäärä: max. 2 000 kpl 

Yliopistot ja yhteiskunta – Turun yliopisto 100 vuotta

Nimellisarvo: 100 € 
Halkaisija: 22 mm 
Paino: 5,65 g  
Metalli: 91,7 % kultaa  
Suunnittelija: Petri Neuvonen 
Lyöntimäärä: 1920  

Nimellisarvo: 2 € 
Halkaisija: 25,75 mm 
Paino: 8,5 g  
Metalli: CuNi25, keskusta  
CuZn20Ni5/Ni/CuZn20Ni5  
Suunnittelija: Petri Neuvonen 
Lyöntimäärä: max. 795 000 unc, 5 000 proof 

Tutustu julkaisuohjelmaan tarkemmin: www.suomenmoneta.fi/julkaisuohjelma-2020

Huom! Juhlarahoista jo yli 80 % on  

varattu ennakkomyynnin perusteella!



9

Nimellisarvo: 2 € 
Halkaisija: 25,75 mm 
Paino: 8,5 g  
Metalli: CuNi25, keskusta  
CuZn20Ni5/Ni/CuZn20Ni5  
Suunnittelija: Petri Neuvonen 
Lyöntimäärä: max. 795 000 unc, 5 000 proof 

Tutustu julkaisuohjelmaan tarkemmin: www.suomenmoneta.fi/julkaisuohjelma-2020

Väinö Linna 100 vuotta  
Joulukuussa 2020 julkaistavat hopeinen juhlaraha ja 2 euron erikoisraha kunnioittavat kirjailija 
ja taiteen akateemikko Väinö Linnaa, jonka syntymästä tulee tänä vuonna kuluneeksi 100 vuotta.  
Rahan tunnuspuolta hallitsee Väinö Linnan profiilikuva, arvopuolella näkyy kulmasta käännetty 
kirjan sivu sekä Linnan teksteistä lähteviä ajatusten pyörteitä.

Nimellisarvo: 2 € 
Halkaisija: 25,75 mm 
Paino: 8,5 g  
Metalli: CuNi25, keskusta  
CuZn20Ni5/Ni/CuZn20Ni5  
Suunnittelija: Petri Neuvonen 
Lyöntimäärä: max. 800 000 kpl

Nimellisarvo: 20 € 
Halkaisija: 38,60 mm 
Paino: 25,5 g 
Metalli: 92,5 % hopeaa 
Suunnittelija: Petri Neuvonen
Lyöntimäärä: max. 2 000 kpl 

Vuoden 2020 erikoisuus tulee tässä: maailman ensimmäi-
nen uistimen muotoinen kultaraha! Muoto on saanut inspi-
raation kalastuksen pioneeri, Julio T. Buelin ensimmäi-
seksi valmistamasta yksikoukkuisesta lusikkauistimesta. 
Aitoon 14 karaatin kultaan lyötävän uistinrahan julkaisija 
on Cookin saaret ja lyöntimäärä on rajoitettu vain 500 kap-
paleeseen. Puolet uutuuksista jää Yhdysvaltain markki-
noille, mutta pieni osa on varattuna suomalaiskeräilijöil-
le. Lue lusikkauistimen historiallinen tarina blogistamme:  
  
www.suomenmoneta.fi/blogi

Maailman ensimmäinen kultainen uistinraha

Vain 500 kpl maailmanlaajuisesti, joista 

vain 250 kpl varattu myyntiin 

Yhdysvaltojen ulkopuolelle!
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AJANKOHTAISIA UUTISIA

Tutustu muihin mielenkiintoisiin keräilyuutuuksiin 
osoitteessa: www.suomenmoneta.fi 

Keräilymaailman uutisia ja kiehtovia tarinoita historiasta,  
urheilusta ja yhteistyöprojekteistamme voit seurata myös blogistam-

me: www.suomenmoneta.fi/blogi  
Löydät meidät myös Facebookista ja Instagramista! 

Pohjoisen tähdet: Uusi mitalikokoelma 
kertaa suomalaista olympiahistoriaa

Suomen Olympiakomitea ja Suomen Moneta ovat 
lanseeranneet kesällä olympia-aiheisen keräilymitali-
kokoelman, Pohjoisen tähdet. Seitsemän kullatun mi-
talin kokoelma kertaa suomalaista olympiahistoriaa 
ja kunnioittaa menestyneitä urheilusankareitamme.
Tutustu tarkemmin Pohjoisen tähdet -kokoelmaan: 
www.suomenmoneta.fi/pohjoisentahdet
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Rahasarjat 

Rahasarja sisältää vuoden 2020 suoma-
laiset metalliset käyttörahat. Mukana ovat 
myös yhden ja kahden sentin rahat, joita 
näkee erittäin harvoin liikkeessä. Rahat 
ovat aina täysin käyttämättömiä.

Rahasarja on mainio tapa onnitella hää-
paria, syntyvää lasta tai muistaa läheistä 
merkkipäivänä.

Vuoden 2020 uudet rahasarjat: 

Ensimmäiset rahat syntyvälle lapselle 
Onnen rahasarja hääparille 
Lämpimät onnittelut 
75 vuotta rauhaa
Suomalainen koulutus ja yhteiskunta
Pohjantähti (julkaistaan marraskuussa)

Tutustu tarkemmin osoitteessa:  
www.suomenmoneta.fi



DOLLARI$YMBOLIN 
KIEHTOVA HISTORIA

Dollarin merkkiä alettiin käyt-
tää 1770-luvulla viittaamaan 
Yhdysvaltojen siirtokuntien rahoihin. 

Aluksi sillä merkittiin espanjalaissiirtolaisten 
realia, sillä se oli merkittävin käytössä oleva 
valuutta. Kun Yhdysvallat sai oman rahayksi-
kön vuonna 1792, symboli vakiintui dollarin 
merkiksi. Sen syntyhistorian uskotaan palau-
tuvan siirtokuntien espanjalaisrahoihin, mutta 
sille on löydettävissä muitakin selityksiä. 

Yleisin dollarimerkin taustaksi esitetty ja 
varsin todennäköinen selitys pohjautuu 
siirtokuntien käyttämiin espanjalaisrahoi-
hin, realeihin. Yleisessä käytössä olleeseen 
kahdeksan realin rahaan on kuvattu meren 
takaa löytynyt uusi maailma, jota ympäröi 
kaksi antiikin Herakleen kierrepylvästä. 
Ne symboloivat Gibraltarinsalmen korkei-
ta kallioita, joiden takaa avautuu Atlantin 
valtameri – ensimmäiset siirtolaiset olivat 
Espanjasta. Pylväitä kiertää kaksi nauhaa, 
joiden voi nähdä muodostavan S-kirjaimen. 
Yhdistettynä yhteen tai kahteen pylvääseen 
saadaan dollarimerkki. 

12
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DOLLARI$YMBOLIN 
KIEHTOVA HISTORIA

PIECE OF EIGHT
Espanjan rahasta käytettiin nimitystä, joka 
viittaa espanjalaisrahoissa yleiseen 8 rea-
lin nimellisarvoon. Se on suomeksi suurin 
piirtein “osa kahdeksasta”. Dollarimerkin 
S-kirjain voisi olla varsinkin käsin kirjoitettu-
na tulkittavissa myös numeroksi 8. Merkissä 
numeron lävistää ja jakaa osiin pystyviiva. 
Näin ollen dollarimerkki merkitsisi samaa 
kuin piece of eight, osa kahdeksasta. Myös 
tämä selitys on uskottava, koska ensimmäiset 
dollarit mukailivat espanjalaisrahoja myös 
koon ja painon suhteen. 

USA
Yhdysvaltojen koko nimi on United States 
of America, ja erään teorian mukaan dollari-
merkki olisi mukaelma kahdesta ensimmäi-
sestä kirjaimesta. Dollarin pohjalla on USA:n 
S-kirjain, ja U:n kaksi pystyviivaa leikkaavat 
sen keskeltä. Tämä teoria pohjautuukin dolla-
rimerkkiin, jossa on kaksi viivaa. Kirjainten 
yhdistelmän on arveltu tulevan myös ilmauk-
sesta unit of silver (yksikköä hopeaa). R&H

Vapaudenjumalatarta ja kotkaa kuvaava Morganin 
dollari on Yhdysvaltojen tunnetuimpia hopearahoja. 
Tätä suurikokoista rahaa (halkaisija lähes 4 cm) 
valmistettiin vuosina 1878–1921 – se oli erityisen 
suosittu villissä lännessä. 

Dollarimerkistä tunnetaan kaksi eri versiota: pystyviivo-
ja voi olla yksi tai kaksi. Näistä ensimmäinen on huomat-
tavasti yleisempi ja suositeltu.
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Pelastetaan 
Itämeri 
yhdessä 
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Suomen Moneta on solminut yhteis-
työsopimuksen John Nurmisen Säätiön 
kanssa. Olemme mukana #OURSEA 

kampanjassa yhdessä Muumin Charactersin 
kanssa. Meille on tärkeää saada osallistua 
ainoan meremme suojeluun ja varjella sen 
kulttuuriperintöä.  

Itämeri on maailman nuorin meri, ja tänä 
päivänä myös yksi planeettamme saastuneim-
mista. Se kärsii etenkin rehevöitymisestä, joka 
aiheutuu maa- ja metsätaloudesta valuvista 
ravinteista. Lisääntyvä laivaliikenne, ylikalas-
tus ja ilmastonmuutos heikentävät niin ikään 
Itämeren kuntoa.

Tänä päivänä Itämeri on yksi planeettamme 
saastuneimmista meristä. Se kärsii etenkin 
rehevöitymisestä, joka aiheutuu maa- ja met-
sätaloudesta valuvista ravinteista. Lisääntyvä 
laivaliikenne, ylikalastus ja ilmastonmuutos 
heikentävät niin ikään Itämeren kuntoa. u  

IHANA MUUMI-MITALI  
vain toimituskulujen hinnalla

Lähde sinäkin mukaan pelastamaan meidän  
kaikkien Itämerta! Jokaisesta myydystä  
mitalista lahjoitetaan osuus #OURSEA-

kampanjan tukemiseen! 

Tilaa osoitteesta: 
www.suomenmoneta.fi/

oursea

tai soittamalla  
010 80 80 40

0 euroa!
+toimituskulut 4,95 €
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Meidän meri 
Itämeri on meidän kaikkien meri, yhtä aikaa 
ainutlaatuinen ja haavoittuva. Se on aina 
ollut olennainen osa myös Muumilaakson 
75-vuotista saagaa. Veden äärellä seikkaillaan 
lukuisissa kertomuksissa ja kuvituksissa. 
Historia ja mielenkiintoiset tarinat kietoutu-
vat keräilytuotteiden ympärille meidänkin 
työssämme. 

Moomin Charactersin ja John Nurmisen 
Säätiön #OURSEA-kampanjan avulla levite-
tään tietoa erilaisista keinoista auttaa Itämerta 
sekä kerätään varoja John Nurmisen Säätiön 
työhön. Säätiö on tehnyt jo pitkään tärkeää 
työtä Itämeren puhdistamiseksi ja suojele-
miseksi. Jokaista kerättyä 10 euroa vastaan 
Itämerestä voidaan poistaa jopa 40 kiloa 
haitallista sinilevää! R&H

Meillä oli ilo saada uusien Muumi-kultarahojemme 
suunnittelijaksi James Zambra. Hän kertoi tehtävästä 
itse näin: ”Muumit täyttävät tänä vuonna 75 vuotta. 
Juhlavuosi toi tullessaan mielenkiintoisen työteh-
tävän: uusien Muumi-kultarahojen suunnittelun. 
Rahojen kuvitukset ovat Toven käsialaa ja peräisin 
kolmesta eri tarinasta: Muumit ja suuri tuhotulva 
(1945), Muumilaakson marraskuu (1970) ja Taikurin 
hattu (1948). Kultarahat on luotu Toven perintöä 
kunnioittaen – toivon, että niistä välittyvät Muumi-
tarinoista tutut elämänarvot ja ilo!”



Suomen Monetan yhteistyökumppanit

Suomen Moneta on iloinen ja ylpeä yhteistyökumppaneistaan, joiden kanssa on kertynyt 
sekä taloudellista tukea että hyvää mieltä monelle eri taholle. Tässä muutamia esimerkkejä:

John Nurmisen Säätiö – Itämeren suojelua ja kulttuuritekoja. Vuonna 1992 
perustetun John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö 
tuleville sukupolville. Säätiö on kulttuuriteoistaan palkittu tiedon välittäjä ja 
merellisen sisällön tuottaja. Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeissa parannetaan 
Itämeren tilaa konkreettisilla, mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöris-
kejä vähentävillä toimilla. Työtä ohjaavat mitattavat tulokset ja vaikuttavuus. 
www.johnnurmisensaatio.fi

Santa Claus Finland – Joulupukki-säätiön virallista tunnusta kantavat keräily-
tuotteet kartuttavat myös hyväntekeväisyyteen suunnattuja varoja. Tukea ja iloa 
kohdistetaan lapsille sekä Suomessa että muualla maailmassa. www.santaclaus-
finland.fi

Kultakeskus on Pohjoismaiden ja Baltian johtava jalometallituotteiden valmis-
taja. Kultakeskuksen valikoimaan kuuluvat arvokorut, taide- ja keräilymitalit, 
kellot sekä muut yrityslahjat. Pääkonttorimme sijaitsee Hämeenlinnassa. www.
kultakeskus.fi

 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto – Jokaisella lapsella on oikeus hyvään 
lapsuuteen. MLL on kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on lapsiystävällinen 
Suomi. www.mll.fi

Moneta-teamin huippu-urheilijat tarjoavat keräilijöille kiinnostavia taustatietoja 
ja jännittäviä kisahetkiä. Yrityksen henkilökunta on puolestaan innolla mukana 
ohjatuissa liikuntatapahtumissa. www.facebook.com/monetateam

 
Paavo Nurmi -säätiön, Paavo Nurmi Games -kisaorganisaation sekä Nurmen 
perheen kanssa toteutetut keräilytuotteet levittävät Nurmi-tietoutta ja vaalivat 
Lentävän suomalaisen urheiluperintöä. www.paavonurmigames.fi

 
Sotiemme veteraanit -keräyksen kanssa toteutetut mittavat kampanjat ovat tuo-
neet yli 2 miljoonaa euroa apua tarvitseville veteraaneille. Kunniakansalaisten 
rivit harvenevat, mutta tukea tarvitaan yhä. www.veteraanit.fi

 
Suomen Jääkiekkoliitto ry:n myötävaikutuksella keräilijämme ovat päässeet 
nauttimaan Leijonien huikeista MM-saavutuksista konkreettisella tavalla, niin 
miesten, naisten kuin nuortenkin osalta.www.finhockey.fi

 
Suomen Olympiakomitea on valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö, 
joka toimii sen hyväksi, että suomalaiset liikkuisivat enemmän ja menestyisivät 
huippu-urheilussa. Yhdessä jäsenjärjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa 
rakennamme liikunnasta ja urheilusta elinvoimaa Suomeen.

Aitoa Tunturikultaa Suomen Lapista
Kultaa kaivetaan maailmanlaajuisesti noin 2500‒3000 tonnia 
vuodessa. Valtaosa koruihin ja numismaattisiin tuotteisiin käy-
tettävästä kullasta on kierrätyskultaa, mutta myös uuden kullan 
kysyntä on luonnollisesti suurta. 

Suomalainen kulta tulee pääasiassa Lapista. Sitä kaivetaan vuo-
sittain noin 25 kiloa eli alle 1 % maailmanlaajuisesta tasosta. 

Lemmenjoen tunturipuroista
Tunturikulta on aitoa kotimaista kultaa, joka on peräisin Inarin 
Lemmenjoen pienistä puroista lumoavien tunturimaisemien 
kupeesta. Vastuullisesti kaivettu Tunturikulta on kerätty pe-
rinteitä sekä Suomen arvokasta luontoa ja pohjoista maisemaa 
kunnioittaen.  

Lemmenjoelta etsittiin kultaa jo vuonna 1872, mutta ensim-
mäinen löydös tehtiin vasta vuonna 1945. Sen jälkeen alueelle 
nousikin melkoinen kultakuume. Kultaryntäys oli huipussaan 
vuosina 1949‒1951, minkä jälkeen se hiipui, kunnes vilkastui 
jälleen 1970-luvulla. Tankavaaran kullanhuuhdontakilpailut, 
Kultamuseo ja presidentti Kekkosen vierailut lisäsivät mie-
lenkiintoa kullankaivua kohtaan. Edelleen valtaosa Suomessa 
kaivettavasta kullasta tulee Lemmenjoelta. 

Koneellinen kullankaivuu Lemmenjoella loppuu kaivoslain uu-
distuksen takia vuoden 2020 aikana. Sen myötä kullantuotto vä-
henee tulevaisuudessa merkittävästi, mikä tekee Tunturikullasta 
entistä harvinaisempaa. 

Korkea kultapitoisuus
Tunturikullan kultahippujen kultapitoisuus on maailmanlaa-
juisestikin korkea, peräti 94-96 painoprosenttia. Kultahippuja 
käytetään koruissa ja koriste-esineissä sekä erilaisissa keräily-
tuotteissa, kuten kultaharkoissa ja mitaleissa.

Suomen Monetan pitkäaikainen yhteistyö Lemmenjoen kul-
lankaivajien kanssa mahdollistaa Tunturikullan tarjoamisen 
asiakkaillemme. Lemmenjoelle saakka ei sentään tarvitse kul-
tahippujen perässä matkustaa. Aitoa tunturikultaa löydät mm. 
Vaakuna-kultaharkosta ja Lappi – Villi erämaa 
-kokoelman mitaleista.

Tutustu tarkemmin: www.suomenmoneta.fi 
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AITOUS-
TAKUU

Tilaa heti, 
vain 

rajoitetusti 
saatavilla!

ILMAISEKSI SINULLE:
Nostalginen Suomen klassikkoseteli

Juhlista 160-vuotiasta Suomen markkaa klassikolla! Monet muistavat vielä markan setelin, joka tuli 
käyttöön vuonna 1963. Tällä Suomen viimeisellä 1 markan setelillä pystyi tuolloin ostamaan esim. 
kahvipitkon, vajaa 4 kiloa perunoita tai mattojen pesupäivän lähestyessä kilon mäntysuopaa!

• Suomen viimeinen 1 markan seteli ILMAISEKSI
• Huolella säilytetty laadukas keräilykappale
• Rajoitetusti saatavilla
• Et sitoudu muihin tilauksiin 

Saat setelin juhlavuoden johdosta ilmaiseksi – maksat vain toimituskulut 4,95 euroa!

Tilaa osoitteesta www.suomenmoneta.fi/setelimarkka tai soita numeroon 010 80 80 40*

Tekniset tiedot:
Laskettu liikkeeseen: 1.1.1963
Paino: Suomen Pankin Setelipaino
Valmistettu: 1961-1970
Koko: 142 x 69 mm
Suunnittelija: Tapio Wirkkala
Rajoitus: 1 kpl / asiakas

Tilaa Suomen viimeinen 1 markan seteliTilaa Suomen viimeinen 1 markan seteli
helpoiten osoitteesta helpoiten osoitteesta www.suomenmoneta.fi/setelimarkkawww.suomenmoneta.fi/setelimarkka

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 2020

VUODESTA

2000

Haastattelussa juhla- 
rahojen suunnittelija 
PETRI NEUVONEN

Tunturikultaa! YHDESSÄ MUUMIEN 
KANSSA!
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