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Julkaisuohjelma 2022, 
esittelyssä tulevan vuoden 
suomalaiset rahat.

Mitä ihmettä?  
Muotoon leikattu  

Poro-raha!
Uusi platinaraha:  

Paavo Nurmi 125 vuotta.



Pieni on kaunista. Rakastettu Pikku Myy on nyt ikuistettu hänelle  
sopivaan kultaiseen Muumi-rahaharkkoon!

• Uusi upea Muumi-tuote
• Puhdasta 99,99 % kultaa ja parasta proof-laatua
• Lyöntimäärä vain 3 000 kappaletta
• Saatavilla Suomessa vain kauttamme
• Toteutettu yhteistyössä Moomin Charactersin kanssa

Harkossa on 1/100 unssia (0,31 g) kultaa. Kultaharkon koko merkitsee luonnollisesti 
myös houkuttelevaa hintaa: saat harkon vain 69 eurolla (+ toimituskulut 6,95 euroa).

Harkko toimitetaan rasiaan pakattuna aitoustodistuksen ja saatekirjeen kera. 
Et sitoudu muihin tilauksiin.

Pikku Myy pienessä kultaharkossa

NOPEIMMIN TILAAT

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

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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Tekniset tiedot:

Nimellisarvo: 2,5 dollaria
Halkaisija: 15 x 8,5 mm
Paino: 0,31 g
Materiaali: 99,99 % kultaa
Lyöntilaatu: proof
Lyöntivuosi: 2022
Lyöntimäärä: 3 000 kpl

Puhdasta  

99,99 % kultaa

Ihastuttava 
lahjaidea!

©M
oomin Characters™
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PÄÄKIRJOITUS

Monessa mukana 
Moneta Teamin huippu-urheilijat ovat tarjonneet meille jännittäviä 
elämyksiä vuosien ajan. Kilpakävelijä Jarkko Kinnunen on yksi heistä. 
Jarkolla on takanaan parinkymmenen vuoden ura, jonka aikana hän on 
edustanut Suomea neljä kertaa olympialaisissa, ollut seitsemän kertaa 
MM-kisojen starttiviivalla ja kävellyt neljät EM-kisat. Vyöllä on iso 
nippu Suomen mestaruuksia. Syksyllä kuultiin Jarkon lopettamispäätös, 
ja viimeisiksi arvokisoiksi jäivät tämänvuotiset olympialaiset. Olemme 
ylpeinä olleet mukana tukemassa ja kannustamassa Jarkkoa kävelyuralla 
ja toivotamme hänelle nyt menestyksekästä jatkoa liikunnanopettajana. 

Suomen Moneta kuuluu kansainväliseen Samlerhuset-konserniin. Sen 
myötä pystymme tarjoamaan myös kiinnostavia kansainvälisiä tuotteita, 
usein yksinoikeudella Suomessa. Uusimpina näistä ovat viralliset Elvis 
Presley™ -keräilyrahat. Rahat ovat herättäneet suurta suosiota, eikä ihme, 
tämä Rock and rollin kuningas on varmasti yksi maailman tunnetuimpia 
henkilöitä.  

Konsernimme myötä olemme aloittaneet yhteistyön myös kansainvälisen 
Coins & History Foundationin kanssa. Säätiö tukee muun muassa histo-
riallista tutkimusta numismatiikan näkökulmasta. Aikamatka menneisyy-
teen vaatii tapahtumien tietämisen ja ajoittamisen lisäksi aina ymmär-
tämistä. Kun katsoo vanhoja rahoja, ensinäkemällä niistä löytää usein 
hallitsijan muotokuvan. Lähemmin tarkasteltuna rahoissa voi olla lukuisia 
pieniä symboleita, jotka kätkevät taakseen suurempia merkityksiä. Olipa 
kyseessä laajemman aikakauden tutkiminen tai vain yksittäisen rahan tar-
kastelu, tarvitaan resursseja ja tutkimusta valottamaan taustoja ja tuomaan 
tarinat luoksemme. Ilman tarinaa vanhakin raha on vain pala metallia.  

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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Kuva: Metro-Goldwyn-Mayer, Inc

Elvis elää – Elvis elää – 
ainakin ihmisten  ainakin ihmisten  

sydämissäsydämissä

”Elviksen ääni oli niin tunnistettava,  
sellainen jota ei ole kenelläkään toisella.”
                                                                                                              
- Saija Varjus



Mikä on sinun Elvis-tarinasi?
Minun Elvis-harrastukseni alkoi 7-vuotiaana, 
vuonna 1976. Elvis oli vielä tuolloin elossa. Olin 
äitini kanssa ruokakaupassa ja ihastuin punakanti-
seen LP-levyyn. Äitini suostui ostamaan sen ja se 
oli ensimmäinen oma levyni. Levy oli nimeltään 
”Elvis sings Burning Love and Hits from Movies”. 
En tiennyt Elviksestä tai hänen musiikistaan mitään. 
Ääni kuulosti hienolta, erilaiselta. Levyn kappalei-
den erilaisuus kiinnitti huomioni. Ihan kuin ne eivät 
olisi kuuluneet samalle levylle. Niin kuin eivät olisi 
kuuluneetkaan. Kyse oli Elviksen managerin Tom 
Parkerin yhdestä rahastuskeinosta, jossa ajankohtai-
nen hittibiisi laitettiin LP-levylle ja täytteeksi elo-
kuvamusiikkia. Pikkuhiljaa Elvis-levykokoelmani 
karttui ja kiinnostus Elviksen historiaa ja ilmiötä 
kohtaan kasvoi entisestään. Miten köyhän perheen 
pojasta kasvoi koko maailman palvoma artisti, 
joka teoillaan muutti populaarikulttuuria? Oliko 
kyse sattumien summasta vai tietoisesta tekemi-
sestä? Kiinnostus Elvistä kohtaan muuttui entistä 
”ammatillisemmaksi” ja päädyin markkinointialalle 
rakentamaan suomalaisia ja globaaleja brändejä. Ja 
sillä tiellä olen edelleenkin. 
 

Olet päässyt käymään Elvikseen liittyvis-
sä kohteissa ja tapaamaan hänen lähipii-
riinsä kuuluneita henkilöitä. Tekikö jokin 
paikka tai henkilö erityisen vaikutuksen?
Jokainen kohtaaminen, oli kyse sitten toisesta fanista 
tai Elviksen perheenjäsenestä, on ollut merkityksel-
linen. Jokaisen suhde Elvikseen on hyvin henkilö-
kohtainen. Vaikka olenkin vuosien varrella tavannut 
aika paljon Elvikselle läheisiä ihmisiä, perheenjäse-
niä ja muusikoita, niin suurimman muistijäljen ovat 
jättäneet täysin ennalta arvaamattomat kohtaamiset. 
Kuten tammikuussa 2020, jolloin vaimoni kanssa sa-
tuimme Las Vegasissa samaan ravintolaan Elviksen 
turvallisuuspäällikön Dick Grobin kanssa ja vietim-

Elvis Presleyn maailmanlaajuinen suosio jatkuu sukupolvelta toiselle vah-
vana. Tiedustelimme syitä suosioon Atte Varstalta, jolta on ilmestynyt tänä 
vuonna Elvikselle omistettu kirja, jossa yli 100 suomalaista kertoo oman 
tarinansa rakastetusta Rock and rollin kuninkaasta.

Kuva: Metro-Goldwyn-Mayer, Inc
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Elvis elää – Elvis elää – 
ainakin ihmisten  ainakin ihmisten  

sydämissäsydämissä
me ikimuistoisen illan. Tai kun sattumalta kohtasin 
Elviksen läheisen ystävän, Memphis Mafian jäsenen 
ja Elviksen hautajaisten seremoniamestarin George 
Kleinin Elviksen kotona Gracelandissa.
 

Keräilet Elvis-aiheista memorabiliaa ja 
levyjä. Mikä on suurin aarteesi?
Suurimmat Elvis-aarteeni ovat kaksi aitoa Elviksen 
nimikirjoitusta. 

Kuva: Atte Varsta



Elvis levytti lukuisia kappaleita yhdis-
tellen vaivattomasti eri musiikkigenrejä. 
Mitkä hänen kappaleistaan ovat lähellä 
sydäntäsi ja miksi?
Elviksen musiikkituotanto on varsin mittava. 
Vaikka hän ei itse tehnyt kappaleitaan, niin hänen 
esittäminään niistä muodostui ihmisten mielissä 
”Elviskappaleita”. Elvis lauloi rokkia, gospelia, 
bluesia, kantria, balladeja, joululauluja, jopa soulia 
ja funkia. Tänä päivänä artistit ja levy-yhtiöt laskel-
moivat mitä ja minkälaisia kappaleita kannattaa lau-
laa, jotta kaupallinen menestys maksimoidaan. Elvis 
ei tehnyt niin. Varsinkin 70-luvulla Elvis levytti 
sitä mitä itse halusi. Se oli osa hänen suuruuttaan. 
Itse kuuntelen kaikkein mieluiten Elviksen vuosien 
1969–1977 välistä tuotantoa.
 

Mistä inspiraatio Elvis & minä – suoma-
laisten tarinoita Kuninkaasta -kirjaan 
syntyi? 
Olen pidemmän aikaa haaveillut Elvis-aiheisen 
kirjan kirjoittamisesta. Vuosien varrella Elviksestä 
on kirjoitettu käytännössä kaikista mahdollisista 
näkökulmista, pukeutumisesta syömiseen, muodista 
musiikkiin. Tuntui siltä, ettei löydy enää mitään 
uutta sanottavaa. 

Kunnes eräänä päivänä tajusin aikanaan päätyneeni 
opiskelemaan markkinointia Elviksen johdosta. 
Sen seurauksena olen tehnyt työurani brändien 
rakentamisen ja liiketoiminnan kehityksen parissa. 
Alun Elvis-musiikin innoituksen jälkeen kiinnostuin 
Elviksestä brändinrakennus- ja tuotteistusnäkö-
kulmasta. Onhan Elvis ainoa ihminen, Jeesuksen 
lisäksi, joka tunnetaan ympäri maailman pelkän etu-
nimensä perusteella. Se on osoitus valtavan vahvas-
ta brändistä. Siitä se innostus markkinointia kohtaan 
sitten lähti. Ajattelin, että vastaavia elämäntarinoita, 
joissa Elvis on toiminut inspiraation lähteenä, täytyy 
löytyä muiltakin suomalaisilta. Siis suomalaisten ta-
rinoita Kuninkaasta ja hänen merkityksestä omassa 
elämässä.

Kyseessä on esikoisteoksesi. Minkälainen 
projekti kirjan kirjoittaminen oli? 
Tämä oli tosiaan esikoisteokseni. En kuitenkaan koe 
olevani kirjailija. Kyse oli pitkäaikaisen haaveen to-
teuttamisesta. Helmikuussa ehdotin asiaa Aviadorin 
kustantajalle Vesa Tompurille ja oma tavoite oli 
kirjoittaa kirja vasta ensi vuonna. Vesa kuitenkin in-
nostui asiasta nopeasti ja sanoi haluavansa julkaista 
teoksen jo tänä syksynä. Siinä vaiheessa minulla 
ei ollut vielä yhtäkään lausetta kirjoitettuna tai 
haastattelua sovittuna, joten projekti piti suunnitella 
ja toteuttaa nopealla aikataululla. Loppujen lopuksi 

tunnettujen suomalaisten haastatteluja oli 
yllättävän helppo saada ja moni henkilö 

koki tärkeäksi kertoa omasta Elvis-
suhteestaan. Tämmöistä teosta 

ei oltu aiemmin Suomessa 
tehty.
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Miten juuri nämä henkilöt valikoituivat 
kirjaan?
Alkuperäinen ajatukseni oli koota ”tavallisten” 
suomalaisten tarinoita ja ottaa mausteeksi mukaan 
muutama tunnettu henkilö. Nopeasti asiat kääntyivät 
ympäri ja tunnetut suomalaiset halusivatkin kertoa 
tarinansa. Kirjassa onkin 2/3 tunnettuja suomalaisia 
ja julkisuuden henkilöitä, loput suurelle yleisölle 
vähemmän tunnettuja suomalaisia. Tiesin etukäteen 
joidenkin henkilöiden suhteesta Elvikseen ja lähes-
tyin heitä. Pikkuhiljaa sana alkoi levitä ja tunnetut 
suomalaiset ottivat itse yhteyttä minuun. Sain myös 
arvokasta apua haastateltavien kartoittamisessa Ilkka 
Vainiolta sekä Kari Tapion pojalta Joona Jalkaselta. 
Viimeisen haastattelun tein heinäkuun puolivälin 
aikaan kansanedustaja Antti Rinteen kanssa, vaikka 
kirja oli jo taittovaiheessa.
 

Jäikö kirjaa tehdessä jokin Elvis-
kertomus poikkeuksellisen hyvin mieleen?
Tarinoista jäi päällimmäisenä mieleen niiden hen-
kilökohtaisuus. Vaikka Elvis on musiikin historian 
menestynein artisti, ei yksikään haastateltava puhu-
nut konkreettisista saavutuksista. Henkilöt puhuivat 
siitä mitä Elvis on heille merkinnyt ja miten Elvis on 
näyttäytynyt heidän elämässään. Siis Elviksen mer-
kityksellisyydestä. Juuri tästä merkityksellisyydestä 
on brändinrakennuksessa parhaimmillaan kysymys. 
Yllätys oli myös se, kuinka moni tunnettu suoma-
lainen tykkää Elviksestä vaikkei siitä julkisuudes-
sa puhukaan. Musiikin ammattilaiset ovat myös 
analysoineet hienosti sitä mikä Elviksen vaikutus 
on ollut heidän uraansa laajemmin. Se mitä Elvis on 

”Elvis on, elää ja syntyy 
aina seuraavalle polvelle 
uudelleen.”
                                                                                                              
- Ilkka Vainio
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aikanaan tehnyt, mahdollistaa heille tänä päivänä 
niitä asioita mitä sitten ikinä tekevätkään.

Mistä uskot Elviksen maailmanlaajuisen 
menestyksen johtuvan?
Tähän on vaikea antaa yksiselitteistä vastausta. Yksi 
syy lienee Elviksen monipuolisuus, niin musiikin 
esittäjänä kuin taiteilijana. Kuten yksi kirjan haasta-
teltavista totesi, Elvis ei ollut muodin huipulla, hän 
loi muotia. Moni asia mitä Elvis aikanaan teki oli 
uraauurtavaa. Elviksellä oli myös käsittämätön kyky 
nousta kaikkien asioiden yläpuolelle. Hän nousi 
rotukysymysten, sukupuolten, maan rajojen, kielten, 
kulttuurien ja politiikan yläpuolelle. 
Riippumatta ihmisen taustasta kykenit kuitenkin 
fanittamaan Elvistä.

Monet tuntevat Elviksen vain muusik-
kona, mutta hän oli paljon enemmän. 
Mitä Elviksen puolta toivoisit nostettavan 
enemmän esille?
Elvis olisi halunnut tulla suureksi ja vakavasti 
otettavaksi elokuvanäyttelijäksi. Valitettavasti 
Elviksen manageri Tom Parker oli toista miel-
tä. 60-luvun elokuvaroolit olivat kuin toistensa 
kopioita, eri ympäristöön sijoitettuja musikaaleja. 
Ne toimivat kaupallisesti hyvin ja Elvis olikin 
aikanaan Hollywoodin parhaiten palkattu näyttelijä. 
Se mikä usein unohdetaan on Elviksen hyvän-
tahtoisuus. Elviksen perhe oli, voisi jopa sanoa, 
köyhistä köyhin. Puutteesta huolimatta Elvis antoi 
jo lapsena omistaan muille mikäli näki toisella 
puutetta. Tämä anteliaisuus leimasi koko Elviksen 
elämää. Menestys mahdollisti entistä avokätisemmät 
lahjoitukset, joita hän kohdisti lähipiirinsä lisäksi 
kymmenille ja kymmenille avustusjärjestöille sekä 
tuntemattomille ihmisille. Mm. 70-luvulla Elvis 
osti noin 200 loistoautoa, joista melkein kaikki hän 
lahjoitti pois.
 

R&H

Vielä lopuksi: elääkö Elvis?
Ihminen kuolee kaksi kertaa. Ensimmäisen kerran 
fyysisesti ja toisen kerran kun hänen nimensä mai-
nitaan viimeisen kerran. Elviksen fyysinen vaellus 
päättyi elokuussa 1977, mutta hänen nimensä elää 
ikuisesti. Ihmisten elämissä, mielissä ja tarinoissa.

Taru Norrena

Lähteet:
• Varsta, Atte 2021: Elvis & minä. Suomalaisten tarinoi-

ta kuninkaasta. Aviador, Rajamäki.
• www.graceland.com

”Minulle Elvis on 
kaikkien aikojen so-
listi. Musiikin rajojen 
rikkoja, tyylilajien 
yhdistäjä, tulkitsija ja 
edelläkävijä.”
                                                                                                              
- Danny

Suomen Moneta on Oy Nordic Monetan Ab:n virallinen aputoiminimi. 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.

Yhteistyössä Suomen olympiakomitean kanssa 

Marja-Liisa Kirvesniemi Sarajevo 1984 -mitalissa
Vuoden 2022 Pekingin talviolympialaiset lähestyvät päivä päivältä. Kisojen 
alkua odotellessa on aikaa palata muistoissa vuoden 1984 Sarajevon talvi-
olympialaisiin ja koko kisojen parhaan urheilijan Marja-Liisa Kirvesniemen 
saavutuksiin.

• Aito 24 karaatin kultaus ja autenttinen valokuva  
digitaalisesti viimeisteltynä

• Yksinoikeudella Suomen Monetan asiakkaille
• Lyöntimäärä vain 5 000 kappaletta
• Hyödynnä etuhinta -50 % - Kokonaissäästösi 21,45 euroa!

Tee tilaus Sinulle sopivalla tavalla: soittamalla numeroon 010 80 80 40*  
tai osoitteesta www.suomenmoneta.fi/sarajevo1984

Olympia-aiheinen mitalikokoelma 
Sarajevo 1984 -keräilymitalin myötä saat toimitustakuun Pohjoisen 
tähdet -kokoelman viidelle muulle mitalille. Jatkolähetysten hinnat 
ovat 29 euroa + toimituskulut 6,95 euroa. Lähetyksillä on 14 päivän 
palautusoikeus ja jatkat keräilyä niin pitkään kuin itse haluat. 

Yhteistyössä:

Nyt vain  

14,50 euroa!
 (normaalisti 29 euroa  

+ toimituskulut 6,95 euroa)

Metalli: CuNi
Halkaisija: 38,61 mm

Paino: 28 g
Viimeistely: 24 karaatin kultaus
Lyöntivuosi: 2020-2021
Lyöntimäärä:  5 000 kpl (max)

TEKNISET TIEDOT:



7
Suomen Moneta on Oy Nordic Monetan Ab:n virallinen aputoiminimi. 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.
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olympialaisiin ja koko kisojen parhaan urheilijan Marja-Liisa Kirvesniemen 
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• Aito 24 karaatin kultaus ja autenttinen valokuva  
digitaalisesti viimeisteltynä

• Yksinoikeudella Suomen Monetan asiakkaille
• Lyöntimäärä vain 5 000 kappaletta
• Hyödynnä etuhinta -50 % - Kokonaissäästösi 21,45 euroa!

Tee tilaus Sinulle sopivalla tavalla: soittamalla numeroon 010 80 80 40*  
tai osoitteesta www.suomenmoneta.fi/sarajevo1984
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ovat 29 euroa + toimituskulut 6,95 euroa. Lähetyksillä on 14 päivän 
palautusoikeus ja jatkat keräilyä niin pitkään kuin itse haluat. 

Yhteistyössä:

Nyt vain  

14,50 euroa!
 (normaalisti 29 euroa  

+ toimituskulut 6,95 euroa)

Metalli: CuNi
Halkaisija: 38,61 mm

Paino: 28 g
Viimeistely: 24 karaatin kultaus
Lyöntivuosi: 2020-2021
Lyöntimäärä:  5 000 kpl (max)

TEKNISET TIEDOT:
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JULKAISUOHJELMA 2022

Lisää uusia tuotteita: www.suomenmoneta.fi

JUHLARAHAT 
Suomen kansallisbaletti 100 vuotta -kultaraha
Juhlaraha kunnioittaa Suomen Kansallisbaletin 100-vuotista 
toimintaa. Vuonna 1922 perustetun Kansallisbaletin ensiesitys oli 
Joutsenlampi-baletti 17.1.1922. 

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

Julkaisuajankohta: 17.1.2022  

Vuonna 2022 julkaistaan kaikkiaan kolme suomalaista juhlarahaa,  
kolme 2 euron erikoisrahaa sekä viisi rahasarjaa.  

Ilmastotutkimus Suomessa 
Juhlaraha nostaa esiin suomalaisen ilmastotutkimuk-
sen merkitystä. Suomalaiset ovat maailman huippuja 
muun muassa arktisen ilmaston, kasvihuonepäästöjen 
sekä metsien ja maaperän hiilitaseen tutkimuksessa. 

Nimellisarvo: 20 euroa 
Metalli: 92,5 % hopeaa 
Halkaisija: 38,60 mm 
Paino: 25,5 g 

Julkaisuajankohta: Syksy 2022  

Ilmastotutkimus Suomessa 
Nimellisarvo: 2 euroa   
Halkaisija: 25,75 mm 
Paino: 8,5 g 
Metalli: CuNi25, keskusta 
CuZn20Ni5/Ni/CuZn20Ni5 
Lyöntimäärä: max. 400 000 kpl  
 
Julkaisuajankohta: Syksy 2022 

 

Suomen kansallisbaletti 100 vuotta 
Nimellisarvo: 2 euroa   
Halkaisija: 25,75 mm 
Paino: 8,5 g 
Metalli: CuNi25, keskusta 
CuZn20Ni5/Ni/CuZn20Ni5 
Lyöntimäärä: max. 400 000 kpl 

Julkaisuajankohta: Kevät 2022 

Erasmus-ohjelma 35 vuotta  
(yhteiseurooppalainen lyönti) 
Nimellisarvo: 2 euroa   
Halkaisija: 25,75 mm 
Paino: 8,5 g 
Metalli: CuNi25, keskusta 
CuZn20Ni5/Ni/CuZn20Ni5 
Lyöntimäärä: max. 400 000 kpl  

Julkaisuajankohta: Kesä 2022

2 EURON ERIKOISRAHAT

Kuva-aihe  
varmistuu  

myöhemmin

Jääkiekon MM-kisat 2022 
Juhlaraha kunnioittaa vuoden 2022 jääkiekon miesten 
MM-kisoja, jotka järjestetään Tampereella ja Helsingissä 
13.‒29.5.2022. 

Tarkemmat tiedot vahvistuvat myöhemmin.
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Yhteistyössä Joulupukkisäätiö
Puhdasta 99,9 % kultaa olevat Poro-rahat
Uudet Poro-kultarahat tuovat joulumielen! Ne ovat maailman 
ensimmäiset viralliset laserleikatut joulurahat, jotka on toteutettu 
yhteistyössä Joulupukkisäätiön kanssa. Osa kultarahojen tuotosta 
ohjataan Joulupukkisäätiölle, jonka tehtävänä on edistää maailman 
lasten hyvinvointia.

Kultarahoja on kaksi erilaista: poron muotoinen raha sekä timantil-
la ja timanttipölyllä koristeltu raha, jossa on poron muotoinen kolo. 
Voit tilata joko toisen kultarahoista tai molemmat!

• Puhdasta 99,9 % kultaa ja proof-laatua
• Poron muotoisen rahan lyöntimäärä 1 000 

kappaletta
• Timantin koristaman rahan lyöntimäärä 500 

kappaletta
• Saatavilla Suomessa vain Suomen Monetan kautta
• Lahjaksi puinen keräilykotelo ja kirje Joulupukilta

Vuoden 2021 juhlarahat loppuunmyytyjä!
Suomalaiset juhlarahat ovat suosittuja keräilykohteita vuodesta toiseen. Ne myydään usein loppuun, ja näin on käy-
nyt myös kaikille vuoden 2021 juhlarahoille (Journalismi ja avoin tiedonvälitys suomalaisen kansanvallan tukena, 
Oppivelvollisuus 100 vuotta sekä Ahvenanmaan itsehallinto 100 vuotta). Voit kuitenkin tiedustella palautusten 
kautta mahdollisesti tulevia yksittäiskappaleita asiakaspalvelustamme, puh. 010 80 80 40

RAHASARJAT  

Onnittelurahasarjat 
Sisältää vuoden 2022 bu-rahat  
Julkaisuajankohta: Kevät 2022 
Valmistusmäärä: 1 500 kpl  

 

Baletti 
Sisältää vuoden 2022 bu-rahat + Suomen  
kansallisbaletti 100 vuotta -erikoisrahan  
Julkaisuajankohta: Kevät 2022 
Valmistusmäärä: 3 500 kpl  

Pyöreä raha
Maa: Niue
Paino: 6,5 g
Halkaisija: 40 mm
Nimellisarvo: 10 NZD
Kultapitoisuus: 99,9 %
Laatu: proof
Lyöntivuosi: 2021
Lyöntimäärä: 500 kpl
Timantti: 1 mm, 0,005 ct

Helsingin olympialaiset 70 vuotta 
Sisältää vuoden 2022 bu-rahat  
Julkaisuajankohta: Kevät 2022 
Valmistusmäärä: 1 952 kpl  

 

Neljä vuodenaikaa 
Sisältää vuoden 2022 bu-rahat 
+ Ilmastotutkimus Suomessa 
-erikoisrahan 
Julkaisuajankohta: Kevät 2022 
Valmistusmäärä: 3 500 kpl 

Proof-rahasarja 
Sisältää vuoden 2022 proof-rahat sekä  
kaikki kolme vuoden 2022 erikoisrahaa   
Julkaisuajankohta: Syksy 2022 
Valmistusmäärä: 1 500 kpl

Pidätämme oikeuden julkaisuohjelman muutoksiin.

AJANKOHTAISIA TUOTTEITA

Poron muotoinen raha
Maa: Niue
Paino: 1,3 g
Halkaisija: 28,8 x 26,3 mm
Nimellisarvo: 2,5 NZD 
Kultapitoisuus: 99,9 %
Laatu: proof
Lyöntivuosi: 2021
Lyöntimäärä: 1 000 kpl
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AJANKOHTAISIA TUOTTEITA

Lisää uusia tuotteita: www.suomenmoneta.fi

KIITOS JARKOLLE! 

Moneta Teamin jäsen, kilpakävelijä Jarkko Kinnunen 
lopetti pitkän urheilu-uransa Tokion olympialaisten 
jälkeen. 15-kertainen arvokisakävijä ehti tulla meille 
monetalaisille tutuksi useiden yhteisten tapahtumien 
myötä. On ollut kunnia saada kulkea Jarkon matkassa 
ja seurata hänen uraansa vuosien ajan. Toivotamme 
koko Monetan voimin Jarkolle kevyempää kilometri-
vauhtia ja kaikkea hyvää liikunnanopettajan työlle!

LOPPUUNMYYTY:
Virallinen Muumi-kultaraha Taikurin hattu
Muumi-tuotteemme ovat osoittautuneet erittäin suosituiksi. 
Muumien 75-vuotisjuhlavuoden johdosta julkaistu Taikurin 
hattu -kultaraha on nyt loppuunmyyty, mutta yhteistyömme 
Moomin Charactersin kanssa jatkuu – kauttamme on täten 
saatavilla muita valloittavia Muumi-tuotteita!

Tietoa Muumi-tuotteista saat asiakaspalvelustamme sekä 
osoitteesta https://www.suomenmoneta.fi/muumit

C. G. E. Mannerheim -kultamitali 
Suomen marsalkka käsin emaloidussa mitalissa 
 
Kotimaisen Kultakeskus Oy:n valmistama C. G. E. Mannerheim -mitali on kun-
nianosoitus sotiemme ylipäällikölle, presidentille sekä Suomen ainoalle marsalkalle.  

• Aitoa 14 karaatin kultaa 
• Viimeistelty käsin tehdyllä emaloinnilla 
• Erittäin rajoitettu valmistusmäärä, vain 300 kappaletta 

Kultamitalin etupuolella on Mannerheimin muotokuva sekä hänen 
nimensä. Kauniisti emaloidulta kääntöpuolelta löytyy teksti SUOMEN 
MARSALKKA sekä Mannerheimin monogrammi.  

Mannerheim käytti usein monogrammin yhteydessä vuonna 1922 valit-
semaansa tunnuslausetta Candida pro causa ense candido (Puhtain asein 
puhtaan asian puolesta). Tunnuslause on ikuistettu lähetykseen sisältyvään 
aitoustodistukseen, johon mitali on kiinnitetty.  

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

Tekniset tiedot:  

Kultapitoisuus: 14 karaattia 
Halkaisija: 22 mm 
Paino: 5,21 g
Lyöntimäärä: 300 kpl 
Erityispiirre: Käsin emaloitu

LOPPUUNMYYTY
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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

 

Paavo Nurmen syntymästä tulee vuonna 2022 kuluneeksi 125 vuotta. 
Merkkivuoden kunniaksi suomalaisen kestävyysjuoksun uranuurtaja 
ikuistetaan näyttävään platinarahaan. 

• Aitoa 99,9 % platinaa ja parasta proof-laatua
• Tyylikäs kuva-aihe 
• Kolme eri kokoa 
• Erittäin pienet lyöntimäärät 

Paavo Johannes Nurmi syntyi Turussa 13.6.1897. Hän teki juokse-
malla nuorta valtiotamme tunnetuksi paremmin kuin kukaan muu. 
Yhdeksän kultaista ja kolme hopeista olympiamitalia ovat saavutus, 
johon kukaan toinen suomalainen ei ole yltänyt. Nurmi on edelleen 
suomalaisen urheilun suuruuden aikojen tunnetuin symboli.  

Platinarahan tunnuspuolella erottuvat Nurmen profiili sekä peilikiiltoinen kuva 
juoksijalegendasta. Kuva-aiheen kruunaa Nurmen virallinen nimikirjoitus. 

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

Paavo Nurmi 125 vuotta -platinaraha 
”Lentävän suomalaisen” huikea ura ikuistettuna aitoon platinaan 

Paavo 
Nurmi

1/10 unssia ¼ unssia 1 unssia

Paino: 3,11 g 7,78 g 31,1 g

Halkaisija: 18 mm 22,5 mm 38,61 mm

Lyöntimäärä: 250 kpl 125 kpl 25 kpl

Nimellisarvo: 25 dollaria 50 dollaria 250 dollaria

Julkaisija: Niue Niue Niue
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Vuodenvaihteessa 2001–2002 Euroopassa toteutet-
tiin ennennäkemättömän suuri operaatio: lähes 300 
miljoonaa ihmistä 12 eri maassa siirtyi käyttämään 
uutta yhteistä käteisrahaa, euroa. Suomen osalta 
tämä tarkoitti jäähyväisiä maatamme Venäjän vallan 
ajalta asti palvelleelle markalle. Euro oli tullut jo 
aiemmin käyttöön tilivaluuttana – uusi valuutta 
konkretisoitui monelle vasta käteisrahojen myötä. 

Kohti rahanvaihtoa
Käteiseurojen käyttöönoton valmistelut alkoivat jo 
vuonna 1992. Yksi näkyvimpiä haasteita oli löytää 

kaikille maille sopivat kuvitukset 
metallirahojen yhteiselle 

puolelle ja seteleihin. 
Lopulliset ratkaisut 

saatiin suunnittelu-
kilpailujen myötä, 
joihin osallistui 
myös suomalaisia. 
Voitot menivät Luc 
Luycxille (metal-
lirahat) ja Robert 

Kalinalle (setelit). 
Seteleiden aihepiirejä 

oli pohdittu jo aiemmin 
– jos lopputulos olisi 

ollut toisenlainen, seteleissä 
saattaisi esiintyä muun muassa 

eurooppalaisia eläimiä, runoja ja kertomuksia tai 
maisemia.

Rahanvaihdosta tiedotettiin laajalti. Erityisesti vuo-
den 2001 viimeiset kuukaudet olivat kiireistä aikaa 
pankeissa, kun kansalaiset palauttivat suuria määriä 
rahoja. Koko operaation laajuudesta kertoo hyvin 
ennen vaihtoa tehty arvio, jonka mukaan yksistään 
koko euroalueella käytettävien metallirahojen kul-
jettamiseen kerralla olisi tarvittu noin 10 000 täyttä 
rekka-autoa tai 1 100 Boeing 747 -lentokonetta. 
Suomessa euroseteleitä laskettiin liikkeeseen noin 
100 miljoonaa kappaletta, metal-
lirahoja puolestaan noin 950 
miljoonaa kappaletta.

Suomi ja Kreikka 
etunenässä
Suomi ja Kreikka olivat 
saman aikavyöhykkeen 
vuoksi ensimmäiset 
maat, joissa käteiseuro tuli 
käyttöön. Suomen Pankin 
pääkonttorin eteen muodostui 
uudenvuodenyönä satojen metrien 
jono, vaikka ilma oli hyvin kylmä. Uusia rahoja 
innokkaina jonottaneille tarjottiin kuumaa juomaa 
ja piparkakkuja. Ensimmäisen euro-ostoksen teki 
tuolloinen valtiovarainministeri Sauli Niinistö, joka 
osti euron maksaneen kahvikupillisen.

Jäähyväiset  
Suomen markalle:
Eurot saapuivat lompakkoihin 20 vuotta sitten
Vuodenvaihteessa tulee kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun euro tuli käyttöön käteisvaluuttana. 
Sen myötä maatamme yli 140 vuotta palvellut Suomen markka siirtyi historiaan.
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Uudet rahat saivat Suomessa hyvän vastaanoton. 
Kuuden kertotaulu tuli tarpeeseen, sillä 1 euro tuli 
vastaamaan 5,94573 markkaa. Siirtymäaika 
kesti Suomessa 28. helmikuuta saakka, 
minkä jälkeen euro oli ainoa 
laillinen maksuväline. Suomen 
Pankki vaihtoi markkoja 
euroiksi 29. helmikuuta 2012 
asti. Suomalaisten rakkaus 
markkaa kohtaan nähtiin 
tuolloin, sillä yksistään 
seteleitä jäi palauttamatta 
yli 700 miljoonaa. 

Nostalgiset viimeiset 
markat
Viimeiset markat ovat vielä mo-
nella hyvin muistissa. Metallirahat 
muistetaan ”luontomarkkoina”, 
sillä ne kuvasivat muun muassa metsoa, 
saimaannorppaa ja kieloa. Mukana oli myös 
Suomen leijona. Setelit kuvasivat suurhenkilöitä, 
kuten kirjailija Väinö Linnaa, arkkitehti Alvar 
Aaltoa ja säveltäjä Jean Sibeliusta. 

Vuonna 2001 maassamme julkaistiin Suomen 
markan muistorahat, jotka valmistettiin kullasta ja 
kuparinikkelistä (Muistojeni markka). Ensimmäinen 
euroajan juhlaraha valmistettiin vuonna 2002 
hopeasta – sen aiheeksi pääsi Elias Lönnrot ja kan-
sanrunous. Myöhemmin samana vuonna julkais-
tuun ensimmäiseen kultaeuroon ikuistettiin kaunis 
kesäyön aurinko. Sekä markka- että euroajan rahat 
ovat kysyttyjä keräilykappaleita – valikoima on run-
sas, joten jokainen löytää helposti omat suosikkinsa.

Taru Norrena

Jäähyväiset  
Suomen markalle:
Eurot saapuivat lompakkoihin 20 vuotta sitten

Lähteet:
• Suomen rahat, Tuukka Talvio, Suomen Pankki 2003
• Ensimmäiset eurot – eurosetelisarjan synty, liikkeeseenlasku ja ensi vuosikymmen, 

Antti Heinonen, Suomen Pankki 2014
• Eurokäsikirja, Matti Mörttinen & Leena Paldán (toim.), PS-kustannus 2001
• Yle
• Suomen Rahapaja

R&H
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Pian on taas jouluevankeliumin aika

Kun keisari 
Augustukselta 

kävi käsky

Kuva: Adoration of the Shepherds, Bronzino



Jouluevankeliumi sisältää Luukkaan evankeliu-
min toisen luvun alkuosan. Luku alkaa keisari 
Augustuksen kuuluisalla julistuksella: Siihen aikaan 
antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakun-
nassa oli toimitettava verollepano. (Luuk. 2:1).

Raamatun mukaan Joosef lähti yhdessä kihlattunsa 
Marian kanssa verollepanoa varten Betlehemiin. 
Siellä Maria synnytti pojan, jonka hän kapaloi ja 
pani seimeen, sillä heille ei ollut tilaa majatalos-
sa. Samalla alueella työskenteli paimenia, joiden 
eteen ilmestyi yhtäkkiä enkeli, joka sanoi heille 
Kristuksen syntyneen. Enkeli kehotti paimenia 
etsimään lapsen, joka makasi kapaloituna seimes-
sä. Paimenet löysivät lapsen ja kertoivat Marialle 
ja Joosefille mitä oli tapahtunut. Tämän jälkeen 
paimenet palasivat kiittäen Jumalaa, sillä kaikki mitä 
heille oli kerrottu, oli ollut totta.

Rooman ensimmäinen keisari
Jouluevankeliumissa mainittu Augustus (63 eKr.–14 
jKr.) oli alkuperäiseltä nimeltään Gaius Octavius. 
Hän ei suinkaan ollut sukunsa ensimmäinen suur-
mies – hänen isoäitinsä veli oli Julius Caesar, joka 
oli testamentissaan adoptoinut Gaiuksen pojakseen.

Gaius nousi myöhemmin valtaan halliten Roomaa 
yli neljänkymmenen vuoden ajan. Hänen aikanaan 
Rooma muuttui rappeutuneesta tasavallasta laajaksi 
ja vaikutusvaltaiseksi keisarikunnaksi. Keisari 
Augustuksesta on jäänyt muistoksi muun muassa 
denaareja, jotka ovat lähes puhdasta hopeaa. Denaari 
oli aikansa merkittävin hopearaha – koko Rooman 
talous perustui siihen 450 vuoden ajan.

15

Jouluevankeliumi kuuluu monen suomalaisen joulupe-
rinteisiin. Evankeliumi alkaa kuuluisalla julistuksella, 
jonka teki Rooman keisari Augustus.

Rooman keisari Augustus
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Raamatulliset rahat
Jeesukseen liittyy myös Pontius Pilatus, joka 
toimi Juudean maaherrana. Pontius Pilatus lyötti 
Augustuksen tavoin rahoja, jotka ovat nykyään 
merkittäviä tieteellisiä todisteita hänen olemassa-
olostaan. Vanhat rahat ovat tutkijoille tärkeitä tie-
donlähteitä, sillä ne antavat tietoa henkilöistä, jotka 
saattaisivat muuten jäädä historian hämärään.

Eräs tunnetuimpia Raamatussa mainittuja rahoja on 
”Lesken ropo”. Se liittyy tarinaan, jonka mukaan 
köyhä leski antoi uhriarkkuun kaksi ropoa. Erään 
teorian mukaan kyseiset rahat olivat pronssisia 
prutaheja, jotka olivat hyvin yleisiä Jeesuksen elinai-
kaan. Raamatusta löytyy myös tarina, jonka mukaan 
Juudas Iskariot kavalsi Jeesuksen saaden palkkioksi 
kolmekymmentä hopearahaa. Kyseisillä hopea-
rahoilla on saatettu viitata esimerkiksi Tyroksen 
kaupungin sekeleihin, joita käytettiin Jerusalemissa 
temppeliveron maksamiseen.

Taru Norrena

Lähteet:
• Keisari Augustus : Yksinvaltiaan elämä ja teot. Basam Books 2009.
• Raamattu
• Rahan synty. Jani Oravisjärvi, HansaBook 2014.
• American Numismatic Society
• Suomen Monetan arkistot
• YLE
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Kuva: yksityiskohta bysanttilaisesta freskosta

Lesken ropo



Intohimona historia, rahat ja mitalit
Coins & History Foundation

Suomen Moneta on aloittanut yhteistyön uuden kansainvälisen Coins & 
History Foundationin kanssa. Säätiön tarkoituksena on tuoda keräilyhar-
rastusta entistä enemmän esille sekä tarjota mielenkiintoista lisätietoa eri 
aikakausien rahoista ja mitaleista. 

Coins & History Foundation on rekisteröity alankomaalainen säätiö, jonka 
taustalta löytyy numismaattisen maailman keskeisiä toimijoita. Keräilystä 
kiinnostuneet voivat laajentaa säätiön avulla tietämystään rahoista ja va-
luutoista – säätiö tarjoaa myös tietoa rahojen keräilystä ja esillepanosta.

Säätiö aikoo tukea muun muassa numismaattista, arkeologista ja histo-
riallista tutkimusta ja julkaisuja sekä nuoria suunnittelijoita. Säätiö aikoo 
esimerkiksi sponsoroida tutkimusprojekteja, näyttelyitä ja suunnittelukil-
pailuja. Tarkoituksena on myös tarjota laajaa kirjallista tietoutta niin asian-
tuntijoille kuin yleisesti rahojen keräilystä kiinnostuneille. Tavoitteena on 
myös edistää eettistä ja ympäristöystävällistä rahametallien hankintaa ja 
rahojen tuotantoa. 

Coins & History Foundation haluaa kannustaa kaikenikäisiä keräilyn 
pariin ja kehittää alalla toimivien tahojen välistä yhteistyötä. Me Suomen 
Monetalla olemme ylpeitä voidessamme tehdä yhteistyötä Coins & 
History Foundationin kanssa ja jakaa sitä kautta keräilyn iloa.

Säätiön sivut (englanniksi):
www.coinsandhistoryfoundation.org

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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Tekniset tiedot:

Nimellisarvo: 2,5 dollaria
Halkaisija: 15 x 8,5 mm
Paino: 0,31 g
Materiaali: 99,99 % kultaa
Lyöntilaatu: proof
Lyöntivuosi: 2022
Lyöntimäärä: 3 000 kpl

Ihastuttava 
lahjaidea!



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.
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	FMON-asiakaslehti_joulukuu_2021-digi
	FMON-asiakaslehti_joulkuuu_2021_kansi-digi

