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Suomen liikkeeseen laskeman kahden euron arvoisen uuden erikoisrahan kansallinen puoli
Liikkeeseen tarkoitetut eurokolikot ovat laillisia maksuvälineitä koko euroalueella. Komissio julkaisee kaik
kien uusien eurokolikoiden ulkoasut tiedoksi kolikoita työssään käsitteleville henkilöille sekä suurelle ylei
sölle (1). Erikoisrahoja voivat 10. helmikuuta 2009 annettujen neuvoston päätelmien (2) mukaan laskea
liikkeeseen euroalueen jäsenvaltiot sekä maat, jotka saavat Euroopan unionin kanssa valuuttasuhteista teke
mänsä sopimuksen mukaan laskea liikkeeseen eurokolikoita. Tähän oikeuteen sovelletaan tiettyjä edellytyk
siä, joista yksi on, että liikkeeseenlasketun kolikon on oltava yksikköarvoltaan kaksi euroa. Erikoisrahoilla on
tavanomaisten kahden euron kolikoiden tekniset ominaisuudet, mutta niissä on kansallisella puolella erityi
nen kuva-aihe, jolla on suuri kansallinen tai eurooppalainen symboliarvo.
Liikkeeseenlaskun toteuttava maa: Suomi
Aihe: Nobel-palkitun kirjailijan F. E. SILLANPÄÄN syntymän 125-vuotisjuhla.
Kuvaus ulkoasusta:
Kolikon sisäosassa on Sillanpään muotokuva. Kolikon yläosassa on puoliympyrän muodossa sanat ”F. E.
SILLANPÄÄ”. Vasemmalla on vuosiluku ”1888” ja rahapajan tunnus. Oikealla on vuosiluku ”1964” ja liikkee
seenlaskevan maan tunnus ”FI” sekä liikkeeseenlaskuvuosi ”2013”.
Tämä erikoisraha on lyöty koko kansan Taatan kunniaksi. F. E. SILLANPÄÄ oli tyylitaituri, joka toi Suomen
kirjallisuuteen syvällistä ymmärtämystä ihmisen ja luonnon suhteista. Vuonna 1939 saamansa Nobel-pal
kinnon perusteluissa häntä kiitettiin erityisesti teoksista Hurskas Kurjuus ja Nuorena nukkunut. Kirjailijames
tari painui suomalaisten mieliin joulupakinoillaan ja radioesiintymisillään. Sodan jälkeen Sillanpää teki uuden
tulemisen harmaapartaisena koko kansan Taatana. Sillanpään lapsuuden joulumuistoista kehittyi suomalais
ten rakastama perinne, ja Taata keräsi koko kansan radioiden ääreen kuuntelemaan joulupakinoitaan.
Kolikon ulkorengasta koristavat Euroopan unionin lipun 12 tähteä.
Liikkeeseen laskettavien kolikoiden määrä: 1,5 miljoonaa
Liikkeeseenlaskun ajankohta: marraskuu 2013

(1) Ks. EYVL C 373, 28.12.2001, s. 1, jossa esitellään kaikkien vuonna 2002 liikkeeseen laskettujen kolikoiden kansalliset
puolet.
(2) Ks. talous- ja rahoitusasioiden neuvoston 10. helmikuuta 2009 antamat päätelmät ja komission 19. joulukuuta 2008
antama suositus liikkeeseen tarkoitettujen eurokolikoiden kansallisia puolia ja liikkeeseenlaskua koskeviksi yhteisiksi
suuntaviivoiksi (EUVL L 9, 14.1.2009, s. 52).
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