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Nauja apyvartinių eurų monetų nacionalinė pusė
(2013/C 366/05)

Suomijos išleistos naujos proginės apyvartinės 2 eurų monetos nacionalinė pusė
Apyvartinės eurų monetos yra teisėta mokėjimo priemonė visoje euro zonoje. Siekdama informuoti visas
suinteresuotąsias šalis, kurių veikla susijusi su monetomis, ir plačiąją visuomenę, Komisija skelbia visus naujo
eurų monetų dizaino variantus (1). Remiantis 2009 m. vasario 10 d. Tarybos išvadomis (2), euro zonos
valstybėms narėms ir šalims, su Europos Sąjunga sudariusioms susitarimą dėl pinigų, kuriuo numatoma
išleisti eurų monetas, suteikiama teisė išleisti tam tikrą proginių apyvartinių eurų monetų skaičių laikantis
tam tikrų sąlygų, visų pirma tai turi būti tik 2 eurų nominalo monetos. Tokių monetų techninės charakteris
tikos yra tokios pat kaip kitų 2 eurų monetų, tačiau jų nacionalinėje pusėje yra proginis atvaizdas, turintis
didelę simbolinę prasmę tai valstybei ar visai Europai.
Monetas leidžianti šalis: Suomija
Proga: 125-osios Nobelio premijos laureato rašytojo F. E. SILANPĖS (F. E. SILLANPÄÄ) gimimo metinės.
Dizaino aprašas:
Vidinėje monetos dalyje pavaizduotas F. E. SILANPĖS portretas. Viršuje puslankiu iškalti žodžiai F. E.
SILLANPÄÄ. Kairėje – metai 1888 ir kalyklos ženklas. Dešinėje – metai 1964, monetą leidžiančios šalies
žyma FI ir išleidimo metai 2013.
Šia specialia moneta įamžinamas visos tautos tėvo atminimas. F. E. SILANPĖ buvo stiliaus meistras, pratur
tinęs suomių literatūrą giliomis įžvalgomis apie žmonių ir gamtos tarpusavio ryšį. 1939 m. jis buvo apdo
vanotas Nobelio premija, visų pirma už kūrinius „Hurskas kurjuus“ („Šventas vargas“) ir „Nuorena nukkunut“
(„Užgesusi jaunystėje“). Šis talentingas rašytojas savo šalyje dar labiau išgarsėjo klausytojų mėgstamais
pasirodymais radijo laidose ir įsimintinais kalėdiniais straipsniais. Pokario metais šis didis rašytojas tapo
ilgabarzdžiu Taata – neoficialiu šalies tėvu. Jo dalijimasis prisiminimais apie vaikystės Kalėdas tapo mėgstama
tradicija – visa tauta pamaldžiai susirinkdavo prie radijo aparatų pasiklausyti paprastų jo kalėdinių kalbų.
Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždučių.
Tiražas: 1,5 mln.
Išleidimo data: 2013 m. lapkričio mėn.

(1) Žr. OL C 373, 2001 12 28, p. 1, kur pavaizduotos visų 2002 m. išleistų eurų monetų nacionalinės pusės.
(2) Žr. 2009 m. vasario 10 d. Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos išvadas ir 2008 m. gruodžio 19 d. Komisijos
rekomendaciją dėl apyvartinių eurų monetų nacionalinių pusių ir išleidimo bendrųjų gairių (OL L 9, 2009 1 14,
p. 52).

2013 12 14

