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Wiċċ nazzjonali ġdid ta’ muniti tal-euro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni
(2013/C 366/05)

Wiċċ nazzjonali tal-munita l-ġdida kommemorattiva taż-2 euro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni u maħruġa mill-Finlandja
Il-muniti tal-euro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni għandhom status ta' valuta legali fiż-żona tal-euro kollha. IlKummissjoni tippubblika deskrizzjoni tad-disinji tal-muniti l-ġodda kollha, bħala informazzjoni għall-pubb
liku u għall-partijiet kollha li jużaw il-muniti (1). Skont il-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-10 ta’ Frar 2009
dwar dan (2), l-Istati Membri fiż-żona tal-euro u l-pajjiżi li kkonkludew ftehim monetarju mal-Unjoni
Ewropea li jistipula l-ħruġ ta’ muniti tal-euro huma awtorizzati li joħorġu muniti kommemorattivi taleuro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni sakemm jintlaħqu ċerti kundizzjonijiet, notevolment li dawn ikunu biss
muniti taż-2 euro. Dawn il-muniti għandhom l-istess karatteristiċi tekniċi bħall-muniti l-oħra ta’ EUR 2, iżda
l-wiċċ nazzjonali tagħhom ikun fih disinn kommemorattiv li jkun tassew simboliku f’termini nazzjonali jew
Ewropej.
Il-pajjiż li qed joħroġ il-munita: Il-Finlandja
Is-suġġett tal-kommemorazzjoni: il-125 anniversarju tat-twelid tal-awtur rebbieħ tal-Premju Nobel F. E.
SILLANPÄÄ

Deskrizzjoni tad-disinn:
Fil-parti ta' ġewwa tal-munita hemm ir-ritratt ta' Sillanpää. Fin-naħa ta’ fuq, f'nofs-ċirku, hemm il-kliem “F. E.
SILLANPÄÄ”. Fuq in-naħa tax-xellug hemm is-sena “1888” u l-marka taz-zekka. Fuq in-naħa tal-lemin hemm
is-sena “1964”, l-indikazzjoni tal-pajjiż li qed joħroġ il-munita “FI” u s-sena li fiha nħarġet “2013”.
Din hija munita speċjali biex tikkommemora n-nannu tal-pajjiż kollu. F. E. SILLANPÄÄ kellu stil għalih u
daħħal fil-letteratura Finlandiża ħsibijiet profondi dwar ir-relazzjoni bejn in-nies u n-natura. Dan ġie
ppremjat bil-Premju Nobel fl-1939, b'mod partikolari minħabba x-xogħlijiet tiegħu “Meek Heritage” u
“The Maid Silja”. Dan l-awtur tas-sengħa saħansitra kiseb iktar fama permezz tad-dehriet popolari tiegħu
fuq ir-radju nazzjonali u l-kolonni memorabbli tiegħu għal żmien il-Milied. Wara s-snin tal-gwerra, il-kittieb
evolva għal “Taata” b'daqna twila, in-nannu mhux uffiċjali tal-pajjiż. Mit-tifkiriet tiegħu tal-Milidijiet ta' meta
kien żgħir, ħarġet tradizzjoni tant maħbuba: In-nannu kien jiġbor b'mod devot lin-nazzjon kollu marradjijiet tagħhom biex jisimgħu t-“taħdidiet” tal-Milied rilassanti tiegħu.
Iċ-ċirku ta’ barra tal-munita juri t-12-il stilla tal-bandiera Ewropea.
L-għadd ta’ muniti li għandhom jinħarġu: 1,5 miljun
Data tal-ħruġ: Novembru 2013

(1) Ara ĠU C 373, 28.12.2001, p. 1 għall-uċuħ nazzjonali tal-muniti kollha li nħarġu fl-2002.
(2) Ara l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji tal-10 ta’ Frar 2009 u r-Rakkomandazzjoni talKummissjoni tad-19 ta’ Diċembru 2008 dwar linji gwida komuni għall-uċuħ nazzjonali u l-ħruġ ta’ muniti tal-euro
maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni (ĠU L 9, 14.1.2009, p. 52).
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