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Tove Jansson - juhlarahan suunnittelukilpailu 
 

Suomen valt iovarainministeriön aset tama juhlarahalautakunta järjestää 
valt iovarainministeriön valtuut tamana suunnit t elukilpailun Tove Jansson - juhlarahan 
tait eellisen suunnit t elun toteutuksesta. Aiheesta lyödään nimellisarvoltaan 10  euron 
hopeinen juhlaraha.   
 

Tove Jansson  
 
Tove Marika Jansson syntyi suomenruotsalaiseen tait eilijaperheeseen Helsingissä 
9.8.1914. Tove Jansson kasvoi seuraten kuvien parissa työskenteleviä vanhempiaan ja 
lapsuudesta saakka oli selvää, et t ä hänestä tulee t ait eilija. Koulunkäynt i oli Tovella 
vaikeaa ja hän läht i keskikoulun jälkeen 15- vuot iaana Tukholman taideteolliseen 
korkeakouluun opiskelemaan mainospiirt ämistä ja muotoilua. Opiskeltuaan kolme 
vuot ta Tukholmassa, Tove Jansson palasi v. 1933 Suomeen ja aloit t i t aidemaalari-
opinnot  Ateneumissa, aset t i töit ään ensimmäistä kertaa näyt teille sekä julkaisi 
ensimmäisen kuvakirjansa. Vuodesta 1936 läht ien Jansson osallistui useisiin eri 
näyt telyihin, voit t i muutamia palkintoja ja matka- apurahoja, joiden turvin hän mm. 
opiskeli ja työskenteli Pariisissa. Taloudellisest i Tove Jansson oli riippuvainen 
kuvitustyöstä, jot a hän teki lehdille ja lastenkirjoihin ja hän myös piirsi post ikort t eja 
ja mainoskuvia. Pilaleht i Garmissa Jansson toimi vakituisena kuvit t ajana noin 15 
vuot ta ja saman lehden sivuilla pilapiirrosten yhteydessä, t ekijän tunnusmerkkinä 
yhdessä signeerauksen kanssa alkoi näkyä musta muumin kaltainen olento, joka 
myöhemmin sai nimeksi Mumin tai Mumint roll.  
 
Ensimmäisen muumikirjansa ’’Muumit  ja suuri tuhotulva’’ Tove Jansson kirjoit t i ja 
kuvit t i t alvi-  ja jatkosot ien aikana ja se julkaist iin syksyllä 1945. Kahden 
ensimmäisen muumikirjan saama vastaanot to oli varsin vaisu ja vasta kolmannesta 
kirjasta ’’Taikurin hat tu’’ tuli Janssonin kirjallinen läpimurto. Omien Muumi-
kirjojensa lisäksi Jansson kuvit t i monia lastenkirjallisuuden klassikoita ja hän sai 
työstään useita palkintoja kuten Valt ion kirjallisuuspalkinto ja H.C. Andersenin 
palkinto. Maailmanmaineensa Tove Jansson loi kirjallisella tuotannollaan, mut ta it se 
hän pit i kirjoit t amista lähinnä harrastuksena kuvataiteen ohessa.  
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Juhlaraha --  suomalaisen arvon välit t äjä 
Juhlarahat  ovat  kauniit a lahjoja, suomalaisia arvoja välit t äviä muistoja ja ajastaan 
kertovia keräilykohteita. Juhlarahat  välit t ävät  suomalaisia arvoja, sillä juhlarahat  
lyödään merkit t ävien suomalaisten henkilöiden tai t apahtumien kunniaksi.  
 
Jokaisesta suomalaisesta juhlarahasta julkaistaan virallinen asetus. Asetuksen myötä 
juhlarahat  saavat  virallisen asemansa eli nimellisarvonsa, mikä tekee kaikista 
juhlarahoista laillisia maksuvälineitä Suomessa.  
 
Juhlarahojen myynt ihinnat  ovat  yleensä korkeampia kuin niiden nimellisarvot . 
Vaikka juhlarahat  ovat  laillisia maksuvälineitä, ne eivät  ole käyt törahoja eikä niit ä 
sit en ole t arkoitet tu käytet täväksi maksuliikenteessä. 
 
 
Juhlarahat  lyödään  Suom en  Rahapajalla 
Juhlarahat  valmistetaan usein kullasta t ai hopeasta. Laadultaan juhlarahat  ovat  
t avallisia käyt törahoja parempia, sillä juhlarahat  valmistetaan kiillotetuilla 
leimasimilla. 
 
Suomen ainoa metallirahan valmistaja Suomen Rahapaja valmistaa kaikki suomalaiset  
juhlarahat  Suomen valt iovarainministeriön t ilauksesta. 
Tutustu kaikkiin Suomessa lyötyihin juhlarahoihin Suomen Rahapajan verkkosivuilla 
www.suomenrahapaja.fi    
  

http://www.suomenrahapaja.fi/�
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Suunn it t elukilpailun  säännöt  

Kilpailussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran kuvataidekilpailujen sääntöjä sekä 
seuraavia määräyksiä: 

1. Osallis t ujat  

Kilpailuun voivat  osallistua kaikki Suomessa asuvat  henkilöt .  

2. Juhlarahan  kuvaus 

Juhlaraha lyödään hopeaa sisält ävästä seoksesta. Rahan halkaisija on alle 40  
mm, ja siinä on kulutusreuna. 

3. Kilpailu t yöt  

Kilpailuehdotuksiin tulee sisältyä huolellisest i viimeistellyt  mallit  rahan 
kummastakin puolesta erikseen. Mallien tulee olla t ehty kestävästä 
materiaalista ja värilt ään valkoinen (esim. kipsi). Sivulla 6 esit etään rahan 
mallille asetet t avat  t ekniset  vaat imukset , ja sivulla 7 on kuvat tuna kipsimallin 
mitat . Kilpailijat  voivat  jät t ää myös muuta ehdotustaan valaisevaa materiaalia 
(esim. sanallinen selitys esit etystä aiheesta). 

Malli 

Malliin on sisällytet t ävä seuraavat  yksityiskohdat : 

− t ekst i ’’Tove Jansson 1914- 20 0 1’’ 
− vuosiluku 20 14 
− arvomerkintä " 0 0  EURO"  tai "0 0  € "   
− t ekst i "SUOMI FINLAND"  
− halkaisijalt aan 12 mm kokoinen ympyrä Suomen Rahapajan logoa varten 
− halkaisijalt aan 24 mm kokoinen ympyrä Eurostar-- logoa varten 
− t ait eilijan sukunimen alkukirjain, jonka tulee mallissa olla "A"  

Lisäksi malliin voi sisällyt tää t ait eilijan niin halutessa 12 eurotähteä. 

Rahaan voidaan painaa värikuvio. Tällöin työhön voi liit t ää esim. paperille 
laaditun värillisen luonnoksen tai mainita värien käytöstä erillisessä 
sanallisessa selityksessä. Painotyössä voidaan käyt tää neljää eri väriä. Värit  
voidaan painaa puhtaina väreinä tai rasterina. Värikuvio saa peit t ää 
korkeintaan 50  %  rahan pinta- alasta ja se voidaan tehdä ainoastaan rahan 
toiselle puolelle.  

Kilpailijoiden tulee lisäksi laat ia virallist a asetusta varten mustavalkoinen 
piirroskuva (ns. ’’asetuskuva’’) t ietokoneella t ai mustalla kynällä (kärki n. 0 ,5 
mm) rahan molemmista puolista sit en, et t ä ne ovat  rinnakkain samalla  
A4- kokoisella valkoisella paperiarkilla. Rahan halkaisijan tulee piirroksessa 
olla 12 cm. Arvomerkinnän ’’10  EURO’’ t ai ’’10  € ’’ sisält ävän puolen tulee olla 
arkin oikealla puolella. Piirroksesta tulee käydä ilmi kaikki oleelliset  element it  
ja yksityiskohdat  t eksteineen ilman varjostuksia ns. viivapiirroksena. Sivulla 7 
on esimerkki piirroskuvasta. Piirroskuva ei vaikuta kilpailutyön arvosteluun. 

Piirroskuva 
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4 . Kilpailuehdot ust en  n im eäm inen  ja yht eyst iedot  

Kilpailuehdotukset  on varustet t ava nimimerkillä ja mukaan on liit et t ävä 
samalla tunnuksella varustet tu suljet tu kirjekuori, joka sisält ää t ekijän 
yhteyst iedot  (nimi, osoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpost iosoite). 

5. Muut  säännöt  

Kilpailuehdotukset  eivät  saa olla aikaisemmin julkistet tuja. Jos kilpailu-
ehdotuksessa käytetään aiheena tekijänoikeudenalaisia t eoksia t ai niiden osia, 
tulee kilpailuehdotukseen liit t ää selvitys käytet tyjen teoksien alkuperästä. 

Se tait eilija, jonka ehdotus valit aan toteutet t avaksi, sitoutuu samalla 
viimeistelemään mallit  rahan lyönt ivaat imusten mukaisiksi sekä 
luovut tamaan mallit  ja ehdotukseen liit tyvät  oikeudet  valt iolle.  

Muut  palkitut  kilpailijat  säilyt t ävät  oikeutensa ehdotuksiinsa, mut ta 
luovut tavat  mallit  Suomen Rahapaja Oy:lle ilman eri korvausta. 

Osallistuessaan kilpailuun ehdotuksen jät t äjä samalla hyväksyy tämän 
kilpailuohjelman määräykset . 

6 . Palkinnot  

Kilpailussa jaetaan seuraavat  palkinnot : 

− Ensimmäinen palkinto, toteutet t ava työ: 6 0 0 0  euroa 
− Toinen palkinto:  3 0 0 0  euroa 
− Kolmas palkinto: 2 0 0 0  euroa 

Lisäksi tunnustuspalkintoihin varataan 2 x 1 20 0  euroa. Palkintolautakunta voi 
yksimielisellä päätöksellään jakaa palkintosumman toisinkin.  

Palkintosummat  ovat  saajilleen veronalaista tuloa. 

7. Kilpailuaika 

Kilpailuaika päät tyy 5.12.20 13 klo 16.0 0 , johon mennessä kilpailuehdotukset  
on jätet t ävä Suomen Rahapajalle, Suokallionkuja 4, 0 1740  Vantaa. Post it se 
lähetet t ävien ehdotuksien tulee olla perillä kilpailuajan päät tymiseen 
mennessä.  

Kilpailuehdotuksia otetaan vastaan myös Aalto- yliopiston Taiteiden ja 
suunnit t elun korkeakoulun neuvonnassa, Hämeent ie 135 C, Helsinki 2.-
4.12.20 13 klo 8- 17:0 0 .  

8. Kilpailun  t uomaris t o 

Palkintolautakunnan muodostavat  seuraavat  henkilöt : 

− Juhlarahalautakunta:  
− Tapio Yli- Viikari, professori, Aalto- yliopisto (pj) 
− Marja Kirppu, erityisasiantunt ija, valt iovarainministeriö (varapj) 
− Heikki Malme, FM, taidehistorioitsija  
− Mauri Leht inen, osastopäällikkö, Suomen Pankki  
− Henna Karjalainen, viest intäjohtaja, Suomen Rahapaja Oy  
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− Suomen arkkiteht iliit to SAFA:n nimeämä edustaja   
− Asiantunt ijajäsen 

Palkintolautakunnan sihteeri on Jat ta Nylund Suomen Rahapaja Oy:stä. 

9 . T ulost en  ju lkis t am inen  

Kilpailun tultua ratkaistuksi, tulos julkistetaan ja palkitut  kilpailuehdotukset  
asetetaan näyt teille Suomen Rahapajan näyt telyt ilaan, jossa niihin on 
mahdollista tutustua sopimalla ajankohdasta Jat t a Nylundin kanssa.  

10 . Kilpailu t öiden  palaut us  

Palkit semat ta jääneitä kilpailutöitä säilytetään 2 kk kilpailun päät tymisestä, 
jonka jälkeen ne automaat t isest i hävitetään, mikäli kilpailijat  eivät  ole niit ä 
pyytäneet  palautet tavaksi. Kilpailuehdotusten palautuksesta vastaa 
juhlarahalautakunnan sihteeri Jat t a Nylund 

11. Lisät iedot  

− Suomen Rahapajan pääsuunnit t elija Erkki Vainio 
puh. (0 9) 8943 4351, sähköpost i erkki.vainio@mint .fi) 

− Juhlarahalautakunnan sihteeri Jat t a Nylund 
puh. 0 40  565 0 757, sähköpost i jat t a.nylund@mint .fi 

 
  

mailto:erkki.vainio@mint.fi�
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Hopeisen  juhlarahan  mallin  t ekn iset  vaat imukset  

1. Malli t ehdään kestävästä materiaalista ja sen tulee olla värilt ään valkoinen 
(esim. kipsi). 

2. Mallin halkaisija on n. 20 0  mm. 

3. Rahan kuvio tulee sommitella mallin sisäpuolelle, jonka halkaisija on 
n. 180  mm. 

4. Malliin ei saa t ehdä kynällä merkintöjä. 

5. Kuvion suurin korkeus peruspinnasta on 2,5 mm. Ohuiden koht ien  
(köydet  tms.) korkeus saa kuitenkin olla enintään 0 ,2 kertaa kuvion leveys 
peruspinnasta. 

6 . Molemminpuolista korkeaa kuviota tulisi vält t ää (kat so piirroksessa kohta 
’’Massakeskit tymä’’). 

7. Päästökulma on vähintään 25 astet t a pystysuorasta. 

8. Arvomerkinnän numeroiden ja kirjainten korkeuden tulee olla vähintään 
14 mm. 

9. Kuvioiden rajojen tulee olla selvät . 

10 . Malliin voi halutessaan tehdä kulutusreunan.  

 

Alla olevassa kuvassa mallit  on esit et ty ’’selät  vastakkain’’, jot t a kuvioiden sijaint i 
rahassa olisi havainnollinen. 
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Kipsim allin  mit at  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mallin  viivapiir ros  

 

Esimerkki: ’’Hella W uolijoki ja t asa- arvo’’ - juhlaraha, julkaisuvuosi 20 11,  
nimellisarvo 10  euroa 

 

 

Ympyrän halkaisija 120  mm 

Arvomerkintä 
oikeanpuoleiseen piirrokseen 
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