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Suomen Pankki avaa elokuussa rahamuseon
Suomen Pankki avaa 26. elokuuta 2003 Helsingissä rahamuseon. Vaikka museo kertoo rahan ja maailman
neljänneksi vanhimman keskuspankin – Suomen Pankin – historiasta, sen pääasiallinen tehtävä on auttaa
ymmärtämään rahatalouden nykyisyyttä. Museon pääteemoja ovat erityisesti rahapolitiikka ja keskuspankin
rooli rahatalouden vartijana. Nämä aiheet koetaan usein vaikeiksi. Sen vuoksi rahamuseon tavoitteena on käsitellä niitä helppotajuisesti ja havainnollisesti. Kävijät pääsevät itsekin kokeilemaan taitojaan keskuspankkiireina. Museossa voi pelata vaikkapa rahapolitiikkapeliä, vastata tietovisaan tai kokeilla, miten eri tavaroiden hinnat ovat kehittyneet 1860-luvun jälkeen.
Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) jäsen. Se palvelee kaikkia suomalaisia. Myös omien talousasioidensa hoidossa yleisön on hyvä tuntea euroalueen yhteistä
rahapolitiikkaa ja tietää Suomen Pankin roolista sen harjoittamisessa. Museo toimii näyteikkunana Suomen
Pankin nykypäivään ja toimintaan EKPJ:ssä.
Suomen Pankin rahamuseo jakaantuu kolmeen osaan. Rahapolitiikkaa, keskuspankin toimintaa ja rahatalouden ilmiöitä esittelevä keskusaukio on museon sydän. Historiaosio käsittelee rahan ja rahapolitiikan
kehitystä meillä ja muualla. Setelit ja setelitaide -osio keskittyy setelitaiteeseen ja
-taiteilijoihin. Lisäksi museossa on vaihtuvia näyttelyitä. Ensimmäisen teemana on ”Maa, joka maksoi velkansa”. Se esittelee Yhdysvaltain Suomi-aiheisia uutisia ja pilapiirroksia 1930-luvulta. Suomi oli tuolloin
ainoa maa, joka maksoi takaisin kaikki sota- ja jälleenrakennuslainansa Yhdysvalloille.
Rahamuseo sijaitsee Suomen Pankin naapurissa, Helsingin tuomiokirkon kivijalassa, osoitteessa
Snellmaninkatu 2. Sen on suunnitellut arkkitehtitoimisto Juhani Pallasmaa Ky. Rakennuksen peruskorjaus
sekä museotilan vaatimat muutokset maksavat noin 1,2 miljoonaa ja näyttelyn sisältö noin 0,9 miljoonaa euroa.
Rahamuseo on avoinna tiistaista perjantaihin klo 12–19 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo 11–16.
Maanantaisin se on kiinni. Ryhmille järjestetään opastuskierroksia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Museossa on myös pieni kahvila ja museomyymälä. Museoon on vapaa pääsy.
Rahamuseon verkkosivut on avattu osoitteessa www.rahamuseo.fi. Sivuilta löytyy lisätietoa ja lehdistöaineistoa, joka sisältää valokuvia sekä yleisimpiä kysymyksiä vastauksineen (FAQ). Sivuja täydennetään kesän aikana, ja loppukesästä verkossa voi jo pelata rahapolitiikkapeliä.
Rahamuseon avajaiset ja niihin liittyvä lehdistötilaisuus järjestetään perjantaina 22.8.2003. Toimittajat ja kuvausryhmät ovat tervetulleita seuraamaan myös rahamuseon rakentamisvaiheita kesän
aikana. Lisätietoja voi kysyä ja tapaamisesta sopia seuraavien henkilöiden kanssa:
Rahamuseon intendentti Jaakko Koskentola, puh. (09) 183 2981, jaakko.koskentola@bof.fi.
Arkistotutkija Vappu Ikonen, puh. (09) 183 2578, vappu.ikonen@bof.fi
Tiedotuspäällikkö Antti Juusela, puh. (09) 183 2632, antti.juusela@bof.fi
Tiedottaja Heli-Kirsti Airisniemi, puh. (09) 183 2680, heli-kirsti.airisniemi@bof.fi.
Johtokunnassa rahamuseosta vastaa pankinjohtaja Sinikka Salo. Myös häntä on mahdollista haastatella
13.7.2003 asti sekä 18.8.2003 alkaen, puh. (09) 183 2003.

