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Snellman ja Suomen markka -näyttely Suomen Pankin
rahamuseossa
Suomen Pankin rahamuseon uusi vaihtuva näyttely Snellman ja Suomen markka avataan tiistaina
10.1.2006 klo 11.00. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 200 vuotta J. V. Snellmanin syntymästä ja 125 vuotta hänen kuolemastaan. Näyttelyn avaa pankinjohtaja Sinikka Salo. Näyttely on esillä vuoden 2006 loppuun asti.
Näyttelyssä keskitytään Suomen Pankin ja J. V. Snellmanin kohtaamiseen vuosina 1863–1868, kun
Snellman toimi valtiovaraintoimituskunnan päällikkönä. Tässä virassa hänen merkittävin saavutuksensa
oli Suomen rahaolojen vakauttaminen. Suomi oli saanut oman rahayksikön, markan, vuonna 1860.
Markan arvo oli kuitenkin sidottu paperiruplaan, jonka arvo heittelehti. J. V. Snellman vei loppuun
edeltäjänsä Fabian Langenskiöldin työn sitoessaan markan arvon hopeaan vuonna 1865 ja vakauttaessaan siten rahan arvon. Sama tavoite – rahan arvon vakauttaminen – oli tärkein motiivi myös seuraavassa rahauudistuksessa eli euron käyttöönotossa noin 130 vuotta myöhemmin.
Näyttelyn ovat suunnitelleet tutkija Vappu Ikonen ja johtokunnan neuvonantaja Juha Tarkka Suomen
Pankista. Visuaalisesta ulkoasusta vastaa arkkitehti Teemu Taskinen arkkitehtitoimisto Juhani Pallasmaa Ky:stä.
Suomen Pankki kunnioittaa J.V. Snellmanin juhlavuotta myös julkistamalla fil. maist. Mari Tossavaisen
laatiman kirjasen "Suhteissa suurempaa voimaa – J. V. Snellmanin muistomerkki". Teoksessaan Tossavainen kuvaa J. V. Snellmanin muistomerkkihankkeen ympärillä käytyä mielipiteiden vaihtoa, muistomerkkikilpailua sekä heräävän kansallishengen innoittamaa keskustelua Suomen historiasta ja sen
merkkimiehistä.
Suomen Pankkia vartioiva J.V. Snellmanin patsas paljastettiin juhlallisin menoin, jota kuvattiin seuraavasti: "Toukokuun 12. päivänä 1923 koko Helsinki oli juhlaliputettu, osakuntien edustajat lippuineen
sekä kadettikomppania olivat ryhmittyneet puoliympyrään patsaan taakse. Säätytalon portailla olivat
laulukuorot sekä varsinaiset kutsuvieraat. Tässä joukossa oli diplomaattikunnan, virkamiehistön, upseeriston jäseniä sekä kansanedustajia, tieteen, taiteen sekä julkisen sanan edustajia." Suomen Pankin päärakennuksen edessä oleva patsas konservoitiin juhlakuntoon kesällä 2005.
Suomen Pankin rahamuseo sijaitsee Helsingin Kruununhaassa osoitteessa Snellmaninkatu 2. Rahamuseon perusnäyttelyssä esitellään rahan ja rahapolitiikan historiaa, keskuspankin toimintaa eurojärjestelmässä ja rahatalouden ilmiöitä sekä suomalaista setelitaidetta. Museossa on useita multimedioita, joiden
avulla voi tutustua rahan maailmaan interaktiivisesti.
Tarkempaa tietoa ja kuvia rahamuseosta on osoitteessa www.rahamuseo.fi. Lisätietoja näyttelystä ja
museosta antaa intendentti Jaakko Koskentola, puh. 010 831 2981.

