
Kuka muuttuu seteliksi ja stadioniksi? 

 

Pienenä tyttönä sain käteeni uuden 20 markan setelin, jonka etupuolelle oli piirretty kirjailija Väinö 

Linnan kasvot. Ihmettelin sitä, miksi kirjailijan silmälasit näyttivät niin tummilta. Oliko Linnalle 

piirretty aurinkolasit päähän? Setelin kääntöpuoli kuvasi Tammerkosken yläjuoksua ja Finlaysonin 

kutomoa, jotka olivat Linnan aikuiselämän tärkeää elämänpiiriä. Tuolloin en vielä tiennyt mitään 

Urjalasta ja siitä, miten Väinö Linna paikkakuntaan kytkeytyy. Myöhemmin tämäkin historia on 

tullut minulle enemmänkin kuin tutuksi. 

             Vanhat muistot suomalaisista markka-ajan seteleistä tulvahtivat mieleeni siksi, että 

ruotsalaisissa sanomalehdissä on puhuttu viime päivät Ruotsin rahauudistuksesta. Niin setelit kuin 

kolikotkin ovat uudistumassa syksyksi 2015. 

Uusissa yhden, kahden, viiden ja kymmenen kruunun kolikoissa saadaan ihastella 

kuningas Kaarle Kustaan ylvästä fasadia hiuskiehkuroineen. Kaikkiin kolikkoihin on lisätty teksti: 

”Carl XVI Gustaf – Sveriges konung”. Poissa on aiempi pitkäaikainen traditio, jossa kolikkoon oli 

präntätty kuninkaan fasadin lisäksi iskulause. Kaarle Kustaalla se on ollut ”För Sverige i tiden” – 

Ruotsin puolesta ajassa. Motto on korostanut kuninkaan kaavoihin kangistumattomuutta. 

 Ruotsin rahauudistuksessa on otettu huomioon tasa-arvoaspekti. Naisia ja miehiä on 

saman verran seteleitä komistamassa. Oman setelinsä saavat kirjailija Astrid Lindgren, näyttelijä 

Greta Garbo, oopperalaulaja Birgit Nilsson, elokuvaohjaaja Ingmar Bergman, kirjailija-säveltäjä 

Evert Taube ja diplomaatti Dag Hammarskjöld. Heistä viisi ensin mainittua ovat olleet viimeisen 

vuosisadan aikana ruotsalaisen kulttuurin voimahahmoja, Hammarskjöld Nobel-rauhanpalkittu 

diplomaatti, jonka kuolemasta käydään edelleen jatkuvaa keskustelua ruotsalaisessa mediassa. 

Ammuttiinko hänen koneensa alas vai miksi se putosi? 

 Mitä ihmisen täytyy tehdä, jotta hän pääsee antamaan nimensä kadulle tai stadionille 

tai kasvonsa setelille? Ehkä moni asia on sattumasta kiinni. Suomalaisia paikannimiä tutkailleet 

ovat varmasti havainneet, että usein juuri menestyneiden taiteilijoiden ja yleisesti arvostettujen 

poliitikkojen muistoa on haluttu kunnioittaa nimistössä. Helsingin pääkatuna on Mannerheimintie, 

Kuopiossa ja Jyväskylässä voi kulkea Minna Canthin katua, Lapinlahdella on Juhani Ahon tie. 

Onpa Sotkamossa – Veikko Huovisen pitäjässä – nimetty tie korpifilosofi Konsta Pylkkäsen 

mukaan. 

 Stadionin mittaiseksi ihmiseksi voi olla vaikea päästä. Joskus saadun arvonimen voi 

menettää. Historia tuntee tällaisiakin tapauksia. Maailmansotien historiaa lukeneet muistavat 

Stalingradin ja Leningradin. Nykyisin nuo kaksi kaupunkia tunnetaan nimillä Volgograd ja St. 

Petersburg, suomalaisittain Pietari. 

Vuonna 2013 Volgogradin asukkaiden kerrottiin päättäneen, että maineikkaan 

johtajan nimeä kantanutta nimeä Stalingrad voidaan käyttää toukokuussa viiden päivän ajan 

Voitonpäivän – liittoutuneiden voittoa toisessa maailmansodassa juhlistavan päivän – tienoilla. On 

siis selvää, että nimistössä piilee politiikkaa. Ei ole välttämättä yhdentekevää, minkä nimisiä kadut, 

kaupungit tai stadionit ovat tai kenen kasvoja setelit kantavat. 
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