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J
oensuulainen taiteilija ja numismaatikko Timo 
Ruotsalainen halusi osoittaa kunnioituksensa it-
senäiselle 100-vuotiaalle Suomelle luomalla Suo-
men vaakunan innoittamana leijonapatsaan suo-
malaisista kolikoista. Massiivinen urosleijona on 

jalustoineen kolme metriä korkea ja painaa 850 kiloa, jos-
ta rahojen osuus on yli 600 kiloa. Patsaassa ovat edustet-
tuna kaikki itsenäisyyden ajan kolikkomallit ja valmistuk-
seen on käytetty 358 000 kolikkoa, joista jokainen on lii-
mattu erikseen. Patsas sisältää 80 eri kolikkomallia, jotka 
ovat olleet sadan vuoden aikana käytössä markka- ja eu-
roaikana. Leijonapatsas oli näytillä Suomen 100-vuotis-
päivän jälkeen joensuulaisessa ostoskeskuksessa muta-
man kuukauden ajan, minkä jälkeen se on ollut Suomen 
kiertueella vuoden 2018 loppuun saakka. Timo Ruotsalai-
nen pääsi Suomen leijona -nimisellä teoksellaan heinä-
kuussa 2018 Guinnessin ennätystenkirjaan maailman suu-
rimman kolikkopatsaan tekijänä. 

Kolikkovyöry synnytti kaksi patsasta 

Timo Ruotsalainen toi viime vuonna kolikkopatsassuun-
nitelmansa julkisuuteen muutamissa lehdissä. Se sai ai-
kaan lahjoitusten vyöryn, ja kolikkolähetyksiä saapui yk-
sityishenkilöiltä, yrityksiltä, numismaatikoilta sekä alan 
erikoisliikkeiltä. 

Posti toi yhtenä päivänä kymmeniä kiloja ja toisena päi-
vänä saattoi tulla yksi kolikko, Timo Ruotsalainen kertoo.

Kolikoita tuli lopulta niin paljon, että Ruotsalainen 
päätti tehdä toisenkin leijonapatsaan. Urosleijona sai rin-
nalleen diaransa kanssa keimailevan puolison.

Pelkästään urosleijonassa on 1600 kerrosta puolentois-
ta millin paksuisia kolikoita. Patsaissa on yhteensä yli 700 
000 kolikkoa, jokaikinen erikseen liimattuna ja värien yk-
sityiskohdat huolellisesti harkittuna. Työhön meni aikaa 
yli 1000 tuntia. Patsaat saavat erikoisen värityksensä ko-
likkojen erilaisista materiaaleista. Itsenäisyyden aikana 

on ollut käytössä ainakin kupari-, alumiini-, pronssi-, ho-
pea-, nikkeli-, rauta- ja kultakolikoita. 

Silmät kultarahoista

Arvokkaimmat rahat on liimattu urosleijonan silmiksi. 
Urosleijona katselee uteliasta yleisöä 100 markan kulta-
kolikolla vuodelta 1926 ja 100 euron kultakolikolla vuo-
delta 2002. Numismaatikoiden arvion mukaan kultamar-
kan keräilyarvo on tällä hetkellä 1000 euroa ja kultaisen 
eurokolikon arvo 250 euroa. Kolikoita on kussakin pat-
saassa noin 10 000 euron nimellisarvosta.

Leijonaperhe kasvaa

 
Timo Ruotsalaisella on vielä paloa jatkaa kolikkopatsai-
den luomistyötä. Kolikoita on edelleenkin niin paljon jäl-
jellä, että todennäköisesti tulossa on pentuleijonia, Ruot-
salainen paljastaa. Sitä ennen uros- ja naarasleijonapat-
saat kuitenkin todennäköisesti kaupataan. Leijonapatsai-
den saavuttama julkisuus on yllättänyt Timo Ruotsalaisen 
ja antanut paljon virtaa luomistyöhön. 

Maailman suurin 
kolikkopatsas 

Suomen kunniaksi


