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Eessõna

Kümme aastat tagasi, 1. jaanuaril 2002 võtsid 12 Euroopa 
Liidu liikmesriiki kasutusele europangatähed ja -mündid. Eurosularaha kasutuselevõtt oli 
seninägematu ettevõtmine, kuid kulges siiski ladusalt. Mõne päeva jooksul lasti ringlusse 
miljardeid pangatähti ja münte. Viimastel aastatel on veel viis ELi liikmesriiki euro kasutusele 
võtnud, seega kasutab ühisraha nüüd juba 17 riiki ja 332 miljonit inimest. Eurost on saanud 
Euroopa sümbol ning europangatähed ja -mündid on muutunud meie igapäevaelu osaks.

Euroala riikide elanikud võivad olla kindlad, et eurosüsteem on täielikult pühendunud 
hinnastabiilsuse säilitamisele keskmise aja jooksul, mis tema määratluse järgi tähendab, et 
inflatsioonimäär peab olema alla 2%, kuid selle lähedal. Alates vääringu kasutuselevõtust 
kolmteist aastat tagasi, s.o 1999. aastal, on euroala aastane inflatsioonimäär püsinudki 
keskmiselt 2% lähedal. Eurosüsteem kannab ka praegusel keerulisel ajal jätkuvalt hoolt 
hinnastabiilsuse kindla ja usaldusväärse kaitse eest.

Mario Draghi Andres Lipstok
Euroopa Keskpanga president Eesti Panga president

 

©
 IM

AG
O E

CO
NO

M
ICA



XXX

4

Sissejuhatus

Lisateavet saab järgmistelt aadressidelt:

European Central Bank

Directorate Communications

Press and Information Division 

Kaiserstrasse 29

60311 Frankfurt am Main

Germany

Tel: +49 69 1344 7455

Faks: +49 69 1344 7401

E-post: info@ecb.europa.eu

www.euro.ecb.europa.eu

Eesti Pank

Viljar Rääsk

Avalike suhete allosakond

Estonia pst 13

15095 Tallinn

Eesti

Tel: +372 668 0745

Faks: +372 668 0954

E-post: viljar.raask@eestipank.ee

www.eestipank.ee

Euroopa Keskpank ja Eesti Pank on koos-
tanud selle pressitutvustuse, et pakkuda 
teavet europangatähtede ja -müntide 
kasutuselevõtu kümnenda aastapäeva 
kohta. Materjalid sisaldavad muu hulgas 
linki EKP veebilehel asuvasse kausta. 
Juurdepääsu võimaldava kasutajanime 
ja koodi saamiseks tuleb allkirjastada 
vastutust piirav klausel. Kaust sisaldab 
pressitutvustusega seotud avatud faile 
n i n g  k õ r g r e s o l u t s i o o n i g a  p i l t e 

europangatähtedest ja -müntidest. 
Samuti on kättesaadavad fotod euro-
sularaha kasutamisest ja europangatäh-
tede tootmist kajastavad videod. Neid 
materjale võib kasutada ainult euroga 
seotud väljaannetes. Asjakohase kasuta-
mise tagamiseks tuleb allkirjastada 
vastutust piirav klausel. Lisaks tuleb 
järgida europangatähtede reprodutsee-
rimiseeskirju.1

Küsimuste korral võtke ühendust 
Euroopa Keskpanga või Eesti Pangaga. 
Euroopa Keskpangast võib ühtlasi saada 
trükiseid, mis tutvustavad EKP ajalugu, 
rolli ja ülesandeid, eurosüsteemi ja 
Euroopa Keskpankade Süsteemi, euro-
süsteemi rahapoliitikat ning pangajäre-
levalvet euroalal ja Euroopa Liidus. 
Samuti on kättesaadavad trükised euro-
pangatähtede ja -müntide ning nende 
turvaelementide kohta.2

1 Europangatähtede reprodutseerimiseeskirjad on kättesaadavad aadressil http://www.ecb.europa.eu/euro/html/reproduction.et.html.
2 Trükiseid saab taotleda või alla laadida aadressilt http://www.ecb.europa.eu/euro/html/materials.et.html.
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Ettevalmistused eurosularahale üleminekuks 2002. aastal

Pangatähtede ja müntide  
kujundus

Pangatähtede ja müntide kavandikon-
kursi kuulutas 1996. aasta veebruaris 
välja EKP eelkäija, Euroopa Rahainstituut. 
Töid hindas žürii, kuhu kuulusid sõltuma-
tud turundus-, kujundus- ja kunstiajaloo 
eksperdid, samuti uuriti avalikkuse arva-
must esitatud kavandite kohta. Kõiki 
tulemusi arvesse võttes valis Euroopa 
Rahainstituudi nõukogu 1996. aasta 
detsembris välja konkursi võidutöö, 
milleks osutusid Viinis asuvas Austria 
keskpangas töötava pangatähtede 
kujundaja Robert Kalina esitatud eskiisid 
teemal „Euroopa ajastud ja stiilid”.

Erinevalt europangatähtedest, mis on 
kõigis euroala riikides ühesugused, ehib 
euromüntide üht külge üleeuroopaline 
ning teist rahvuslik sümboolika. Mündid 
kannavad Euroopa Liidu ühtsuse ideed. 
Müntide ühise külje üleeuroopalise 
kavandikonkursi võitis Luc Luycx Belgia 
kuninglikust rahapajast. Ühisele küljele 
on märgitud ka mündi nimiväärtus.   

Katsetamine ja tootmine

Eurosularahale üleminekul 2002. aasta 
jaanuaris mängis olulist rolli koostöö 
kolmandate osapooltega. See võimal-

das katsetada sularahatöötluses kasuta-
tavaid seadmeid nii riigiti  kui ka 
tsentraliseeritult juba enne sularahale 
üleminekut.

Europangatähtede tootmine algas 1999. 
aasta juulis ja sellega tegeles 15 trüki-
koda kogu Euroopa Liidus. Ühise kvali-
teedijuhtimise süsteemiga tagati kõigi 
europangatähtede vastavus identsetele 
standarditele. 1. jaanuariks 2002 oli 
tollase 12 euroala riigi jaoks esialgse 
varuna trükitud 14,9 miljardit panga-
tähte, millega oleks saanud katta  
15 000 jalgpalliväljaku suuruse ala. 
Kuueteistkümnes Euroopa rahapajas 
vermiti ligikaudu 52 miljardit münti 
koguväärtusega 15,75 miljardit eurot. 
Selleks kulus 250 000 tonni metalli.  

Euro 2002 teabekampaania ja 
sularahale üleminek

Pangatähtede turvaelemente peab 
olema lihtne ära tunda. Seepärast alga-
tas eurosüsteem 2001. aastal Euro 2002 
teabekampaania, mis hõlmas meedia-
kampaaniat 12 euroala riigis3 ning 
keskendus pangatähtedele ja müntidele 
n in g n e n d e tur v a e l e m e ntid e l e . 
Kampaania käigus kutsuti inimesi üles 
kontrollima pangatähtede ehtsust neid 
katsudes, vaadates ja kallutades. Seda 

meetodit, mis töötati välja 2001. aastal 
koos tunnuslausega „EURO – MEIE raha”, 
on kasutatud kõigis europangatähti 
käsitlevates eurosüsteemi teabemater-
jalides.

Vaatamata sellele, et eurosularaha  
kasutuselevõtt oli ulatuslik ettevõtmine, 
kulges see tõrgeteta ning viidi kogu 
euroalal edukalt lõpule 2002. aasta 
veebruari lõpuks. Tegu oli maailma 
ulatuslikema rahavahetusega, mis 
hõlmas nii pangasektorit, sularaha-
veoga tegelevaid ettevõtteid, jaemüü-
ja id  ja  müü giauto maate  kui  k a 
kõnealuste riikide kodanikke. Ettevõt-
mine läks korda tänu varasele ja 
 hoolikale ettevalmistustööle, mida 
tegid kõik osapooled, sealhulgas 
kommertspangad, sularahatöötluses 
kasutatavate seadmete tootjad ja sula-
rahakäitlejad, kes asusid uut vääringut 
k äit lema suure k indlustundega. 
 Võtmetähtsusega oli ka asjaolu, et 
avalikkus tervitas uue vääringu kasutu-
selevõttu.

Riikide endiste vääringute ringlusest 
kõrvaldamine oli küllaltki keeruline üles-
anne, kuid siiski suudeti 1. märtsiks 2002 
käibelt eemaldada rohkem kui 6 miljar-
dit pangatähte ja ligikaudu 30 miljardit 
münti. 

3 Austria, Belgia, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Luksemburg, Madalmaad, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa ja Soome.
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Ülevaade eurosularahale üleminekust riikide kaupa  
aastatel 2002, 2007, 2008, 2009 ja 2011

Riik
Europangatähtede ja 
-müntide kasutusele-

võtt

Endise vääringu kui 
seadusliku  

maksevahendi 
kehtivusaja lõpp

Pangatähtede 
vahetamise tähtaeg

Müntide vahetamise 
tähtaeg

Belgia 01/01/02 28/02/02 tähtajatu 31/12/04

Saksamaa 01/01/02 28/02/02 tähtajatu tähtajatu

Eesti 01/01/11 14/01/11 tähtajatu tähtajatu

Iirimaa 01/01/02 09/02/02 tähtajatu tähtajatu

Kreeka 01/01/02 28/02/02 01/03/12 01/03/04

Hispaania 01/01/02 28/02/02 tähtajatu tähtajatu

Prantsusmaa 01/01/02 17/02/02 17/02/12 17/02/05

Itaalia 01/01/02 28/02/02 28/02/12 28/02/12

Küpros 01/01/08 31/01/08 31/12/17 31/12/09

Luksemburg 01/01/02 28/02/02 tähtajatu 31/12/04

Malta 01/01/08 31/01/08 31/01/18 01/02/10

Madalmaad 01/01/02 28/01/02 01/01/32 01/01/07

Austria 01/01/02 28/02/02 tähtajatu tähtajatu

Portugal 01/01/02 28/02/02 28/02/22 31/12/02

Sloveenia 01/01/07 14/01/07 tähtajatu 31/12/16

Slovakkia 01/01/09 16/01/09 tähtajatu 31/12/13

Soome 01/01/02 28/02/02 29/02/12 29/02/12

2004. aastal liitus Euroopa Liiduga kümme riiki, kellest viis on nüüdseks ühinenud ka euroalaga: Sloveenia (2007), Küpros (2008), 
Malta (2008), Slovakkia (2009) ja Eesti (2011). Kokku on euro kasutusele võtnud 17 Euroopa Liidu riiki.

Kõik ELi riigid peaksid varem või hiljem ühinema rahaliiduga ning võtma kasutusele euro, niipea kui nad on täitnud lähenemiskri-
teeriumid. Erandiks on Taani ja Ühendkuningriik, kellel on õigus ühisraha kasutuselevõtust loobuda.
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Ülevaade eurosularahale üleminekust riikide kaupa  
aastatel 2002, 2007, 2008, 2009 ja 2011

Euroala kaart
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Europangatähed ja -mündid Eestis

Arvestusühikuna võeti euro Euroopas 
kasutusele 1. jaanuaril 1999. Üldsuse 
silmis sai eurost reaalne vääring siiski 
alles 1. jaanuaril 2002, mil 12 Euroopa 
Liidu riigis võeti kasutusele europanga-
tähed ja -mündid.

Eestis võeti euro seadusliku makseva-
hendina kasutusele 1. jaanuaril 2011 
pärast ELi rahandusministrite 2010. aasta 
13. juuli heakskiitvat otsust.

Euro kasutuselevõtuks Eestis toodeti  
44 miljonit pangatähte ja 194 miljonit 
münti. Nendest kogustest piisas esialgse 
nõudluse rahuldamiseks ja Eesti Panga 
varude loomiseks. Kui asetada 44 miljo-
nit pangatähte järjestikku ritta, saaks 
nendega 17 korda katta vahemaa Eesti 
läänepiirist idapiirini.

Euro kasutuselevõtu ettevalmistamiseks 
korraldasid Euroopa Keskpank ja Eesti 
Pank viiekuulise teabekampaania, mis 
hõlmas trükiseid, reklaami meediavälja-
annetes, televisioonis ja avalikes kohta-
des, otsepostitusi ning sularahakäitlejate 
koolitusi. Toimus ka mitu euro kasutuse-
levõttu tähistavat sündmust, kus teiste 
hulgas osalesid EKP president Jean-
Claude Trichet ja Euroopa Komisjoni voli-
nik Olli Rehn.

Loodi ka EKP, Eesti Panga ning avaliku 
sektori ja erasektori organisatsioonide 
ühine partnerlusprogramm, et tagada 
eurot käsitleva teabe õigeaegne edasta-
mine. Seega olid pangad, kauplused, 
sularahaveoga tegelevad ettevõtted ja 
müügiautomaatide võrgustik hästi ette 
valmistatud ning aitasid märkimisväär-

selt kaasa uute pangatähtede ja müntide 
sujuvale kasutuselevõtule.

Eesti euromüntide rahvusliku külje 
kujundus valiti telefonihääletusel  
15. detsembril 2004, võidutöö toetuseks 
laekus 12 482 häält. Eesti euromündid 
kujundas Lembit Lõhmus. Kõigi Eesti 
euromüntide rahvusliku külje kujundus 
on ühesugune – sellel on Eesti kontuur ja 
sõna „Eesti”.

Alates eurosularaha kasutuselevõtust 
2011. aastal on Eesti täieõiguslik euroala 
riik, kes osaleb otsuseid tegevate orga-
nite töös. Näiteks on Eesti Panga presi-
dent Euroopa Keskpanga nõukogu liige 
ja otsuste vastuvõtmine sõltub ka tema 
häälest.
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Pangatähtede tootmine ja ringlus ning võltsingud. Vaade tulevikku

Pangatähtede tootmine

Eurosüsteem teeb lõpliku otsuse, kui 
palju pangatähti igal aastal toodetakse, 
ning jaotab tootmismahud nimiväär-
tuste kaupa euroala riikide keskpankade 
vahel. Seega vastutab iga keskpank 
konkreetse nimiväärtuse aastase kogu-
vajaduse teatava osa tootmise eest. 
Keskpangad toodavad vajaliku hulga 
europangatähti ise või korraldavad 
selleks allhankeid. Keskpank, kelle telli-
musel partii trükiti, on märgistatud tähe 
või riigikoodiga, mis kirjutatakse panga-
tähe seerianumbri ette.4 Trükkimine ise 
võib toimuda mõnes teises riigis. 2011. 
aastal tuli euroala riikide keskpankadel 
toota 6 miljardit pangatähte koguväär-
tusega 171,3 miljardit eurot. 

Europangatähtede ja  
-müntide ringlus

Arvulisi näitajaid
2011.  aas ta  keskel  o l i  r ingluses  
14,2 miljardit pangatähte ja 95,6 miljar-
dit münti koguväärtusega vastavalt  
847 miljardit eurot ja 22,8 miljardit 
eurot. Koguseliselt oli kõige enam 
käibel 50-euroseid pangatähti (39,5%), 
samal ajal kui väärtuse poolest oli 
suurim osakaal 500-eurostel pangatäh-
tedel (34,3%) ja 50-eurostel pangatähte-
del (33%).    

Suundumused pangatähtedega 
varustamisel
2008. aasta oktoobris finantskriisi süve-
nedes kasvas ringlusse lastud europan-
gatähtede, eriti suurema nimiväärtu-
sega pangatähtede arv märkimisväär-
selt. Nimetatud kuul lasti ringlusse kolm 

korda rohkem pangatähti kui aasta 
varem, 2007. aasta oktoobris.

Nõudluse ja pakkumise tasakaalustami-
seks on eurosüsteem loonud nii logisti-
lised kui ka strateegilised pangatähtede 
varud. Logistilistest varudest rahulda-
takse vajadus pangatähtede järele tava-
olukordades ja ka hooajalise suurema 
nõudluse korral. Strateegilisi varusid 
kasutatakse juhul, kui riigi keskpangal 
tekib vajadus mõne nimiväärtuse järele, 
mida ei ole ka teiste keskpankade varu-
des.   

Europangatähtede võltsingud    

2011. aasta esimesel poolel kõrvaldati 
ringlusest kokku 295 553 võltsitud euro-
pangatähte. Ringluses olevate ehtsate 
pangatähtede arvuga (2011. aasta 
esimesel poolel keskmiselt 13,8 miljar-
dit) võrreldes on võltsingute osatähtsus 
jätkuvalt väga väike. Kõige sagedamini 
võltsitakse 20- ja 50-eurost pangatähte. 

Ehkki tänu võltsimist takistavatele 
meetmetele võib euro turvalisuses igati 
kindel olla, kutsub EKP üles olema tähe-
lepanelik ning kontrollima pangatäh-
tede ehtsust EKP veebilehel toodud 
meetodite abil5, pangatähti katsudes, 
vaadates ja kallutades. Alati tuleks kont-
rollida mitut turvaelementi.  

Vaade tulevikku 

Ehkki võltsingute arv on väike, peab 
eurosüsteem olema võltsijatest alati 
sammu võrra ees ja muutma europan-
gatähtede võltsimise veelgi keerulise-
maks. Sellega seoses on EKP nõukogu 
heaks kiitnud otsuse välja töötada ja 
ringlusse lasta europangatähtede teine 
seeria, mis võetakse kasutusele järgmise 
paari aasta jooksul. Uues pangatähtede 
seerias säilitatakse esimese seeria kõige 
olulisemad kujunduselemendid. Euro-
süsteem teavitab avalikkust uute panga-
tähtede kasutuselevõtust aegsasti. 

4 Luksemburgi keskpanga emiteeritavatel europangatähtedel on nende riikide keskpankade tähtkood, kes neid Luksemburgi jaoks toodavad.
5 Vt http://www.ecb.europa.eu/turvaelemendid
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Pangatähtede ja müntide turvaelemendid 

Pangatähtede kujundus  

Europangatähtede esiküljel kujutatud aknad ja väravad 
kannavad Euroopas valitsevat avatuse ja koostöö vaimu. 
Euroopa Liidu lipu kaksteist tähte sümboliseerivad 
Euroopa rahvaste püüdlusi ühtsuse, solidaarsuse ja 
harmoonia poole. Pangatähtede esiküljel on ka EKP 
presidendi allkiri.

Europangatähtede tagaküljel on Euroopa satelliitkujutis 
ja sild, mis sümboliseerib tihedat koostööd Euroopa 
rahvaste vahel ning Euroopa koostööd ülejäänud maail-
maga.

Pangatähtede kujundamisel peeti nõu ka Euroopa Pime-
date Liiduga, et saavutada vaegnägijate jaoks opti-
maalne tulemus. 

Pangatähtede ehtsuse tuvastamine:  
katsu, vaata ja kalluta

120 x 62 mm

127 x 67 mm 

147 x 82 mm

153 x 82 mm 

160 x 82 mm 

Reljeeftrükk
Trükivärv pangatähel on  
kohati tihedam.

1  KATSU

Pangatähe paber
Paber tundub krobeline ja 
tugev.

2  VAATA

Vesimärk
Vesimärgil on õrnalt näha akna 
või värava kujutis ning 
nimiväärtus.

Turvaniit
Nähtavale ilmub tume 
riba.

3  KALLUTA
Muutuva värviga 
nimiväärtus
50-eurosel või suurema 
nimiväärtusega pangatähel 
muutub nimiväärtuse trükivärv 
lillast oliivroheliseks või 
pruuniks.

Kuldne riba
5-, 10- ja 20-eurose pangatähe tagaküljel ilmub nähtavale kuldne riba, 
millel on kujutatud pangatähe nimiväärtus ja euro sümbol (€).

Hologramm 
Nähtavale ilmuvad pangatähe 
nimiväärtus ja euro sümbol (€)  
või akna/värava kujutis.

140 x 77 mm 

1

2 2 3

3

133 x 72 mm 

1

2 2 3
3
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Müntide kujundus ja turvaelemendid

Euromüntidel on ühine külg, kus paikneb Euroopa kaart koos Euroopa Liidu lipu kahe-
teistkümne tähega, ning rahvuslik külg, kus kujutatakse mündi emiteerinud riigi 
rahvuslikke sümboleid või motiive. Kõik euromündid kehtivad seadusliku maksevahen-
dina kogu euroalal.

1- ja 2-eurostel müntidel kasutatakse mitmeid turvaelemente. Võltsimist raskendavad 
näiteks nende kahevärviline kujundus (hõbedane ja kuldne) ning 2-eurose mündi 
servatekst, mis on riigiti erinev. Lisaks muudavad 1- ja 2-eurose mündi valmistamisel 
kasutatud kihttehnoloogia ja müntide erilised magnetilised omadused turvalisemaks 
nende kasutamise müügiautomaatides.

Keskkonnakaalutlused

Keskkonnateadlike institutsioonide ühendusena soovib eurosüsteem kasutada loodus-
ressursse säästlikult, et europangatähtede tootmise ja nendega varustamise käigus 
hoida keskkonda ja kaitsta inimeste tervist. 2003. aastal tehtud hindamise põhjal võib 
öelda, et europangatähtede keskkonnamõju kogu kasutustsükli jooksul võrdub 
sellega, kui iga Euroopa Liidu elanik läbib autoga ühe kilomeetri või jätab 60-vatise 
elektripirni pooleks päevaks põlema. Hiljuti seadis EKP koostöös pangatähtede toot-
mise sektoriga sisse ka eurosüsteemi keskkonnahaldussüsteemi, et edendada oma 
keskkonnaalaste kohustuste täitmist.

Tervisekaitse ja ohutus

Europangatähtedelt on kontrollimisel leitud väheses koguses tavapäraseid baktereid, 
mis on üldjuhul pärit toidukauplustest. Bakterite hulk on siiski nii väike, et need ei 
põhjusta mingeid sümptomeid. Mündid on pangatähtedega võrreldes veelgi puhta-
mad ning pangakaartidelt leiti sama palju baktereid kui sularahalt.

Juba enne europangatähtede kasutuselevõttu 2002. aasta jaanuaris kontrolliti neid 
ägeda suukaudse toksilisuse, nahaärrituste ja genotoksilisuse võimalike riskide suhtes. 
Uuringutulemused kinnitasid, et europangatähed ei ohusta tervist ühelgi eespool 
nimetatud viisil. Lisaks hindas EKP europangatähtede tootmise ja kasutamisega seotud 
üldisi tervise- ja ohutusriske. Näidiste ulatuslikest laboratoorsetest analüüsidest selgus, 
et europangatähtedes ei leidu ohtlikke aineid või nende sisaldus on väga väike ja jääb 
alla piirnormide, mis on õigusaktidega lubatud ka toiduainete ja teiste inimkehaga 
kokkupuutuvate igapäevatoodete puhul. Hiljuti seadis EKP koostöös pangatähtede 
tootmise sektoriga sisse eurosüsteemi keskkonnahaldussüsteemi, et edendada oma 
tervisekaitse- ja ohutusealaste kohustuste täitmist. Keskkonnahaldussüsteem võimal-
dab eurosüsteemil eespool nimetatud tegureid pidevalt jälgida. 

Pangatähtede ja müntide turvaelemendid

1 SENT

1 €

2 €

5 SENTI

2 SENTI

10 SENTI

20 SENTI

50 SENTI 
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Euro kui sümbol

Euroopa Liidul on aja jooksul välja kuju-
nenud mitu sümbolit: lipp, juhtlause 
(„Ühinenud mitmekesisuses”), hümn 
(„Ood rõõmule”), 9. mail tähistatav 
Euroopa päev ning muidugi ühisraha. 
Europangatähtedel ei kujutata Euroopa 
Liidu poliitilist visiooni kajastavaid 
sümboleid, vaid motiive, mis on inspi-
reeritud Euroopa ajaloo seitsme eri 
ajastu arhitektuuristiilidest. Pangatäh-
tedel kujutatutega sarnaseid sildu, 
aknaid ja väravaid võib leida kõikjal 
Euroopas.

Euromüntidel on lisaks ühisele küljele 
ka rahvuslik külg, mis on kantud iga riigi 
rahvuslikest motiividest. Selle kaudu 
aitavad mündid suurendada Euroopa 
Liidu riikide kodanike ühtekuuluvustun-
net.

Ühisraha sümboliseerib ka majandus-
likku ja rahapoliitilist lõimumist, eden-
dades  k aub andus te gev us t  ning 
eelkõige piiriüleseid makseid kaupade 
ja teenuste eest. Euroala kui väga erine-
vaid Euroopa riike koondava liidu 

loomist võib pidada märkimisväärseks 
saavutuseks. Praegu kasutab eurot juba 
rohkem kui 330 miljonit inimest.

Nüüd, mil euro kasutuselevõtust on 
möödunud kümme aastat, on sularaha-
ringlus ja pangatähtede tootmine euro-
süsteemi r i ik ides tänu ühisraha 
olemasolule märgatavalt lihtsam. Ühis-
rahast tulenevad hüved ning ulatusli-
kust ja tihedast koostööst saadud 
kogemused kannavad kindlasti vilja ka 
tulevikus.
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Europangatähtede ja -müntide kasutuselevõtu kümnes aastapäev

Eurosularaha kasutuselevõtu küm-
nenda aastapäeva tähistamiseks korral-
datakse Euroopa Liidus elavatele 
9-12-aastastele nn europõlvkonna  
lastele 1. jaanuarist kuni 31. märtsini 
2012 arvutimängu „Eurojooks” veebi-
võistlus. Võistlus toimub veebilehel  

www.euro.ecb.europa.eu ning osalemi-
seks tuleb mängijal sisestada oma tule-
mus, võistluse kood „2012” ja kehtiv 
e-posti aadress.

Võistluse neli parimat tulemust saanud 
õpilased kutsutakse 2012. aasta mais 
Euroopa Keskpanka „Eurojooksu” võist-
lusele, kus selgitatakse välja Euroopa 
meister. 

Lahtiste uste päev Euroopa Keskpangas

2012. aasta teises kvartalis avab EKP 
külastajatele oma uksed. Huvilistel on 
võimalik tutvuda europangatähtede ja 
-müntide näitusega ning osaleda EKP 
pangatähtede ekspertide juhitavates 
töötubades, et saada rohkem teada 
pangatähtede ja müntide ning nende 
kujunemisloo ja tootmise kohta.

Europangatähtede ja -müntide näituse 
laiendatud versioon avatakse Maini-
äärses Frankfurdis 2012. aasta lõpus. 

Videomaterjalid  
europangatähtede ja -müntide 

kohta       

Europangatähtede ja -müntide esime-
sest kümnendist on valminud lühifilm, 
mis on kättesaadav kahekümne kahes 
Euroopa keeles. Lisaks saab samades 
keeltes vaadata kolme 20-sekundilist 
videoklippi, kus õpetatakse, kuidas 
europangatähti katsudes, vaadates ja 
kallutades kontrollida nende turvaele-
mente. Kõik videod on kättesaadavad 
EKP veebilehel. 

2012. aastaks kavandatakse mitmesuguseid ettevõtmisi, et tähistada europangatähtede ja -müntide kasutuselevõtu kümnendat aastapäeva. 

Eurojooks 
2012 



www.euro.ecb.europa.eu www.eestipank.ee

©
 E

u
ro

p
ea

n
 C

en
tr

al
 B

an
k,

 2
01

1


