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RAHA – kerätty ja kätketty –näyttelyn  

tiedotustilaisuus Nautelankosken museossa  

keskiviikkona 29.4. klo 10.00 
 

 
Anttilan aarre palaa Lietoon 
 
Keväällä 1897 Anttilan tilan vuokraajan tytär teki merkittävän löydön: kahden kiven välissä 
oli aarre, noin 900 muinaista hopearahaa sekä muita hopeaesineitä. Hän toimitti löytönsä 
maan omistajalle, joka puolestaan myi sen turkulaiselle hopeasepälle. Löytö ei jäänyt vail-
le julkisuutta ja siitä saatiin tieto myös silloiseen Museovirastoon, Muinaistieteelliseen toi-
mikuntaan. Aarre lunastettiin lopulta valtiolle ja vietiin Helsinkiin, jossa se on ollut yli sata 
vuotta.  
 
Nyt osa aarteesta palaa juurilleen, kun 13 esihistoriallista rahaa asetetaan näytteille osaksi 
uutta rahanäyttelyä. Rahat kuuluvat Suomen Kansallismuseon kokoelmiin ja ne ovat Nau-
telankosken museossa lainassa näyttelyn ajan. 
 

Lauri Nautelan kerätty aarre 
 
Intohimoisena keräilijänä tunnettu Lauri Nautela keräsi elinaikanaan yli 5 000 kolikkoa ja 
useita seteleitä sisältävän rahakokoelman, jonka pohjalta on nyt koottu rahan historiaa 
esittelevä näyttely. Rahan taivalta tarkastellaan sen alkuajoista lähelle tätä päivää. Antiikin 
maailmasta liikkeelle lähtenyt vaihdon väline on saanut monenlaisia ulkoasuja eri aikoina 
ja eri paikoissa. Suomen historiassa raha on kulkenut tiiviisti mukana peilaten poliittisia 
muutoksia. Esillä olevista rahoista vanhimmat ovat 300-luvulta eKr.  
 

Näyttelyn avaa Suomen Kansallismuseon Rahakammion johtaja Tuukka Talvio 
keskiviikkona 29.4. klo 18. Tervetuloa myös avajaistilaisuuteen! 

 
 
Näyttely on esillä Nautelankosken museossa 1.5.2009 – 31.12.2011. 
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Näyttelyn toteutuksesta vastaavat: 
 
Sisältö ja käytännön toteutus:  Leena Viskari, museonjohtaja 
   Elsa Hietala,  tutkija 
   Taru Heinonen, näyttelyavustaja 
   Lea Kuusisto, museoavustaja 
 
Graafinen toteutus:  Matti Villikka 
 
Esinelainat:   Museovirasto 
   Turun yliopisto 
 
Näyttelyrakenteet:  Prafit Oy 
 
 
Näyttely on avoinna museon aukioloaikoina: 
  sunnuntaina 17.5.2009 klo  
  kesällä 3.6.-16.8. ke-su klo 10-18 
  muina aikoina sopimuksesta 
 
Lisätietoja: 
 
Leena Viskari, museonjohtaja  050-5931692, leena.viskari@nautelankoski.net         
Elsa Hietala, tutkija  040-8236344, elsa.hietala@nautelankoski.net  
 


