Vuosien 1955-1963 setelit ja kolikot
Suomen kolikot vuosina
1962-1963
Suomessa toteutettiin rahanuudistus
vuonna 1963. Tällöin kolikoista tiputettiin
kaksi nollaa pois.

Tarkemmassa vertailussa vuoden 1962
20 markkaa ja vuoden 1963 20 penniä.
Seuraavassa kuvassa on koko vuoden
1963 kolikkosarja kuvattuna molemmilta
puolilta.
Rahat ovat lähinnä 1970- ja 1980- luvuilta. Kolikkosarja oli käytössä vuoteen 1993
jolloin tehtiin vielä 1 mk:n kolikkoa.

Malli 1955- 1957

Malli 1963

Vuonna 1955 tehtiin alla olevan kaltaiset 100 mk ja 500
mk. Niistä kuitenkin luovuttiin seteleiden sekaantumisvaaran vuoksi.

Vuoden 1963 setelit kuvattuna molemmilta puolilta.

Kaikki vuosina 1955 ja 1957 tehdyt setelit kuvattuna
molemmilta puolilta.

Kuvasta voi havaita, miten 5 markan kolikko muuttui 5 pennin rahaksi.
Alla olevassa kuvassa on vertailtavissa
kolikkosarja 1960- luvun lopusta ja vuodelta 1963. 1 ja 5 markan materiaali vaihtui
niklatusta raudasta kupariksi. Muuten rahametallit pysyivät samoina. Hopeinen
100 mk ei juuri kiertänyt.

Vuosien 1955-1963 setelit
Vuoden 1946 lopulla Suomen Pankki julisti
kilpailun luonnosten saamiseksi uusille setelityypeille. Kilpailun voitti Tapio Wirkkala. Kahdeksan vuotta kilpailusta, helmikuussa 1955 hyväksyttiin setelien mallipiirustukset. Seteleiden koko tuli olemaan
142mm x 69 mm. Kuva-aiheiksi oli jo aiemmin määrätty 10 000 mk J.V. Snellman,
5000 mk K.J. Stålberg ja 1000 mk J.K. Paasikivi.
Vastaanotto uusille seteleille oli aluksi
kielteinen. Arkkitehti Eliel Saarisen luomista vuoden 1922- 1945 setelisarjasta siirtyminen keskenään samankokoisiin ja harmaasävyisiin seteleihin aiheutti paljon vas-

tustusta. Eriarvoisia seteleitä ei kyetty
erottamaan toisistaan. Erityisesti 100 ja
500 markan setelit sekaantuivat. Tämän
vuoksi kiisteltyjen seteleiden värisävyjä
uudistettiin. Vuonna 1956 uudistettiin 500
mk ja vuonna 1957 100 mk.
Vuonna 1963 toteutetussa rahanuudistuksessa seteleiden ulkoasua uudistettiin
jonkin verran. Rahayksiköistä pudotettiin
kaksi nollaa pois.
Setelistöä uudistettiin myös 1960-luvun
lopulla ja 1970- luvulla jonkin verran
uusien painolaattojen Litt A ja Litt B
myötä.

Viimeisimpänä mallin 1955- 1963 setelinä oli kierrossa 5 mk Litt B, joka poistui
1980- luvun puolenvälin paikkeilla.
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Perustettu maaliskuussa 1962

10 markkasta on olemassa
ilman litt-versio ja litt A:lla
varustettu seteli. Alemmassa
setelissä on myös tähti. Tähdellä merkitty seteli on lisätty
setelinippuun korvaamaan
viallista seteliä. Tähtisetelit
ovat haluttuja ja jonkin
verran arvokkaampia kuin
tavalliset setelit.
50 markkasta on kolme erilaista; ilman Litt ja Litt A
sekä Litt B.

100 markan seteliä on 2 erilaista. Ilman Litt-merkintää ja
Litt A.

