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Suomessa juhlarahoja on lyöty vuosista 
1951 ja 1952 lähtien, jolloin lyötiin Helsin-
gin Olympialaisten kunniaksi maailman 
olympiahistorian ensimmäinen juhlaraha.

”Proof” –tekniikalla saadaan hieno peili-
pinta kolikkoon. Lisäksi valmistus tapah-
tuu yksittäin käsiteltynä. Proof-laatuiset 
ovatkin selvästi kalliimpia kuin tavalliset 
juhlarahat.

Vuosina 1995 ja 1999 löytiin kymmenen 
markan kolikosta tavallisen käyttörahan li-
säksi juhlalyönnit. Molemmista kolikoista 
oli sekä perusmetalliset että kultahopea-
seoksiset juhlalyönnit. 

Suuri osa juhlarahoista liittyy tällaisiin ai-
hepiireihin

Parhaillaan on julkistettu viiden euron 
maakuntarahoja, arvopuolella Suomen his-
torialliset vaakunat, taustalla kyseisen 
maakunnan käsityöaiheita. Näitä on saata-
villa postikonttoreista nimellishintaan.

Näiden kultahopea–kolikkojen arvot liik-
kuvat 1 000-3 000 euron välillä. Arvome-
tallien lisäksi hinta nousee pienen lyönti-
määrän vuoksi.

Hyväkuntoisen 1951 lyönnin arvo on 
noin 400 euron paikkeilla, kun varsinaisen 
olympiavuoden lyönnin arvo liikkuu 30 eu-
rossa. Ero johtuu vuoden 1951 pienestä 
lyöntimäärästä.

Vuoden 1952 suuri, yli puolen miljoonan 
kappaleen lyöntimäärä, johtui ajatuksesta, 
että kolikkoa käytettäisiin rahaliikenteessä 
kuten muitakin käyttörahoja. Käytännössä 
kolikosta tuli heti keräilyesine, johon on 
myös kansainvälistä kiinnostusta.

Kultaiset ja kultahopea–seoksiset juhla-
rahat ovat uudempi ilmiö, niitä on lyöty 
vuodesta 1992 alkaen markkamääräisinä 
7 kpl ja euromääräisinä 10 kpl, hinnat noin 
300 eurosta ylöspäin. Kultaa näissä koli-
koissa on yleensä 5-10 grammaa.

”Sen johdosta, että huhtikuun 4. päivänä 
1960 on kulunut sata vuotta sen keisarilli-
sen manifestin antamisesta, jolla Suomi sai 
oman rahan, lyödään vuoden 1960 aikana 
tuhannen markan arvoinen vaihtoraha.”

Juhlarahat

Teksti: Juha Vuorio
Kuvat: www.suomenrahapaja.fi ja www.kolikot.com

Suomen markka 100 
vuotta

Tiede, taide, urheilu ja 
kulttuuri

Kultaisia juhlaeuroja

Kuva-aiheena J. V. Snellman

Itsenäisyys 80 vuotta, 50 rauhan vuotta ja viimeinen
markka

Suomi EU:n jäseneksi               

Suomen EU puheenjohtajuus

Tavallinen lyönti (lyöntimäärä 15 000 kpl)

Kirkon ”Riemuvuosi” juhlaraha peilipintaisena 
proof-lyöntinä (lyöntimäärä 3 000 kpl)

Lapset ja luovuus Minna Canth

Pohjanmaa ja tervanpolttoa tervahaudassa

Helene Schjerfbeck

Eero Saarinen A.I. Virtanen

Paavo Nurmi

Muumit Suomenlinna

Ensimmäinen 
kultaeuro

Itsenäisyys 
90 vuotta

Suomalainen 
raha 150 vuotta

Albert Edelfelt
Porvoon 

valtiopäivät

Suomen 
Pankki 200 

vuotta

Tekniikan kehittyesssä on joihinkin koli-
koihin lisätty värillisiä yksityiskohtia:


