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70  rauhan vuotta Euroopassa - juhlarahan 
suunnittelukilpailu 
Suomen valt iovarainministeriön aset tama juhlarahalautakunta järjestää 
valt iovarainministeriön valtuut tamana suunnit t elukilpailun 70  rauhan vuot ta Euroopassa 
- juhlarahan tait eellisen suunnit t elun toteutuksesta. Aiheesta lyödään nimellisarvoilt aan 
10  euron hopeinen juhlaraha.  

70  rauhan vuot ta Euroopassa  

Toisen maailmansodan loppumisesta Euroopassa tulee vuonna 20 15 kuluneeksi 70  vuot ta. 
Sodan päät tymisen jälkeen koko Eurooppa, mukaan lukien voit t ajavalt iot , olivat  
poliit t isessa, t aloudellisessa ja yhteiskunnallisessa kriisissä. Sota oli vaat inut  kymmeniä 
miljoonia ihmishenkiä, suurkaupungit  oli pommitet tu maan tasalle, miljoonia ihmisiä oli 
jäänyt  kodit tomaksi ja infrast ruktuuri, t eollisuus ja maatalous olivat  kärsineet  
suunnat tomia tuhoja. Euroopan jälleenrakennust a vauhdit t ivat  valt ioiden yhteinen tahto 
pysyväst i lopet taa naapurimaiden väliset  jatkuvat  ja tuhoista sodat  sekä Yhdysvaltojen 
tarjoama taloudellinen ja t ekninen Marshall- apu.   
 
Toisen maailmansodan jälkeen Länsi- Euroopan valt iot  alkoivat  rakentaa oikeusvalt ioit a, 
jotka perustuivat  ihmisoikeuksille, demokrat ialle, t asavertaisuudelle, laillisuusperiaat teelle 
ja monen keskeiselle yht eistyölle ja päätöksenteolle. Yhdistyneet  kansakunnat  (YK) 
perustet t iin kansakunt ien yhteistyöjärjestöksi, jonka tavoit t eena oli suojella maailmaa 
uusilt a sodilt a ja Euroopan maat  perust ivat  erilaisia yhteistyöjärjestöjä, jotka seuraavina 
vuosikymmeninä joht ivat  Euroopan yhdentymiseen ja lopulta vuonna 1992 Euroopan 
Unionin perustamiseen. Vuonna 20 12 Euroopan Unionille myönnet t iin Nobelin 
rauhanpalkinto. Kiitospuheessaan Eurooppa- neuvoston puheenjohtaja Herman Van 
Rompuy sanoi näin: ’’ Unionin on pidet tävä lupauksensa rauhan säilyt tämisestä. Uskon, 
et t ä se on yhä unioinin t ärkein t ehtävä.’’   
 
Hollant ilainen filosofi, Baruch Spinoza on 160 0 - luvulla määrit ellyt  rauhan seuraavast i: 
’’Rauha ei ole vain sodan vastakohta vaan se on hyve, mielent ila, valmius 
hyväntahtoisuuteen, luot tamukseen ja oikeudenmukaisuuteen.’’  Tämä määritelmä pätee 
edelleen ja on jälleen ajankohtaisempi kuin pitkään aikaan.  
 
70  rauhan vuot ta Euroopassa juhlaraha kuuluu Europa Star ohjelmaan ja aiheesta 
julkaistaan juhlarahat  useissa Euroopan maissa.  
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Lähteet :  ht tp:/ / europa.eu/ about - eu/ eu- history/ index_fi.htm 
  ht tp:/ / europa.eu/ rapid/ press- release_SPEECH- 12- 930 _fi.htm 
  ht tp:/ / fi.wikipedia.org/ wiki/ Toinen_maailmansota 
  www.yk.fi   
 

 
 
 
Juhlaraha --  suomalaisen arvon välit t äjä 
Juhlarahat  ovat  kauniit a lahjoja, suomalaisia arvoja välit t äviä muistoja ja ajastaan 
kertovia keräilykohteita. Juhlarahat  välit t ävät  suomalaisia arvoja, sillä juhlarahat  
lyödään merkit t ävien suomalaisten henkilöiden tai t apahtumien kunniaksi.  
 
Jokaisesta suomalaisesta juhlarahasta julkaistaan virallinen asetus. Asetuksen myötä 
juhlarahat  saavat  virallisen asemansa eli nimellisarvonsa, mikä tekee kaikista 
juhlarahoista laillisia maksuvälineitä Suomessa.  
 
Juhlarahojen myynt ihinnat  ovat  yleensä korkeampia kuin niiden nimellisarvot . 
Vaikka juhlarahat  ovat  laillisia maksuvälineitä, ne eivät  ole käyt törahoja eikä niit ä 
sit en ole t arkoitet tu käytet täväksi maksuliikenteessä. 
 
 
Juhlarahat  lyödään  Suom en  Rahapajalla 
Juhlarahat  valmistetaan usein kullasta t ai hopeast a. Laadultaan juhlarahat  ovat  
t avallisia käyt törahoja parempia, sillä juhlarahat  valmistetaan kiillotetuilla 
leimasimilla. 
 
Suomen ainoa metallirahan valmistaja Suomen Rahapaja valmistaa kaikki suomalaiset  
juhlarahat  Suomen valt iovarainministeriön t ilauksesta. 
Tutustu kaikkiin Suomessa lyötyihin juhlarahoihin Suomen Rahapajan verkkosivuilla 
www.suomenrahapaja.fi    
  

http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_fi.htm�
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-930_fi.htm�
http://fi.wikipedia.org/wiki/Toinen_maailmansota�
http://www.yk.fi/�
http://www.suomenrahapaja.fi/�
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Suunn it t elukilpailun  säännöt  

Kilpailussa noudatetaan tässä asiakirjassa mainit tuja suunnit t elukilpailun 
sääntöjä sekä soveltuvin osin Suomen Taiteilijaseuran kuvataidekilpailujen 
sääntöjä. Mahdollisissa rist iriit at ilanteissa noudatetaan tässä asiakirjassa 
mainit tuja suunnit t elukilpailun sääntöjä.   

1. Osallis t ujat  

Kilpailuun voivat  osallistua kaikki Suomessa asuvat  henkilöt .  

2. Juhlarahan  kuvaus 

Juhlarahasta lyödään nimellisarvoltaan 10  euron hopearaha.  

Juhlaraha lyödään 50 0  promillea hopeaa sisält ävästä seoksesta. Rahan 
halkaisija on 28,5 mm ja siinä on kulutusreuna.  

3. Kilpailu t yöt  

Kilpailuehdotuksiin tulee sisältyä huolellisest i viimeistellyt  mallit  rahan 
kummastakin puolesta erikseen. Mallien tulee olla t ehty kestävästä 
materiaalista ja värilt ään valkoinen (esim. kipsi). Sivulla 6 esit etään rahan 
mallille asetet t avat  t ekniset  vaat imukset , ja sivulla 7 on kuvat tuna kipsimallin 
mitat . Kilpailijat  voivat  jät t ää myös muuta ehdotustaan valaisevaa materiaalia 
(esim. sanallinen selitys esit etystä aiheesta). 

Malli 

Malliin on sisällytet t ävä seuraavat  yksityiskohdat : 

− t ekst i ’’70  rauhan vuot ta’’ ’’70  år av fred’’ 
− vuosiluku 20 15 
− arvomerkintä " 10  EURO"  tai "10  € "   
− t ekst i "SUOMI FINLAND"  
− halkaisijalt aan 12 mm kokoinen ympyrä Suomen Rahapajan logoa varten 
− halkaisijalt aan 24 mm kokoinen ympyrä Europa Star-- logoa varten 
− t ait eilijan sukunimen alkukirjain, jonka tulee mallissa olla "A"  

Lisäksi malliin voi sisällyt tää t ait eilijan niin halutessa 12 eurotähteä. 

Euroopan parlament in ja neuvoston asetuksen mukaisest i juhlarahoissa ei saa 
käyt tää kuvia, jotka ovat  samanlaisia kuin euromääräisissä käyt törahoissa.  

Vaikka juhlarahojen aiheet  juontavat  historiasta, juhlarahat  ovat  oman aikansa 
tuot teit a ja t eosten tulee olla t ekijänsä it senäisiä t aideteoksia.   

Kilpailijoiden tulee lisäksi laat ia virallist a asetusta varten mustavalkoinen 
piirroskuva (ns. ’’asetuskuva’’) t ietokoneella t ai mustalla kynällä (kärki n. 0 ,5 
mm) rahan molemmista puolista sit en, et t ä ne ovat  rinnakkain samalla  
A4- kokoisella valkoisella paperiarkilla. Rahan halkaisijan tulee piirroksessa 
olla 12 cm. Arvomerkinnän ’’10  EURO’’ t ai ’’10  € ’’ sisält ävän puolen tulee olla 
arkin oikealla puolella. Piirroksesta tulee käydä ilmi kaikki oleelliset  element it  

Piirroskuva 
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ja yksityiskohdat  t eksteineen ilman varjostuksia ns. viivapiirroksena. Sivulla 7 
on esimerkki piirroskuvasta. Piirroskuva ei vaikuta kilpailutyön arvosteluun. 

4 . Kilpailuehdot ust en  n im eäm inen  ja yht eyst iedot  

Kilpailuehdotukset  on varustet t ava nimimerkillä ja mukaan on liit et t ävä 
samalla tunnuksella varustet tu suljet tu kirjekuori, joka sisält ää t ekijän 
yhteyst iedot  (nimi, osoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpost iosoite). 

5. Muut  säännöt  

Kilpailuehdotukset  eivät  saa olla aikaisemmin julkistet tuja. Jos kilpailu-
ehdotuksessa käytetään aiheena tekijänoikeudenalaisia t eoksia t ai niiden osia, 
tulee kilpailuehdotukseen liit t ää selvitys käytet tyjen teoksien alkuperästä 
sekä todistus siit ä, et t ä t eoksen käytölle on lupa. Kilpailuehdotuksen tekijä 
vastaa it se mahdollisista t ekijänoikeusmaksuista.  

Se t ait eilija, jonka ehdotus valit aan toteutet t avaksi, sitoutuu samalla 
viimeistelemään mallit  rahan lyönt ivaat imusten mukaisiksi sekä 
luovut tamaan mallit  ja ehdotukseen liit tyvät  oikeudet  valt iolle.  

Muut  palkitut  kilpailijat  säilyt t ävät  oikeutensa ehdotuksiinsa, mut ta 
luovut tavat  mallit  Suomen Rahapaja Oy:lle ilman eri korvausta. 

Osallistuessaan kilpailuun ehdotuksen jät t äjä samalla hyväksyy tämän 
kilpailuohjelman määräykset . 

6 . Palkinnot  

Kilpailussa jaetaan seuraavat  palkinnot : 

− Ensimmäinen palkinto, toteutet t ava työ: 6 0 0 0  euroa 
− Toinen palkinto:  3 0 0 0  euroa 
− Kolmas palkinto: 2 0 0 0  euroa 

Lisäksi tunnustuspalkintoihin varataan 2 x 1 20 0  euroa. Palkintolautakunta voi 
yksimielisellä päätöksellään jakaa palkintosumman toisinkin.  

Palkintosummat  ovat  saajilleen veronalaista tuloa. 

7. Kilpailuaika 

Kilpailuaika päät tyy perjantaina 16.1.20 15 klo 16.0 0 , johon mennessä 
kilpailuehdotukset  on toimitet t ava Suomen Rahapaja Oy:n toimistolle 
Suokallionkuja 4 , 0 1740  Vantaa. Työt  voi toimit taa joko post it se t ai tuoda 
pääovelle, jossa niit ä otetaan vastaan arkipäivisin klo 8:0 0 - 16:0 0 .  

8. Kilpailun  t uomaris t o 

Palkintolautakunnan muodostavat  seuraavat  henkilöt : 

− Juhlarahalautakunta:  
− Tapio Yli- Viikari, professori, Aalto- yliopisto (pj) 
− Marja Kirppu, erityisasiantunt ija, valt iovarainministeriö (varapj) 
− Heikki Malme, t aidehistorioit sija, FM 
− Päivi Heikkinen, osastopäällikkö, Suomen Pankki  
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− Henna Karjalainen, viest intäjohtaja, Suomen Rahapaja Oy  
− Taiteilijajärjestön nimeämä edustaja   
− Asiantunt ijajäsen 

Palkintolautakunnan sihteeri on Jat ta Nylund Suomen Rahapaja Oy:stä. 

9 . T ulost en  ju lkis t am inen  

Kilpailun tultua ratkaistuksi, tulos julkistetaan ja palkitut  kilpailuehdotukset  
ovat  nähtävissä Suomen Rahapaja Oy:n toimistolla arkisin klo 8- 17:0 0 . 
Vierailusta tulee ilmoit t aa etukäteen jat t a.nylund@mint .fi ja vierailijan tulee 
esit t ää henkilöllisyystodistus saapuessaan.  

10 . Kilpailu t öiden  palaut us  

11. Palkit semat ta jääneitä kilpailutöitä säilytetään 2 kk kilpailun päät tymisestä, 
jonka jälkeen ne automaat t isest i hävitetään, mikäli kilpailijat  eivät  ole niit ä 
noutaneet  Suomen Rahapajalta. Kilpailuehdotusten noutamisesta tulee sopia 
etukäteen juhlarahalautakunnan sihteerin Jat t a Nylundin kanssa.  

12. Lisät iedot  

− Suomen Rahapajan pääsuunnit t elija Erkki Vainio 
puh. (0 9) 8943 4351, sähköpost i erkki.vainio@mint .fi) 

− Juhlarahalautakunnan sihteeri Jat t a Nylund  
puh. (0 9) 894 31, sähköpost i jat t a.nylund@mint .fi 
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Hopeisen  juhlarahan  mallin  t ekn iset  vaat imukset  

1. Malli t ehdään kestävästä materiaalista ja sen tulee olla värilt ään valkoinen 
(esim. kipsi). 

2. Mallin halkaisija on n. 20 0  mm. 

3. Rahan kuvio tulee sommitella mallin sisäpuolelle, jonka halkaisija on 
n. 180  mm. 

4. Malliin ei saa t ehdä kynällä merkintöjä. 

5. Kuvion suurin korkeus peruspinnasta on 2,5 mm. Ohuiden koht ien  
(köydet  tms.) korkeus saa kuitenkin olla enintään 0 ,2 kertaa kuvion leveys 
peruspinnasta. 

6 . Molemminpuolist a korkeaa kuviota tulisi vält t ää (kat so piirroksessa kohta 
’’Massakeskit tymä’’). 

7. Päästökulma on vähintään 25 astet t a pystysuorasta. 

8. Arvomerkinnän numeroiden ja kirjainten korkeuden tulee olla vähintään 
14 mm. 

9. Kuvioiden rajojen tulee olla selvät . 

10 . Malliin voi halutessaan tehdä kulutusreunan.  

 

Alla olevassa kuvassa mallit  on esit et ty ’’selät  vastakkain’’, jot t a kuvioiden sijaint i 
rahassa olisi havainnollinen. 
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Kipsim allin  mit at  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mallin  viivapiir ros  

 

Esimerkki: ’’Hella W uolijoki ja t asa- arvo’’ - juhlaraha, julkaisuvuosi 20 11,  
nimellisarvo 10  euroa 

 

 

Ympyrän halkaisija 120  mm 

Arvomerkintä 
oikeanpuoleiseen piirrokseen 


	70 rauhan vuotta Euroopassa
	Juhlaraha – suomalaisen arvon välittäjä
	Suunnittelukilpailun säännöt
	Hopeisen juhlarahan mallin tekniset vaatimukset
	Kipsimallin mitat
	Mallin viivapiirros

