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 Suomen Mitalitaiteen Kilta – Gillet för Medaljkonst i Finland ry. 
 

Toimintakertomus vuodelta 2021 
 
Suomen Mitalitaiteen Kilta (Kilta) perustettiin vuonna 1965 edistämään mitalitaidetta maassamme. Se toimii 
taiteilijoiden, tutkijoiden, keräilijöiden ja muiden alasta kiinnostuneiden, valmistajien sekä instituutioiden yhdys-
siteenä. Kilta tukee mitalin tekijöitä, tutkimusta ja julkaisutoimintaa sekä antaa asiantuntija-apua mitalitaitee-
seen liittyvissä kysymyksissä.  
Killan suojelija on Tasavallan presidentti Sauli Niinistö. 
 
YLEISTÄ 
Killan vuoden 2021 toimintaa vaikeutti edelleen COVID-19 eli koronaviruspandemia.  
Killan suunnitellut vierailut ja pienet näyttelyt peruttiin. Kevätkokous siirrettiin pidettäväksi syyskokouksen yh-
teydessä. 
Mitalitaiteen vuosikilpailu järjestettiin yhteistyössä Tampereen taidemuseon kanssa..  
 
Killan toiminnan painopisteitä olivat   

• Mitalitaiteen vuosikirja 2020 

• Mitalitaiteen vuosikilpailu 

• Kansainvälinen toiminta 
 
MITALIEN TUOTTAMINEN 

• Mitalitaiteen Killan vuosimitali 2021: Eristetty 
Mitalitaiteen vuosikilpailun voitti taiteen opiskelija Teemu Virtanen ehdotuksellaan Eristetty. 
Voittanut ehdotus toteutettiin vuoden 2021 vuosimitalina.  
Mitalista ja kilpailusta kerrotaan tarkemmin Mitalitaiteen vuosikirjassa. 
 

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

• FIDEM 
FIDEM XXXVI Tokyo 2020-kongressi järjestettiin 1.12. – 4.12.2021 hybriditapahtumana.  
Avajaistapahtuma ja mitalinäyttely (Hyakudan Kaidan galleria, Hotelli Gajoen 1.12.-16.12.2021 ) olivat 
avoimia Japanissa pysyvästi asuville. Mukana oli Killan lähettämänä mitalit 12 suomalaistaiteilijalta. 
Avajaiset ja kokoukset striimattiin suorana ja luennot olivat nauhoitettuja.  
Tokion kongressijärjestäjä jatkoi luentojen ja muiden tapahtumien katseluaikaa 28.2.2022 saakka. 

 
TIEDOTUS JA TOIMINTA 

• Jäsenkirjeet  
Killan jäsenet saivat vuoden aikana kaksi jäsenkirjettä. Jäsenkirjeet lähetettiin sähköpostitse niille, jotka 
olivat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa. 
 

• Mitalitaiteen vuosikirja  
Mitalitaiteen vuosikirja 2020 ilmestyi keväällä 2021. Syksyllä aloitettiin seuraavan niteen aineiston ko-
koaminen. Mitalitaiteen vuosikirja 2021 ilmestyy keväällä 2022. Vuosikirjan toimituskuntaan ovat kuulu-
neet Outi Järvinen, Tapio Suominen ja Marjut Villanueva. 

 

• Muu tiedotustoiminta ja neuvonta 
Kilta pyrkii lisäämään mitalitaiteen näkyvyyttä eri yhteyksissä, ja antaa tarvittaessa asiantuntijaneuvon-
taa mm. kokoelmien hoidossa, tiedonhankinnassa sekä mitalien tuottamisessa. Vuoden 2021 aikana tar-
jottiin tietopalveluita, paitsi kotimaisille, myös ulkomaisille suomalaisesta mitalitaiteesta kiinnostuneille.  
 
 

• Killan kotisivut ja verkkogalleria 
Killan kotisivut (www.mitalitaide.fi) kertovat mm. mitalitaiteesta, Killan toiminnasta ja jäsenistöstä sekä 
mitalitaiteen koti- ja ulkomaisista tapahtumista. Kotisivujen Kilpailut-sivulla voi tutustua mm. 

http://www.mitalitaide.fi/
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vuosimitalikilpailun A- ja B-luokan ehdotuksiin. Killan kotisivut uudistettiin toimintavuoden aikana. 
 
 

• Mitalitaiteen Killan kokoukset 
Killan sääntömääräinen kevätkokous siirrettiin koronan aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi 
pidettäväksi syyskokouksen yhteydessä. Kevät- ja syyskokous pidettiin 2.11.2021 ravintola Toverissa 
Helsingissä. Kokoukseen oli mahdollistua osallistua myös etäyhteydellä. Kokoukseen osallistui paikan 
päällä 16 Killan jäsentä ja seuralaista sekä etäyhteydellä yksi jäsen. 

o Sääntömääräisessä kevätkokouksessa hyväksyttiin Killan Tilinpäätös vuodelta 2020.  
o Killan sääntömääräisessä syyskokouksessa vahvistettiin vuoden 2022 talousarvio ja toiminta-

suunnitelma. Jäsenmaksut pidettiin entisellään. 
Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Marjut Villanueva ja Hanna Talasmäki.  
Hallitukseen valittiin kaudelle 2022−2024 FM Marjut Villanueva ja  
TkT, arkkitehti Anssi Joutsiniemi. 
Hallituksessa jatkavat puheenjohtaja FM Outi Järvinen (erovuorossa 2022), sosiaalineuvos 

Mauri Sompa (erov. 2022), kuvanveistäjä Maria Hopia (erov. 2023), FL Tapio Suominen 

(erov. 2023) ja kuvanveistäjä Juha Welling (erov. 2023) 
 

• Näyttelyt 
o Rovaniemen näyttelyhanke (2022–2023) 

Killan näyttelyhanke kansainvälisestä mitalinäyttelystä yhteistyössä Rovaniemen taidemuseon 
kanssa on edelleen kehityksen alla. 

o Mitalinäyttely Vantaalla Galleria K, Tikkurila 
Kilta on tehnyt esityksen Galleria K:lle mitalinäyttelystä alkuvuodesta 2023  
 

 
KILLAN JÄSENISTÖ, HALLINTO JA TALOUS 

• Jäsenistö 
Killan jäsenmäärä jakautui vuoden 2021 aikana seuraavasti: 
n. 56 % on taiteilijoita, 33 % henkilöjäseniä sekä 11 % järjestö- ja kannattajajäseniä. 
Killan kannattajajäsenet olivat vuonna 2020 Hollming Oy, Conficap Oy, Eversheds Asianajotoimisto Oy, 
K. A. Rasmussen Oy. 
 
Killan uudeksi kunniajäseneksi kutsuttiin varatuomari Aimo Linkosalmi. 
Killan muut kunniajäsenet ovat kuvanveistäjä Erkki Kannosto, taiteilija Mauno Honkanen,  
FM Veikko Löyttyniemi, FT Gunnel Sievers, FM Ilkka Voionmaa sekä FL Tapio Suominen. 
Vuoden 2021 aikana keskuudestamme poistuivat Killan pitkäaikaiset jäsenet,  
kuvanveistäjä Voitto Kantokorpi ja kuvataitelija Seija Rusko. 
 

• Hallitus 
Killan hallituksen puheenjohtajana vuonna 2021 toimi FM Outi Järvinen ja varapuheenjohtajana kuvan-
veistäjä Juha Welling. Hallituksen muut jäsenet olivat sosiaalineuvos Mauri Sompa, 
FM, tutkija Marjut Villanueva, FL Tapio Suominen, kuvataiteilija Juha Welling sekä FM Hanna Talasmäki. 
Hallituksen ulkopuolisena varainhoitajana toimi ekonomi Mikko Timisjärvi. Hallitus kokoontui vuoden 
2021 aikana kuusi kertaa Teams-etäyhteydellä. 
 

• Edustukset 
o FIDEM (Fédération Internationale de la Medaille) 

o FIDEM delegate / delegaatti / Suomi: FL Tapio Suominen, varalla FM Marjut Villanueva 
o Consultative Committee / neuvoa antava toimikunta: FM Ilkka Voionmaa 
o Executive Committee / johtokunta: Tapio Suominen 
o Auditor / tilintarkastaja: ekonomi Mikko Timisjärvi 

 
o J. Sanford Saltus Award 
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Killan kunniajäsen ja entinen puheenjohtaja, FT Gunnel Sievers on jäsenenä komiteassa, joka 
ehdottaa palkittavia valintatoimikunnalle  J. Sanford Saltus Awardin saajaksi. Palkinnon myöntää 
American Numismatic Society (ANS). 

 

• Mitalitaiteen edistämissäätiö 
Ekonomi Mikko Timisjärvi (pj) FM Hannele Savioja 
Museonjohtaja Taina Myllyharju FT Gunnel Sievers 
 

• Killan talous 
Killan taloustilanne kiristyi toimintavuonna ja tulos oli tappiollinen. Kiristymiseen vaikutti kertaluontoi-
nen kuluerä, Killan verkkosivujen uudistus. 
Killan toiminnantarkastajana oli vuonna 2021 varatuomari Aimo Linkosalmi, ja varatarkastajana ekonomi 
Klaus Selinheimo.  
Killan talous perustuu jäsenmaksuihin, avustuksiin sekä toimintavuoden aikana erilaisista hankkeista 
saatuihin tuloihin. Jäsenmaksutulot kattavat lähinnä juoksevat kulut niin, että mitalitaiteen vuosikilpai-
luun, vuosimitalien valmistukseen, julkaisuihin ja mitalitaiteen edistämiseksi tarkoitettujen erillishank-
keiden rahoitus on hankittava muilla tavoin hallituksen toimenpitein.  
 

• Mitalihuutokauppa 
Vuoden 2021 aikana Killan jäsen Aimo Linkosalmi järjesti kolme kirjallista mitalihuutokauppaa.  
Mitalien provisiotuotosta tulee osuus Killalle. Mitalien ohella huutokaupoissa oli tarjolla ja myytiin mita-
likirjallisuutta ja rahoja. Huutokauppojen luettelot olivat esillä Killan kotisivulla sekä Numismaatikko-leh-
dessä. 
 

• Toimitilat ja osoitteet 
Killan toimitilat olivat vuonna 2021 edelleen vuokratiloissa osoitteessa Koroistentie 5 A, Helsinki.  
Killan postiosoite on PL 311, 00101 Helsinki. 
Killan sihteerin sähköpostiosoite on mitalikilta@gmail.com, varainhoitajan  
talous.mitalikilta@gmail.com  ja puheenjohtajan puheenjohtaja.mitalikilta@gmail.com.  
Killan kotisivun osoite www.mitalitaide.fi. 
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