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SUOMEN MITALITAITEEN KILTA
20 toiminnan vuotta
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TYÖTÄ JA SAAVUTUKSIA
Kaksikymmentä vuotta ihmisen elämäntien
alussa saattavat hänet lapsuuden vuosista
täysikäisyyteen. Onko yhdistysten laita sa
moin? Suomen Mitalitaiteen Kilta täyttää nyt
nuo kaksikymmentä vuottaan; mikä on sen
tila?
Killan täyttäessä kymmenen vuotta 1975 halli
tuksen silloinen puheenjohtaja Edwin Törmälä
juhlanäyttelyluettelon esipuheessa loi katsauk
sen Killan syntyhetkiin, sen toiminnan pää
määriin ja siihenastisiin saavutuksiin. Tällä
kerralla ei näihin asioihin tarvitse puuttua esi
puheessa, sillä kaikki tuo on nyt koottu erityi
seksi historiikiksi. On katsottu, että tällaiseen
kirjaanviemiseen on sekä aineistoa että aihet
ta. Historiikissa on yksien kansien väliin tal
lennettu merkittävimmät vaiheet Killan kaksi
kymmenvuotiselta taipaleelta. Kirjan välittä
mistä tosiasioista voi itsekukin tehdä omat
johtopäätöksensä Killan merkityksestä Suo
men mitalitaiteelle. Kannattaa siis uusien jä
senten tutustua historiikin sivuilta Killan toi
mintaan ja merkitykseen, ja vanhojen verestää
muistojaan.
Edwin Törmätä saattoi esipuheessaan todeta
Killan olevan voimakkaassa kasvuvaiheessa

ja tässä arviossaan hän oli oikeassa. Jäsen
määrä on likipitäen kaksinkertaistunut ja toi
minta muutenkin niin vilkastunut, että hallituk
sen jäsenet ja toimihenkilöt ovat aika ajoin to
dellisessa helteessä. Yhä jatkuvan kasvun en
teiksi lienee lupa tulkita myös ne uudet haas
teet ja toimintaideat, jotka odottavat hallitusta
nyt käsillä olevien juhlien jälkeen. Mitalitaiteen
edistämiseksi on vanhojen koeteltujen keino
jen lisäksi löydettävä myös uusia. Ja näyttää
siltä, että niitä löytyy.
Käsissänne oleva historiikki niin kuin Killan
20-vuotisjuhlanäyttelykin ovat tulosta monien
uhrautuvasta työstä. Killan koko muukin toi
minta on mahdollista vain jäsenten, taiteilijoi
den, yksityisten kannattajien sekä Opetusmi
nisteriön toimeliaisuuden ja tuen turvin. Olkaa
sydämellisesti kiitetyt kaikki te mitalien tekijät,
taiteilijat, lyöjät ja valajat, kaikki yksityiset mita
litaiteen ystävät ja viralliset tahot! Aivan erityi
sesti olkoon kiitetty historiikin tekijä Leena
Passi, jonka työ Suomen modernin mitalitai
teen tutkijana on perustavanlaatuista.
Arvo Aho
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TEKIJÄLTÄ
"Vapaan kuvanveiston ohella suomalainen
mitalitaide on noussut 1960-luvulla uuteen
kukoistukseen siinä määrin, että Suomi lienee
nykyään mitalitaiteen johtavia maita. Tämä on
tapahtunut mm. vuonn'a 1965 perustetun Suo
men Mitalitaiteen Killan aktiivisen toiminnan
ansiosta."
Yllä oleva lainaus herätti silloisessa taidehis
torian opiskelijassa halun selvittää mikä mita
litaide? mikä Kilta? Tulokseksi muodostui yh
teistyö, jonka aikana on syntynyt laudaturse
minaariesitelmä, pro gradu -työ ja nyt käsillä
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oleva historiikki - ja kaikki samasta, kiinnos
tavasta aiheesta: mitalitaiteesta.
Erityisen kiitoksen tässä yhteydessä ansaitse
vat agronomi Mikko Kallio ja kanslianeuvos
Jouko Voionmaa, Killan edellinen puheenjoh
taja-yleissihteeri -kaksikko samoin kuin ny
kyiset puheenjohtaja Dl Arvo Aho ja yleissih
teeri FM likka Voionmaa.
Toivon Killan historiikin täyttävän sille asetetut
tavoitteet.
Siikaisissa tammikuussa 1985
Leena Passi

PERUSTAMISEN AIKAAN

Eila Hiltunen 1957

Kutsu Suomen Mitalitaiteen Killan perusta
vaan kokoukseen lähetettiin maaliskuun vii
meisenä päivänä 1965 ja allekirjoittajina olivat
Suomen Kuvanveistäjäliiton puheenjohtaja
Johan Finne, Suomen Numismaattisen Yhdis
tyksen puheenjohtaja Aarre Vuorjoki, radio
kemian prof�ssori Jorma K. Miettinen ja Suo
men Kansallismuseon rahakammion inten
dentti Jouko Voionmaa. Kutsu postitettiin Mae
cenas-killan ja Taidegrafiikan ostorenkaan
jäsenille sekä mitalien valmistajien edustajille.
Tapahtumaa olivat edeltäneet monet laajat
keskustelut silloisen rahakammion intenden
tin ja Suomen Numismaattisen Yhdistyksen
sihteerin Jouko Voionmaan työhuoneessa.
Paikalla oli usein numismaatikkoja, mitalien
keräilijöitä tai kuvanveistäjiä.
Yhdistyksen perustamiselle oli olemassa ai
van ilmeisesti "ajan tilaus": oli keräilijöitä, mi
talien tilaajia ja valmistajia sekä ennen kaik
kea oli taiteilijoita, joilla oli valmiuksia tuoda
uusia tuulia mitalitaiteeseen. Tuolloin vallinnut
vapautumisen ja muutoksen henki ulottui
muista taiteista mitaleihin saakka. Esimerkiksi
sopii kuvanveistäjä Eila Hiltusen vuonna 1957
Ilmari Kiannosta muovailema teos, jossa taitei
lija on hyljännyt pitkään käytetyt perinteiset
symbolit ja luonut omaperäise n ilmaisunsa,
jonka viestin katsoja ymmärtää.
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Lisäksi useat alan harrastajat tiesivät, että mi
talitaiteen · ystävien yhdistyksiä oli muissa
maissa. Kansainvälinen Mitalillitto oli perus
tettu jo vuonna 1936 ja Jouko Voionmaa oli
edustanut liitossa Suomea vuodesta 1953 al
kaen. He tiesivät myös, että vaikka maassam
me valmistettiin mitaleita, nämä olivat pää
asiassa tilattuja ja lyötyjä. Monikaan taiteilija
ei ollut muovaillut valettuja mitaleita menes
tyksekkään Gerda Qvistimme (1883-1957) li
säksi.
Killan perustajien toimia · kuvaa seuraavasti
ote Killan pitkäaikaisen yleissihteerin Jouko
Voionmaan laatimasta ensimmäisestä vuosi
kertomuksesta:
- - Keskusteltuaan yhdistyksen edelly
tyksistä Suomen Numismaattisen Yhdis
tyksen ja kuvanveistäjien edustajain kans
sa hän (professori Jorma K. Miettinen) kut
sui maaliskuun lopulla 1985 kotiinsa neu
vottelemaan kuvanveistäjät Eila Hiltusen,
Johan Finnen, Pekka Kontion ja Nina Ter
non sekä lehtori Aarre Vuorjoen ja maisteri
Jouko Voionmaan. Prof. Miettisen laatimaa
sääntöluonnosta käsiteltiin ja keskusteltiin
yhdistyksen tarkoitusperistä ja toiminnan
laadusta. Kaikki läsnäolijat kannattivat yksi
mielisesti yhdistyksen perustamista. - Perustamisvaihe. Taidehallissa 13.4.1965
pidetyssä kokouksessa kannatettiin killan
perustamista yksimielisesti. Läsnä oli 21
henkilöä; kokouksessa pidettiin kolme
alustavaa puheenvuoroa: kuvanveistäjä
Johan Finne esitti kuvanveistäjäin näkö
kannan, lehtori Aarre Vuorjoki, Suomen
Numismaattisen Yhdistyk$en puheenjohta
ja, puhui numismaatikkojen puolesta ja
professori Jorma K. Miettinen selosti perus
tettavan killan tarkoitusta. Kokouksessa
käytettiin 16 muutakin puheenvuoroa. Siinä
asetettiin viisijäseninen toimikunta sääntö
jen laatimista ja killan varsinaista perusta
mista varten. Siihen valittiin professori Jor
ma K. Miettinen, kuvanveistäjät Eila Hiltu
nen, Kauko Räsänen ja Johan Finne sekä
intendentti Jouko Voionmaa, viimeksimai
nittu kokoonkutsujaksi. - 8

Kuvatussa huhtikuun kokouksessa olivat läs
nä pöytäkirjan mukaan mitalitaiteen ystävät
Jorma K. Miettinen, Anna-Liisa Laitakari, Aar
ne Laitakari, Klaus Selinheimo, Aarre Vuorjoki,
Kauko Räsänen, Pekka Kontio, Raimo Heino,
Leonid Söderman, Nina Terno, Viljo Savikurki,
Aimo Tukiainen, Jussi Koivusalo, Terho Sakki,
Arno Viljanen, Eila Hiltunen, Lauri Viljanen,
Aarno Aho, Kaarlo Koroma, Johan Finne ja
Jouko Voionmaa.
Vielä toinenkin katkelma Killan ensimmäisestä
vuosikertomuksesta:
Varsinaiseen perustavaan kokoukseen lä
hetettiin 28.4. päivätty kutsu ja tähän liitet
tiin lomake, jonka täyttämällä saattoi liittyä
killan jäseneksi. Kokouksessa 11.5. oli läs
nä 37 henkilöä. Sen puheenjohtajana toimi
professori Jorma K. Miettinen. Kokoukses
$a vahvistettiin killan perustaminen. Sään
tötoimikunnan ehdotus hyväksyttiin eräin
korjauksin ja lisäyksin. - Oikeusministeriö
hyväksyi killan merkittäväksi yhdistysrekis
teriin 1.6.1965 sekä vahvisti korjatun sään
töehdotuksen.
Killan ensimmäiseen hallitukseen tulivat vali
tuiksi mainitussa toukokuun kokouksessa
prof. Jorma K. Miettinen puheenjohtajaksi,
kuvanveistäjä Johan Finne varapuheenjohta
jaksi, varatuomari Edwin Törmälä varainhoita
jaksi, intendentti Jouko Voionmaa yleissihtee
riksi, kuvanveistäjä Pekka Kontio, dosentti
Martti Salmi sekä Kuvanveistäjäliiton edustaji
na Heikki Nieminen ja Terho Sakki. Tilintar
kastajiksi valittiin prof. Jouko Hautala ja ku
vanveistäjä Harry Kivijärvi. Näin oli saatu pe-:
rustetuksi Suomen Mitalitaiteen Kilta ja koo
tuksi sen ·ensimmäinen hallitus, joka ryhtyi
toimiin mielessään vuosikertomuksesta luet
tava ajatus "ylimpänä tavoitteena on Suomen
mitalitaiteen jatkuva uusiutuminen ja kehittä
minen".
Ensimmäisen toimintavuoden lopussa voitiin
kirjata jäsenmääräksi jo 74, joista museoita oli
yhdeksän, taiteilijajäseniä 20 sekä keräilijä- ja
tukijäseniä 43. Kannattajajäseniksi olivat il
moittautuneet Kansallis-Osake-Pankki ja Kul
tateollisuus Oy.

Terho Sakki 1982

Raimo Heino 1972

Terho Sakki 1976

Killan jäsenmäärä on kasvanut jatkuvasti.
Suurin määrällinen lisäys tapahtui vuosien
1973 ja 1974 aikana, jolloin Helsingissä järjes
tetty kansainvälinen FIDEM -näyttely ja kong
ressi herättivät kiinnostusta Kiltaa ja mitalitai
detta kohtaan. Vuoden 1984 lopulla ilmesty
neen uusitun jäsenluettelon mukaan jäseniä
on 306, joista kannattajajäseniä 17 ja taiteilija
jäseniä 55.
Killan perustamisen yhtenä lähtökohtana oli
vat ne puutteet, jotka mitalitaiteen parissa toi
mineet tunsivat; Suomesta puuttui lähes koko
naan valettu mitalitaide, mitalit olivat virallisia
ja tilattuja. Mitalitaiteesta tiedettiin hyvin vähän
ja Killan perustajat pitivätkin tärkeänä asialli
sen tiedon levittämistä alalta. He halusivat
myös luoda yhdistyksen, jolla olisi mahdolli
suus tukea taiteilijoita etenkin valettujen ja ta
loudellisesti epävarmojen mitalitöiden valmis
tamisessa. Killan perustajien tavoitteena oli
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myös valetun mitalin ja mitalitaiteen kohotta
minen oikeaan arvoonsa eräänä pienoistai�
teen muotona. Heidän ajatuksissaan olivat
lisäksi näyttelytoiminta ja kansainvälinen yh
teistyö mitalitaiteen kehittämisen ja tukemisen
hengessä. Perustajajäsenet pitivät tärkeänä
sitä, että alan harrastajilla - niin keräilijöillä,
valmistajilla kuin taiteilijoillakin - olisi mah
dollisuus monipuoliseen vuorovaikutukseen.
Killan perustajien johtoajatuksena oli, että
koko TULEVA TOIMINTA KOITUISI MITALI
TAITEEN PARHAAKSI.
Killan perustajat kokosivat edellä mainittujen
seikkojen pohjalta toimintaansa määrittelevät
säännöt (ks. liite 5), joiden eri kohdista voi lu
kea kaiken sen mihin Suomen Mitalitaiteen
Kilta - Gillet för Medaljkonst i Finland r.y.
pyrkii. Kilta perustettiin aatteelliseksi yhdistyk
seksi alalle, jolla tuntui olevan eri osapuolten
välisenä yhdyssiteenä toimivien aktiivisten
henkilöiden tarvetta.

TAVOITTEET JA TOIMINTA
Killan sääntöjen toisen ja kolmannen pykälän
mukaan voi esittää lyhyesti, että yhdistyksen
tarkoituksena on
- edistää ja tukea Suomen mitalitaidetta
- toimia mitalitaiteilijoiden, mitalin tilaajien, mitalin valmistajien, mitalinkerääjien, taidemu
seoiden ja muiden vastaavien laitosten sekä
mitalitaiteen tukijoiden välisenä yhdyssitee
nä

- valmistuttaa mitaleja, harjoittaa kokous-, jul
kaisu-, esitelmä-, tiedotus-, näyttely-, kilpai
lu- ja muuta vastaavanlaista toimintaa
- ylläpitää alaan liittyviä kokoelmia, luetteloita,
arkistoja ja kirjastoa
- antaa asiantuntija-apua
- myöntää apurahoja
- jakaa ansiomitalin ja
- perustaa tarvittaessa toimintansa turvaamiseksi rahastoja.

NEUVONTA JA TIEDOTUS
Neuvonta eli konsultointi tuli kuulumaan Kil
lan toimintaan perustamisvuodesta alkaen;
olihan alan tietämyksen vähäisyys todettu.
Konsultointiin liittyi kaiken mitalitaiteeseen
kuuluvan tiedon levittäminen. Niinpä Kilta on
antanut ja antaa edelleen tietoja mitalin tilaa
misesta, valmistamisesta, jakelusta ja keräi
lystä.
Tilaaja voi tiedustella Killalta mitalin tuottami
sen vaihtoehtoja ja kustannuksia. Tilaajalle
esitellään mitalin valmistustavat ja erilaiset
mahdollisuudet mitalin tilaamiseen. Tämän
jälkeen tilaaja voi kääntyä suoraan haluaman
sa taiteilijan puoleen tai järjestää joko kutsu
tai avoimen kilpailun, jolloin useammalla tai
teilijalla on tilaisuus esittää mitaliehdotuk
sensa.
Aatteensa mukaisesti Kilta on muistuttanut
aina myös valetun mitalin tilaamisen mahdolli
suudesta, ja peruskokoelmansa avulla Kilta
voi esitellä monipuolisesti erilaisia mitaleita,
mitalityylejä ja taiteilijoita.

Killan tavoite neuvontatyössä on ollut hyväta
soisen mitalitaiteen edistäminen ja taiteilijan
luomisvapauden lisääminen tilaustöissä. Pe
rustajajäsenethän olivat havainneet puu.tteita
juuri taiteilijan vapaudessa toteuttaa omaa
näkemystään tilaustyössä. Toiminnan alkuai
koina annettiin taiteilijoille tietoja myös tekijän
oikeuskysymyksistä, joista usein esiintyi epä
tietoisuutta.
Neuvontatyön ja mitalitietouden levittämisen
yksi osa on ollut myös erilaisten aloitteiden
teko mitaleiden aikaansaamiseksi. Killan jä
seniä on ollut mukana lukuisissa mitalitoimi
kunnissa ja palkintolautakunnissa, joista mai
nittakoon Kalevalan 150-vuotismitalikilpailun
palkintolautakunta. Kilpailun järjesti Kalevalan
juhlavuoden toimikunta ja mitaliluonnokset
osoitettiin Killan toimistoon.
Suuri osa Killan neuvontatoiminnasta on ollut
edellä kuvatun luonteista, mutta esim. mitalien
keräilyä, hoitoa ja säilytystä koskeviin tiedus
teluihin on vastattu usein. Killan kiertokirjeissä
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ilmoitetaan tiedossa olevat uudet mitalit ja
mistä niitä voi hankkia. Valumitaleiden kohdal
la mainitaan taiteilija, jolta teoksen voi ostaa.
Kilta on osoittanut tiedotustoimintansa jäse
nistölle, taiteilijoille, yleisölle ja julkisille viesti
mille. Jäsenkirjeet ovat sisältäneet tietoja ko
kouksista, ateljeevierailuista ja matkoista sekä
yhdistyksen hallituksen, työvaliokunnan ja
näyttelytoimikunnan tärkeimmistä päätöksistä.
Erityisesti taiteilijoihin kohdistuneet tiedotuk
set ovat sisältäneet vuosimitalikilpailujen julis
tuksia, apurahoihin liittyviä seikkoja sekä kut
suja näyttelyihin.
Kilta on tiedottanut mahdollisimman laajasti
näyttelyistään ja muista niihin liittyneistä tilai-

suuksista yleisölle ja julkisille viestimille.
Useista näyttelyistä on painettu juliste ja kuvi
tettu luettelo. Lehdistö on saanut aina tiedot
vuosi- ja muidenkin mitalikilpailujen tuloksis
ta. Killan perustaminen ja esittely saivat an
saittua huomiota osakseen heti vuonna 1965
sekä sanoma- että aikakauslehtienkin pals
toilla. Samoin etenkin toiminnan alkuvuosina
mitalikilpailujen tulokset esiteltiin näyttävästi
sekä sanoin että kuvin. Myös radio ja televisio
ovat esittäneet Kiltaan liittyvää ohjelmaa. Kai
kesta huolimatta Killalla on vielä paljon tehtä
vää juuri tällä saralla, vaikka yleinen tietämys
mitalitaiteesta · onkin lisääntynyt toiminnan
aloittamisen jälkeen.

MITALITAITEEN
EDISTÄMISRAHASTO JA
APURAHAT
Kilta perusti Mitalitaiteen Edistämisrahaston
vuonna 1967 silloisen varainhoitajan Edwin
Törmälän ehdotuksesta. Aluksi oli tarkoitus
muodostaa Mitalitaiteen Edistämissäätiö, mut
ta pääoma ei ollut kyllin suuri tätä varten.
Mit:ilitaiteen Edistämisrahaston varoja käyte
tään tukemaan erityisesti mitalitaidetta koske
vaa kirjallisuutta, tiedotustoimintaa, alan näyt
tely- ja kilpailutoimintaa sekä mitalitaiteilijoita.
Taiteilijoita on tuettu parantamalla heidän työs
kentelymahdollisuuksiaan.
Rahaston hoitamisesta ja käytöstä huolehtii
Killan työvaliokunta. Yhdistyksen kokouksella
on oikeus tehdä muutoksia Edistämisrahaston
ohjesääntöön hallituksen esityksestä. Kokous
voi myös päättää pääoman lisäämisestä. Ra
haston pääoma on sijoitettava niin, että siitä
saadaan paras mahdollinen tuotto. Vuodesta
1980 alkaen Edistämisrahastosta on laadittu
oma tilinpäätöksensä, mikä on selkiyttänyt va
rojen käytön seuraamista.
Suomen Mitalitaiteen Kilta on myöntänyt apu
rahoja koko toimintansa ajan taiteilijoille koti12

maista työskentelyä ja ulkomaisia esim. FI
DEM-näyttelymatkoja varten. Mahdollisuudet
myöntää apurahoja eivät ole olleet kovin suu
ret ja siksi niitä ei ole juuri julkisesti julistettu
haettavaksi. Killan apurahoja on tiedusteltava
omatoimisesti.
Kymmenvuotisen toimintansa juhlistamiseksi
Kilta jakoi vuonna 1975 tavallista runsaammin
apurahoja sekä nuorille että varttuneemmille
mitalitaiteilijoille. Tällöin apurahoista tiedotet
tiin Suomen Kuvanveistäjäliiton kiertokirjees
sä ja Helsingin Sanomissa. Juhlavuonna jaet
tiin apurahoina kaikkiaan 16.500 mk.
Kaksikymmenvuotista toimintaansa.Kilta juh
listaa kahdella mitalihankkeella: juhlavuosimi
talikilpailulla 1985, jonka korotetut palkinto
summat ovat yhteensä 19.000 mk ja 20-vuo
tisnäyttelyn mitalikilpailulla, jossa palkintoina
jaetaan 40.000 mk.
Killan taloudellinen tuki apurahoina tai mitaliti
lauksina on ollut merkittävä useille kuvanveis
täjille.

Raimo Heino 1981

Terho Sakki 1976
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TALOUS
Killan talous perustuu varainhankintaan, tuot
toihin ja menoihin, joiden seuranta hoidetaan
kirjanpidoin ja tilinpäätöksin normaaliin ta
paan. Varainhankinta on koostunut jäsen- ja
kannattajajäsenmaksuista, valtionavuista sekä
korkotuloista. Tärkeimpiä tulonlähteitä ovat
kuitenkin olleet eräät taloudellisesti menestyk
sekkäät mitalihankkeet, niiden joukossa tasa
vallan presidenttien mitalisarja. Menojen tär
keimmät kohteet ovat olleet vuosimitalikilpai
lun järjestäminen, muiden mitaleiden tuottami
nen, peruskokoelman kartuttaminen ja näytte
lyiden järjestäminen.
V�rainhankinnassa jäsenmaksutulojen merki
tys on olennainen, varsinkin kannattajajäsen
ten osuus on muodostunut tärkeäksi kannat
tajien lukumäärän kasvaessa. Kuitenkin vuo
simitalikilpailujen antama nettotuotto on ollut
melkein olematon, sillä mitalin kilpailu- ja va
lukustannukset ovat kohonneet enemmän
kuin jäsenmaksut ovat tuottaneet.
Opetusministeriöltä saadut arvostukset ovat
jakaantuneet toiminta- ja näyttelyavustuksiin,
joiden summat ovat vaihdelleet vuosittain. Kil
lan näkemyksen mukaan opetusministeriö on
suhtautunut suurella ymmärtämyksellä Killan

raha-anomuksiin. Esimerkkinä suuresta näyt
telyavustuksesta on vuoden 1973 osalle
myönnetty 64.000 mk. Kyseisenä vuonna Kilta
järjesti kansainvälisen FIDEM-näytt.elyn Hel
singissä, jonka kokonaiskustannukset Killalle
olivat yli 180.000 markkaa. Hankkimansa varat
Kilta on sijoittanut pankkiosakkeisiin ja kor
keakorkoisille tileille.
Suurimman menoerän on muodostanut vale
tun vuosimitalin tuottaminen. Konkreettisen
kuvan vuosimitalikuluista saa vertaamalla pe
rustamisvuoden 1965 menoerää 3.464 mk juh
lavuoden 1985 talousarvioon varattuun 82.600
markkaan.
Killan talous on kuitenkin ollut tasapainoinen,
mikä johtuu suurelta osin siitä, että talous
asioissa on pyritty suureen säästäväisyyteen.
Lisäksi on mahdollisuuksien mukaan toteutet
tu erilaisia mitalihankkeita, joiden aikaansaa
misesta Kilta on voinut saada varoja. Pitkään
Killan varainhoitajana ja puheenjohtajana toi
minut agronomi Mikko Kallio on kantanut
myös suuren vastuun yhdistyksen talouden
hoidosta.

ANSIOMITALI
Kilta julisti kutsukilpailun ansiomitalin saami
seksi. Saapuneista ehdotuksista valittiin toteu
tettavaksi kuvanveistäjä Terho Sakin työ Ha
rakan pesä eli K eräilijän kätkö. Ansiomitali
on valmistettu valamalla. Siitä on lyöty myös
pienempikokoinen jetoni, jota jäsenet voivat
tilata joko hopeaisena tai pronssisena.
Killan ansiomitali jaetaan suurista ansioista
mitalitaiteilijana tai suurista ansioista yhdis
tyksen toiminnassa tai sen tarkoitusperien tu
kemisessa. Ansiomitalia myönnetään yksi ku-
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takin vuotta kohti; paitsi juhlavuosina voidaan
jakaa useampia. Mitaliin merkitään järjestys
numero sekä luovutuspäivämäärä, ja se jae
taan juhlallisesti.
Ensimmäisen ansiomitalin vuonna 1968 saivat
Kansallismuseon Muinaistieteellinen toimi
kunta sekä kuvanveistäjät Eila Hiltunen ja
Aimo Tukiainen. Yhdistys on jakanut kaikkiaan
18 ansiomitalia vuoden 1984 loppuun men
nessä. Luettelo ansiomitalin saajista on liit
teessä 3.

Hannele Kylänpää 1976

MITALEIDEN
TUOTTAMINEN
Vuosimitalit
Killan toiminnan yhtenä jäsenistöä yhdistävä
nä ideana on ollut valetun mitalin tuottaminen
vuosittain jaettavaksi jäsenmaksua vastaan.
Vuosimitalin saamiseksi Kilta on järjestänyt
säännöllisesti perustamisestaan lähtien kilpai
lun, jonka tarkoituksena on ollut mahdolli
simman hyvätasoisen, valetun mitalin toteutta
minen ja samalla työtilaisuuden tarjoaminen
taiteilijoille. Vuosimitalikilpailun palkintosum
ma on kohonnut tasaisesti 1.500 markasta
(1965) 19.000 markkaan (1985). Vuosimitalikil
pailuihin osallistuneiden ehdotusten määrä on
vaihdellut 23:n (1965) ja 103:n (1974) välillä.
Toiminnan ensimmäisinä vuosina kilpailuihin
osallistui kovinkin suuria ja kokeellisia "jätti
läismitaleita". Kilta katsoi käytännöllisimmäksi

rajoittaa vuosimitalin enimmäiskokoa sen ver
ran, että halkaisija ei saa ylittää 120 millimetriä.
Vuosimitali on ollut valettu muulloin p aitsi
vuonna 1976, jolloin yhdistys h alusi kokeilla
miten onnistuu suuren mitalin lyönti. Toteutet
tavaksi päätettiin ottaa kilpailun voittanut
Hannele Kylänpään Elämää - mitali, jonka
halkaisija on 115 mm.
Killan perustajien johtoajatuksena oli "vapaa
valettu mitali". Kuitenkin vuosimitalikilpailuis
sa on taiteilijoille annettu toisinaan vapaa n ai
heen ohella temaattinen vaihtoehto. N äin on
ollut vuonna 1969, jolloin kilpailu un sai tarjota
YK:n ihmisoikeuksien julistuksesta kertovia
ehdotuksia. Vuoden 1973 kilpailun vaihtoeh
toinen aihe oli mitalitaiteen tekijä ja Killan 10vuotisjuhlan toivottiin näkyvän myös mitalissa
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Vilho Härkönen 1 977
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vuonna 1975. YK:n kansainvälinen Lapsen
vuosi oli oheisteemana vuoden 1979 kilpai
lussa ja Vammaisten vuosi puolestaan vuonna
1981 . Suomen Punaisen Ristin aihe Inhimilli
syyden kautta rauhaan oli valittavissa vuosi
mitalikilpailun 1984 ehdotukseen.
Killan vuosimitalikilpailuissa on noudatettu ja
noudatetaan edelleen Suomen Taiteilijaseu
ran asianomaisia sääntöjä. Suomen Kuvan
veistäjäliitto esittää vuosittain kaksi jäsentä
Killan hallitukseen, joka toimii myös palkinto
lautakuntana. Palkintolautakunnalla on oikeus
valita toteutettavaksi vuosimitaliksi muukin
palkittu ehdotus kuin ensimmäiselle sijalle ar
vosteltu. Esimerkiksi Vilho Härkösen Ku lttu u
ri n uhrit (1977) on ollut tällainen mitali. Toisi
naan jäsenille on tarjottu vaihtoehtoisia vuosi
mitaleita kuten vuonna 1967 Kullervo Leino
sen Pieni surrealistinen perhe ja Toivo
Jaatisen Noak.
Vuosimitalikilpailujen merkitys Killan toimin
nassa on ollut siinä, että ainakin yksi - ja
tavallisesti useampikin -'-- valettu mitali on to
teutettu säännöllisesti. Lisäksi monta kilpai
luihin osallistunutta ehdotusta on valmistettu
myöhemmin joko Killan tuella tai taiteilijoiden
tai jäsenten aloitteesta. Näin on saatu aikaan
melkoinen määrä korkeatasoisia valumitaleita,
joita arvostetaan m yös maamme rajojen ulko
puolella. Lisäksi vuosimitalikilpailut ovat laa
jentaneet mitalitaiteen tuntijoiden piiriä ja in
nostaneet myös nuoria taiteilijoita kokeile
maan mitalin muovailua. Vuosimitalikilpailut
ovat aiheuttaneet ehkä senkin, että valettuja
teoksia on ilmestynyt tilattujenkin mitaleiden
joukkoon. Vapaa-aiheiset kilpailut ovat anta
neet mahdollisuuden tyyli- ja muotokokeilui
hin, joiden uudistava vaikutus näkyi mitalitai
teessamme etenkin 1960-luvun lopulla ja vielä
1970-luvun alussakin. Näyttää siltä, että tietty
määrä kokeellisuutta on ollut tarpeen mitalitai
teen uudistumiselle ja pysymiselle elävänä.
Killan vuosimitaleissa näkyvät taidehistorial
listen virtausten vaikutukset kuten muussakin
ajan kuvataiteessa. Ajankohtana 1960-luku oli
maassamme dynaamista muutosten ja kokei-

lujen kautta lähes kaikilla aloilla. Kuvataiteissa
vallitsi useita erilaisia ja uudistavia ene mmän
tai vähemmän yhtenäisiä suuntauksia. Infor
malismi, POP-taide, uusi realismi, surrealismi,
naivismi, konstruktivismi (konkretismi, geo
metrinen abstraktismi, kaikki rakenteelliseen
päämäärään pyrkivä), kineettinen ja osallistu
va, kantaa ottava taide vaikuttivat jo pelkällä
olemassaolollaan vapauttavasti, niin että tai
teilijat tulivat kokeilleeksi mitaleihinkin uuden
laisia ilmaisumuotoja. Toki jo aikaisemminkin
esim. kuvanveistäjät Eila Hiltunen ja l:ssi Ren
vall olivat luoneet omaperäistä mitalisymbo
liikkaa, mutta ehkä juuri valetuksi tarkoitettu
vapaa vuosimitali antoi taiteilijoille tarvittavan
sysäyksen siirtyä ilmaisussakin vapaampiin
muotoihin.
Mitalitaiteen luonteeseen kuuluu jonkin astei
nen kertovuus, viestintä, joka asettaa työlle
omat vaatimuksensa. Kertovuus on kuitenkin
säilynyt Killan vuosimitaleiden ominaisuutena,
vaikka ilmaisu on uudistunut.
Esimerkiksi muodon kokeilusta sopii Toivo
Jaatisen mitali Pisanel l o vuodelta 1973. Teos
oli samalla tavoin muodoltaan uusi kuin Kau
ko Räsäsen muovailem a ensimmäinen kaksi
osainen mitali Suomen Kultaseppien Liitto
1905-1970 vuodelta 1 971. Pisanello kuvaa
ensimmäisenä varsinaisena mitalitaiteilijana
pidettävää Antonio Pisanoa eli Pisanelloa (n.
1395-1455) ja sitä voidaan pitää henkilö mita
lina. Uutta työssä on saranallisen "luukun"
käyttö. Avautuvan luukun sisäpuolella on Pi
sanellon itsensä eräs mitali positiivina, ja ne
gatiivina näkyy laitaa kiertävä teksti - aihees
ta kertovia sivuja on näin saatu neljä. Muodon
uudistuksesta huolimatta teos on sekä kerto
va että hyvin mitalinomainen.
Muodoltaan kokeileva on myös Taisto M artis
kaisen Avanto, vuoden 1 978 mitali, jossa on
useita aukkoja. Toisenlaista muodon kokeilua
on Jarkko Rothin vuosimitalissa Leiki n l o
massa (1979), jonka etusivun istuva lapsifi
guuri kohoaa noin viiden senttimetrin korkui
sena. Kokeileva on Vilho Härkösenkin mitali
17

Toivo Jaatinen 1 973
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Harjoitusvastustaja vuodelta 1983. Teok
sen takasivu muodostuu parista massiivisia
nyrkkeilyhansikkaita ja etusi,vu aukeaa kuin
kirja koveraksi nyrkkeilykehän kulmaksi, jossa
väsynyt harjoitusvastustaja istuu.
Vuosimitaleita tarkastellessa voi havaita taitei
lijoiden ulottaneen kokeellisuuden myös il
maisun esittävyyteen. Hyvin vähän suoranai
sesti esittäviä kuvia tai kuvan osia on vuoden
1966 mitalissa Kesä -66 - Tumultus, joka
on Markku Kitulan ja Leena Turpeisen muo
vailema. Työn ilmaisu käyttää hyväkseen lii
kettä, erilaisia muotoja sekä sileitä ja rosoisia
pintoja, jotka eivät esitä esim. kesäpäivää vaan
joiden tulisi sysätä katsojan mielikuvat liikkee
seen ja siten toimia taideteoksena. Saman
tyyppistä ilmaisua sisältää Kullervo Leinosen
Pieni surrealistinen per h e (1967), josta kui
tenkin voi erottaa figuratiivisia hahmoja tai
hahmojen osia ja näiden avulla päästä mitalin
perheen tulkitsemaan kuvaan nykyajasta.
Vuoden 1967 vaihtoehtoinen mitali oli Toivo
Jaatisen No ak, joka on taas astetta lähempä
nä esittävää ja suoraa kertovaa taidetta kuin
kal<si edellä mainittua työtä. Noak -mitalin
etusivulla näkyvät puhuva profiili ja kuuntele
vat, edestä päin kuvatut kasvot - Noak saa
tietää mitä on tulossa ja mitä hänen on tehtä
vä. Takasivulla tarina jatkuu - arkki on valmis
ja sen vierellä seisoo mies. Työn muovailu ei
ole tarkkarajaista figuratiivista ilmaisua vaan
mitalin pohjaan pehmeästi sulautuvaa ja viit
teellistäkin, mutta kuitenkin niin selkeästi esit
tävää, että katsoja voi tulkita teoksen kerto
maa. Leena Turpeisen vuosimitalissa Tuo
miolla (1970) esittävyyden aste on samaa
luokkaa kuin edellisessä mitalissa - työ ei ole
yksityiskohtaisen tarkka, mutta ilmaisun keinot
�vat kuitenkin figuratiivisella pohjalla.
Selkeintä esittävyyttä vuosimitaleiden ilmai
sussa edustaa mm. Kaija-Riitta Iivosen Suo
malain en unelma (1972), joka kuvaa ilmei
sen tyypillisen suomalaisen näkymän: omako
titalon ympärillään puutarha omenapuineen,
savupiipusta kohoaa savu, pihassa on lippu
tanko vierellään auto ja kaiken ympärille on

pystytetty aita. Teoksen toisella sivulla ovat
perhekuvassa isä, äiti ja kaksi lasta. Mitali ker
too nykypäivän suomalaisuudesta tavalla, jota
voi pitää halutessaan myös kriittisenä ja jonka
johdattamana katsoja tulee miettineeksi ylei
semminkin ihmisen turvallisuudentarpeen tyy
dyttämisen keinoja.
Edellä on tarkasteltu Killan vuosimitaleita
muodon kokeellisuuden ja ilmaisun esittävyy
den näkökulmasta, mutta vuosimitaleita voi lä
hestyä myös etsien niistä elämän eri ulottu
vuuksien kuvia. Mitalitaidehan on syntynyt
ihmisläheiseksi, kädestä käteen kiertäväksi ja
kosketeltavaksi taidemuodoksi.
Kahden vuosimitalin nimi sisältää elämä
-sanan: Arvo Siikamäen Nai sen elämää
(1968) ja Hannele Kylänpään El ämää (1976).
Siikamäen työ kuvaa naisen elämästä sen
osan johon kuuluu lastenhoito, ja Kylänpää
tarkastelee mitalinsa toisen sivun naisen nä
kökulmasta ihmisten välisiä monisäikeisiä,
mutta välttämättömiä suhteita.
Vilho Härkösen vuoden 1980 mitali Muinais
löytö viittaa ihmisen menneisyyteen tutkimus
kohteena ja nykyisyyden ymmärtämisen avai
mena. Matti Peltokankaan teos Kevyt k o s ke
tus (1981) liittyy aihepiiriltään Vammaisten
vuoteen ja kertoo yhden ihmisryhmän vaati
vasta, mutta kuitenkin elämää rikastuttavasta
tilanteesta. Saman taiteilijan muovailema
Joutsen laulu vuodelta 1984 tarkastelee elä
män ih miselle selittämättömintä vaihetta, kuo
lemaa. Pirkko Viitasalon T arinan p i t uus
(1982) kuvaa lintusymboliikan avulla elämän
hetkellisyyttä ja loppua mitalissa, josta löytää
halutessaan myös puheenvuoron luonnon
puolesta. Sen sijaan Toivo Jaatinen on "pirs
tonut kaiken" Killan ensimmäisessä vuosimi
talissa Panssarit (1965) rytmittämällä etusi
vun eri kokoisin lähes yksinomaan suorasär
mäisin kuvioin.
Killan vuosimitaleissa saavat sijansa myös työ
- mitalitaiteen teko Toivo Jaatisen P i s a nel
los sa, harrastus - nyrkkeily Vilho Härkösen
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Kullervo Leinonen 1967
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Toivo Jaatinen 1967
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Kaija-Riitta Iivonen 1 972

Toivo Pelkonen 1 965
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H a r j o i tusvastustaj assa ja juhla Toivo Pel1<.osen muovailemassa Killan 10-vuotismitalis
sa Juh l avuo si.
Vuosimitalei ssa on myös osallistuvia teoksia,
joista esimerkin tarjoaa Putte Koivun Saarto
r e n g as vuodelta 1971. Mitali kertoo suorin
kuvin Biafran silloisesta nälänhädästä ja ah
ding osta. Työn muoto jo viittaa sisältöön; mita
lin syrjä on ruuvilukko, jonka puristukseen tai
teilija on sijoittanut molempien sivujen kärsi 
vät ihmi shahmot. Varsinkin etusivulla figuurit
vain juuri ja juuri tuntuvat mahtuvan tilaansa.
Vilho Härkösen Kulttuurin u h rit on mitali,
joka viittaa ihmisen tuhoavaan vaikutukseen
esittämällä kaksi uhanalaista lajia: eskimon ja
hylkeen, pyytäjän ja pyydetyn, joista "kulttuu
rin" levitessä onkin tullut kui n veljet keske
nään.
Killan vuosimitalit ovat olleet ajankohtansa tai
teellisten ja teknisten keinojen käytössä eturi
vissä. Muutama vuosikymmen sitten mitali oli
lähes poikkeuksetta selkeärajainen ja sileä.

Vuosimitaleissa on myös senkaltaisia toteu
tuksia kuten esim. Toivo Pelkosen Juhlavuo
si, mutta myös eri tavoin rosoisia pintoja, ko
hovi ivoja, uurrettuja viivoja, matalia pohjaan
sulautuvia muotoja ja korkeita, pohjasta erot
tuvia muotoja. Mitalitaiteilijoiden käyttämät
i lmaisun keinot o vat moni puolistuneet samas
sa suhteessa kuin muukin kuvataide on va
pautunut. Tämä näkyy eri tyisesti Killan vuosi
mitaleissa, joiden muovailun lähtökohdatkin
ovat olleet aina vapaammat kuin ti laustöiden.
Vuosimi taleiden lisäksi o n ns. vapaina, valet
tuina mitaleina toteutettu . lukuisia kilpailui h in
osallistuneita töitä; sekä palkittuja että palkit
sematta jääneitä. Esimerkkeinä palkituista
ovat tässä yhteydessä Raimo Hei nosen h uu
moripitoinen Si rkus vuodelta 1970 sekä Mar
jatta Weckströmi n ei -esittävältä pohjalta läh
tevä F e n i x vuodelta 19 74 ja palkinnotta j ää
neistä Tapio Junnon kuvaava S u u d el ma
vuodelta 1974 sekä Kaarina Tarkan kertova
Adam ja Eva vuodelta 1976.

Tapio Junno 1974
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Nina Terno 196 7

Presidenttisarja
Kilta suoritti mittavan työn toimintansa alku
vuosina 196 7 ja 1968 toteuttaessaan Tasaval
lan Presidentit -sarjan, jossa on mitali jokai
sesta maamme presidentistä. Mauno Koivis
ton mitali valmistettiin vuonna 1 982. Sarjan
kaikki mitalit ovat lyötyjä ja taloudellisesti Kilta
sai tukea vaativaan yritykseen useilta eri yh
teisöiltä. Koko mitalisarjahanketta avusti Suo
men itsenäisyyden juhlavuoden 1967 neuvot
telukunta. Lisäksi Suomen Pankki on tukenut
Mauno Koiviston, Kyösti Kallion ja Risto R ytin
mitaleiden tuottamista. Lisäksi Mauno Koivis
ton mitalin rahoitukseen osallistuivat Suomen
Työväen Säästöpankki, Kansan Sivistysrahas
to ja Suomen Kulttuurirahasto. Lauri Kr. Re
landerin mitalin tuottamisessa olivat mukana
Maanpuolustuslehden Kustannus Oy j a Suo
malainen lehti. C.G.E. Mannerheimin mitalia
tukivat Mannerheim-Liitto ja Suomen Sotave-
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teraaniliitto. J.K. Paasikiven mitalia avusti
Paasikivi-Seura ja Urho Kekkosen mitalia Le
pikko-Säätiö. Jokaisella sarjan mitalilla tuli
näin olemaan oma tukiorganisaationsa sa
moin kuin oma palkintolautakuntansakin ja
jokaisesta mitalista muodostui itsenäinen tai
deteos.
Kutsukilpailuna toteutettiin Kyösti Kallion, Ris
to Rytin ja Mauno Koiviston mitalit. Kyösti Kal
lion mitalin kutsukilpailun voitti Raimo Heino
ehdotuksellaan "Mies j a vastuu", Risto Rytin
mitali n Nina Terno ehdotuksellaan "Sodan ja
rauhan vaot" ja Mauno Koiviston mitalin Toivo
Jaatinen ehdotuksellaan "MK".
Vuonna 1 967 toteutettiin Risto Rytin mitalin li
säksi neljä muuta sarjan mitalia. Lauri Kristian
Relanderin mitalin muovaili Terho Sakki ja
Suomen marsalkka Mannerheimin mitalin Eila
Hiltunen. J.K. Paasikiven mitali on Pekka Kon -

Pekka Kontio 1967

tion työtä ja Urho Kekkosen kuvasi Aimo Tu
kiainen. Vuoden 1968 satoa ovat Johan Fin
nen muovailema K.J. Ståhlbergin mitali ja
Kauko Räsäsen P.E. Svinhufvudin mitali.
Kilta toteutti presidenttisarjan aatteellisista
syistä tarkoituksenaan saada aikaan Suomen
silloisesta 50-vuotisesta itsenäisyydestä ker
tova taideteos, joka mitalitaiteelle ominaisen
monistettavan luonteensa vuoksi olisi mahdol
lisimman laajojen kansalaispiirien ulottuvilla.
Sarja on vuosien kuluessa osoittautunut sen
työn arvoiseksi, joka Killassa tuolloin tehtiin,
sillä sarjalla on ollut ja on edelleen käyttöä
esim. edustavana lahjana tai muistoesineenä.
Presidenttisarja antaa yleiskuvan maamme
presidenteistä ja o malta osaltaan kertoo histo
riasta jotakin.
Taiteellisesti presidenttisarjan mitalit noudat
tavat samaa uudistushenkistä, kertovaa linjaa

kuin Killan muukin mitalituotanto. Henkilömi
talin idean mukaisesti sarjan teokset lähesty
vät kuvattavaansa valitusta (valituista) näkö
kulmista. Esim. vuosien 1940-1944 valtion
päämies Risto Rytin mitali (Nina Terno, 1 967)
liittää kohteensa sota-aikaan; etusivun lujaa
ja onnistunutta henkilökuvaa täydentää taka
sivu, jossa panssarivaunun telaketjujen jälkien
kirjomasta maasta versoo symbolinen hento
taimi kohti valoa ja k asvua. Vuosien 1 9461 956 presidentin J . K . Paasik iven mitalin
(Pekka Kontio, 1967) etusivun omaperäinen
toteutus massiivisin kohoviivoin rosoiselle
·pohjalle antaa teoksen kerronnalle suunnan,
johon takasivun laaksot ja harjanteetkin viit
taavat. Samall a tavoin kuin nämä kaksi mainit
tua mitalia, koko presidenttisarjan teokset ku
vittavat osaltaan katkelman m aamme histo
riaa.
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Kari Juva 1973

Muut mitalit
Killan muu mitalituotanto koostuu kirjoitushet
kellä 1 3 valmiista teoksesta, joista on valettuja
kuusi ja lyötyjä seitsemän. Juhlavuoden 1985
20-vuotisnäyttelymitalikilpailu on juuri päätty
nyt ja voittanut Veijo Ulmasen ehdotus "Mita
lin ystävä" tullaan toteuttamaan valettuna
näyttelymitalina.
Kilta on tuottanut pienet valetut näyttelymitalit
Suomi- Ruotsi-Itävalta vuonna 1 969 Kari Ju
van muovailemana ja Näyttelymitalin 1975
Erkki Kannoston toteuttamana. Kari Juvan kä
sialaa on myös l yöty näyttelymitali FIDEM XV
Helsinki 1973, joka valmistettiin Kansainväli
sen Mitali liiton näyttelyä ja kongressia varten.
Teos liittyy aihepiiriltään Juvan avaruushenki
siin monumentaaliveistoksiin. "Ultran kaveri"
antaa kuvan nykyajan nopeasti kehittynyttä
tekniikkaa hyödyntävästä ihmisestä mitalitai
teen ystävänä - Ultran kaverilla on kädes
sään mitali.
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Raimo Heino 1970
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Killan mitaliksi valmistettiin Pro arte metalli
ca vuonna 1981, jolloin yhdistys julisti kilpai
lun aiheenaan joko 'Mitalin kerääjä ja taiteilija'
tai vapaa luonnos. Kilpailun voitti Jarkko Roth
ehdotuksellaan "Kädestä käteen", josta val
mistettu lyöty mitali sai lopulliseksi nimekseen
jo mainitun latinankielisen "mitalitaiteen puo
lesta" -lausahduksen. Työn voi liittää myös
laajempaan kokonaisuuteen, käsi mitalissa,
sillä sekä kerääjä että taiteilija on kuvattu kä
sien avulla; kerääjä pitelee mitalia molemmin
käsin ja taiteilija muovaa mitalin tekstiä kä
dessään. Kilta on suunnannut teoksen keräili
jöille ja jakanut sitä huomionosoituksenakin.
Killan toteuttamien henkilömitalien linjaa
edustaa Raimo Heinon valettu Urho Kekko
nen 70 vuotta (1970). Työn etusivun laitaa
reunustaa teksti URHO KEKKONEN sekä 3. 9. /

1970 ja tämän jälkeen VALTIOMIES. Takasi
vulla ovat vielä sanat U RHEILUMIES ja KALA
MIES. Taiteilija on kertonut kuvattavastaan
kolme eri puolta, jotka yhdistyvät takasivun
esityksessä lempeän humoristiseksi näyksi
kahdesta ison kalan selässä istuvasta, toisiaan
kuin sopimuksen vahvistukseksi kättelevästä
miehestä. Raimo Heinon teos osoittaa miten
henkilömitaleissakin on mahdollista vapautua
ja kokeilla ilmaisun uudistamista.
Killan toiminnassa mitaleiden tuottamisella on
ollut merkittävä asema. Vuoden 1985 kevää
seen mennessä Kilta tulee toteuttaneeksi 22
vuosimitalia, ansiomitalin, yhdeksän presi
denttisarjan mitalia ja 14 muuta mitalia eli
kaikkiaan 46 teosta. Taidehistoriallisesti tar
kasteltuna työt antavat oman kiinnostavan li
sänsä mitalitaiteemme kokonaisuuteen.

Jarkko Roth 1981
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PERUS KOKOELMA
Toimintansa alkuaikana Killalla ei ollut omaa
mitalikokoelmaa, mutta teoksia kertyi vähitel
len lahjoituksina. Lahjoitetut mitalit ovat olleet
enimmäkseen lyömällä valmistettuja. Lisäksi
µeruskokoelmaan kertyi ulkomaisiakin mita
laita alkuvuosina harrastetun vai.h don tulok
sena. Periaatteena oli samalla menetelmällä
valmistettujen töiden keskinäinen vaihto tai
valetun vaih taminen kahteen lyötyyn.
Peruskokoelman avulla oli aluksi tarkoitus tu
kea ja edistää mitalitaidetta suoraan taloudel
lisestikin ostamalla teoksia. Vuosien kuluessa
on havaittu myös, että oma kokoelma helpot
taa näyttelyiden järjestämistä, sillä mitaleiden
lainaaminen taiteilijoilta, keräilijöiltä ja eri yh
teisöiltä osoittautui käytännössä hankalaksi.
Kokoelma on ollut lisäksi konsultoinnin ha
vainnollistava apuväline.

Kokoelmaa laajennettaessa oli aluksi yhtenä
tavoitteena retrospektiivisen kokonaisuuden
muodostaminen suomalaisesta mitalitaiteesta.
Tavoite osoittautui kuitenkin liian vaativaksi,
sillä vanhimpia teoksia oli vaikea enää vuosi
kymmenten jälkeen saada. Nykyisin Kilta pitää
peruskokoelmansa kartuttamisen tärkeimpinä
kriteereinä taiteellisia arvoja.
Kilta ryhtyi täydentämään peruskokoelmaansa
talousarviovaroin säännöllisesti vuodesta
1971 alkaen. Mitaleita o n hankittu huutokau�
poista, suorin ostoin taiteilijoilta ja joskus
myös mitalin lyöttäjiltä. Tavoitteeksi on muo
dostunut lähinnä vapaiden, valettujen mitalei
den kerääminen vallitsevien taloudellisten
edellytysten mukaan. Killan peruskokoelmaan
kuuluu vuonna 1984 uudistetun luettelon ja
kortiston mukaan kaikkiaan 1210 mitalia, jois
ta on lyötyjä 950 ja valettuja 260.

TOIM ITILAT
Killan toimipiste sijaitsi aluksi Kansallismu
seossa, jonka rahakammion intendentti silloi
nen yleissihteeri Jouko Voionmaa oli. Muuton
tullessa ajankohtaiseksi vuonna 1976, Kilta sai
toimitilan Oulunkylän taiteilijatalosta osoittee
na Henrik Sohlbergintie 25, josta käsin asioita
hoidettiin noin kolme vuotta. Sen jälkeen toi
mipaikkana oli Helsingin Taidetalo, Pursimie
henkatu 5, jossa työskenneltiin vuosina 19801982. Vuoden 1982 aikana Killan toimipiste si
joitettiin nykyiseen Kansallis-Osake-Pankilta
vuokralle saatuihin tiloihin Rauhankatu 6 B.
Toimitilojen vaihdokset ovat aiheuttaneet Kil
lan hallitukselle jonkin verran ylimääräistä
huolta, varsinkin kun tavoitteena on ollut löy
tää myös taloudellisesti sovelias ratkaisu.

.. •• ', ••.
Killan tunnuksen suunnitteli Olof Eriksson.
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XV FIDEM 1 973 HELSINKI
JA KANSAINVÄLINEN
YHTEISTYÖ
Todellinen suuryritys Killalle oli pääkaupun
kiimme järjestetyn kansainvälisen XV FIDEM
1973 HELSINKI - näyttelyn ja kongressin to
teuttaminen. Tapahtuman suunnittelu aloitet
tiin jo syyskaudella 1971, jolloin koottiin näyt
telyn ja kongressin toimikunta. Työtä pelkää
mättömässä toimikunnassa olivat mukana
Edwin Törmälä puheenjohtajana, Raimo Hei
no varapuheenjohtajana, Mikko Kallio talous
johtajana, Leila Hietala, Martti Salmi, Jouko
Voionmaa pääsihteerinä, Kaarina Rissanen
sihteerinä ja Markku Jokipii tiedotussihteeri
nä. Näyttelyn Suomen osaston juryn muodos
t. ivat Raimo Heino puheenjohtajana sekä Ta
pio Junno ja Laila-Kaarina Karttunen. Näytte
lyn komissaareina· toimivat Marjatta Weck
ström ja Jouko Voionmaa.
Kongressitapahtuma kesti 23.8.-26.8. ja tavan
mukaan siihen kuului Kansainvälisen Mitalilii
ton (Federation lnternationale de la Medaille)
kokous sekä eri maiden asiantuntijoiden, tai
teilijoiden ja mitalinvalmistajien pitämiä esitel
miä mitalitaiteesta. Kongressi pidettiin Hotel
lnter-Continentalin tiloissa ja sillä tavoin, että
yleisöllä oli mahdollisuus seurata valintansa
mukaan esitelmiä joko huoneessa A tai huo
neessa B.
Näyttely avattiin 23. elokuuta Ateneumissa,
jonne oli asetettu yleisön tarkasteltaviksi lähes
1900 mitalia 29 eri maasta. Esillä oli uusimpia
valettuja ja lyötyjä teoksia. Näyttelyyn kävi tu
tustumassa noin 10.000 mitalitaiteesta kiin
nostunutta henkilöä syyskuun loppuun men
nessä, jolloin näytteillepano purettiin. Kilta ha
lusi kuitenkin viedä korkeatasoista mitalitai
detta laajemmallekin, kun siihen tarjoutui
mahdollisuus. XV FIDEM 1973 HELSI NKI
-näyttelystä muodostettiinkin osakokonai
suuksia, jotka asetettiin esille Jyväskylässä,
Turussa ja Porissa. Näissä näyttelyissä vieraili
yhteensä saman verran katsojia kuin Ate
neumissakin.
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Kilta paneutui XV FIDEM 1973 HELSINKI
-näyttelyn ja kongressin järjestelytehtäviin
huolella, mikä takasi onnistuneen ja paljon kii
tosta saaneen lopputuloksen. Jo aikaisemmin
on viitattu Opetusministeriön merkittävään ta
loudelliseen tukeen, joka osaltaan edisti jär
jestelytoimikunnan työtä. Suomeen oli saatu
tapahtuma, jossa mitalitaiteen harrastajilla,
niin taiteilijoilla, keräilijöillä kuin valmistajilla
kin oli tilaisuus keskinäiseen vuorovaikutuk
seen ja alan tuntemuksen laajentamiseen ja
joka herätti yleisempääkin kiinnostusta mitali
taidetta kohtaan.
XV FIDEM 1973 HELSINKI on esimerkki kan
sainvälisestä yhteistyöstä, jonka yhtenä tär
keänä osana ovat näyttely- ja kongressitapah
Jumat ja jossa toisena osapuolena on juuri
FIDEM -liitto. FIDEM perustettiin Pariisissa al
kuaan mitalinjulkaisijoiden ja mitalinvalmista
jien liitoksi, jossa olivat mukana useiden mai
den rahapajojen mitalitaiteen ystävien yhdis
tykset. Liiton tarkoitus oli saada yleisö kiinnos
tumaan mitalitaiteesta, tukea alan harrastusta
ja työskennellä mitalitaiteen tasoa ja valmis
tusta koskevien kysymysten parissa. Liiton
sääntöjä on jonkin verran uudistettu Haagin
kongressissa vuonna 1963, mutta toiminnan
perusperiaatteet ovat pysyneet samoina.
Haagin kongressissa liitolle vahvistettiin myös
sen nykyinen nimi. FIDEMIN julkaisu Mådail
les on ilmestynyt enemmän tai vähemmän
säännöllisesti vuodesta 1937 alkaen.
Krakovan kongressista vuonna 1975 lähtien
FIDEM työskenteli Suomen virallisen edusta
jan Killan ehdottaman sääntöuudistuksen pa
rissa. Sääntöuudistuksessa FIDEM määritel
lään valmistajien, taiteilijoiden, virallisten ja
yksityisten keräilijöiden sekä kaikkien mitali
taiteen järjestöjen yhteiseksi liitoksi, jonka ko
tipaikka on Pariisi. Uudistuksessa esitetty koh
ta merkitsisi jokaiseen jäsenmaahan perustat-

tavaa "mitalitaiteen kiltaa", joka vastaisi maan
virallisesta edustuksesta järjestössä. Uudistus
ehdotuksessa painotetaan tiedon välittämisen
lisäämistä ja julkaisutoiminnan tärkeyttä. Tai
teilijoiden etujen parantamisella on myös kes
keinen asema kuten myös keräilijöiden etujen
parantamisella. Ehdotusta käsiteltiin Buda
pestin (1977) ja Lissabonin (1979) kongres
seissa, jolloin se myös hyväksyttiin.
Kilta on koonnut ja lähettänyt säännöllisesti
koko toimintansa ajan vuodesta 1967 alkaen
Suomen osaston FIDEMin näyttelyihin, joita
on ollut Pariisissa vuonna 1967, Prahassa
1969, Kölnissä 1971, Krakovassa 1975, Buda
pestissa 1977, Lissabonissa 1979 ja Firenzes
sä 1983. Killan ja mitalitaiteilijoiden edustajia
on osallistunut aina myös FIDEMin kongres
seihin, sillä Kilta vastaa maamme mitalitaiteen
virallisesta edustuksesta ulkomailla. Maini
tuissa näyttelyissä on ollut esillä Suomesta yh
teensä 449 mitalia 163 eri taiteilijalta. XIV FI
DEM KÖ LN 1 971 -näyttely oli erikoisuus siinä
mielessä, että siihen toimitetut mitalit - kaik
kiaan 71 työtä 19 taiteilijalta - kiersivät samal
la loppuvuodesta 1971 Kööpenhaminassa ja
vuoden 1972 aikana Wienissä, Zurichissä ja
Prahassa.
Killan sosialistisiin maihin suuntautuva toimin
ta on järjestynyt Ulkoasiainministeriön alai
suudessa ja usein asianomaisen ystävyysseu
ran avustamana. Tapahtumat ovat perustu
neet keskinäisiin kulttuurivaintosopimuksiin.
Uspekistanin näyttely Neuvostoliittoon vuonna
1980 toteutettiin yhteistyössä Suomi-Neuvos
toliitto -Seuran kanssa ja Bukarestin näyttely
Romaniaan vuonna 1968 Suomi-Romania
-Seuran kanssa. Yhteistoimin Neuvostoliitto
Instituutin kanssa Kilta osallistui Suomen kult
tuuriviikoille vuonna 1972, jolloin mitalitaide ja
muoti esiteltiin Moskovassa viikon päätapah
tuman ollessa Alma Atassa. Mitalinäyttely oli
avoinna viiden päivän ajan Ulkomaisen kirjal
lisuuden kirjastossa, jossa siihen tutustui noin
tuhat henkilöä. Kilta oli valinnut mukaan 31
taiteilijan teoksia, joista oli valettuja 43 ja lyöty
jä 50.
Kilta osallistui mitalinäyttelyllä myös Suomen
kulttuurin päiviin Puolassa vuonna 1974. Ta-

pahtumaan kuului useita ohjelmallisi a tilai
suuksia kirjallisuuden, musiikin Ja teatterin pii
ristä ja mukana oli useita nimekkäitä suoma
laisia eri a1ojen taiteilijoita. Esillä oli myös
huonekaluja, julisteita, koruja ja ryijyjä. Näytte
ly järjestettiin Varsovan Taideteollisuusinsti
tuutin huoneistoon, jossa uuteen mitalltaitee
seemme tutustui yli 16.000 kävijää. Kilta on
toimittanut Puolaan myös laajan retrospektii
visen näyttelyn, johon yleisöllä oli tilaisuus tu
tustua Wroclawin Mitalitaiteen museossa
vuonna 1969. Katseltavina oli yhteensä 208
mitalia 32 taiteilijalta.
Killan kansainvälinen yhteistyö näyttelytoi
minnan muodossa on suuntautunut myös Es
panjaan vuonna 1968, jolloin yhdistys lähetti
32 työn kokoelman Espanjan Rahapajan mu
seon järjestämään temaattiseen Nainen mita
lissa -näyttelyyn, jossa oli teoksia useista
maista. Vanhin suomalaisista mitaleista oli
Carl Jahnin Maito talous vuodelta 1879 ja
uusin Kauko Räsäsen Maternite vuodelta
1967. Useiden maiden l]litaleita oli esillä myös
Lontoon Medals Today -näyttelyssä vuonna
1973, johon Kilta toimitti 15 työtä 10 taiteilijalta.
Muut osallistuneet maat olivat luonnollisesti
kin Englanti sekä Hollanti, Israel, Italia, Norja,
Ranska, Saksan Liittotasavalta, Sveitsi ja
Tanska.
Yhteistyössä Bicentennial-toimikunnan kans
sa Kilta suunnitteli näyttelyn mitaleista ja ko
ruista esiteltäväksi Amerikan Yhdysvalloissa
vuonna 1976. Tapahtumaan liittyi myös Eila
Hiltusen Old f riends - stro ng ties -mitali
Amerikan vallankumo uksen 200-vuotismuis
toksi. Mukana oli 70 mitalia, joista osa oli van
hempiakin esim. Wäinö Aaltosen ja Akseli
Gallen-Kallelan teoksia. Näyttely oli avoinna
The Numismatic Societyn huoneistossa New
Yorkissa, jolloin kävijöitä oli 40.000, World
Trade Centerissa Los Angelesin lähellä 4.200 kävijää - ja Oaklandin museossa lähel
lä San Franciscoa sekä Torontossa, josta
näyttely kotiutui helmikuussa 1977.
Kansainvälisen yhteistyön piiriin kuuluvat
myös Killan Pohjoismaiset näyttelyt, joita on
vielä neljä. Tukholmassa oli vuonna 1968 laaja
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(222 teosta) mitaleitamme Walter Runebergis
ta Markku Kitulaan esittelevä kokoonpano
Statens Historiska Museet'issa. Seuraavan
kerran Kilta järjesti näyttelyn Tukholmaan yh
teistyössä Suomen Taidegraafikot r.y:n kans
sa vuonna 1976. Taideteokset oli asetettu Na
tionalmuseumin tiloihin, jossa oli myös gra
fiikkaa esillä. Monistettavina taidemuotoina
mitalit ja grafiikan lehdet sopivat hyvin katsel
taviksi samassa näyttelyssä. Mitaleita oli mu
kana 134 teosta 29 taiteilijalta, ja näyttelyvierai
ta oli Nationalmuseumissa noin kaksi tuhatta.
Kööpenhaminassa Kilta esitteli mitaleita otsi
kolla "Moderne medaljekunst" vuonna 1974,
jolloin myös Norja, Ruotsi ja Tanska asettivat
näytteille joitakin teoksia. Suomen osastossa
oli 161 mitalia 32 taiteilijalta ja järjestelyt suori
tettiin yhteistyössä Tanskan Den kgl. M0nt-og
Medaillesamling'in ja Ruotsin Kungliga Mynt
kabinett'in kanssa.
Yhteistyössä saatiin aikaan myös Pohjoismai
sen Taideliiton Reykjavikin näyttely vuonna
1972, jolloin Suomen kuvanveiston osuus
muodostui lähes yksinomaan vaietuista mita
leista, sillä lyötyjä oli vain kaksi. Muut Poh
joismaat asettivat näytteille maalauksia ja ku
vanveistoa.
Näyttelyitä järjestäessään Kilta on kuin itses
tään tullut luoneeksi kansainväliset yhteydet
museoihin ja rahapajoihin, joihin liittyy usein
mitalitaiteen ystävien yhdistyksiä, kuten esim.
Espanjassa ja Ranskassa. Killan arkiston ul
komaisen kirjeenvaihdon osastosta ilmenevät
monet solmitut kansainväliset suhteet Toimin
tansa alkuvuosina Killalla oli myös ulkomaisia
kirjeenvaihtajajäseniä, joi1a olivat vuoden
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1967 hallituksen pöytäkirjojen mukaan prof.
Francesco Giannone Italiasta, M. Yves Male
cot Ranskasta, Dr. Adam Wiecek Puolasta, Dr.
N.L. Rasmusson Ruotsista ja Dr. Fernando
Gimeno Espanjasta.
Killan aktiivisuus FIDEMissä ja näyttelyiden
järjestämisessä oli lisännyt muualla tunnetta
vaa kiinnostusta yhdistystä kohtaan. Vuonna
1980 Wolverhamptonin Teknillisen Korkea
koulun kuvaamataidon opettaja, kuvanveistä
jä Ron Dutton kävi tutustumassa saamansa
stipendin turvin suomalaiseen Kiltaan ja mita
litaiteeseen. Myöhemmin samana keväänä
pidettiin Englannissa British Museumin raha
kammion mitalitaiteen hoitajan Mark Jonesin
johdolla valmisteleva kokous Art Medal Socie
tyn perustamiseksi. Sääntöluonnos mukaili
Killan sääntöjä ja on esitetty Ron Duttonin ra
portissa A Study of the Medal Guild of Finland
and art medals of Sweden with proposal for
the establishment of a British Art Medal Socie
ty. Raportissa Dutton kuvailee Killan toimintaa
sekä taiteilijoiden ja keräilijöiden asemaa
maassamme. Ron Dutton on vieraillut myö
hemmin kutsuttuna Kölnissä ja Budapestissä
esitelmöimässä mm. Suomen mitalitaiteesta ja
Killasta. Englantiin on perustettu Kiltaa vas
taava yhdistys vuonna 1981.
Killan kansainvälinen yhteistyö, johon on
myös paneuduttu huolella, on luonut sekä Kil
lalle itselleen että Suomen mitalitaiteellekin
tunnetun ja tunnustetun aseman. Lisäksi Kilta
on ilmeisesti antanut muille maille toiminnalli
sia herätteitä, joista on ollut näkyviäkin tulok
sia.

KOTIMAISET NÄYTTELYT
Kilta on järjestänyt toimintansa aikana yhteen
sä lähes 60 näyttelyä, joista on kotimaisia yli
30. Paikkakunnittain mitalitaiteen esittelyitä on
ollut seuraavasti: Helsingissä 16, Jyväskylässä
2, Kirkkonummella 2, Lahdessa, Lappeenran
nassa, Orivedellä 2, Porissa, Raumalla, Siikai
sissa, Tampereella 2, Tapiolassa, Turussa,
Tuusulassa useita vaihtuvia kokoelmia ja
Vaasassa.
Killan ensimmäinen näyttely Ateneumissa oli
kuin katsaus mitalitaiteen alkulähteille, sillä
mukana oli yksinomaan valettuja teoksia. Esil
lä oli Italian renessanssimitaleita, joiden kat
sotaan edustavan valetun mitalitaiteen synty
ja kukoistuskautta. Taiteilijoina olivat mm. An
tonio Pisano (n. 1395-1455), Matteo de'Pasti
(n. 1420-1490), Niccolo Fiorentino (14301 514) ja Bartolomeo Melioli (1448-1514) mai
neensa veroisilla mitaleilla. Espanjan ja Rans
kan osastoissa oli mahdollisuus tutustua mai
den uusimpiin valumitaleihin. Suomen osasto
oli muodostettu Gerda Qvistin vaietuista töistä.
Kilta sai ulkomaiset mitalit lainaksi näyttelyä
varten Leningradin Eremitaasi- museosta,
Tukholman kuninkaallisesta Rahakammiosta
sekä Ranskasta ja Espanjasta näiden rahapa
jojen välityksellä. Esillä oli 105 korkeatasoista
mitalia 39 taiteilijalta.
Helsingistä näyttely siirtyi Keski-Suomen mu
seoon Jyväskylään, jossa se oli nähtävänä
helmikuun loppuun.
Killan seuraava kotimainen näyttely tutustutti
yieisön Italian, Puolan ja Suomen uusiin mita
leihin, joiden joukossa oli sekä valettuja että
lyötyjä teoksia yhteensä :l22 numeroa. Suo
men osasto sisälsi vähiten valettuja mitaleita
- vain 15 kun lyötyjä oli 58. Luvut ilmaisevat
vielä meillä vallinnutta uusien, lyötyjen mitalei
den lukumäärällistä ylivoimaa. Amos Ander
sonin Taidemuseossa ollutta näyttelyä kävi
katsomassa 890 henkilöä.
Killan kolmannessa kotimaisessa näyttelyssä
luotiin laaja - 363 teosta - retrospektiivinen
katsaus mitalitaiteeseemme. Suomen Numis
maattinen Yhdistys oli Killan yhteistyökump-

pani ja järjestäjien tavoitteena oli saada yleisö
kiinnostumaan mitaleista 1<:ulttuurihistorialli
sena ja taiteellisena ilmiönä ja opastaa keräili
jöitä mitalitaiteen harrastukseen ja tuntemuk
seen. Kansallismuseossa vuonna 1968 olleen
näyttelyn mitalit oli ryhmitelty temaattisesti ku
ten esim. Käsi mitalissa, Kirjailijoita ja Kau
ounkeia.
Killan vuoden 1969 näyttely Ateneumissa pe
rehdytti vierailijan uusiin, hyvinkin kokeellisiin
ja mitalitaiteen äärialueilla liikkuviin mitaleihin.
Itävalta - Ruotsi - Suomi -esittelyn töiden
materiaaleina olivat erilaisten metallien lisäksi
kivi, kipsi, akryyli, hiekkakivi, luu, muovi ja puu.
Teosten valmistustavat poikkesivat paljonkin
totutusta ja mukana oli myös pienoisveistok
sia, mutta suurin osa mitaleista oli valettuja tai
lyötyjä. Suomen osaston valumitaleiden mää
rä oli 31. Kokonaisuutena näyttely ilmensi eri
koisilla kokeiluillaan silloin vallinnutta rohkea
ta uuden etsintää ja halua li_ittää mitali kiin
teämmin kuvanveistoon. Näyttelyn yhteydessä
Kilta järjesti Mitalitaiteen päivät, joilla oli esitel
möitsi)öinä osanottajamaiden asiantuntijoita.
Killan 1960-luvun näyttelyillä mitalitaiteen
olemus oli tullut monipuolisesti esitellyksi, jo
ten 1970-luvun alkupuolella saatettiin keskit
tyä erilaisiin ja eri kokoisiin kotimaisten mitali
taiteilijoiden töiden tuomiseen yleisön katsel
taviksi. Mukana oli myös näyttelyitä, joissa oli
mahdollisuus tutustua mitalin valmistusmene
telmiin. Mainittuja 1970-luvun alkupuolen
näyttelyitä oli Tapiolan Syyslystien näyttely,
kolme Hvitträskin näyttelyä, Tuusulan Kunnal
lisopiston vaihtuvat kokoelmat, Helsingin
Osakepankin ja Lahden Historiallisen museon
näyttelyt sekä pieni Helsingin yliopistolle jär
jestetty henkilö- ja tapahtumahistoriallinen
katsaus sekä Purnun kesänäyttely.
Seuraava laaja kotimainen esittely oli Killan
10-vuotisnäyttely (1975) Tampereen Taidemu
seossa nimellä Mitali- 10. K:okoelma oli jaettu
mitalitaiteeseen ennen 1950-lukua ja mitalitai
teeseen sen jälkeen. Lisäksi Killan tuottamat
mitalit - tuolloin 24 - olivat omana ryhmä-
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nään samoin kuin Tampere-aiheiset mitalitkin.
Yleisöllä oli tilaisuus tutustua yhteensä 319
teokseen yli viideltäkymmeneltä taiteilijalta.
Valettuja mitaleita oli l21. Juhlavuoden näytte
lytoimikunnan puheenjohtajana toimi pitkään
Killan vastaavaa tehtävää hoitanut Martti Sal
mi ja jäseninä olivat Terho Sakki, Erkki Kan
nosto, M i kko Kallio ja Jouko Voionmaa sekä
sihteerinä Killan silloinen notaari Allan Ylinen.
I,Jäyttelyn komissaarina toimi Erkki Kannosto.
f,Jäyttelyyn liittyivät myös Killan 1 0-vuotisjuh
iallisuudet.
Saman vuoden Purnun kesänäyttelyssä Ori
vedellä oli mukana Leila Hietalan ( 1 5 n:oa),
i,<: ari Huhtamon (4 n:oa), Toivo Jaatisen (6 n:oa)
ja Kari Juvan (12 n:oa) mitaleita.
i--<.ilta j ärjesti vuonna 1 977 yhteistoimin nassa
H elsingin Juhlaviikkojen toimikunnan ja Alek
Bi r.y:n kanssa näyttelyn Mitaleita Aleksilla,
jossa oli 188 mitalia aseteltuina Aleksanterin
kadun näyteikkunoille. Mitali haluttiin esitellä
demokraattisena, monistettavana, yhteiskun
nan kaikki toiminnot ja kerrostumat kattavana
sekä kädestä käteen kulkevana "kadunmie
hen" taideteoksena.
1970-luvun loppupuolen kotimaisiin näytte
lyihin kuuluvat myös Uusimmat mitalit G alleria
Taidepisteessä, Unkarilaista mitalitaidetta
Kansallis-Osake-Pankin pääkonttorissa sekä
temaattinen Karjala ja karjalaiset mitalitai
teessa -esittely, joka järjestettiin yhteistoimin
Etelä-Karjalan museon ja Museoviraston ra
hakammion kanssa.
Killan mitalinäyttely Helsingin Taidetalossa
vuonna 1981 koostui 168 teoksesta 41 taiteili
jalta. Mukaan oli kutsuttu ulkomaisina taiteili
joina ruotsalaiset Berndt Helleberg, Gunvor
Svensson ja Rune Karlzon sekä englantilai-
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nen Ron Dutton. Mitaleita kävi katsomassa ar
violta 12. 000 henkilöä. Taidetalossa oli sa
maan aikaan suosiota saavuttanut Pekka Ha
losen näyttely, mikä nosti kävijämäärän Kil
iankin osalta näin suureksi.
Yhteistyössä Helsingin kaupungin kulttuuri
asiain keskuksen kanssa Kilta järjesti Mitalin
uusi kevät -näyttelyn Helsingin kaupungin
taidemuseoon Meilahteen maalis-toukokuus
sa 1 983. Katselmuksen 203 mitalia oli sijoitettu
viiriineissään kevät -teemaa korostaen viher
kasvien lomaan. Näyttelyssä vieraili noin 700
kävijää tutustumassa viimeaikaiseen kotimai
seen mitalitaiteeseen.
Muita Killan järjestämiä näyttelyitä 1980-luvul
la ovat olleet Peruskokoelman valettujen mita
le1den sekä muun oman tuotannon esittely
Vakuutusyhtiö Pohjolan aulassa ja pienen,
mutta edustavan joukon Peruskokoelman mi
taleita asettaminen näytteille Siikaisten pääkir
jastoon yhteistyössä Siikaisten Päivien toimi
kunnan kanssa. Näyttelyyn tutustui lähes 400
henkeä. Lisäksi Kilta osallistui Suomen Nu
mismaatikkoliiton 10-vuotisnäyttelyyn Raha
kautta aikojen ja kutsuttuna Rauman Taide
museon näyttelyyn, jossa esiteltiin merikap
teeni Pentti Winterin meriaiheiset mitalit ja Aila
Salon mitalituotantoa - Killan kokoelma kä
sitti 29 teosta.
Vuosikokouksen 1984 yhteydessä valmistajat
esittelivät mitaleitaan pienehköinä ryhminään
Alkon Vuosaaren koulutuskeskuksessa.
Killan kotimaisten näyttelyiden tavoitteena on
ollut mitalitaiteen tekeminen tunnetuksi ylei
sön keskuudessa ja alan tietouden lisäämi
nen. Kilta on pyrkinyt tavoitteeseensa alku
vuosien jälkeen usein suomalaisin mitalein muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Kilta Marjatta Weckströmin ateljeeseen tutustumassa 1976

ATELJEEVIERAILUT,
EKSKU RSI OT JA MATKAT
Edellä kuvattujen, lähinnä ulospäin suuntau
tuneiden toimintamuotojen ohella Killalla on
ollut myös sisäistä, jäsentenvälistä toimintaa:
ateljeevierailuja, ekskursioita rnitalinvalmista
jien tehtaisiin ja matkoja merkittäville kulttuu
ripaikoille. Leppoisan yhdessäolon merkeissä
keräilijät, taiteilijat ja valmistajat ovat voineet
solmia tuttavuuksia, laajentaa mitalitietouttaan
ja luoda entistä monipuolisemman ja rik
kaamman kokonaiskuvan mitalitaiteen ilmiöis
tä.
Kilta on järjestänyt jäsenistölleen lukuisia ateljeevierailuja, joiden aikana on ollut erinomai
nen tilaisuus tutustua kuvanveistäjän työhön
ja työympäristöön. Samalla kun kävijät ovat
perehtyneet taiteilijan muovailemiin mitaleihin,
he ovat saaneet kuvan myös sillä hetkellä atel
jeessa olleesta muusta tuotannosta. Tutustu
misretkiä on tehty mm. Terho Sakin {1967),

Kari Juvan (1969), Tapio Junnon ja Arvo Siika
mäen (1975), Pentti Papinahon (1978), M arjat
ta Weckströmin (1976), Kaija-Riitta Iivosen ja
Thor Lindroosin (1981) sekä Kari Huhtamon
(1983) ateljeissa. Kun kiltalaiset kävivät Toivo
Jaatisen työympäristössä vuonna 1974, he
saivat omakohtaista tuntumaa myös siihen va
limoon, josta useimmat Killan v uosimitalit ovat
heidän käsiinsä ammattitaidolla valettuina tul
leet.
Yhdistys on tehnyt retkiä myös mitalinvalmis
tajien tuotantolaitoksiin ja kiltalaiset ovat voi
neet tutustua käytännössä kehittyneeksi ja
uudistuneeksi mainitun lyöntimenetelmän kui
tenkin monivaiheiseen etenemiseen. XV FI
DEM 1973 HELSINKI -tapahtuman aikana jä
senillä ja kongressin ulkomaisilla osanottajilla
oli tilaisuus vierailla K ultateollisuus Oy: n teh35

taalla Turussa muun järjestetyn ohjelman
ohella. Helsingissä sijaitsevan Tillander Oy:n
tehtaaseen Kilta järjesti ekskursion vuonna
1 975. Kultakeskus Oy:n tuotantolaitoksessa ja
:uotenäyttelyssä käytiin syysretken 1980 yh
:eydessä, jolloin tutustuttiin myös Iittalan lasi
:ehtaan museoon. Syysretki 1984 suuntautui
rurkuun, jossa opastettujen taidemuseo- ja
tuomiokirkkokäyntien lisäksi vierailukohteena
oli Kultateollisuus Oy.
Kilta on järjestänyt vuosittain kaksi jäsenret
keä: syys- ja kevätretken, joihin ovat voineet
osallistua myös jäsenten seuralaiset kuten
kokouksiinkin. Retkien ohjelma on pyritty
muodostamaan monipuoliseksi. Ateljee- ja
mitalitehdaskäyntien lisäksi onkin vierailtu eri
laisissa kulttuurikohteissa. Taidenäyttelyihin,
erilaisiin museoihin, kirkkoihin ja kartanoihin
on tutustuttu asiantuntevan opastuksen tarjoa
min tiedoin.
Maassamme suosituiksi tulleisiin kesänäytte
lyihin Oriveden Purnuun ja Sysmän Suvi
Pinxiin Kilta järjesti retket peräkkäisinä kesinä
1969 ja 1970. Taidepitoisia vierailukohteita
ovat olleet myös mm. Korpilinnan taidekeskus
vuonna 1983, Rauman Taidemuseo, Harjaval
lan Cedercreutz-museo ja Juseliuksen mauso
leumi, jossa kaikissa vierailtiin samalla vuo
den 1981 syysretkellä. Arkkitehtoonisesti ja
kulttuurihistoriallisesti kiinnostavia kohteita
edustavat esim. Hakoisten, Sarvilahden, Fa
gervikin ja Sjundbyn kartanot. Killan järjestä-
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mien onnistuneiden jäsenretkien osanottaja
määrä on vaihdellut 50 molemmin puolin.
Killan ulkomaiset matkat ovat liittyneet usein
mitalinäyttelyihin. FIDEM-näyttelyihin jäsenillä
oli tilaisuus matkustaa Maecenas-kiltalaisten
kanssa mm. vuosina 1975, 1977 ja 1979, jolloin
osallistujista oli noin kaksi kolmasosaa mitali
taiteen kiltalaisia. FIDEM-matkojen pääasial
lisin tutustumiskohde on ollut mitalitaide, mut
ta ohjelmaan on kuulunut myös erilaisia, kul
loisenkin isäntämaan järjestämiä retkiä. Kilta
järjesti matkan molempiin Tukholmassa avoin
na olleisiin mitalinäyttelyihinsä vuosina 1968
ja 1976.
Killan piirissä on ollut mahdollista matkustaa
ulkomaisiin taidekohteisiin myös tarkoitukse
na tutustua muuhun kuin mitalitaiteeseen.
Matkat ovat olleet usein yhteistyössä Maece
nas-killan kanssa järjestettyjä kuten esim.
vuoden 1978 Leningradin ja Kiinan matkat.
Taidematkat ovat suuntautuneet myös mm.
Prahaan, Pariisiin ja Tallinnaan.
Vierailut, retket ja matkat ovat olleet Killan
olennainen jäsentoiminnan muoto, joka on
osoittautunut tärkeäksi. Keräilijöillä, taiteilijoil
la ja valmistajilla on ollut tilaisuus tutustua mi
tali- ja muuhunkin kuvataiteeseen sekä laa
jentaa ja syventää näkemystään mitalitaitees
ta, sillä paras tiedonvälitys tapahtuu kuitenkin
usein suorassa yksilötason vuorovaikutuk
sessa.

20-VUOTIAS KI LTA
suo men Mitalitaiteen Kilta on järjestänyt toi
mintansa aikana kaksi sääntömääräistä ko
ko usta vuosittain - keväällä vuosikokouksen
ja syksyllä vaalikokouksen. Kokousten isänti
nä ovat olleet useat erilaiset yhteisöt, pankit ja
liikelaitokset, joiden tässä muodossa tarjoama
vieraanvaraisuus ja tuki sekä mitalitaiteelle
että Killalle on ollut ansiokasta. Kokousten yh
teydessä asianomainen isäntä on esitellyt
monipuolisesti omaa alaansa ja isännän
edustaja on usein toiminut myös kokouksen
puheenjohtajana.
Kokouksiin on kuulunut säännöllisesti yksi tai
useampi joko mitali- tai muun kuvataiteen pii
riin liittyvä esitelmä. Keräilijät, taiteilijat tai alan
asiantuntijat ovat havainnollistaneet esitel
miään diakuvin. Ulkomaisissa näyttelyissä tai
taidekeskuksissa vierailleet tai apurahan tur
vin tutustumassa käyneet, usein taiteilijajäse
net, ovat kokouksissa esittäneet huomioitaan
erilaisista taiteen ilmiöistä. Osoituksena esitel
mien aiheiden monipuolisuudesta ovat esim.
N . L. Rasmussonin Om medaljkonsten i Sveri
ge, Leena Turpeinen POP-kulttuuri ja esteet
tisyys, Petra Uexkull Piste ja siitä kehittyneet
muodot, Aune Lindström Eräitä Wäinö Aalto
sen liikemotiiveja, Jorma Hautala Arkkitehtuuri
ja kuvataide, Jorma K. Miettinen Käsitykseni
mitalien olemuksesta ja tehtävistä ja Raimo
Heino Hajamietteitä taidepolitiikasta.
Tarkasteltaessa jäsenistöä voidaan todeta kil
talaisia olevan joka puolella maatamme. Luku
määräisesti eniten jäseniä on aivan eteläises
sä Suomessa, mutta Killan järjestämiin tilai
suuksiin ja matkoihin on osallistuttu hyvinkin
kaukaa. Jäsenten joukossa on myös niitä, jot
ka ovat hankkineet pelkästään vuosimitalin ja
mahdollistaneet näin tuellaan monen Killan
valetun mitalin toteuttamisen.
Tarkasteltaessa ainoastaan hallituksessa mu
kana olleita voidaan todeta, että heistä on ollut
alle kymmenen ns. maallikkojäsentä eli am
matiltaan muita kuin kuvataiteilijoita. Taiteilija
jäsenet, joita hallituksessa on ollut melkoises
ti, ovat lisäksi olleet kaikki maamme eturivin

kuvanveistäjiä. Erikoisuutena mainittakoon,
että Killan ensimmäinen puheenjohtaja, radio
kemian professori Jorma K. Miettinen on itse
kin muovaillut mitaleita.
Killan jatkuvasti laajentunut jäsenistö, keräili
jät, taiteilijat ja valmistajat tuntevat ja tunnusta
vat Killan mitalitaiteen edistämiseksi tekemän
työn. Samoin erilaiset järjestöt ja museot, jotka
ovat olleet yhteistyössä Killan kanssa. Mitali
taiteen tuntemuksen voi sanoa laajentuneen
Killan toiminnan aikana. Tästä huolimatta on
vielä yksi ryhmä, ns. suuri yleisö, jonka Kilta
toivoisi ottavan mitalitaiteen omakseen. Mitali
taidehan on monistettavaa ja tästä johtuen
kohtuuhintaista, ihmisläheistä ja helposti levi
tettävää - kädestä käteen kiertävää - monu
mentaalista, kahdella sivulla kertovaa "kadun
miehen" taidetta kuten kiltalaiset Mitalitaidetta
Aleksilla -näyttelyn yhteydessä julistivat.
Yksi syy mitalitietouden vähäisyyteen on tai
deharrastusten pieni osuus maamme koko
vapaa-ajan vietossa. Katariina Eskolan vuon
na 1976 ilmestyneen tutkimuksen (Kulttuuri
harrastukset Suomessa) mukaan kaikkien tai
teiden yhteenlaskettukin osuus väestön har
rastuksista on vähäinen ja keskinäisessä suo
situimmuudessa kuvataiteet ovat vielä lähes
heikoimmassa asemassa. Ja vielä - mitalitai
de on kuvataiteiden joukossa puolestaan vain
yksi osa, jota kaikki eivät kenties suoralta kä
deltä osaa edes kuvataiteisiin liittää.
Edellä mainittua taustaa vasten Killan ulko
mailla osakseen saama huomio ja arvostus
näyttäytyvät entistäänkin merkittävämpinä.
Kansainväliset näyttelyt ja laajat suhteet, joi
den luomisessa Killan ensimmäisen yleissih
teerin Jouko Voionmaan työllä on ollut suuri
osuus, ovat taanneet Killan toiminnalle tietyn
ominaispainon. Etenkin Killan näyttelyt ovat
saaneet hyvän v astaanoton, josta esimerkkinä
suomennos katkelmasta Svenska Dagbladet
-lehden 31.1.1976 'Finsk medaljtriumf' otsikoi
maa arvostelua:
- - Mutta menkää katsomaan Natio nal
museumiin, mitä S uomen taiteilijoilla on
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näytettävänä 1960-luvulta lähtien - - Kat
sojaa hämmästyttää se täydellinen ennak
koluulottomuus, millä suomalaiset ovat ryh
tyneet työhönsä. On laskettu irti sellainen
luova mielikuvitus, ettei sitä luullut tässä
taidelajissa mahdolliseksi - - Minusta
näissä teoksissa, jotka ovat vapaan kuvan
veistoksellisten teosten rajatapauksia, on
paljon huomispäivän mitalitaidetta - Kilta jatkaa vastaisuudessakin näyttelytoimin
taansa ulkomailla, mistä osoituksena ovat
peruskokoelmasta lainatut valetut mitalit laa
jaa, Neuvostoliitossa vuonna 1985 järjestettä
vää, suomalaisen mitalitaiteen näyttelyä var
ten. Lisäksi Kilta toimittaa Suomen osaston
kesäkuussa 1985 järjestettävään Tukholma:,
FIDEM-näyttelyyn.
Killan sääntöihinsä kirjaama työ mitalitaiteen
edistämiseksi ja tukemiseksi näkyy myös olois
samme suurena määränä uusia, korkeatasoi
sia valumitaleita. Yhdistyksen perustamisen
ajoilta voidaan mainita Gerda Qvistin mitalei
den lisäksi vain joitakin yksittäisiä kokeiluja;
mm. Aarre Aaltonen oli muovaillut muutaman
valetun mitalin samoin Aimo Tukiainen. Lisäk
si Killan toiminta on vaikuttanut kotimaisen va
lu menetelmän kehitykseen. Ensimmäisten
vuosien mitalit valatettiin Di.isseldorfissa Aug.
Bishopin valimossa niin kauan kuin tämä toi
mi. Sen jälkeen vuodesta 1969 alkaen Toivo
Jaatinen on valanut ja patinoinutkin useat
vuosi mitalit. Toivo Jaatinen on myös onnistu
nut kehittämään valumenetelmäänsä jonkin
verran aikaisempaa käytännöllisemmäksi.
Mitalitilausten lisääntyessä lyöntitekniikkakin
kehittyi tasokkaaksi. Maassamme on luonnol
lisesti lyöty mitaleita vuosikymmenien ajan,
mutta tekniikan parantuessa ja koneiden

uudistuessa o n kyetty valmistamaan kook
kaampia ja reliefikorkeudeltaan vaihtelevam
pia mitaleita kuin aikaisemmin. Tämä on lisän
nyt taiteilijoiden mahdollisuuksia käyttää suu
riakin korkeuseroja mitaleissa. Kokonaan lyöt
täjien asia on, haluavatko he teettää kookkai
ta, paksuja ja painavia mitaleita, mutta joka
tapauksessa valmistajat pystyvät siihen. Tek
niikan kehittyessä valetun ja lyödyn mitalin vä
linen ero on pienentynyt.
Killan hallitus etsii myös uusia toimintamuoto
ja, joista yksi on vuonna 1981 aloitettu huuto
kauppatoiminta. Ensimmäisessä järjestetyssä
kevättalven mitalihuutokaupassa oli kaikkiaan
464 luetteloitua kohdetta. Huutokauppa on
havaittu Killan piirissä säilyväksi toimintamuo
doksi, joka tarjoaa keräilijöille tilaisuuden
uudistaa kokoelmiaan ja taiteilijoille tilaisuu
den myydä mitaleitaan. Killan 20-vuotisjuhlien
yhteyteen järjestetäänkin vuoden 1985 huuto
kauppa.
Suomen Mitalitaiteen Kilta - Gillet för Medalj
konst i Finland r.y. on osoittanut toteuttaneen
sa toiminnassaan aatettaan - mitalitaiteen
edistämistä - monipuolisesti ja täyttäneensä
mitalitaiteessa aikaisemmin vallinneen tyhjiön.
Kilta on onnistunut yhdistämään alan harras
tajia ja ammattilaisiakin, niin että mitalitietous
on lisääntynyt, koko taidemuoto elpynyt ja alan
arvostus on kohonnut. Tämä ei tarkoita kuiten
kaan sitä, että kaikki mahdollinen olisi jo tehty,
vaan sitä että 20-vuotisen työn tuloksena on
saavutettu taso, jolta voidaan ponnistaa yhä
eteenpäin. Killan tavoite on edelleen tehdä
tunnetuksi ja tukea mitalitaidetta. Mitalitaide
ansaitsee aseman ihmisläheisenä, kertovana
ja vivahteikkaana taidemuotona.

LAATIESSANI KILLAN HISTORIIKKIA
APUNANI OVAT OLLEET
Suomen Mitalitaiteen Killan arkisto
Suomen Mitalitaiteen Killan kuva-arkisto
Suomen Mitalitaiteen Killan leikearkisto
Useampien perustajajäsenten tiedonannot
Useampien mitalitaiteilijoiden tiedonannot
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Mitalitaiteen näyttelyluettelot sekä
Suomen Mitalitaiteen Kilta - merkitys ja vai
kutus mitaleiden tyylilliseen kehitykseen, pro
gradu -työ, Jyväskylän yliopisto, 1981, Leena
Passi

Matti Peltokangas 1 981
Liite 1

KILLAN TUOTTAMAT
MITA LIT v. 1 965- 1 984
Vuosi mitalit
1 . Panssar�t, Toivo Jaatinen, 1 965,
1 1 2 mm, V
2. Kesä -66 - Tumultus, Markku KitulaLeena Turpeinen, 1 966, 80 mm, V
3. Pieni surrealistinen perhe,
Kullervo Leinonen, 1 967, 76 X 90 mm, V
4. No ak, Toivo Jaatinen, 1 967, 1 05 mm, V
5. Naisen elämää, Arvo Siikamäki, 1 968,
80 mm, V
6. Yks ilö ja y h teisö, Kari Juva, 1 969,
75 mm, V
7. T u o miolla, Leena Turpeinen, 1 970,
95 mm, V
8. Saartorengas, Putte Koivu, 1 971 ,
80 mm, V
9. Suo malainen unelm a,
Kaija-Riitta Iivonen, 1 972, 100. mm, V
1 0. Pis anello, Toivo Jaatinen, 1 973,
1 1 0 mm, V
'11 . P o pulaatio, Irma Melaja, 1 974,
1 20 mm, V

1 2. Juh lavuosi, Toivo Pelkonen, 1975,

1 20 mm, V
13. Elämää, Hannele Kylänpää, 1976,
1 1 5 mm, L
1 4. Kulttuurin uh rit, Vilho Härkönen, 1 977,
1 20 mm, V
1 5. A vanto, Taisto M artiskainen, 1978,
1 00 mm, V
1 6. Leikin lomassa, Jarkko Roth, 1979,
1 00 mm, V
1 7. M uinaislöytö, Vilho Härkönen, 1 980,
1 00 mm, V

1 8. Kevyt kosketus, M atti Peltokangas,

1 981 , 1 1 0 mm, V
1 9. T arinan pituus, Pirkko Viitasalo, 1 982,
1 00 mm, V

20. Harjo itusvas tus taja, Vilho Härkönen,

1 983, 85 mm, V
2 1 . Jo utsenlaulu, M atti Peltokangas, 1 984,
1 1 0 mm, V
22. Lintu ja pesä, Merja Vainio, 1985, V
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Suomen Mitalitaiteen Killan ansiomitali
Harakan pesä eli Keräilijän kätkö, Terho
Sakki, 1967, 90 mm, V
Tasavallan Presidentit - sarja
1 . K.J. Ståhlberg, Johan Finne, 1 968
2. Lauri Kr. Relander, Terho Sakki, 1 967
3. P.E. Svinhufvud, Kauko Räsänen, 1 968
4. Kyösti Kallio, Raimo Heino, 1 968
5. Risto Ryti, Nina Terno, 1967
6. C .G . E. Mannerheim, Eila Hiltunen,
1 967
7. J.K. Paasikivi, Pekka Kontio, 1 96 7
8. Urho Kekkonen, Aimo Tukiainen, 1 967
9. Mauno Koiv isto, Toivo Jaatinen, 1982
Jokainen mitali on lyöty ja halkaisijaltaan
72 mm.
Muut mitalit
1. Näyttelymitali Suomi - Ruotsi Itävalt a, Kari Juva, 1 969, 45 mm, V
2. Urho Kekkonen 70 v, Raimo Heino,
1 970, 1 20 mm, V
3. Jouko Voionmaa 6 0 v, Raimo Heino,
1 972, 1 30 mm, V

l ,

\

V
L

= valettu mitali

= lyöty mitali

1

\ Ii ,: 1

/

4. FI D E M XV Helsinki 1973, Kari Juva,
1 973, 70 mm, L
5. A lvar A alto, Eila Hiltunen, 1 974,
80 mm, L
6. Näyttelymitali 1 975, Erkki Kannosta,
1 975, 55 mm, V
7. Urho Kekkonen 75 v,
Leena Turpeinen, 1 975, 50 mm, L
8. Urho Kekkonen 75 v, Toivo Jaatinen,
1 975, 50 mm, L
9. Urho Kekkonen 75 v, Heikki Nieminen,
1 975, 50 mm, L
10. Edwin Törmälä, Terho Sakki, 1 976,
75 mm, L
11 . Martti Salmi 70 v, Raimo Heino, 1978,
1 40 mm, V
1 2. Mikko Kallio, Raimo Heino' 1 981 '
1 25 mm, V
13. Pro arte metallica, Jarkko Roth, 1981,
75 mm, L
14. Näyt telymitali 1985, Veijo Ulmanen,
65 mm, V
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,
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Veijo Ulmanen 1985
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KI LLAN H ALLINTO
VUOSINA 1 965- 1 984
Aho, Arvo v. 1981-1984,
josta puheenjohtajana 1984
Aiha, Martti V. 1978-1980
Akaan-Penttilä, Eero v. 1978
Finne, Johan v. 1965-1966
Heino, Raimo v. 1967, 1972-1973
Hietala, Leila v. 1970-1973
Hiltunen, Eila v. 1966 osin
Huhtamo, Kari v. 1977-1978
Häiväoja, Heikki V. 1970, 1982-1984
Jaatinen, Toivo v. 1976,
josta osan puheenjohtajana
Junno, Tapio v. 1972-1975
Juva, Kari v. 1968, 1971
Kallio, Mikko v. 1970-1984,
josta puheenjohtajana 1977-1983
Kannosto, Erkki v. 1974-19 78
Karttunen, Laila-Kaarina v. 1972-1973
Kauhanen, Pekka v. 1982-1983
Kivijärvi, Harry v. 1970
Kontio, Pekka v. 1965
Konttinen, Heikki v. 1966 osin ja 1967
Kylänpää, Hannele v. 1977
Mankki, Seppo v. 1977
Matilainen, Anu v. 1981-1984
Miettinen, Jorma K. v. 1965-1969,
josta puheenjohtajana 1965-1969
Neuvonen, Antti v. 1979-1982
Nieminen, Heikki v. 1965, 1 983-1984
Nukari, Pirkko v. 1979-1980
Rustholkarhu, Seija v. 1981
Räsänen, Kauko v. 1966-1971
Sakki, Terho v. 1965, 1974-1975
Salmi, Martti v. 1965-1980
Salminen, Erkki v. 1981-1984
Siikamäki, Arvo v. 1969
Sipiläinen, Anneli v. 1974-1975
Terno, Nina v. 1967-1969
Tielinen, Erja v. 1984
Turunen, Unto v. 1979-1980
Törmälä, Edwin V. 1965-1976,
josta puheenjohtajana 1970-1976

Liite 2

Varja, Heikki V. 1971
Weckström, Marjatta v. 1969, 1976-1981
Virolainen, Heikki v. 1968
Voionmaa, likka v. 1984 yleissihteerinä
Voionmaa, Jouko v. 1965-1983
koko ajan yleissihteerinä

KILLAN NOTAAREINA OVAT TOIMINEET
Mankki, Seppo v. 1973-1974
Nykänen, Anja v. 1965-1969
Rissanen, Kaarina v. 1971-1973
Tiitola, Eero v. 1976 lopun ja 1977 osin
Vahanen, Veli-Pekka v. 1970-1971
Voionmaa, likka v. 1982 lopun ja 1983
Ylinen, Allan v. 1975-1976

LISÄ KSI Allan Ylinen on hoitanut erilaisia teh
täviä kuten näyttelyiden kokoamista ja näytte
lyluetteloiden toimittamista, Killan perusko
koelman kortistoinnin ja jäsenluettelon toi mit
tamisen. Hän on ollut mukana huutokauppa
toiminnassa sen päästyä alkuun vuonna 1 9 81.

PITKÄAIKAISINA TILINTARKASTAJINA
OVAT TOIMINEET
jäsenet Risto Aho ja Klaus Selinheimo
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Terho Sakki 1967

KILLAN JAKAMAT
ANSIOMITALIT

Liite 3

1968 Kansallismuseon Muinaistieteellinen
toimikunta
kuvanveistäjä, professori Eila Hiltunen
kuvanveistäjä, professori
Aimo Tukiainen
1969 professori Aarne Laitakari
1970 professori Jorma K. Miettinen
1971 Kultateollisuus Ky
1973 kuvanveistäjä, professori
Kauko Räsänen
1975 kuvanveistäjä Raimo Heino
kuvanveistäjä Viljo Savikurki
kuvanveistäjä Jussi Vikainen
1977 maaneuvos Aarne Eskola
kuvanveistäjä Heikki Häiväoja
1978 kuvanveistäjä Toivo Jaatinen
1979 kuvanveistäjä Terho Sakki
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1980
1981
1982
1984

kuvanveistäjä Heikki Varja
professori Martti Salmi
kuvanveistäjä Marjatta Weckström
kauppaneuvos Arno Viljanen

KILLAN KUNNIAJÄSENET
Kuvanveistäjä Aimo Tukiainen
Kanslianeuvos Jouko Voionmaa
Lehtori Aarre Vuorjoki

KILLAN
NÄYTTELYTOIMINTA

Liite 4

1966 - 14.1.-6.2. Italian renessanssi - Es
panja - Ranska - Suomi, Ateneumin
Taidemuseo, Helsinki, Keski-Suo
men Museo, Jyväskylä
1967 - 19.3.-9.4. Italia - Puola - Suomi,
Amos Andersonin Taidemuseo, Hel
sinki
- FIDEM XII Pariisi, Ranska; Kilta toi
mitti näyttelyyn Suomen osaston
1968 - 7.5. - 7.9. Mitalinäyttely, Kansallismu
seo, Helsinkf, yhteistyössä Suomen
Numismaattisen Yhdistyksen kanssa
- kesäkuu, Bukarest, Romania; yhteis
työssä Suomi- Romania -Seuran
kanssa
- syyskuu, Statens Historiska Museet,
Tukholma, Ruotsi
- 1.12.-15.12. Nainen mitalissa, Espan
jan Rahapajan museo, Madrid, Es
panja
1969 - Mitalinäyttely, Wroclawin Mitalitai
teen museo, Wroclaw, Puola
- FIDEM XIII Praha, Tsekkoslovakia
- 21.11.-14.12. Itävalta - Ruotsi - Suomi, Ateneumin Taidemuseo, Helsinki
1970 - Mitalinäyttely, sama kokonaisuus
kuin edellisenä vuonna Wroclawissa
Varsova, Puola
- Itävalta - Ruotsi - Suomi -näyttely
kiersi Jyväskylässä, Vaasassa ja
Oulussa
- Tapiolan Syyslystien yhteydessä esil
lä kokoelma suomalaista mitalitaidet
ta, Espoo
1 971 - Hvitträsk, Kirkkonummi
- FIDEM XIV Köln, Saksan Liittotasa
valta
- sama kokoelma kuin Kölnin näytte
lyssä suomalaisia mitaleita Kööpen
haminassa, Tanska
- 1.10.-22. 10. Mitalinäyttely, Helsingin
näyttelyhuoneisto,
Osakepankin
Helsinkf, yhteistyössä Suomen Nu
mismaattisen Yhdistyksen kanssa

1972

- 2.11.-28. 11. sama mitalikokonaisuus
kuin edellisessä HOP-Helsinki -näyt
telyssä, Lahden historiallinen museo,
Lahti
- 20.2.-19.3. FIDEM Kölnin näyttelyko
konaisuus, Wienin Taidehistorialli
nen museo, Wien, Itävalta
- edellä mainittu näyttelykokonaisuus,
Ziirich, Sveitsi j a Praha, Puola
- 4.6.-18.6. Pohjoismaisen Taideliiton
näyttelyssä osasto suomalaista mita
litaidetta, Reykjavik, Islanti
- 26.9.-1.1 0. Suomen mitalitaidetta,
Moskova, Neuvostoliitto; yhteistyös
sä Neuvostoliitto-Instituutin kanssa
Suomen kulttuuriviikolla

1973 - 8.6.-2.9. osanotto Purnun näyttelyyn,
Orivesi
- Mitalinvalmistusta käsittelevä näytte
ly, Helsingin Osakepankki, Helsinki
- Hvitträskissä mitalikokoelma, Kirkko
nummi
- useita vaihtuvia kokoelmia, Tuusulan
Kunnallisopisto, Tuusula; yhteistyös
sä Kunnallisopiston kanssa
- 11.7.- 2 7.7. Medals Today, Golds
miths Hall, Lontoo, Englanti
- 23.8.-30.9. XV FIDEM 1973 Helsinki,
Ateneumin Taidemuseo
- osia edellä mainitusta näyttelystä Jy
väskylä, Pori, Turku
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- 12.2.-16.3. Moderne Medaljekunst,
Kööpenhamina, Tanska
- 3.5.-26.5. Dni Kultury Finskiej W Pol
sce Maj 1974, Varsovan Taideteolli
suusinstituutin
näyttelyhuoneisto,
Varsova, Puola
- 15.8.- 1. 12. Kauko Räsäsen mitalituo
tanto, Hvitträsk, Kirkkonummi

1975

- 15. 3.- 3.4. Mitali-10, Tampereen Tai
demuseo, Tampere
- 7.6.- 7.9. osanotto Purnuun, Orivesi
- FIDEM XVI Krakova, Puola
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1976 - 24.1.-29.2. Finska medaljkonstnärer,
Nationalmuseum Tukholma, Ruotsi;
yhteistyössä Suomen Taidegraafikot
r.y:n kanssa
- 3.5.-17.5. Exhibition on Modern Fin
nish Jewelry and Medal Art, World
Trade Center, Los Angeles, Amerikan
Yhdysvallat; yhteistyössä Bicenten
nial-toimikunnan ja Suomen Korutai
teen kanssa
- 17.6.-22.7. edellä mainittu kokonai
suus, Oaklandin museo, Oakland,
Amerikan Yhdysvallat
- syyskuun alussa noin kahden viikon
ajan, edellä mainittu näyttelykoko
naisuus, The American Numismatic
Societyn näyttelyhuoneisto, New
York, Amerikan Yhdysvallat
1977 - 12.1.- 30.1. Uusimmat mitalit, Taide
piste, Helsinki
- 19.8.- 5.9. Suomen mitalitaidetta,
Aleksanterinkadun näyteikkunoissa,
Helsinkf, yhteistyössä Aleksi r.y:n
kanssa
- FIDEM XVII Budapest, Unkari
1978 - Killan peruskokoelma, Oulunkylän
taiteilijatalo, Oulunkylä, Helsinki
1979 - 3.5.-1.6. Unkarin mitalitaidetta, Kanpääkonttori,
sallis-Osake-Pankin
Helsinki
- 27.6.-29.7. Karjala ja karjalaiset mita
litaiteessa, Etelä-Karjalan museo,
Lappeenranta; yhteistyössä Etelä
Karjalan museon ja Museoviraston
osaston Kansallismuseon rahakam
mion kanssa
- FIDEM XVII Lissabon, Portugal
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1980 - 24.3.-2.4. osanotto Suomen Numis
maattisen Yhdistyksen 65-vuotis
näyttelyyn, Helsingin Osakepankin
näyttelyhuoneisto, Helsinki
- 10.10.-17.10. Suomalaista mitalitai
detta, Uspekistan, Neuvostoliitto; yh
teistyössä
Suomi-Neuvostoliitto
-seuran kanssa
- 27.10.- 7.11. Raha kautta aikojen,
osasto Erkki Kannoston mitaleita,
KOP Tammelantorin konttori, Tam
pere
- 24.11. - 5. 1 2. Killan Peruskokoelman
valetut mitalit ja Killan oma tuotanto
1965-1980, Vakuutusyhtiö Pohjolan
ala-aula, Helsinki
1981 - 8.4.-26.4. Mitalinäyttely, Helsingin
Taidetalo, He/sinkt, kutsuttuna muka
na neljä ulkomaalaista taiteilijaa
- 1.10.-24.10. Mitalinäyttely, Rauman
Taidemuseo, Rauma; yhteistyössä
museon säätiön kanssa
1982 - Killan kokoelmasta osia, Laajasalon
SYP ja KOP, Helsinki
- Killan kokoelmasta osia, SYP Kuopio
1983 - Mitalin uusi kevät, Helsingin kaupun
gin taidemuseo, Helsinkt, yhteistyös
sä Helsingin kaupungin kulttuuri
asiainkeskuksen kanssa
- FIDEM XIX Firenze
1984 - 9.4. vuosikokouksen yhteydessä mi
talinvalmistajat esittelivät mitaleitaan
pienin kokoelmin, Vuoranta, Helsinki
- 21.7.-15.8. Mitalitaidetta -näyttely,
Siikaisten pääkirjasto, Siikainen; yh
teistyössä Siikaisten Päivien toimi
kunnan sekä kulttuuri- ja kirjastolau
takuntien kanssa

Liite 5

SUOMEN
MITALITAITEEN KILTA GILLET FÖR MEDALJKONST
1 FINLAND r.y:n SÄÄNNÖT
1.

Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus
ja toiminta

1§
Yhdistyksen nimi on Suomen Mitalitaiteen Kil
ta - Gillet för Medaljkonst i Finland r.y. ja sen
kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksestä käyte
tään näissä säännöissä nimeä Kilta.
2§
Killan tarkoituksena on Suomen mitalitaiteen
edistäminen ja tukeminen. Tässä tarkoituk
sessa Kilta toimii mitalitaiteilijoiden, mitalinti
laajien, mitalinvalmistajien, mitalinkerääjien,
taidemuseoiden ja muiden vastaavien laitos
ten sekä mitalitaiteen tukijoiden välisenä yh
dyssiteenä.
3§
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Kilta voi val
mistuttaa mitaleja ja harjoittaa kokous-, jul
kaisu-, esitelmä-, tiedotus-, näyttely-, kilpailu
ja muuta vastaavanlaista toimintaa. Se voi yl
läpitää alaan liittyviä kokoelmia, luetteloita,
arkistoja ja kirjastoa. Kilta antaa asiantuntija
apua mitalitaiteeseen liittyvissä kysymyksissä
sekä voi mahdollisuuksiensa mukaan myön
tää apurahoja.
Killalla voi olla ansiomitali, jonka jakosäännöt
Killan kokous vahvistaa.
4§
Kilta pyrkii vuosittain järjestämään mitalikilpai
lun, johon jätetyistä luonnoksista yksi voidaan
toteuttaa mahdollisuuksien mukaan valettuna
Killan vuosimitalina.
Kilta voi myös valmistuttaa muita mitaleja sekä
tukea taiteilijoiden mitalituotantoa.

5§
Kilta voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testa•
mentteja, kerätä varoja ja toimeenpanna arpa
jaisia asianomaisella luvalla sekä järjestää jä
senten keskeisiä huutokauppoja.
Kiltaa kannattajajäsenen jäsenmaksun mää
räisellä lahjoituksella tukevalle o ikeushenki
lölle voidaan antaa Killan vuosimitali.

2.

Jäsenet.
Jäsenten oikeudet ja velvollisuudet

6§
Killan jäsenet ovat: jäseniä, joihin luetaan
myös entiset perustaja- ja tilaajajäsenet, taitei
lijajäseniä, kannattajajäseniä, kirjeenvaihtaja
jäseniä, kunniajäseniä ja kunniapuheenjohta
ja. Killan hallitus voi kahden jäsenen kirjalli
sesta suosituksesta hyväksyä
1. jäseneksi luonnollisen henkilön sekä taide
museota tai sitä vastaavaa laitosta ylläpitä
vän oikeuskelpoisen yhteisön,
2. taiteilijajäseneksi Suomen Kuvanveistäjä
liitto r.y:n jäsenen, Killan vuosimitalikilpai
lussa ylimpään luokkaan arvostellun luon
noksen tekijän sekä henkilön, joka on muo
vaillut vähintään kaksi julkistettua mitalia,
3. kannattajajäseneksi luonnollisen henkilön
tai oikeushenkilön.
Killan hallitus voi kutsua
4. kirjeenvaihtajajäseneksi mitalitaiteen alalla
ansioituneen ulkomaalaisen luonnollisen
henkilön.
Killan kokous voi hallituksen esityksestä kut
sua
5. kunniajäseneksi Killan tarkoitusperien hy
väksi ansioituneesti toimineen luonnollisen
henkilön,
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6. kunniapuheenjohtajaksi Suomen mitalitai
teen edistämiseksi erittäin ansioituneesti
toimineen Killan jäsenen. Kunniapuheen
johtajia voi olla vain yksi kerrallaan.
7§
Jäsen ja kannattajajäsen ovat velvolliset suo
rittamaan Killalle vuosittaiset jäsenmaksut.
Taiteilijajäsen maksaa jäsenmaksun, joka on
1 / 1 O jäsenen jäsenmaksusta.
Jäsen ja kannattajajäsen saavat liittymisvuo
destaan lähtien Killan vuosimitalin omalla jä
sen n umerollaan varustettuna, mikäli sanottu
na vuonna vuosimitali tehdään. Taiteilijajäsen
on oikeutettu lunastamaan mitalin 9 / 1 0:lla jä
senen jäsenmaksusta ja kirjeenvaihtajajäsen
maksamalla jäsenen jäsenmaksun. Killan vuo
si mitali luovutetaan vasta, kun valmistumis
vuoden asianomainen jäsenmaksu on suori
tettu.
Haluttaessa myydä, vaihtaa tai lahjoittaa Killan
vuosimitali, sitä on ensin tarjottava Killalle lu
nastettavaksi tarjousvuoden jäsenmaksusta.
8§
Jäsen eroaa Killasta tekemällä hallitukselle tai
puheenjohtajalle kirjallisen ilmoituksen tai
suullisen ilmoituksen Killan kokouksen pöy
täkirjaan.
Jäsenen, joka kirjallisesta ilmoituksesta h uoli
matta ei ole suorittanut jäsenmaksua, Killan
hallitus voi todeta eronneeksi.
Jäsen, taitellijajäsen tai kirjeenvaihtajajäsen,
joka on jättänyt noudattam atta, mitä 7 §:ssä on
määrätty vuosimitalin Killalle lunastettavaksi
jättämisestä, voidaan erottaa Killasta.
Killalla on oikeus erottaa jäsen, joka on toimi
nut Killan toimintaa vaikeuttavasti tai jättänyt
täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on Kil
taan l iittymällä sitoutunut.
3.

Hallinto

9§
Killan hallitukseen kuuluu 8 jäsentä. Hallituk
sen jäsenistä 6 valitaan 3-vuotiskaudeksi ku
kin, m u ut 2 valitaan 1 -vuotiskaudeksi Suomen
Kuvanveistäjäliiton jäsenten piiristä. Hallitus
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valitsee keskuud.estaan puheenjohtajan, vara
puheenjohtajan, yleissihteerin ja varainhoita
jan, jotka muodostavat Kil lan hallituksen työ
valiokunnan. Hallitukseen pyritään mahdolli
suuksien mukaan saamaan 4 mitalitaiteilijaa.
Työvaliokunnan yhden jäsenen tulee olla tai
teilijajäsen.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kut
susta tai tarvittaessa, kun kolme muuta halli
tuksen jäsentä sitä pyytää. Hallitus on päätös
valtainen, kun vähintään 4 jäsentä on saapu
villa. Hallitus on kuitenkin päätösvaltainen,
kun vähintään 3 jäsentä on saapuvilla ja he
ovat päätöksestä yksimieliset. Päätökset teh
dään muuten yksinkertaisella äänten enem
mistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
10 §
Hallitus kokoontuu vähintään 2 kertaa vuo
dessa. Se johtaa Killan toimintaa, ottaa ja erot
taa jäsenet, päättää mitalien tilaamisesta, teet
tämisestä ja vaihtamisesta sekä julkaisu-,
näyttely-, tutkimus-, kilpailu- yms. varojen
käyttöä edellyttävästä toiminnasta, hoitaa Kil
lan taloutta sekä valvoo varojen ja omaisuu
den hoitoa, asettaa tarvittavat toimikunnat ja
ottaa toimihenkilöt sekä valvoo niiden toimin
taa, valmistelee Killan kokoukselle esitettävät
asiat sekä edustaa Kiltaa.
Killan hallitus asettaa mitalikilpailujen palkin
tolautakunnat.
11 §
Killan nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä
yleissihteerin, varainhoitajan tai jonkun muun
hallituksen jäsenen kanssa.
4.

Toimintavuosi ja kokoukset

12 §
Killan toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.
Tilit sekä hallintoa koskevat tarpeelliset asia
kirjat on toimitettava helmikuussa tilintarkasta
jille, joiden on annettava maaliskuun 1 5. päi
vään mennessä hallitukselle lausunto suorit
tamastaan tarkastuksesta.

13§
Killan vuosikokous pidetään maalis-huhti
kuussa ja vaalikokous marras-joulukuussa.
Tarpeen mukaan pidetään muitakin kokouk
sia.
Killan kutsuu koolle hallitus. Sen lisäksi Kilta
on kutsuttava koolle, jos vähintään 1 / 3 jäse
nistä sitä hallitukselta kirjallisesti määrättyä
asiaa varten pyytää.
Kokouskutsu on toimitettava Killan jäsenille
kirjallisena tiedotuksena, jonka tulee olla pos
titettuna vähintään 7 päivää ennen kokousta.
14 §

Vuosikokouksessa
1 . esitetään vuosikertomus, tilit ja tilintarkas
tajien lausunto,
2. hyväksytään vuosikertomus ja päätetään ti
linpäätöksen vahvistamisesta sekä hallituk
selle ja muille tilivelvollisille myönnettäväs
tä vastuuvapaudesta,
3. päätetään muista kokouskutsussa maini
tuista asioista.
15 §
Vaalikokouksessa
1 . vahvistetaan seuraavan vuoden toiminta
suunnitelma, jäsenmaksut ja talousarvio,
2. päätetään rahastojen vuosikäytön rajoista,
3. päätetään Killan luottamushenkilöille suo
ritettavista palkkioista,
4. valitaan hallituksen erovuoroisten jäsenten
tilalle jäsenet sekä kaksi tilintarkastajaa ja
heille varamiehet sekä
5. päätetään muista kokouskutsussa maini
tuista asioista.

5.

Rahastot

16 §
Kilta voi perustaa toimintansa turvaamiseksi
rahastoja, joiden käytössä on noudatettava,
mitä 15 §:ssä on määrätty. Päätös rahaston
perustamisesta on tehtävä Killan kokouk
sessa.

6.

Sääntöjen muuttaminen ja
Killan purkaminen

17 §
Killan sääntöihin ehdotetut muutokset hyväk
sytään, jos 3/ 4 kokouksessa annetuista äänis
tä kannattaa tehtyä ehdotusta kahdessa pe
räkkäisessä kokouksessa, joiden väli o n vä
hintään 30 päivää.
18 §
Killan purkamisesta päätetään edellisessä
pykälässä määrätyllä tavalla.
19 §
Killan purkautuessa sen jäljelle jääneet varat
siirtyvät Killan tarkoituksia toteuttavalle oi
keuskelpoiselle yhteisölle, josta kokous päät
tää.
Hyväksytty maaliskuussa 1 975.
(Maaliskuussa 1 975 Killan sääntöjä uudistet
tiin joiltakin osin. Muutokset ovat myös yhdis
tysrekisterissä.)
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GILLET FÖR
MEDALJKONST
1 FINLAND
20 aktiva verksamhetsår
Gillet för medaljkonst i Finland grundades
våren 1965 och syftet med dess verksamhet
blev följande:
- att främja och stöda medaljkonst
- att verka som ett kontaktforum för medaljkonstnärer, beställare, tillverkare och sam
lare av medaljer, konstmuseer samt mece
nater intresserade av medaljkonst
- att producera medaljer, utöva mötes-, publi
kations-, föredrags-, informations-, utställ
nings-, tävlings- och annan motsvarande
verksamhet
- att upprätthålla samlingar, kataloger, arkiv
och bibliotek
- att bistå med experthjälp, bevilja stipendier
samt att vid behov grunda fonder för att tryg
ga sin verksamhet.
En viktig verksamhetsform har från början va
rit att årligen producera en gjuten medalj, som
efter tävling utsetts till årsmedalj. Denna er
håller medlemmarna mot medlemsavgiften.
Konstnärer har kunnat delta i medaljtävlingar,
och speciellt vid slutet av 1960-talet kunde
man i dessa tävlingsbidrag skönja intryck av
olika experiment och stilriktningar vilka då var
förhärskande inom andra konstriktningar.
Gillets egen produktion består av 46 medaljer,
av vilka 22 är årsmedaljer, 9 hör till President
serien över republikens samtliga presidenter,
14 medaljer har varierande motiv och en me
dalj är Gillets förtjänstmedalj "Samlarens
gömställe eller Skatboet", som under Gillets
20-åriga existens har utdelats i 1 8 exemplar.
En väsentlig del av verksamheten har varit att
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arrangera utställningar i hem- och .utlandet
(allt som allt nästan 60). Den mest omfattande
var XV FIDEM 1973 HELSINKI, då Gillet stod
som värd för den internationella utställningen
och kongressen. Utställningen bestod då av
nästan 1 900 medaljer från 28 länder. Det inter
nationella samarbetet har ofta skett tillsam
mans med FIDEM (Federation lnternationale
de la Medaille), i vilken Gillet är medlem. Varje
utställning som Gillet arrangerat utomlands
(25 utställningar i 18 länder) har dessutom
fordrat egna internationella kontakter.
Gillets höst- och vårexkursioner har fungerat
som en förenande länk mellan dess medlem
mar. Man har besökt ateljeer, olika slags
konst- och kulturmål och medaljtillverkare. En
del av verksamheten har utgjorts av kongres
ser utomlands, då man har bekantat sig med
medaljkonst och också andra konstarter.
Under sin 20-åriga verksamhet har Gillet
också försökt finna nya verksamhetsformer.
Som ett exempel kan nämnas, att Gillet år 1981
arrangerade sin första medaljauktion, som
sedan blivit ett årligt evenemang.
Under sitt första år hade 74 medlemmar anslu
tit sig till föreningen. Antalet har stadigt stigit
och i medlemskatalogen från år 1 984 finns
redan 306 namn fördelade över hela Finland,
även om majoriteten finns i Södra Finland.
Gillet har också vid slutet av år 1 984 17 under
stödsmedlemmar.
Medaljgillet i Finland har fått understöd av
Undervisningsministeriet för utställningar och
övrig verksamhet.

Pronssinen PRESIDENTTIMITALISARJA: Suomen Mltalltalteen KIita ry.
PRESIDENTMEDALJSERIE I bron1: Glllet för MedalJkonat I Finland rf.
Valmistaja: Kultateollisuus Ky
Tillverkare: Finnmedal Kb
Presidentit:
Presidenter:

Taiteilijat:
Konstnärer:

Takasivun aihe:
Motiv på åtsidan:

1 . Kaarlo Juho Ståhlberg
(1 865-1 952) 1 91 9-1 925
2. Lauri Kristian Relander
(1 883-1 942) 1 925-1 931

Johan Finne

3. Pehr Evind Svinhufvud
(1861 -1 944) 1 931 -1 937
4. Kyösti Kallio
{1 873-1 940) 1 937-1 940
5. Risto Heikki Ryti
(1 889-1 956) 1 940-1 944

Kauko Räsänen

Abstraktinen sommitelma
Abstrakt komposition
Yhteyksiä Suomesta Baltian ja
Skandinavian maihin
Kontakter som får Finland knutits
tili de nordiska och baltiska länderna
Abstraktinen sommitelma
Abstrakt komposition
Abstraktinen sommitelma
Abstrakt komposition
Panssarivaunun telaketjun jälkiä,
joiden välistä nousee hento kasvin
taimi
En spröd planta gror mellan hjulspåren
efter en pansarvagn
Yksimielinen Suomen kansa
Ett enigt finskt folk
Abstraktinen sommitelma
Abstrakt komposition
Lapin noitarummun kansi symbolisine
merkkeineen
En lapsk trolltrumma med symboliska
tecken
Kasvava yhteiskunta
Växande samhälle

Terho Sakki

Raimo Heino
Nina Terno

6. Carl Gustaf Emil Mannerheim Eila Hiltunen
(1 867-1 951 ) 1 944-1 946
Pekka Kontio
7. Juho Kusti Paasikivi
(1 870-1 956) 1 946-1 956
Aimo Tukiainen
8. Urho Kaleva Kekkonen
(1 900-) 1 956-1 980
9. Mauno Henrik Koivisto
(1 923-) 1 981 -

Toivo Jaatinen

Mitalien hinta:
Medaljernas pris:

1 kpl
1 st.
Täydellinen sarja (9)
Fullständig serie (9)
Täydellinen sarja (9) kotelossa
Fullständig serie (9) i etui

mk
mk
mk
mk
mk
mk

1 70,
1 70,
1 .400,
1 .400,
1 .650,
1 .650,

MONETARIUM/YHDYSP
ANKKI
Aleksanterinkatu 30, 001 00 Helsinki 10
puhelimet 90-1652497 ja 90-1 652498
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1 25 VU OTTA
LAATUA JA LU OTTAMUSTA
TAI D E M ITALIT, P LAKETIT
ANSI O M ITALIT JA - M ERKIT
KU LTA- JA H O P EATU OTTEET

OY TILLANDER AB

TULP PATIE 24, 00880 HELSINKI
P UH. 90- 782877
TELEX 1 2-21 83 tili sf

Ministeri ]. E. Niemen
(s. 2 1 . 7.1911-k. 1 1.1 1 .198 1)
mittavaa elämäntyötä
vak11utusmiehenii sekä
maamme talous-, y hteis
kunta- ja sivistyselämiin
monipuolisena m ikutta
jana symboloi oheinen
mitcili, jonka on suunni
tellut taiteilija Kain
'fopper. Ministeri Niemi
toimi Tapiola-yhtiijiden
toisen perustajayhtiiin,
Auran toimitusjohtajanll
vuodesw 1 952 ja sittem
min sen puheenjohtujc,
na. Mainittakoon, ettii
tämii mitali kuuluu tasa
valtamme entisen presi
dentin Urho Kekkosen
mitcilikokoelmiin.

HARVAT PÄÄSEVÄT
MITALEILLE
Tapiola,yhtiöt o allistuu myös maamme kuvataiteilijoi,
d n ty " n tukemis en. Kuuluuhan taide omalta osaltaan
ihmisen perustarpeisiin. Olemme sitä mieltä, ttä taide
en ri muodoissa tarjoaa uusimman teknologian varjo a
elävälle nykyihmiselle kosketusta luontoon ja usein
tarpe llisen henkireiän oman itsensä tutkisk luun.
Siksi hyvin tehdyllä taiteella on aina isäinen
anoman a ja tarkoituks n a. Tässä toiminnas a Tapiola
haluaa olla mukana; objaamc a ihmisiä tait n moni,
aivoiseen ·maailmaan.

@TAPIOlA
Hyvien esikuvien puolesta
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TEE HOP
MONI 
PALVE
SO PIMUS

1

palvelupankki
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PERINTEET JA
SEKÅ
KOKEMUS JA JATKUVUUS OVAT
SPORRONGIN 1DlMINNAN PERUSTANA
SUOMALAISEN MITALITAITEEN
HYVÄKSI.

Paasikivi-Seura r.y.:n Tasaval lan presidentti Mauno Koiviston kunniaksi v. 1983
lyöttämä jubJamitaJi "Mauno Koivisto 60 vuotta". Mitalin on muotoillut
kuvanveistäjä profes ori Terho Sakki.

Yleisurheilun ensimmäisten maailmanmestaruuskisojen j ärj estely
toimikunnan v. 1983 lyöttämän mui tomitali n on muotoillut
kuvanveistäjä Reijo Paavilainen.

®
SPORRONG

ONNITTELEE 20 VUOTTA TÄYTTÄVÄÄ SUOMEN MITALilAITEEN KJ LTM.

·
•
JIÄ
ON
·
1
TA1v
1AI
U
PALVEL "'·
Postipankin käyttötililtä ja karttuvalta
talletustililtä maksat ilmaiseksi!
Valitse niistä palkkatilisi ja nauti vaivatto
masta maksamisesta, selvistä tiliotteista,
kätevistä korteista ja valtakunnallisesta
pankkiautomaattipalvelusta.
Palkkatililainaa saat heti, kun palkkasi on
tullut Postipankkiin 2 kuukautta. Pikalai
naa pienempään rahantarpeeseen heti
käteen. Myös isommista lainoista neuvo
teltaessa olet vahvoilla.

Tule ja tutustu palkkatiliemme etuihin
postissa tai konttorissamme.
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YH1YNEET KUVALEHDET OY

Heikki Häiväoja

Aimo Tukiainen

Eila Hiltunen

Kimmo Pyykkö

AIU\ SALO: HOLLMING OY:N 30-VUOTISMITALI, 1975
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MITALI XX
Suomen Mital itaiteen Kil lan
20-vuotisnäyttel y
Tuomiokirkon k ryptassa
24.3. -7.4.1 985
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Näyttelytoi mikunta
Utställningskommitten
Erja Tiel inen, puheenjohtaja
ordförande
Radoslaw Gryta
Heikki Nieminen
Anneli Sipiläinen
Luettelon toi mittaja
Katalogens redaktör
Allan Yli nen

Reproset Oy
Dia ja Offset Oy, 1 985
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KILLAN OMA
MITALITUOTANTO
GILLETS EGNA
PRODUKTION
Vuosimitalit 1965- 1985
Arsmedaljerna 1965- 1985

TOIVO JAATINEN
1. Panssarit
Pansarvagnarna
1965, 115 mm V
2. MARKKU KITULA LEENA TURPEINEN
1966, 80 mm V
KULLERVO LEINONEN
3. Pieni suurrealistinen perhe
Liten surrealistisk familj
1967, 76 X 80 mm V

PUTTE KOIVU
8. Saartorengas
Blockad
1971, 80 mm V
KAIJA- RIITTA IIVONEN
9. Suomalainen unelma
Finländsk dröm
1972, 95 mm V
TOIVO JAATINEN
10. Pisanello
1972, 115 mm V

TOIVO JAATINEN
4. Noak
1967, 110 mm V

IRMA MELAJA
11. Populaatio
Population
1974, 120 mm V

ARVO SIIKAMÄKI
5. Naisen elämää
Kvinnoliv
1968, 75 mm V

TOIVO PELKONEN
12. Juhlavuosi
Jubileumsåret
1975, 120 mm V

KARI JUVA
6. Yksilö ja yhteisö
lndividen och samfundet
1969, 75 mm V

HANNELE KYLÄNPÄÄ
13. Elämää

LEENA TURPEINEN
7. Tuomiolla
Vid domen
1970, 95 mm V

VILHO HÄ RKÖ NEN
14. Kulttuurin uhrit
Kulturoffer
1977, 120 mm V

Liv

1976, 115 mm V

59

17

TAISTO MARTISKAINEN
1 5. Avanto
Vake
1 978, 1 00 mm V

PIRKKO VIITASALO
1 9. Tarinan pituus
Slutet av berättelse
1 982, 1 00 mm V

JARKKO ROTH
1 6. Leikin lomassa
Under leken
1979, 1 00 mm V

VILHO HÄ RKÖ NEN
20. Mr Colombo, harjoitusvastustaja
Mr. Colombo, sparraren
1 983, 1 00 mm V

VI LHO HÄ RKÖNEN

1 7. Muinaislöytö

Fornfynd
1 980, 1 00 mm V

MATTI P ELTOKANGAS
1 8. Kevyt kosketus
Lätt beröring
1 981 , 1 1 0 mm V
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MATTI PELTOKANGAS
21 . Joutsenlaulu
Svansången
1 984, 1 20 mm V
MERJA VAINIO
22. Lintu ja pesä
Fågeln och bo
1 985, 95 mm V

Tasavallan presidentit Republikens presidenter
1967, 1968, 72 mm
JOHAN FINNE
23. K.J. Ståhlberg
TERHO SAKKI
24. Lauri Kr. Relander
KAUKO RÄSÄNEN
25. P.E. Svinhutvud
RAIMO HEINO
26. Kyösti Kallio
NINA TERNO
27. Risto Ryti
EILA HILTUNEN
28. C.G.E. Mannerheim
PEKKA KONTIO
29. J.K. Paasikivi
AIMO TUKIAINEN
30. Urho Kekkonen
TOIVO JAATINEN
31. Mauno Koivisto
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42

RAIMO HEINO
32. Urho Kekkonen 70 v.
1970, 120 mm V
Kolme eri mitalia - Tre skilda medaljer
LEENA TURPEINEN, TOIVO JAATINEN,
HEIKKI NIEMINEN
33 Urho Kekkonen 75 v.
-35. 1975, 50 mm

TERHO SAKKI
41. Edvin Törmälä
1976, 75 mm
EILA HILTUNEN
42. Alvar Aalto
1974, 80 mm
KARI JUVA
43. Näyttelymitali Suomi- Ruotsi-Itävalta
Medalj för utställningen
Finland-Sverige- Ö sterrike
1969, 45 mm V

TERHO SAKKI
36. Suomen Mitalitaiteen Killan ansiomitali
("Harakan pesä")
Gillets för Medaljkonst i Finland
förtjänstmedalj
1967, 90 mm V

KARI JUVA
FIDEM
XV Helsinki 1973
44.
1973, 70 mm

RAIMO HEINO
37. Mikko Kallio 70 v.
1981, 125 mm V

ERKKI KANNOSTO
45. Näyttelymitali 1975
Medalj för utställningen 1975
1975, 55 mm V

RAIMO HEINO
38. Martti Salmi 70 v.
1978, 140 mm V
RAIMO HEINO
39. Jouko Voionmaa 60 v.
1972, 130 mm V
RAIMO HEINO, TOIVO JAATINEN
40. Killan hallitus 1975
1975, 175 mm V
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JARKKO ROTH
46. Pro arte metallica
1981, 75 mm
VEIJO ULMANEN
47. Mitalin ystävä
Medaljens vän
Näyttelymitali 1985
Medalj för utställningen
1985, 70 mm V

Muut mitalit
RADOSLAV GRYTA
48. Toive - Ö nskan
1983, 120 mm V
49. Hellyys � Ömhet
1984, 120 mm V

RAIMO HEINO
50. Henrik ja (och) Helena
1983, 120 mm V
51. Olli Närvä
1983, 190 mm V
52. Artium cultori
1984, 120 mm V
53. Ernst Barlach
1985, 130 mm V
54. Dr Jekyll and Mr Hyde
1985, 120 mm V
55. Raimo Heino
1984, 140 mm V
56. Elokuu - Augusti
1984, 120 mm V
57. Sammakon virsi - Grodans psalm
1984, 120 mm V
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TEA HELENELUND

58. Porvoon hiippakunta - Borgå stift
1 973, 70 mm L
59. Turun katedraalikoulu
Åbo katedralskola
1 976, 70 mm L

EILA HILTUNEN

60. Tukholman teknillinen museo
Tekniska museet i Stockholm
1 974, 55 mm L
61 . Birger och 0a) Fredrik Ljungström
1 976, 45 mm L
62. Helge H aavisto
1 980, 70 mm L
63. Erna och 0a) Victor Hasselblad
1 980, 80 mm L
64. Tyyni Tuulio
1 983, 70 mm L
65. Aale Tynni
1 984, 70 mm L

MAUNO HONKANEN

66. Aarre Lauha
1 977, 70 mm L
67. Keravan apteekki - Kervo apotek
1 984, 80 mm L
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KARI H UHTAMO
68. Nimetön 2 - Namnlös 2
95 mm V
69. Nimetön 4 - Namnlös 4
110 mm V
70. Teräskonstruktio - Stålkonstruktion
1985, 100 mm V

ARMAS HUTRI
71. Urpo Ratia
1 984, 70 mm L

H EIKKI HÄIVÄOJA
72. Opettajain Ammattijärjestö (OAJ)
Lärarnas Fackorganisation (LFO)
1983, 70 mm L
73. Suomen Yrittäjäin Keskusliitto (SYKL)
Företagarnas Centralförbund i Finland
(FFC)
1983, 70 mm L
7 4. Kasvinsuojeluseura
Växtskyddssällskapet
1984, 70 mm L
75. Teuvo Larmi
1985, 70 mm L
76. Elias Lönnrot
1984, 70 mm L
77. Asuntosäätiö - Bostadsstiftelsen
1984, 70 mm L
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TOIVO JAATINEN
78. Ahti Karjalainen
1983, 70 mm L
79. Martti Luther
1983, 70 mm L
80. Wilhelm Schauman
1983, 70 mm
81. S/S "Ilmarinen"
1982, 70 mm L
82. Museovirasto 100 vuotias
Museiverket 100 år
1984, 70 mm L
83. Valtioneuvosto - Statsrådet
1984, 60 mm L
84. Kanta-Uudenmaan Säästöpankki
1984, 100 mm V
85. Seurasaarisäätiö - Fölisöstiftelsen
1984, 110 mm V
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TAPIO JUNNO
86. Palava mies - Brinnande man
1980, 90 mm V
87. Vammaisten vuosi - Handikapsåret
1982, 100 mm V

ERKKI KANNOSTO
88. Kukko ja kana - Tupp och höna
1984, 90 mm V
89. Isä aurinko, äiti maa
Fader Soi, moder Jord
1984, 90 mm V
90. Uusiutuva luonnonvara
Naturtillgång som förnyas
1984, 90 mm V

VOITTO KANTOKORPI
91. Vanha haapa - Den gamla aspen
1979, 100 mm V

TIMO KARA
92. Erämaakirkko - Ö demarkskyrkan
1980, 110 mm V

LAILA-KAARINA KARTTUNEN
93. Kalle Achte
1984, 100 mm V
94. Myrskylintu - Stormfågeln
1984, 100 mm V
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ANNIKKI KETTUNEN
95. Luhtalinnut - Kärrsångare
1 982, 1 20 mm V

MAUNO KIVIOJA
96. Keikyä
1980, 100 mm V

MARJO LAHTINEN
97. Matias Calonius
1984, 70 mm L

IRMA MELAJA
98. Elämän alku - Livets början
1979, 100 mm V
99. Nimetön - Namnlös
1984, 100 mm V

ERIK MÄ KINEN
100. Rakkaus 1 - Kärlek 1
1984, 120 mm V
101. Rakkaus 11 - Kärlek 11
1984, 1 20 mm V
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TARU MÄNTYNEN
102. Saima mitali - Saimamedaljen
1983, 75 mm L
103. Pehmoisä - Mjukispappa
1984, 120 mm V

ANTTI NEUVONEN
104. Helsingin Työväenyhdistys
Helsingfors Arbetarförening
1984, 70 mm L

PIRKKO NUKARI
105. Yö - Natt
1977, 110 mm V

MATTI NURMINEN
106. Suo - Kärr
1980, 110 mm V

MATTI PELTOKANGAS
107. J.R. Danielson-Kalmari
1983, 105 mm V
108. 'Vuoden uusmaalainen'
'Årets nylänning'
1983, 110 mm V

PEKKA PITKÄNEN
109. Kalevala 1835-1985
1984, 80 mm L
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JARKKO ROTH
11 0. Arno Viljanen
1984, 80 mm L
111. Kivikartio Oy
1985, 80 mm L

SEIJA RUSTHOLKARHU
112. Kissa - Katten
1971, 95 mm V
113. Hiljaiseloa - ldyll
1977, 120 mm V
11 4. Hyvät ja pahat unet
Vackra drömmar och mardrömmar
1 971, 100 mm V
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KAUKO RÄSÄ NEN
115. Kuhmon kamarimusiikkifestivaalit
Kammarmusikfestivalen i Kuhmo
1983, 80 mm L
116. Suomen psykiatriyhdistys
Finlands psykiaterförening
1983, 80 mm L
117. Ensio Hukkataival
1984, 80 mm L
118. Olavi Jaakkola
1984, 70 mm L
119. Aleksis Kivi
1984, 80 mm L
120. Serlachiuksen taidesäätiö
Serlachius' konststiftelse
1984, 80 mm L
121. Kustaa II Adolf - Wallenstein
Gustaf II Adolf - Wallenstein
1984, 80 mm L

TERHO SAKKI
122. J.V. Snellman
1981, 70 mm L
123. Jorma K. Miettinen
1982, 80 mm L
124. V.A. Koskenniemi
1 982, 70 mm L
125. Erkki Kivinen
1983, 75 mm L
126. Sulo Toivonen
1984, 75 mm L
127. Ylioppilaskunnan Laulajat 1883-1983
1982, 75 mm L
128. Vakuutusyhtiö Sampo 75 v.
Försäkringsbolaget Sampo
1983, 75 mm L
129. Maanmittaus 1633-1983 - Lantmäter
1983, 75 mm L

129
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AILA SALO
1 30. Alpo Sarava
1 983, 1 20 mm V
1 31 . Hollming Oy
1 975, 1 1 0 mm V

ANNELI SIPILÄINEN
1 32. Kohtaaminen - M ötet
1 984, 1 20 mm V

OSSI SOMMA
1 33. Yövartio - Nattväkten
1 984, 130 mm V
1 34. Alkemisti - Alkemisten
1 984, 1 30 mm V

KAARINA TARKKA
1 35. Helene Schjerfbeck
1 981 , 98 mm V
1 36. Cyrano de Bergerac
1 981 , 98 mm V
1 37. Näky-Vision
1 982, 1 1 0 mm V
1 38. Klaus Waris
1 984, 80 mm L

ERJA TIELINEN
1 39. Helsingin yl iopistollinen keskussairaala
Helsingfors universitets centralsjukhus
1 981 , 80 m m L
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AIMO TUKIAINEN
140. Purnu
1977, 120 mm V
141 . Uusi Hattu - Den nya hatten
1 974, 100 mm V
142. Munasta se alkoi
Det höjade från ägget
1 974, 95 mm V
1 43. Eino Parpola
1984, 130 mm V
144. Aikakauslehti Kanava
Tidskriften Kanava
1983, 85 mm L
1 45. "Mala"
1984, 80 mm L
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HEIKKI VARJA
146. Tykkyytä 1 - Tycker om 1
1982, 100 mm V
14 7. Tykkyytä 11 - Tycker om 11
1982, 100 mm V
1 48. Allergialiitto - Allergiförbundet
1 984, 80 mm L
149. Tampereen ev.lut. seurakunnat
Tammerfors ev.luth. församlingar
1 984, 80 mm L
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PUOLA
EWA OLSZEWSKA-BORYS
150. Euroopan ryöstö
Europas bortrövande
11 3 X 121 mm V
1 51. Kolme sulotarta - Tre gracer
95X 86 mm V
1 52. Kansainvälinen palkinto S E C
lnternatlonella prlset S E C
75X 78 mm V
1 53. Aitajuoksu - Häcklöpnlng
145 X 1 48 mm V
1 54. Nuorta väkeä - Ungt folk
95X 1 15 mm V
155. Järviä - Sjöar
109 X 118 mm V
156. Perhe - En familj
86 X121 mm V
157. Tuuli - Vinden
81X 87 mm V
1 58. Kohtalo - Ödet
210 X 21 2 mm V
1 59. Soittajia - Musikanter
145X153 mm V
1 60. M. Sklo�owska-Curie
1 29 X 1 39 mm V
1 61 . Rytmejä - Rytmer
1 25X135 mm V
1 62. M. Kopernlkus
11 0 X 1 30 mm V
1 63. Runoilija - En poet
1 46 X 1 57 mm V
1 64. Michelangelo Buonarottl
138 X 145 mm V
1 65. St. Wltkiewicz
88 X 90 mm V
1 66. F. Chopin 84
96X 11 0 mm V
1 67. Vastanalneet - De nygifta
130 X 1 35 mm V
1 68. Preludl - Prelud
1 30 X 135 mm V
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ZOFIA OEMKOWSKA

1 69. Muotokuva - Ett porträtt

1 980, 1 75X 1 35 mm V
1 70. Pianisti - Pianisten
1 967, 85X 1 1 0 mm V
1 71 . Maisema 1 - Landskap 1
1 979, 1 25X 95 mm V
1 72. Maisema 11 - Landskap 11
1 981 , 1 30 X 1 35 mm V
1 73. Maisema 111 - Landskap 111
1 981 , 1 55 X 1 00 mm V
1 74. Maisema IV - Landskap IV
1 981 , 1 1 5X 1 30 mm V
1 75. Auringonnousu - Soluppgång
1 979, 90 X 1 05 mm V
1 76. Auringonlasku - Solnedgång
1 979, 80 X 1 00 mm V
1 77. Kukkia 1 - Blommor 1
1 980, 70 X 90 mm V
1 78. Kukkia 11 - Blommor 11
1 980, 85X 70 mm V
1 79. Puita 1 - Träd 1
1 984, 1 00 X 90 mm V
1 80. Puita 11 - Träd 11
1 984, 70 X65 mm V
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1 79

1 77

77

& KANSALL
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Neste
Neste
Neste
Neste
Neste
Neste

on
on
on
on
on
on

öljyä.
kaasua.
h i i ltä.
kem iaa.
akkuja.
merenkulkua.

Nesteellä o n monta olomuotoa.
Täyttääkseen tehtävänsä energian ja
kemian perustuottajana Neste kehittyy
ja kansainvälistyy.
Neste nojaa suomalaiseen tietoon ,
taitoon j a työhön.

N ESTE
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Lindström Oy:n 130-vuotisjuhlamitali

Suunnittelij a: kuvanveis
täjä Heikki Häiväoja.

Teetetty v. 1978. Mitalin
materiaali: pronssi.
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Hyvä ankkisuhde
on arvo ,........,.ta pääomaa.

Yhdessä on
SÄÄSTÖPANKIT [I) skop

KAUKO RÄSÄ NEN: MARTTI T. AURIALA, 1979
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