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LUKIJALLE
Koko yli 20-vuotisen toimintansa ajan Kiltam
me on kokoonsa ja varoihinsa nähden varsin
voimakkaasti tukenut suomalaista mitalitai
detta kuin myös kansainvälistä mitalitaidetta,
kuuluen koko olemassaolonsa ajan aktiivise
nä jäsenenä vuonna 1936 perustettuun Kan
sainväliseen Mitaliliittoon (Federation Interna
tional de la Medaille), jonka päämaja on
Pariisissa.
Viime vuonna osaksemme koitui arvostettu
tehtävä - kansainvälisen F.A.O.:n juhlamitalin
teettäminen, jonka mitalin kuvanveistäjäjäse
nemme Raimo Heino toteutti ja joka kiltamme
kustannuksella valettiin. Kansainvälisen XV
FIDEM 1973 HELSINKI-näyttelyn- ja kongres
sin toteuttaminen yhteistoiminnassa aktiivisen
FIDEM -osallistumisen kanssa mm. tänä
vuonna USA:ssa Coloradossa syyskuussa pi
dettävään kansainväliseen kongressiin ja
näyttelyyn, jonne lähetämme 2 kuvanveistäjä
jäsentämme yhdessä FIDEM-valtuutettumme
kanssa, ovat osoituksena vakiintuneesta kan
sainvälisestä asemastamme mitalitaiteen
maailmassa. Tässäkin kongressissa tulee kil
tamme toimesta olemaan edustava suomalai
sen mitalitaiteen näyttely. Samanaikaisesti
osallistumme myös pohjoismaiseen yhteistoi
mintaan tänä vuonna Tukholmassa. Kaikki nä
mä toimenpiteet ja osallistumiset ovat aikaan
saaneet sen, että kiltamme saavutukset ja sen
aktiivinen toiminta ovat arvostetut kautta mita
litaiteen maailman.
Kotimaassa ja ulkomailla olemme viimeisen
kahdenkymmenen vuoden aikana järjestä
neet yli 60 mitalitaiteen näyttelyä. Kaikki edel
lä kerrotun toteuttaminen ja kehittäminen vaa
tii kuitenkin vuosi vuodelta enemmän varoja.
Kiltamme vaatii menestyäkseen ja kehittyäk
seen enemmän aktiivisia jäseniä ja kannatta
jajäseniä. Päämääriemme toteuttamiseksi
olemme päättäneet perustaa tämän Kiltaleh
den, jonka ensimmäinen numero on nyt Si
nun, arvoisa Lukija, käsissä. Tarkoituksemme
on levittää tätä lehteä jäsenistömme lisäksi
ympäri maatamme mitalitaiteen ystäville, tar
koituksena saada jäsenistömme lukumäärä
kasvamaan. Jäsenmääräämme lisäämällä
pystymme entistä paremmin toteuttamaan ar
vostettujen perustajiemme viitoittamia tavoit
teita toimia mitalitaiteilijoiden, mitalinkerää
jien, mitalintilaajien, mitalinvalmistajien, taide
museoiden ja muiden vastaavien laitosten ja
keskeisenä
mitalitaiteen
tukijoiden
yhdyssiteenä.

Kuluvana vuonna toteutamme vuosimitalikil
pailumme ensimmäisen kerran kutsukilpailu
na, jonka tulokset ovat toisaalla tässä lehdes
sä julkistetut. Uskomme ja toivomme, että tä
mä menettely joka on mahdollistanut palkkion
jakamisen kuudelle ansioituneelle mitalitaitei
lijajäsenellemme, tuo uutta väriä ja uusia virik
keitä Kiltamme toimintaan.
Olemme lähettäneet tätä lehteämme Sinul
le, arvoisa Kiltamme jäsen, kaksi kappaletta
tarkoituksella, että toisen niistä annat tunte
mallesi mitalitaiteen ystävälle, joka ei ole vielä
Kiltamme jäsen, jotta hän tämän lehtemme
kautta saisi kosketuksen Kiltamme toimintaan
ja parhaimmassa tapauksessa tekisi myötä
vaikutuksellasi positiivisen päätöksen liittyä
Kiltamme jäseneksi. Levittämällä tätä lehteä
toimit Kiltamme parhaaksi, mitalitaiteilijoiden
hyväksi ja mitalitaiteen edistämiseksi.
Samalla kun toivon Sinun, arvoisa Lukija, tä
män lehtemme avulla tuovan Kiltaamme uusia
jäseniä, odotan Kiltamme vuosikokoukseen
runsasta osanottoa, toivotan jokaiselle kilta
laiseiie antcisaa mitalivuotta 1987.
AIMO VIITALA
puheenjohtaja
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VUOSIMITALIKILPAILU 1987
Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y:n vuosimitalikilpailu järjestettiin vuonna 1987 kutsukilpailuna. Kil
pailuun oli kutsuttu seuraavat mitalitaiteilijat: Kaija-Riitta Iivonen, Hannele Kylänpää, Rauni
Liukko, Kauko Räsänen, Ossi Somma ja Pirkko Viitasalo. Määräaikaan mennessä jätettiin 11
ehdotusta, joiden kuvat ovat tällä aukeamalla. Ehdotusten nimet olivat seuraavat:
1.a. Silmät
b. Vaihto
2. Laivoillakin on satamansa
3. Elämä täällä on kuin vedessä kuun kuvajainen - palava pyramidi
4. Elävä Teatteri
5. Vapautuminen
6. Tänä Päivänä
7. Reikäleipä
8. Lapsuus
9. Asunnottoman vuosi
10. Neidon Uni
Kilpailun voitti ehdotus numero 10, jonka tekijä on KAUKO RÄSÄNEN Espoosta, toisen sijan
sai ehdotus 4, jonka tekijä Pirkko Viitasalo Lahdesta ja kolmannen ehdotus 2, jonka tekijä on
Rauni Liukko Helsingistä. Mitalitaiteen Kilta onnittelee sydämellisesti voittajaa ja kiittää kaikkia
taiteilijoita osanotosta kilpailuun.
Kilpailun palkintolautakunnan muodosti Killan hallitus, jossa oli kaksi Suomen Kuvanveistäjälii
ton nimeämää tuomarijäsentä kuvanveistäjät Markku Hirvelä ja Pertti Kukkonen. Palkintolauta
kunnan muut jäsenet olivat Killan puheenjohtaja Aimo Viitala, Tuulikki Hakala, Matti Peltokan
gas, Pekka Sarvas ja Erja Tielinen. Ei-äänivaltaisena sihteerinä toimi yleissihteeri likka Voion
maa. Killan ja taiteilijoiden yhdysmiehenä oli Dl Arvo Aho. palkintolautakunnan päätös oli
yksimielinen.
Vuosimitalikilpailu julkistetaan Mitalitaiteen Kilta r.y:n vuosikokouksen yhteydessä KOP:n pää
konttorin Kansallissalissa Aleksanterinkatu 44, Hki 10, minkä jälkeen kilpailuehdotukset ovat
nähtävänä saman pääkonttorin Kämpin tiloissa, Pohjois Esplanadi 29, Hki 10 8.4.-24.4.
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MITKÄ OVAT KILLAN KEINOT
EDISTÄÄ MITALITAIDETTA?
Dl Arvo Aho

Oheinen, Killan edellisen puheenjohtajan kir
joitelma on esitetty keskustelun alustuksena
mitaliseminaarissa, joka pidettiin Killan
20-vuotisjuhlien yhteydessä. Koska seminaa
riin oli tullut varsin vähän osanottajia, ja koska
alustuksessa esitetyt ajatukset ovat yhä ajan
kohtaisia, julkaistaan kirjoitelma lehtemme
ensimmäisessä numerossa. Näin erityisesti
siitäkin syystä, että se antaa uusille ja muille
toiminnassa vasta vähän mukana olleille mel
ko kattavan kuvan Killan toiminnasta, pyrki
myksistä ja ongelmista.
Suomen Mitalitaitoon Kilta on toiminut 20
vuotta. Alusta lähtien se on sääntöjensä tar
koituspykälän mukaisesti pyrkinyt edistämään
ja tukemaan Suomen mitalitaidetta. On koh
tuullista edellyttää, että kahden vuosikymme
nen aikana kiteytyneet toimintamuodot ovat il
mausta tästä e-dfstämispyrkimyksestä. Tarkoi
tukseni on nyt lyhyesti tarkastella tähänastisia
toimintamuotoja ja alistaa niiden tarkoituksen
mukaisuus keskustelunalaiseksi.

miseen innostaminen sekä erimuotoinen
julkaisu- ja tiedotustoiminta. Edelläoleva luet
telo, joka on muistinvarainen, saattoi jäädä
vajaaksikin, fllUtta ainakin tärkeimmät siihen
sisältyivät. Tarkastelen niitä kutakin tai aina
kin eräitä erikseen.
Killan vuosimitalien sarja on eittämättä merkit
tävä osa suomalaista mitalitaidetta. Uskon
myös, että vuosimitalikäytäntö kilpailuineen ja
valattamisineen on elähdyttänyt mitalinte
koamme. Viimeaikaisten kilpailujen osanoton
määrä ja tulosten taso antaa kuitenkin aihetta
huolestumiseen. Ateneumin ostolautakunnan
jäseneltä olen kuullut, että Ateneum ei enää
pariin vuoteen ole kelpuuttanut vuosimitaliam
me kokoelmiinsa. Vuosimitalin teettämisestä
ei voida luopua, mutta voitaisiinko ajatella, et
tä joksikin ajaksi luovuttaisiin kilpailusta ja
teetettäisiin ne tilaustyönä luotettavilla tekijöil
lä? Kutsukilpailu olisi myös yksi vaihtoehto.
Killan muuhun omaan mitalituotantoon pätee
osittain edellä sanottu, mutta esteenä sen ku
koistamiselle ovat myyntiorganisaation puut
tuminen ja muut vähäiset voimavarat. Killan
varastoissa on jo nykyisellään paljon myymät
tömiä mitaleita, itse teetettyjä tai myytäväksi
saatuja, mutta mistä löydettäisiin jakelukana
vat. Jäsenistökään e_i ole erityisemmin hulluna
mitaleiden perään, kumma kyllä. Mikä
keinoksi?

Jaan toimintamuodot kahteen ryhmään, juh
lallisiin ja asiallisiin. Juhlallisiksi nimittämiäni
toimintamuotoja ovat Killan kokoukset, juhlat
ja retket. Kaikilla näillä ei välttämättä ole suur
takaan tekemistä itse mitalitaiteen kanssa.
Tosin kokouksissa voi olla esityksiä mitaleista
tai muusta taiteesta, retkillä tutustutaan mitali
tekijöiden ateljeihin ja heihin itseensä, ehkä
myös mitalinvalmistukseen tai mitalinäyttelyi
hin. Pääosaan näissä tilaisuuksissa asettuvat
kuitenkin kiltalaiset itse ja heidän keskinäinen
yhteytensä, monesti vieraanvaraisten isäntien
hoivissa runsain ruoka- ja juomavaroin. Kilta
laisten yhteyden vaalimista ei ole vähäiseksi
arvioitava, sillä Killan· jäsenistö on joka ta
pauksessa se perustus, jolta toiminta nousee.
Tällaisia jäsenten yhdessäoloja saisi olla
enemmänkin, kunhan niille keksittäisiin luon
tevat ja asiaa edeltävät puitteet.

Näyttelyiden suhteen ei valittamista olisi, niitä
kyllä menisi hamasta Silkaisista aina Mosko
vaan asti ja moneen paikkaan siltä väliltä,
mutta vaikeutena on näyttelyiden kokoami
seen tarvittavan työvoiman vähyys ja korkea
tasoisten näyttelyvitriinien puute. Itselläni on
kokemuksia viime kertaisen FIDEM:in näytte
lyn Suomen osaston keräämisestä ja vieläkin
hirvittää se työn paljous, jonka takana tulos
on. Eikä kiitosta tule. Mistä saataisiin taikoo
väkeä taikka sitten runsaasti rahaa?

Killan asiallisia toimintamuotoja ovat vuosimi
talikilpailut, muu oma mitalituotanto, koti- ja
ulkomaiset näyttelyt, erityisesti mainiten Kan
sainvälisen Mitaliliiton FIDEM:in kongressei
hin ja näyttelyihin osallistumiset, matkastipen
dit kuvanveistäjille, oman mitalikokoelman yl
läpito ja kartuttaminen, mitaliaiheisen kirjalli
suuden
kerääminen,
mitalihuutokaupat,
asiantuntija-apu mitalin teettäjille, jopa teettä-

Killalla on mitalikokoelma, jonka varassa näyt
telyjä rakennetaan, mutta sen ajan tasalla pi
tämiseksi tarvittaisiin pontevia hankintatoimia,
aikaa ja rahaa. Tarvittaisiin myös kunnollinen
toimistohuoneisto, jossa .olisi tarvittavat
kokous- ja työskentelytilat. Mistä löytyisi sel
lainen mitalihenkinen kapitalisti, joka lahjoi
tuksellaan poistaisi Killan huoneistopulan?
Onko liian rohkeata edes ajatella tällaista?
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Mitaliaiheisen kirjaston, matkastipendit ja mi
talihuutokaupat sivuutan lyhyellä maininnalla.
Toisin sanoen, niillä on oikeutensa, silläkin
perusteella, että Killan on oltava mitaleista eri
tavalla kiinnostuneiden ihmisten yhdysside,
niinhyvin tekijöiden, lyöjien, keräilijöiden kuin
harrastajienkin.

tettaisiin juuri sopiva määrä tuolle tilaajajou
kolle. Toiselle kerralla kerättäisiin joku toinen
joukko jonkun muun aiheen ympärille ja sama
toistu_isi. Vapaiden valettujen mitalien luomi
sen esteenä on kuvanveistäjälle lankeava riski
ja markkinoimisen vaivalloisuus. Nämä jäisi
vät tilaajarengasmenettelyssä pois.

Asiantuntija-apua ja innostamista mitalien
teettäjille ovat antaneet lähinnä yleissihteeri ja
jotkut hallituksen jäsenet. Tämä olisi toiminta
alue, jolla soisi Killan paneutuvan nykyistä
paljon enemmän, mutta valitettavasti Kiltaa ei
tunneta kovin laajasti. Useimmat mitalit teh
dään Killasta mitään tietämättä. Tämä on tie
tysti suuri häpeä, muttei lailla kielletty, joten
tässä ei auta muu kuin ryhtyä tekemään Kiltaa
enemmän tunnetuksi mitalien teettäjäpiireille.
Vaikeutena on tietenkin se, että mitalin teettä
minen on useimmille kertateko, laitoksen, lii
keyrityksen tai henkilön merkkivuositapaus.
Tällaisen tietäminen ennakolta on sattuman
varaista, pitäisikö perustaa jonkinlainen Kult
tuurirahaston merkkipäiväpalvelun alaosasto,
joka eläisi pari vuotta edellä tosiaikaa ja yllyt
täisi juhliin valmistuvia mitalintekoon?

Olen vakuuttunut, että jos kaikkia tähänastisia
toimintamuotoja voimallisesti toteutettaisiin ja
joitakin uusiakin omaksuttaisiin, niin Suomen
mitalitaide edistyisi sikäli kuin se ylipäätään
suunnitelluin toimin edistettävissä on. Vaikeu
tena on kuitenkin se, että Killan nykyiset hen
kilöstöresurssit, toimintatilat ja taloudelliset
mahdollisuudet ovat aivan riittämättömät
haasteisiin verrattuin. Kotiseudullani Etelä
Pohjanmaalla sanottiin, että "maakunnan
hartiat ovat leveät'·. Tällä larkuilelliin, että kun
lähdetään joukolla liikkeelle, niin tulosta syn
tyy. Tällaista "kansanliikettä" toivottelen Suo
men
Killan
Mitalitaiteen
jäsenistön
keskuuteen.

Julkaisutoimintaa on toki harjoitettu, muistet
takoon vain äskeinen, Leena Passin tekemä
20-vuotisjuhlahistoriikki, jota suinkaan ei ole
tarkoitus passittaa arkistohyllyjen täytteeksi,
vaan jota pyritään aktiivisesti jakamaan. Jo
kaisella jäsenellä tulisi historiikki olla. Julkai
sutoimintaa olisi kuitenkin lisättävä. Esimer
kiksi Killan oma lehti tai ehkä vaatimattomasti
lehdykäinen, olisi erinomainen väline yhtey
denpitämiseksi niihin, jotka syystä tai toisesta
eivät tule nykyisiin tilaisuuksiin. Se olisi myös
mainio kanava FIDEMl:in kongresseissa pi
dettyjen korkeatasoisten esitelmien välittämi
seksi. (Käsissänne on nyt ensimmäinen nu
mero lehteämme. Miltä tuntuu?) Oman lehden
lisäksi pitäisi mitalitaidetta tehdä, tunnetuksi
myös yleisissä tiedotusvälineissä, aikakaus
lehdissä, monenmuotoisissa ja korkeatasoi
sissa ilmaisjakelulehdissä jrre. Kanavia kyllä
olisi, mutta mistä tekijät, taitavat sanan ja ku
van käyttäjät?
Mitalitaiteen kehittymiselle niin tuiki tärkeiden
valettujen mitalien menekin lisäämiseksi esi
tän erään ajatuksen, joka ei ole omani. Mitä
arvelette, menestyisikö sellainen toiminta, et
tä jotkut kiltalaiset keräisivät pienehkön jou
kon, joka teettäisi yhteisesti valitsemallaan ku
vanveistäjällä jostakin mielenkiintoisesta ai
heesta vapaan, våletun mitalin. Tätä valmis-

MIKÄ LEHDELLE NIMEKSI?
SUOMEN MITALITAITEEN KILTA R.Y. JU
LISTAA JÄSENILLEEN KILPAILUN NIMEN
KEKSIMISEKSI TÄLLE.. LEHDELLE (MITALI
ON TOISTAISEKSI TYONIMI).
NIMIEHDOTUKSET PYYDÄMME LÄHET
TÄMÄÄN KILLAN TOIMISTOON 24.4.1987.
MENNESSÄ. KILPAILUN PALKINTONA JAE
TAAN KILLAN PRESIDENTTISARJA PUUA
LUSTALLA. KILPAILUN TUOMARISTONA
TOIMII KILLAN HALLITUS.
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MIETTEITÄ MITALITAITEESTA

Toimitus pyysi neljää keräilijää ja neljää mitali
taiteilijaa vastaamaan mitaleita ja mitalitaidet
ta koskeviin kysymyksiin. Keräilijät ovat kotoi
sin kolmelta paikkakunnalta ja edustavat eri
ammatteja; mitalitaiteilijat ovat kaikki tehneet
sekä monumentteja, pienoisveistoksia että
mitaleita ja omien näyttelyittensä lisäksi osal
listuneet Killan moniin näyttelyihin kotimaassa
ja ulkomailla. (erik. FIDEM). Vaikka esiteltyjen
taiteilijoiden mitaleita on myytävänä, emme
tässä haastattelussa puutu myyntipuoleen.
Haastattelukysymykset
keräilijöille olivat
seuraavat:
1. Kauanko olet kerännyt mitaleita? Mikä on
erityinen keräilysi kohde? Paljonko valettu
ja/lyötyjä on kokoelmissasi (noin)? Miten mita
lien keräämisesi alkoi?
2. Mitä mitalien kerääminen Sinulle merkit
see?

3. a) Pisanellon lyijytyö "Niccolo Piccinino"
pian 550 vuoden takaa.
b) Eräänä vanhimmista Suomea koskevista
mitaleista aryostan Uudenkaupungin rauhaa
(1721)
koskevaa
mitalia
harvinaisena
jalometalliversiona.
c) Raimo Heinon mitalia opettajastaan Sam
Vannista - se on jännän taiteellinen.
d) Heikki Varjan mitalia Ahto Linjasta, koska
Ahto oli läheinen ystäväni ja mitali on
erinomainen.
4. Kun ilmeisesti radikaalit kokeilut ovat ohi,
uskon mitalitaiteen kehittyvän perinteiseen
suuntaan.
5. Tukea Suomen veistäjiä niin, että he har
rastaisivat mitaleita ja ottaisivat osaa kilpailui
hin tason ylläpitämiseksi.
Jatkaa toimintaansa keräilijöiden yhdyssitee
nä sekä yhteyksien ylläpitäminen SNY:n ja
Numismaatikkoliiton suuntaan.

3. Mitä kolmea kokoelmasi mitalia arvostat
eniten? Miksi?

11 LENA TARKKILA, VARANOTAARI,
TAMPERE, JÄSEf-JNUMERO 170

4. Mihin suuntaan
kehittyvän?

1. Olen keräillyt n. vuodesta 1973, suurinpiir
tein yhtä kauan, kuin olen ollut Killan jäsen.
Minulla ei ole erityistä aihepiiriä. Hankin ai
noastaan omaa esteettistä näkemystäni miel
lyttäviä mitaleita. Lisäksi numeron tulisi olla
7-pitoinen, ja jos vielä materiaali on hopea,
niin silloin...
En ole laskenut, mutta luulisin, että valettuja
on n. 2/3.
Kesällä -73 Purnussa mitalit olivat esillä mi
nuun tehoavalla tavalla, ja kun. Jouko Voion
maa näyttelyn isäntänä esitteli Killan, oli har
rastukseni virinnyt.
2. Yhtä aluetta kaikenlaisen keräilyssäni. En
nen kaikkea konkreettinen, käsin tunnustelta
va kolmiulotteinen positiivinen elämys.
3. Killan vuosimitali, jossa on ,hylje ja eskimo.
(vuosi?) Se täyttää mitalimieltymykseni kritee
rit melkein täysipainoisesti. Aihekin on varsin
mieleinen.
4. Haluaisin uskoa, että mitalitaide kurinalai
suudestaan huolimatta vapautuisi niin, että
pieni mitali olisi omistajalleen iso ilo, ja vähitel
len noista linnunraatomitaleista irrottauduttai
siin.
5. Mitalitaiteen pinnalla pysyttäminen.

uskot

mitalitaiteen

5. Mikä on mielestäsi Mitalitaiteen Killan tär
kein tehtävä?
KLAUS SELINHEIMO, PANKINJOHTAJA,
HELSINKI, JÄSENNUMERO 13
1. Olen kerännyt mitaleita 30 vuotta. Pieni
ydinkokoelma tuli isän jälkeen v. 1955 hänen
kuollessaan ja siitähän se alkoi. Aluksi varsi
nainen numismaattinen puoli oli tärkein, mut
ta hiljalleen mitalit alkoivat elää. Kun satuin
olemaan SNY:n hallituksessa Kittaa perustet
taessa, tulin Killan erääksi perustajajäseneksi
ja silloin vasta alkoi valettujen mitalien arvos
tus olla esillä. Teemana olivat numismatiikan
tutkijat ja harrastajat ja mitalitaiteilijoista teh
dyt mitalit, historialliset mitalit yleensä ja
omaan elämän kulkuuni liittyvät mitalit.
Lyötyjä mitaleita omistan joitakin satoja, valet
tuja 40.
2. Pienoiskuvataiteen harrastusta ja histori
aankin pohjautuvaa uuden oppimista ja keräi
lyvietin tyydytystä,

1 1 1 SIMO TOIVOLA, VARATUOMARI, LAHTI,
JÄSEN NUMERO 161
1. Olen kerännyt mitaleita suurinpiirtein vuo
desta 1 974. Olen keräillyt erityisesti Hämeen
linnaan ja Lahteen liittyviä ja juristimitaleita ja
lisäksi vähän kaiken näköistä. Valettuja mita
leita on noin 30 ja lyötyjä noin 500.
Sysäyksen mitalien keräämiselle antoi isäni
mitaliharrastus. Tavallaan "perin" harrastuk
sen.
2. Suurin osa mitaleistani liittyy tapahtumiin
tai henkilöihin, joiden historiallista taustaa tut
kin. liman mitaleita en näitä asioita miettisi. Li
säksi monet mitalit ovat kauniita ja niiden kat
seleminen tuottaa mielihyvää.
3. a) Kalervo Kallion Kyösti Haataja mitali oli
ensimmäinen mitali, jonka ostin opiskeluaiko
jeni alussa 1 960-luvulla. Mitaliin liittyy annos
nostalgiaa.
b) Killan vuosimitali " Kulttuurinuhrit". Siinä
on jotakin. Se on ikään kuin perhepotrettim
me, en tiedä kumpi puoli esittää vaimoani ja
kumpi minua. Mitalin huumori vetoaa erityi
sesti, mutta siitä ei myöskään traagisia piirtei
tä puutu.
c) Killan presidenttisarja lukuunottamana vii
meistä muodostaa upean kokonaisuuden.
4. Toivoisin mitalitaiteen kehittyvän enemmän
konkreettiseen suuntaan, jotta niistä mitalimö
tiköistä päästäisiin eroon.
5. Vetää uusia taiteilijoita mitalitaiteen piiriin ja
luoda taiteilijoille parempia edellytyksiä työn
tekoon.
AARRE VUORJOKI, FIL.MAISTERI,
HELSINKI, JÄSENNUMERO 1 1
1 . Olen kerännyt mitaleita n. 40 vuotta. Suo
men mitalitaide. Valettuja n. 1 70 kpl, lyötyjä n.
1 .200 kpl, dupletteja n. 200.
Ensimmäisen mitalini ostin jo 1 930-luvulla. Se
oli Emil Wikströmin E.N.Setälä-mitali (B
1 1 :233). Tähän hankintaan vaikuttivat Otavan
v. 1 932 kustantama teos Sammon arvoitus se
kä Kalevalan riemuvuosi 1 835-1 935. - Sota
vuodet. - Helsinkiin muutto 1 945; mitali pari
vuodessa. Säännöllisemmälle keräilylly antoi
sysäyksen liittyminen SNY:hyn 1 953. Toinen
sysäys johti Killan perustamiseen 1 965 (pe
rustajajäsen n:o 1 1 ja kunniajäsen). Tästä al
koi systemaattinen keräily.
2. Taidenäyttelyissä kävin jo koulupoikana ja
ahkerasti opiskeluaikana. Pääasiassa kuvan
veistonäyttelyissä. Veistosten hankkiminen
vaatii suuria pääomia. Siksi päädyin keräilys
sä mitaleihin. Veistoksiahan nekin olivat. Nii
den pieni koko ja kohtuulliset hinnat mahdol
listavat jatkuvan hankinnan ja sijoittamisen

kokoelmina pieniinkin tiloihin. Henkisen rikas
tumisen ja sisäisen nautinnon hetken voi suo
da itselleen milloin tahansa. tämä aika on ollut
minulle korvaamaton elämäni tiellä.
3. Mahdoton kysymys tämän kokoisen kokoel
man haltijalle ja mitättömän pieni tila, koska
pyydetään perustelut! ! Yritän kuitenkin.
1. Gerda Qvistin valettu Sibelius mitali (Laita
kari 292). Mitalien muovailuun erikoistuneen,
suuren taiteilijan hienoimpia töitä. Reverssi
esittää väkevästi kuvatun, taiteensa edessä
polvistuvan harppua soittavan alastoman
miesfiguurin suuren sinfoonikon symboliksi.
Monumentaalinen toteutus.
11._ Kauko Räsäsen muovaama psykiatrian pro
fessori Martti Kailan mitali julkistettiin v. 1 970.
Etusivun henkilön elämäntyötä symbolisoiva
takasivu on ainutlaatuisen järkyttävä. Kahden
ristikkäin ja päällekkäin muovailtujen ihmis
kasvojen sisäisen pakahtumistilan välittämä
raju purkaus on mestarillisesti toteutettu. Tätä
mitalia puserran kourassani ja- tutkin tavallista
useammin.

1 1 1. Terho Sakin valettu mitali Maalaismaisema
vuodelta 1 972 on suomalaisen mitalitaiteen
kauneimpia saavutuksia. Sen sivujen tum
maan patinaan levittäytyy itäsuomalainen
vaaramaisema mitä pelkistetyimpänä toteu
tuksena. Sillä ei ole etu- eikä takasivua. Sen
toisen sivun vaara-asutusta edustaa neljän ra
kennuksen taloryhmä, toisen sivun vaaralla
kohoaa keskiaikainen kirkko. Sunnuntaiaa
mun hämärässä vallitsee syvä hiljaisuus. Rau
ha ja hyvän olon tunne täyttää katselijan mie
len. Voiko mitali olla tämän suomalaisempi?
4. Taiteen alalla on viime aikoina alkanut syn
tyä "taideteoksia", jotka ovat hämärtämässä
käsitteen TAIDE. Toivottavasti mitali säilyttää
omat perinteiset rajoitteensa ja olemuksensa.
Mielenkiintoisten ismien kokeilu olkoon kui
tenkin sallittua, jopa tervetullut. Viittaan esim.
Kari Huhtamon raikkaisiin konstruktiivisiin
alumiinimitaleihin.
5. Killan sääntöihin sisältyvät Killan tärkeim
mät tehtävät, eikä niitä pitäisi muuttaa. Mie
lestäni tärkein tehtävä on edelleen ylläpitää tii
vistä työllisyyttä mitalitaiteilijoittemme ja ku
vanveistäjiemme keskuudessa jatkamalla jo
kavuotisia vuosimitalikilpailuja ja järjestämällä
tilanteen tullen erikoisia teemakilpailuja.

Haastattelukysymykset mitalitaiteilijoille olivat
seuraavat:
1 . Montako mitalia olet tehnyt? Montako niistä
on valettua ja lyötyä? Montako tilaustyötä ja
montako vapaata olet tehnyt? Miten mitalien
tekeminen sai alkunsa Sinun kohdallasi?
2. Mitä mitalien tekeminen Sinulle merkitsee?
3. Mitä kolmea mitaliasi arvostat eniten?
4. Mihin suuntaan uskot mitalitaiteen kehit
tyv " ?
5. ��kä on mielestäsi Mitalitaiteen Killan tär
kein tehtävä?
1 RAIMO HEINO
1 . Olen tehnyt 95 lyötyä ja 46 valettua mitalia.
Täysin vapaita mitaleita on 25.
1 960-luvun alussa aloin käydä katsomassa
mitalikilpailuja ja itsekin osallistua kilpailuihin.
Muistan hyvin yhden nimimerkin, jota tuolloin
käytin: "Sesam - aukene" (Ateneu�! n mital �
ni) Näin jälkeen päin voin sanoa, etta aukem
han se.
2. Kaikki mitalit: probleemia, joka on ratkaista
va, moniosaista mahdollisuutta..
tilattu: tehdä sitä, mitä haluan ja saada siitä
vielä rahaakin.
vapaa: ylellistä harrastetta, johon on varaa,
kun on muuten ahkera.
3. a) Viittaan siihen, mitä yllä kerroin Ateneu
min mitalistani. Nimimerkki oli hyvin
onnistunut.
b) Rolf Nevanlinna palkintomitalia: Se �>n lyötx
kullasta ja sitä on toistaiseksi vain yksi
kappale.
c) Raimo Heino- mitalia - tekijän ja mallin yhteistyö oli erinomaista.
. . ..
4. Yksinkertaisuuteen, selkeyteen Ja s1sä1seen
rikkauteen ja voimaan.
5. Saada mitalitaide hyväksytyksi osaksi
kuvanveistoa.
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11 TOIVO JAATIN EN
1 . Olen tehnyt 29 lyötyä ja 17 valettua mitalia.
Lyödyistä kaikki ovat tilattuja ja näistä 4 kutsu
kilpailun voittoja; vaietuista tilattuja on 7, 10
vapaata joista 6 Killan kilpailuissa palkittuja.
Mitalien tekeminen alkoi 1960-luvun alussa ol
tuani esim. Wäinö Aaltosen ja Gerda Qvistin
apulaisena ja saaruani muutaman tilaustyön.
Halusin tehdä mitaleita, olin kiinnostunut mita
leista ja siksi otin osaa kilpailuihinkin, jo vuon
na 1965 voitin Killan I vuosimitalikilpailun.
2. Mitalien tekeminen on lyhytjännitteisempää
kuin esim. monumentin tekeminen. Taiteelli
sena suorituksena mitalit ovat haaste am
mattitaidolle, siinä on taiteilijakohtaisen löytä
misen kiehtovuutta. Taiteilijalle on haaste to
teuttaa taiteellisesti tilaajan tarjoama tehtävä .
3. Pisanelloa arvostetaan eniten ja itsekin pi
dän siitä. Museoviraston mitali on yksi niistä,
joissa tilaajan toivomus toteutuu taiteilijan
fantasian kautta niin, että tilaajan elementit ei
vät ole häiritseviä. Symboli ja legenda ovat
löytyneet tilaajan esineistön ulkopuolelta.
4. Mitalitaide ei kehity mitalikäsitteestä pois
päin tai ulospäin vaan tiivistyy mltalikäsitteen
henkiseen syvyyteen. Sen sijaan, että lisättäi
siin rohkeutta ratkaisuissa lisätään kiintolsuut
ta ja syvyyttä. Kokeilun rajat on jo kokeiltu.
5. Killan pyrkimyksenä tulee olla kehittää mi
talin taiteellista arvoa ja nostaa mitalitaiteen
tasoa ja toiminnallaan vastata yhä uusiin
haasteisiin.

111 ERKKI KANNOSTO
1. Olen tehnyt 6 lyötyä ja 20 valettua mitalia.
Kaikki lyödyt ovat tilattuja, kaikki valetut ovat
vapaita. Olin Raimo Heinolla apulaisena
1972-73 h. Helsingin FIDEM vuonna 1973
avasi mitalimaailmani: näiri ensimmäiset vale
tut mitalit jotka edustivat maailman eri kolkkia.
1973 Aarne Laitakari osti valetut mitalini ja
näin sain maksetuksi ensimmäiset vuokrani.
2. Aika älyllistä voimistelua pienten kallistelta
vien pintojen kanssa ja haaste saada luoduksi
3-ulotteinen tila matalaan pintaan tai illuusio
voimakkaasta muodosta. Mitalien tekeminen
on myös iloinen ja hauska asia: on lupa leikkiä
ja kertoa jokin hauska tarina, mikä vapauttaa
vastakohtana monumenttitöille.
3. Omasta mielestäni parhaimman tuloksen
olen saavuttanut Antellin mitalin kohdalla: sii
nä oli vapaat kädet toteuttaa aihe taiteen
rakastajasta.
SAK 75 v-mitalilla on laajempaa merkitystä
myös siksi, että luovutin mitalin henkilökohtai
sesti presidentti Koivistolle.
Kaikesta huolimatta rakastan eniten valettuja
ni: vain valettujen kautta saa vapautta
tilattuihinkin.
4. Uusi mitalisarjani on täysin perinteisen mi
talin muodosta vapaa - siinä on enää muistu
ma ympyrän kaaresta. Halusin kerrankin rik
koa seinän, joka on kahden eri puolen välillä
ja korostin voimakasta liikettä ja vauhdin
tuntua.
Uskon, että kaikesta huolimatta perinteinen
mitali tulee aina säilymään. Suomalainen säi
lyttää kansallisen luonteensa.
5. Tukea ja sponsoroida valettujen mitalien te
kemistä. Kertoa mitaleista uusille opiskelija-

polville ja vaikuttaa lyötyjen mitalien tasoon. li
man Killan vuosimitalikilpailuja monet haus
valeutuistani
koista
olisivat
jääneet
syntymättä.

IV KAARINA TARKKA
1. Olen tehnyt 15 valettua ja 2 lyötyä mitalia,
valetut ovat vapaita lyödyt tilaustöitä. Toiset
15 mitalia löytyvät kipsissä kaapeista ja
kätköistä.
Aloin tehdä mitaleja vuonna 1973 Pariisissa:
talvikausi oli hiljainen savi hyvää ja kipsi erino
maista. Savessa sain kaikki pienetkin yksityis
kohdat esille.
2. Ihan samaa kuin minkä muun työn tekemi
nen tahansa - yhtä vaativaa ja yhtä imponoi
vaa. Sommittelulliset pinnanjakoasiat ja liik
keen tekemisen vaiheet ovat yhtä tärkeitä ja
vaikeita kuin veistosta tehdessä. Mitalin pinta
on kevyesti 3-ulotteinen mutta 2-ulotteisempi
kuin irtoveistoksessa. Kontrolloin mitaleitani
monelta kantilta, vaikka se on olevinaan pinta.
3. Pablon syntymästä 100 vuotta, Muinainen
Optimismi ja Daphne, jotka ovat kaikki niin
erilaisia.
4. Toivoisin, että tilattaisiin enemmän valettu
ja mitaleita. Korostan yksilöllisyyttä ja sitä, et
tä saisi tehdä mitalin aivan loppuun asti.
Oman käden jälkinen työ on mielestäni päte
vämpi kuin koneen jälkinen.
5. Killan pitäisi pitää huoli siitä, että mitalitai
teen alueella laadullinen korkea taso säilyisi.
Killan tulisi myös pyrkiä koulimaan jäsenistö
ään sekä taiteelisen että ammatillisen laadun
hyväksi.
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ILMIÖITÄ MITALITAITEESSA
FL Leena Passi

Suomen kuvanveistossa on tapahtunut paljon
vuosikymmeninä 1960-luvulta 1980-luvulle.
Uudet, muualta tulleet tyylivirtaukset levisivät.
Ruvettiin keskustelemaan teoksen omasta
elämästä tilassa tai ympäristössä, teoksen ja
katsojan vuorovaikutuksesta ja jopa antitai
teesta "minimal art'in " tyyliin. Veistoksiin il
maantuivat pop, op ja kineettisyys perinteisen
esittävän kuvaustavan rinnalle abstraktismin
eri muodoista puhumattakaan. Materiaaleina
on nähty melkeinpä mitä tahansa teräslevyis
tä, koneen osista, lasikuidusta ja hiekasta
muovista jne. lähtien työstettyinä mitä erilai
simmin menetelmin. "Oikea" kuvanveisto ja
pronssivalu ovat silti säilyttäneet paikkansa ja
reippainta avantgardismia tai performanssia
lienee vaikeakin soveltaa kuvanveistoon.
Mitalitaiteessa tilanne on ollut samanlainen ;
vaikka paljon on kokeiltu materiaaleilla ja
muodoilla, niin edelleen useimmat pitävät mi
talia pyöreähkönä, esittävänä ja sanoman si
sältävänä teoksena. Sellainen on mitalin hen
ki. Ajatelkaamme kuitenkin leikillämme, mitä
uusia ilmaisun mahdollisuuksia mitaliin toisi
kaan onnistunut, abstrakti muoto. Vaikutus
olisi oletettavasti rinnastettavissa Mika Walta
rin monumentin herättämiin mielipiteisiin - ja
tulkitsijoilla olisi askartelemista joksikin aikaa.
1 960-luvun lopulla ja 1970-luvun alussa muo
vailtiin mitaleita, joissa oli selkeä, abstraktinen
muoto ja jotka rohkeasti liittyivät kuvanveiston
tyylillisiin kokeiluihin.

Toivo Jaatisen Oy Wilh.Schauman Ab (1983,
lyöty) mitalin reverssin struktuuri liittyy ilmai
sun keinona informalistiseen pinnan käsitte
lyyn ja kuvaa samalla osuvasti yrityksen
toimialaa.
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Kari Huhtamon vannesahattu Mitali ( 1 980, 11
p vuosimitalikilpailussa -81) on esimerkki
abstrahoivasta ilmaisusta, jossa on sen verran
joko tahallista tai tahatonta esittävyyttä, että
katsoja hahmottaa mitalista ihmisfiguurin
osia.
Edelliset poiminnat veistosten ja mitaleiden
yhteyksistä eivät ole aiheuttaneet sekaannus
ta käsitteistössä eivätkä siinä, mitä pidetään
mitalina. Sen sijaan on teosryhmiä, joista voi
herättää keskustelun siitä, mikä on mitali ja
mikä pienoisveistos.
Esim. Laila Pullisen Benedictus Qui Venit ln
Nomine Domini (1975, valettu) on hyvin lähel
lä veistosta muotoineen, mutta mikäli olete
taan , että veistoksen täytyisi pysyä pystyssä,
niin Benedictus ei pysy - ja on siis mitali. Sa
manlaisia mietteitä herättävät 1 980-luvun te
okset, joissa itsenäisesti seisovan jalustan va
rassa on mitali. Nämä taas eivät olisi mitaleita,
koska pysyvät pystyssä tuetta kuten esim.
Raimo Heinon Artium cultori (1984, valettu) tai
Heikki Häiväojan Outokumpu Otto Trustedt
(1985, lyöty)! Kiinnostava ajatusleikki, jota voi
jatkaa mielikuvituksen mukaan lähes loputto
miin.
Lisäksi on muovailtu joukko mitaleita, joiden il
maisun keinot ja materiaali ovat silkkaa kuvan
veistoa, mutta joiden muodoista ei saa re
hellisesti sanoen selvää. Työssä saattavat
vaihdella rosoiset ja sileät alueet, on positiivi
sia ja negatiivisia kohtia ja kokonaisuus on
pyöreähkö, matalahko ja mitalinomainen. Si
sällöstä vain ei saa otetta, koska katsoja ei
löydä sellaista muotoa, jonka varaan rakentai
si. Abstrakteissakin mitaleissa on selkeät
muodot ja näin ollen ne liittyvät olennaisesti
kuvanveistoon , jonka pitäisi rakentua juuri ku
vatun muodon varaan. Useat viime vuosina
valetut mitalit kuuluvat ryhmään , joka lähenee
usein pinnallaan ilmaisevaa maalaustaidetta.

Usein mitaleissa oli ja on edelleen yhteyksiä
taiteilijoiden veistoksiin. Ilmaisun keinot, muo
dot ja struktuuri tai temaattinenkin samanhen
kisyys lujittavat mitaleiden ja veistosten välisiä
yhteyksiä. Esim. Marjatta Wackströmin mita
leiden aaltomainen liike, struktuurin sileiden
ja rosoisten alueiden vaihtelu näkyy veistok
sissakin - samoin Fenix-teeman monikerroksi
nen käsittely. Harry Kivijärven h iottujen dioriit
tiveistosten ja Fär-saarten mitalin (1 977) kieli
on sama. Niin ikään Kauko Räsässen mitalei
den positiivisissa ja negatiivisissa muodoissa
on sama henki kuin jo 1 960-luvun " Reikäen
kelinä" tunnetussa veistoksessa.
Mainittujen taiteilijoiden mitalit ovat sellaisia,
että niiden mitaliutta ei voi asettaa kyseenalai
seksi, sillä teokset mielletään luontevasti mita
leiksi. Samoin on laita Kain Tapperin mitalei
den , mutta on muistettava, että hän on ensim
mäisiä suomalaisia veistäjiä, jotka käyttivät
ns. informalistista struktuuria töissään. Hänen
puuveistostensa kaltaisiksi uurretut ja usein
valkoisiksi patinoid ut pinnat ilmaanuivat vähi
tellen m italeihinkin ja edelleen silloin tällöin
osuu käsiimme etenkin valettuja mitaleita, joi
den patinoinnissa on käytetty samaa kieltä.
Se on 1 960-luvun informalismin anti
mitalitaiteelle.

Kuitenkin edelleen suurin osa viimeaikaisinta
m italitaidettamme noudattaa totuttuja ilmaisu
keinoja. Kokeilun määrä on vähentynyt sitten
1 970-luvun alun . Kuluvalle vuosikymmenelle
ovat olleen ominaisia ideat, joissa on sovitettu
mitaleihin liikkuvia tai irtoavia osia. Abstrakte
ja mitaleita on m uovailtu melkon vähän . Sen
sijaan tilatut ja valetut mitalit ovat yleistyneet.
Itse asia on hyvä ja myönteinen. Joskus vain
tuntuu siltä, että työhön on ryhdytty liian vä
häisellä ambitiolla ja lähtökohtana vakiokaa
va: valettu mitali = hyvä mitali . Tällöin taiteel
linen panos on saattanut jäädä vähemmälle
menetelmän kustannuksella.
Kaiken kaikkiaan näidenkin hajapoim intojen
pohjalta sopii toivoa, että Suomen kansainvä
lisesti arvostettu ja väliin mittavan luomisvoi
mAnsa näyttänyt mitalitaide ei latistuisi siistik
si pikkunäppärien sommittelusääntöjen sovel
lutukseksi. Rohkeutta ja joskus roiskettakin
mu kaan!

Karl Juvan Per personae per omnibus (1 986,
valettu) herättää kysymyksen mitaliudesta,
mutta työn legenda (suom. vapaasti : Ihmisen
kautta kaikille) ja käteen sopiva muoto anta
vatkin a'muletin ja samalla mitalinomaisen vi
vahteen teokselle.
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SUOMESSA LYÖTYJÄ TAIDEMITALEITA 1 985- 1 986
LYÖJÄN ILMOITUKSEN MUKAAN
KULTATEOLLISUUS OY T URKU
1985
Kalevala-mitali
Kivikartio Oy
Suomen Lääkäriliitto
Suomen Ekonomiliitto
Hanasaaren Kulttuurikeskus

0
80
80
80
80
80

Lapin Rajatoimiupseerit plaketti
Oy Valitut Palat 40 v.
Rakennuskunta - Haka
Metsätaito
Rautakirja Oy
Maija Grunström

70
80
60
80
56

Helsingin Kauppakorkeakoulu
Sakari Timonen

80
90

Tilaaja
Opetusministeriö/Kilta
Kivikartio Oy
Suomen Lääkäriliitto
Suomen Ekonomiliitto
Suomalais-Ruotsalainen
kulttuurirahasto
Lapin Rajatoimiupseerit
Oy Valitut Palat
Erkki Kannosto
Pekka Pitkänen
Rakennuskunta - Haka
Jaakko Veuro
Yhtyneet Paperitehtaat
Kauko Räsänen
Rautakirja Oy
Osmo Rauhala
Turun Kauppakorkeakoulun
ylioppilaskunta
Helsingin Kauppakorkeakoulu
Aimo Tukiainen
Kauko Räsänen
Syöpäsäätiö

1986
Ministeri Grels Teir
Verner Arvela
Tauno Koskela
Kultateollisuus Oy 85 v.
Pyhäjärvi-mitali

70
80
70
85
70

Terho Sakki
Jarkko Roth
Kauko Räike
Jarkko Roth
Väinö Komu
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Taiteilija
Pekka Pitkänen
Jarkko Roth
Kauko Räsänen
Kauko Räsänen
Kauko Räsänen

Valtiokonttori
Someron Linja
Nortamo Seor
Kultateollisuus Oy
Pyhäjärven Kunta

KULTAKESKUS OY HÄM EEN LINNA
Rehti Urheilu
Kenr Lauri
Malmbergin muistomitali
Pro Mathematica

45
75

0

Taiteilija
Teuvo Salminen
Aimo Tu kiainen

70

Teuvo Salminen

Pro Scientia

70

Teuvo Salminen

Hopeaseppien silta

55 x 60 Kalevi Lehto

Joutsa-mitali
Jääkäripatteristo
City-hölkkä
Hotelli Pitkä-Jussi
Tour de Finlande

60
60
85

Teuvo Salminen
Kalevi Lehto

Teuvo Salminen
60
79 x 59 Kalevi Lehto

Lyöttäjä
KOP
Kauppaneuvos
Per Heinrichs
Matemaattisten
Aineiden
Opettajien Liitto MAOL
ry
Hämeenlinnan
kaupunki
Joutsan kunta
Jääkäripatteristo
Rauman City-hölkät
Hotelli Pitkä-J ussi
Suomen Pyöräilyliitto

Tuottavaa
tietoa!
Autamme sinua mielel
lämme kaikissa arvopa
pereiden ostoon, myyn
tiin ja hoitoon liittyviss�i
asioissa.
Tule kysym�iän 1

Helsinki- Mäkelänkatu 58
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HALLITUKSEN PALSTA
FIDEM 87 NÄYTTELY JA KONGRESSI
USA:SSA
Kuten jäsenkirjeessä mainittiin järjestää Suo
men
Mitalitaiteen
Kilta r.y. yhdessä
Maecenas- killan kanssa matkan USA:aan
syyskuussa 1987. Matkan yksityiskohdista an
taa tietoja Olympia Lentomatkatoimisto Oy,
Yrjönkatu 9, 00120 Helsinki. Ennakko
ohjelman mukaan lähtö on 10.9. ja paluu joko
23.9. tai 28.9. riippuen siitä, osallistuuko lisä
matkalle vai ei. Matkanjohtajana toimii Dl
Jaakko Hemmi. Matkatoimiston yhteyshenkilö
on Viri Rannikko_
MITALI-WORKSHOP
Viime vuonna pidettiin Killan mitali-workshop
ensimmäisen kerran kuvanveistäjä Toivo Jaa
tisen luona Klaukkalassa. Workshopin tulok
sista rohkaistuneina se tullaan uusimaan tänä
keväänä toukokuun loppupuolella jäsenkir
jeessä lähemmin ilmoitettavana aikana.
Workshop kestää yhden päivän, jonka aikana
osallistujat voivat seurata mitalin valua ja pati
nointia, kuunnella Toivo Jaatisen puhuvan mi
talin tekemisestä ja lopuksi muovata kukin
oman mitalinsa, joka valetaan pronssiin. Vii
me vuoden mitalit olivat ainakin tekijöittensä
mielestä sangen onnistuneita. Workshop
päivään kuuluu ohjelman lisäksi päivän
ateriat.
G UNNAR FINNEN MITALITUOTANTO
KOP:N KÄMPISSÄ
Kuvanveistäjä Gunnar Finnen mitalituotanto
on esillä KOP:n pääkonttorin Kämpin tiloissa
Killan 8.4.1987 pidettävän vuosikokouksen
jälkeen runsaan kahden viikon ajan. Kilta kiit
tää kuvanveistäjä Johan Finneä ja Kansallis
Osake-Pankkia siitä, että näyttely on saatu
aikaan.
KILLAN PERUSKOKOELMIEN
KARTUTTAM INEN
Kilta kartuttaa jatkuvasti peruskokoelmiaan
valetuilla mitaleilla. Mitalien ostoista päättää
Killan hallitus, jolle voi tarjota valettuja mitalei
ta ostettavaksi. Kevään viimeinen hallituksen
kokous on toukokuun lopulla. Kilta lunastaa
niin ikään jo ostettujen tai ostettavien mitalien
paperikuvia (musta/valk tai väri). Kuvien koko
noin 12 x 18.

MITALI-LEHDEN AVUSTAJAT

Lehden toimitus toivoo jäsenten lähettävän
uutisia tietoonsa tulleista tai tulevista mitalita
pahtumista, sillä useampi silmäpari näkee ai
na enemmän kuin yksi.
HU UTOKAUPAT

Killan mitalihuutokauppa pidetään mahdolli
sesti lokakuun lopulla mikäli saadaan riittä
västi hyvää materiaalia 15.9. mennessä. Huu
tokauppaa hoitavat Allan Ylinen (puh.
370 294) ja likka Voionmaa (puh. 418 586).

Mainittakoon, että tänä keväänä pidettävissä
huutokaupoissa - 13.4. H NY ja 21.5. SNY, on
mitaleita erittäin todennäköisesti tarjolla.
11.4. pidetään Rahaliike Holmaston huuto
kauppa Ravintola Kaivohuoneella Helsingissä
klo 12-17. Kohteet ovat esillä 10-12, mitalien
osuus klo 15:n jälkeen. Holmaston puhelin
90-666 500.
AJAN KOHTAISTA...
Kauko Räsäselle on 10.1.1987 myönnetty
vuoden 1987 SAL TUS-palkinto hänen ansiois
taan mitalitaiteilijana. Tämä hopeinen palkin
tomitali jaettiin nyt 67. kerran ja toisen kerran
USA:n ulkopuolelle. Palkinnon jakaa Ameri
kan Numismaattinen Yhdistys (sama yhdistys
siis, joka järjestää vuoden 1987 FIDEMin
kongressin syyskuussa). Palkinnon julkistami
sen yhreydessä avattiin Broadwaylla Kauko
Räsäsen töitä esittelevä 55 mitalin näyttely, jo
ka on auki huhtikuun 11 :een päivään saakka.
Palkinnon myöntämisestä kirjoitettiin laajasti
mm. The New York Timesissa 18.1. ja sittem
min Helsingin Sanomissa. Onnittelumme Kil
lan kunniajäsenelle!

Reijo Paavilaisen muovailema ja Kalevalan
150-vuotisjuhlan kunniaksi lyöty 50 markan
juhlaraha on voittanut kolme ensimmäistä pal
kintoa Krause-Publications kustantajan vuo
sittain järjestämässä kansainvälisessä kilpai
juhlarahaa ennen ei mikään toinen raha ole yl
juhlarahaa ennen ei mikään otin en raha ole yl
tänyt yhtä moneen sarjavoittoon samassa kil
pailussa. Kilpailun palkinnot luovutetaan voit
tajille 8. huhtikuuta Washington D.C:ssä jär
jestettävässä tilaisuudessa. Onnittelumme!

Radoslaw Gryta on kuten tunnettua nimetty
vuoden 1987 nuoreksi taiteilijaksi. Hänen töi
tään esittelevä näyttely oli auki Tampereen
Taidemuseossa vielä 5.4. Radoslaw oli Killan
hallituksen jäsen vuonna 1986 ja ollut myös
tuottelias mitalien muovailija. Killan retkeilijät
muistavat käyntimme Grytan ateljeessa viime
syksynä. Parhaimmat onnittelum me!

M. Peltokangas:
Nuorisomitali

* * * * *
Killan kunniajäsen Aimo Tukiainen on kutsut
tu Suomen Kulttuurirahaston kunniajäseneksi
28.2.
Lisäksi kerrottakoon, että PURNU 87, Suo
men itsenäisyyden ikäisten kuvataiteilijoiden
näyttely avataan Purnussa 6.6. Näyttely on
auki joka päivä klo 1 1 -1 8 aina 1 6.8. asti.

Jaakko likka- mitalin mitalikilpailun on 15. 3.87
voittanut Reijo Paavilainen, toisen palkinnon
sai Jarkko Roth Vehmaalta ja kolmannen pal
kinnon Pertti Mäkinen Lavialta. Kilpailuun oli
jätetty 40 ehdotusta ja kilpailu oli palkintolau
takunnan mielestä korkeatasoinen. Kilpailun
järjesti Jaakko Ilkan sukuyhdistys.
* * *
Toimituksen saaman tiedon mukaan Suomen
Mitalitaiteen Kiltaakin edustaa uudessa Edus
kunnassa kokoomuksen Tuula Linnainmaa,
jolle toivotam me kosolti onnea ja menestystä
mitalitietouden levittämiseksi Arkadia mäellä.
Tietysti toivom me, että sosiaalidemokraattien
Marjatta Vehkaoja Vaasasta pääsisi ensim
mäiseltä varahenkilöpaikaltaan Tuula Linnain
kulttuurityötä
arvokasta
tueksi
maan
tekemään.

KIRJALLISUUTTA
'The colouring, bronzing and patination of me
tals' -niminen patinointia käsittelevä teos, teki
jät Richard Hughes ja Michael Rowe, ilmestyi
Englannissa 1983, mutta on meillä vähemmin
tunnettu. Teoksen julkaisija on Crafts Council,
1 1/12 Waterloo Place, London SW 1 Y 4 AU
ja hinta noin 300 mk suoraan tilattuna. Teok
sessa on aluksi kiintoisa ja selkeä historialli
nen katsaus patinoinnin vaiheisiin, minkä jäl
keen siinä esitellään perusteellisesti patinan
synty ja sen tekniset perusteet. Lopuksi lukija
saa ihastella lukematonta määrää asiantunte
muksella laadittuja patinointireseptejä, joihin
liittyvät upeat monivärikuvat todistavat pati
noinnin vaikutusta. Kuvista näkee miten laajat
mahdollisuudet patinoillilla on muuttaa mitalin
ulkonäköä.
• * *
'The Medal' -lehteä julkaisee Englannin Mitali
taiteen Kilta yhteistyössä FIDEMin kanssa.
Lehden tilaushinta on 12 puntaa vuodessa (2
numeroa) ja tilausosoite Mark Jones, Depart
ment of Coins and Medals, British Museum,
London WC1 B 3DG. Killan toimistossa on The
Medal -lehden kahden viime vuoden numerot.
Lehden tilaaminen ei edellytä sikäläisen Killan
jäsenyyttä.
* * *

T. Sakki: Geologinen Tutkimuskeskus

Seuraavaa mitalitaidetta ja mitalitaiteilijoita
käsittelevää kirjallisuutta on� saatavana Aimo
Linkosalmelta (puh. 90-724 680 ilt.):
Mark Jones: The Art of Medal, 192 s., 1979,
50,Bruno Taajamaa: Terho Sakki - monumentaa
liveistäjä, 1982, 1 25,J. lversen: Medaillen auf die Thaten Peter des
Grossen, sid. 70 s. 12 kuvataulua, 100,
Linnaeus in Medal Art, 1978 Stockholm, nid.
44 s.
Killan toimistossa on saatavana monia näytte
lyluetteloita vuosien varrelta sekä Leena Pas
sin kirjoittamaa Mitali XX teosta (Killan histo
riikki), 1985.

OY TILLAN DERIN TAIDEMITALIT 1 986
Suomalainen Yhteiskoulu 100 v.
Tornion Seurakunta 300 v
Martti Janhunen
Neles Oy 30 V
Tornion Apteekki 200 v
Pekka Peltokallio
Nuorisomitali
Lahden Ev.Lut.Srk 1916-1986
Henrik Schauman
Einar Winqvist
A.I. Virtanen

0
80
80
70
80
75
75
70
75
80
75
70

Taiteilija
Raimo Heino
Nina Terno
Kyllikki Paananen
Raimo Heino
Heikki Häiväoja
Toivo Jaatinen
Matti Peltokangas
Pirkko Viitasalo
Raimo Heino
Antti Neuvonen
Nina Saila

V.J. Sukselainen
Nils Lindberg

75 Heikki Nieminen
70 Kauko Räsänen

Suomen Pankki 175 v
Kaj Franck 75 v
Itsenäinen Suomi LXX
Geologian Tutkimuskeskus
100 V

70
70
70
70

Heikki Häiväoja
Tapio Junno
Toivo Jaatinen
Terho Sakki

Lyöttäjä
Suomalainen yhteiskoulu •
Tornion Ev.lut.Seurakunta •
Lauttasaari Säätiö
Neles Oy
Tornion Apteekki
Suomen Urheiluliitto •
Kansan Sivistysrahasto •
Lahden Ev.Lut. Seurakunnat
Eduskunta
Tuusulan Kunta
Valio Meijerien
keskusosuuliike
Eläkeliitto Ry. •
Suomen Numismaattinen
Yhdsitys •
Suomen Pankki
Suomen Taideteollisuusyhditys
Sotaveteraanien Tukisäätiö •
Geologian Tutkimuskeskus

Merkityt ovat meidän tietojen mukaan myynnissä, muista emme tiedä.
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LAATUA JA LUOTTAMUSTA
VUODESTA 1860
TAID[M ITALIT, PLAl<CTIT
ANSIOMITALIT JA - M ERKIT
KULTA- JA HOPEATUOTTEET

OY TILLANDER AB

TULPPATI E 2 4 , 00880 H E LS I N K I
P U H . 90-782877
TELEX 1 2-2183 tili sf
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VALETTUJA M ITALE ITA
Tällä aukeamalla olevat valetut mitalit on palkittu Killan vuosimitalikilpailuissa 1 984-86 ja nii
tä voi ostaa k.o. mitalitaiteilijoilta tai Killan kautta. Killasta saa myös tarvittavat osoitteet ja
puhelinnumerot.

P. Viitasalo: 270 days

H. Vasja: Aamu ja Ilta
20
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Radoslaw Gryta: Hellyys 1984

A. Madekivi: Mitalit päässä

\_

Radoslaw Gryta

Marjo Suikkanen : Sisäiset universuumit 1985
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SVENSK RESUME
Styrelsen för Gillet för Medaljkonst i Finland
har beslutat att utge en liten tidskrift, som ut
kommer två gånger om året. Tidningen skall
innehålla artiklar om medaljer och medalj
konst och berätta om de senast utgivna me
daljerna samt om andra nyheter på området.
Detta exemplar är det första numret. Tidnin
gen har ännu inte ett slugiltigt fastlaget namn,
men en namntävling har utlysts. Redaktionen
strävar till att i varje nummer ha en kort sam
manfattning på svenska, så att de medlem
mar , som har svenska som modersmål, kan
ha större glädje av tidningen.
Som första artikel i tidskriften har vi en häls
ning från den nyvalda ordföranden AIMO VII
TALA, som beskriver kort den omfattande
verksamhet som Gillet nuförtiden har. Han rik
tar sig tili både gamla och presumtiva nya
medlemmar, enär det är meningen, att tidnin
gen skall spridas också till andra av medalj
konst intresserade personer.
Gillet har varje år anordnat en öppen tävling
om årsmedalj. 1 år har man gjort ett undantag
från denna regel och kallat sex konstnärer att
delta i tävlingen. Dessa sex, Kaija-Riitta Iivo
nen, Hannele Kylänpää, Rauni Liukko, Kauko
Räsänen, Ossi Somma och Pirkko Viitasalo
har lämnat in ett eller flere tävlingsbidrag, vil
ka avbildats på sid. 4-5 i denna tidning. Tävlin
gens vanns av KAU KO RÄSÄNEN med förs
laget NEIDON UNI (Jungfrudröm) (nro 1 0).
Gillets föregående ordförande ARVO AHO har
skrivit en betraktelse över "Gillets möjligheter
att befrämja medaljkonst". Han diskuterar oli
ka verksamhetsformer och deras ändamåls
enlighet. Han delar upp verksamheten i 'fest
liga' och 'fackliga'. Med de förstnämnda avser
han Gillets möten, fester och utfärder dvs. den
sociala samvaron, som kanske inte alltid har
med ren medaljkonst att göra, men som ökar
medlemmarnas samhörighet. Den fackliga
delen består av en medaljsamling, medaljlitte
ratur, auktioner, expertkonsultation och
pu blikationsverksamhet.
Årsmedaljtävlingen anser Aho vara en bety
dande faktor inom finlänsk medaljkonst, men
den är inte alltid av så hög standard, som kun
de önskas. Andra former för tävlingen kunde
tänkas för att höja nivån. Utställningar är vikti
ga, men fordrar arbetskraft och bra vitriner.
Lämpliga vitriner borde anskaffas. En viktig
del av verksamheten är att fungera som kon
sult, då olika samfund och firmor viii göra en
22

medalj över någon förtjänt person eller sig
själva. Mycket görs utan bistånd av Gillet och
på de1�a område kunde Gillet göra sig mera
känt. Aven publikationsverksamheten bör ut
vidgas, varav detta blad är ett positivt
exempel.
Till slut efterlyser Aho beställningscirklar,
grupper av medlemmar som skulla beställa
fria, gjutna medaljer av konstnärer och sålun
da befrämja medaljproduktionen utan ekono
misk risk för konstnären.
Redaktionen har också frågat fyra samlare
och fyra konstnärer om medaljer och medalj
konst. Samlarna berättar om hur deras intres
se för medaljkonst har uppkommit, vilka som
är deras käraste medaljer och varför samt vad
de väntar sig av Gillet. Konstnärerna beskriver
sin utveckling till medaljkonstnärer, vilka av si
na medaljer de uppskattar mest och vilka för
väntningar de har på Gillet. Både samlarnas
och konstnärernas fromma förhoppning är att
Gillet kunde göra medaljkonsten mera känd
och kunde befrämja medaljhandeln så att
konstnärerna skulle få mera arbeten sålda.
LEENA PASSI, som har gjort sin licentiatav
handling om finsk medaljkonst, har denna
gång skrivit om ' Företeelser inom medalj
konst'. Hon utgår ifrån att uttrycksättet och in
nehållet inom finsk bildhuggarkonst frigjordes
på 1 960-talet och ti li materia! och form dö�
nästan vadsomhel st. Delta inverkade ocksa
på medaljkonsten. Efter alla experiment ännu
på 1980-talet kan man säga att medaljens vä
sen fortfarande kunde inbegripas i adjektiven
rund, föreställande och budskapsbärande.
Men ändå: vilka nya uttrycksforrner kom inte
med den abstrakta formen! Bildhuggarkonst
bygger just på formen, som i ett abstrakt arbe
te är åtminstone klar (t.ex. K. Huhtamo). Me
daljer från slutet av 1960-talet och början av
1970-talet, också de abstrakta, hade berö
ringspunkter med konsnärernas monumental
verk (t.ex M. Weckström, K. Räsänen)
Det nära sambandet mellan bildhuggarkonst
och medaljkonst har åstadkommit förvirring i
begreppen miniatyrskulptur - medalj. Om man
som kriterium tar förmågan att stå utan stöd,
kan man ge sig in i en tar,kelek. T.ex. Laila
Pullinens Benedictus qui venit in nomine Do
mini (1975) kan inte stå utan stöd och är såle
des en medalj. Däremot vore med fotförsedda
verk från 1980-talet, såsom Heinos Artium
Cultori (1984) eller Häiväojas Otto Trästedt
Outokumpu Oy, inga medaljer, då de står på
ett underlag. Dessutom finns det ett antal me
daljer, vilkas uttryckssätt och materia! är
skulpturlika: skrovlig och slät struktur, positiva
och negativa områden, medaljaktig rundhet,
men ingen klar form.

MENESTYSMITALEITA
- vielä saatavana
Urho Kekkonen 1900 - 1986 Muistomitali

Presidentti Urho Kekkosen muistoa kunnioittaakseen
on Paasikivi-Seura r.y. lyöttänyt muistomitalin,
j onka on muotoillut kuvanveistäjä Raimo Heino.

Rauhan Vuosi 1986 Muistomitali

Muistomitalin on lyöttänyt PAND - Taiteilij at rauhan
puolesta r.y. ja muotoillut kuvanveistäjä Kauko Räsänen.
Mitalit voi tilata suoraan valmistajalta, Sporrong Oy,
Mannerheimintie 40 D, 00100 Helsinki, puh. 90 - 440 751.

®
SPORRONG

MYYTÄVÄNÄ O LEVAT
M ITALIT
PRESIDENTTISARJA 1 967-1 983

K.J. STÅHLBERG , Johan Finne
LAURI Kr. R ELAN D E N , Terho Sakki

P .E. SVI N HUFVUD, Kauko Räsänen
KYÖSTI KALLIO, Raimo Heino
RISTO RYTI, Nina Terno
MAN N ERHEIM, Eila Hiltunen

J.K. PAASIKIV I, Pekka Kontio

URHO KEKKO N E N , Aimo Tukiainen

MAUNO KOIVISTO, Toivo Jaatinen

Koko PRESIDENTTISARJA puualustalla jä

senhintaan 1 450 mk.

Mitalit yksitellen 1 50 mk.

- Pro Arte Metallica, Jarkko Roth 1 50 mk
(pronssi)
- Kalevala 1 50 v, Pekka Pitkänen 1 90 mk
(pronssi)
- Jäsenjetoni, Terho Sakki, hopeinen 1 05 mk

pronssinen 35 mk
- Maailman ravintopäivän mitali - FAQ MITA
LI , Raimo Heino.

Yhteistyössä FAO:n kanssa Suomessa suo
malaisten mitalitaiteilijoitten kesken pidetyn

kilpailun voittanut kaunis ja herkkä toteutus.
Vastaava kilpailu on pidetty aiemmin vain
Englannissa, USA:ssa ja Saksan Liittotasaval
lassa.
Pronssimitali 11 0 mk
hopeinen 340 mk
kultainen 1380 mk

hinnat eivät sisällä postimaksuja

