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LUKIJ ALLE
MITALI-MEDALJEN
Paljon on ehtinyt tapahtua sitten viime
huhtikuun, jolloin jäsenlehtemme ilmestyi:
lapsi on saanut nimen Mitali-Medaljen. Ni
mikilpailuun osallistui ilahduttavasti 9 eh
dotusta, joista monet pääkaupunkiseudun
ulkopuolelta. Voittaneen ehdotuksen teki
tohtori Johan Krause Oulusta; tuomaristo
na toiminut Killan hallitus kannatti ehdo
tusta yksimielisesti. Vaikutelmaksi jäi, et
tä kilpailut - mm nimikilpailut - ovat tär
keä osa sosiaalista kanssakäymistämme.
Koska vain noin 10-15 % jäsenkunnas
tamme pääsee vuosittaisiin kokouksiim
me, lehden tehtävä monipuolisena posti
laatikkona korostuu. Eräs kokeiluluontei
nen asia on tämän numeron m i t a I i p ö r s s i, jossa jäsenille välitetään mita
leita kiinteään hintaan. Mitalit on saatu
myytäviksi jäseniltä ja taiteilijajäseniltä.
K i r j a 1 1 i n e n huutokauppa tulee ole
maan niin ikään uutuus Killan puitteissa.
Sekä pörssistä että huutokaupasta on tar
kemmat tiedot a.o. palstollla.
Mitali-Medaljen on kiinnostanut myös ei
kiltalaisia kuten Numismaatlkkoliiton jä
seniä, joille lehtemme toivon mukaan voi
tarjota mitaliasiaa siinä, missä kiltalaisil
lekin. Lehtemme pitåä tilaajakortistoa kai
kista liiton jäsenistä, jotka haluavat leh
teämme tilata.
MITALl,-FORUMI KAIKILLE
Kun on tarjolla mitalitaiteeseen, Kiltaan ja
harrastukseemme liittyvät aiheet, on aihe
valikoima laaja. Moni muistanee viime vuo
sina tehdyt ansiokkaat tutkielmat, pro
gradu-työt ja lisensiaattityöt Suomen mita
litaiteen ja Killan toiminnan alalta. On sel
vää, että maamme taidemuseot, museot ja
eri opinahjot 'kätkevät' monia muitakin kir
joittajaehdokkaita, joilta on puuttunut koti
mainen kanava kertoa työstään ja popula
risoida sitä kaikkien iloksi. Kannustakoon
Kilta myös tutkijoita tietojensa välittämi
seen!
Erityisesti haluan tuoda esiin muitten asi
antuntijatahojen (esim. mitalitaiteilijat
Raimo Heino ja Erkki Kannosta) merkityk
sen Jäsenkuntamme henkisen hyvinvoin
nin lisäämiseksi. Toivon, että esimerkki In
nostaisi muitakin taiteilijoita esittämään
näkemyksiään. Onhan ilo ainakin meidän
(lukijoiden) puolella. Mitalitaiteilijoiden ar
tikkelit, heidän pitämänsä esitelmät ja
oman taiteensa esittelyt eri yhteyksissä Killan tilaisuuksissa tai muuten - ovat ai-

na olleet keskeinen osa kanssakäymis
tämme.
Lehtemme tehtävä jäsentensä äänitorvena
vaatii lehden tekijöiltä - asiantuntijoilta
ja harrastajilta - oman vastuunsa tunte
mista. Punakynät tai sensorin sakset saa
vat olla lähinnä vain juttujen lähettäjien
laatikoissa. Mitali-Medaljen ei ole tarkoi
tettu vain Killan jäsenille vaan kaikille, jot
ka haluavat tietää, missä Suomen mitali
taiteessa mennään. "Valitettavaa" on, että
lehtemme on vain kaksikielinen, joista kie
listä kumpikaan ei ole maailman kieli. Eng
lanniksi ilmestyy The Medal-lehtl, josta
kerroimme viime numerossamme. Siinä on
parin viime vuoden aikana ollut kirjoituksia
mitalitaiteestamme.
MITALI - AJANKOHTAINEN FORUMI
Ajankohtaisten kysymysten pohtiminen
kuuluu oleellisesti lehtemme tehtäviin. Ol
koon kyse pidettyjen seminaarien kanna
notoista tai niihin liittyvistä jälklpeleistä,
arvioinneista, suorasta kritiikistäkin har
joittamaamme toimintaa kohtaan, kana
van tulee olla avoin. Olisi mielenkiintoista
saada tietoa esim. siitä, miksi mitaleita te
kee Suomessa vain muutamat mitalitaitei
lijat lelpätyökseen. Olisiko tarpeen pistäy
tyä opetustehtävää hoitavissa opinahjois
sa tai etsittävä syitä niistä kovista paineis
ta, joiden alla taiteilija elää. Kuulee joskus
sanottavan, että mitalin tekeminen vaatii
lähes yhtä suuren ellei suuremman
keskittymis-, ajatus- ja työpanoksen kuin
veistoksen tekeminen, jos mitalitilausta
yleensä onnistuu saamaan. Ennen ka,lkkea
olisi kiintoisaa kuulla ns. nuorten (ikäraja
32 v.) käsityksiä mitaliasioista. Ei kai nimit
täin voida väittää, että tämä asia kuuluu
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vain Suomen Kuvanveistäjäliiton kokouk
siin. Onko mitalin tekemisestä tullut teki
jöilleen liian kallis harrastus tai joutohet
kien nautinto? Estääkö uskalluksen vai yk
sinkö rahan puute esim. vapai<jlen mitalien
tuottamisen? Miten mitalit olisi markkinoi
tava tulevaisuudessa tuotannon lisäämi
seksi ja tason pitämiseksi ainakin samalla
tasolla kuin nyt?
Ajankohfaisista asioista voi ottaa lisäesi
merkin vaikkapa mitalitaiteen julkisesta
tukemisesta. Tulisiko opetusministeriön
kanavoida mitalitaidetukensa Killalle ku
ten nykyään - vaatimattomasti mutta
'con amore' vai tulisiko Killan saada enem
män julkista tukea? Tuen käyttökohteita
olisi runsaasti: uusien mitalintekijöiden
löytäminen, mitalilähettiläiden - kolpor
töörien - kouluttaminen, ulkomaan yh
teyksien keskitetympi ja pitkäjänteisempi
hoitaminen ja vaikkapa FIDEMin kongres
sin järjestäminen Suomessa lähitulevai
suudessa. Mitalitaidetta tulisi levittää ko
ko kansan omaisuudeksi ja näyttelyitä jär
jestää myös siellä, missä niitä kaivataan
tosin pienemmissä puitteissa.

LOPUKSI
Mitall-Medaljen 2/87 keskittyy FIDEM
asialle. Tunnettua on, että Kiltaa edusti FI
DEMin Colorado Springsissä pidetyssä
kongressissa 32 ihmisen iskujoukko, mikä
kestää erittäin hyvin kansainvälisessä ver
tailussa. Toivotaan, että kotimaisissa koi
toksissamme, retkillä, kokouksissa, näyt
telyissä ja muissa tilaisuuksissa jäseniä
olisi mukana vastaavasti enemmän. Vuo
sien varrella on esitetty monia hienoja aja
tuksia esim. Killan kehittämiseksi organi
saationa ja keräystoiminnan laajemmaksi
virittämiseksi; olisi mielenkiintoista kuul
la, miten aatokset ovat muhineet.
Suomen Mitalitaiteen Kilta, päin vastoin
kuin esim. muiden pohjoismaiden vastaa
vat järjestöt, on aina esiintynyt kansainvä
lisestikin aktiivisena yhteisönä ja siksi
olemme vakavasti olleet ehdolla FIDEM
kongressin mahdollisena pitopaikkana.
Killan hallitus tulee kartoittamaan mahdol
lisuutemme t'ämän suurhankkeen toteutta
miseksi ja palaa asiaan laajemmin seuraa
vassa Mitali-Medaljen- lehden numerossa.
Vuoden 1988 ensimmäisessä numerossa
kerrotaan myös vuosimitalikilpailun tulok
set ja paljon muuta.
likka Voionmaa

Tuottavaa
tietoa!
Autamme sinua mielel
lämme kaikissa arvopa
pereiden ostoon, myyn
tiin ja hoitoon liittyvissä
asioissa.
Tule kysymään!

0YHDYSPANKKI
Helsinki- Mäkelänkatu 58

4

HEIKKI HUHTAMÄKI

KUNTOURHEILUMITALIIN
HENKILÖITYN EENÄ
Mitalien tuntijoille ovat entuudestaan tut
tuja seuraavat seikat: Vilho Heikki Huhta
mäestä (29. 11.1900- 14.9.1970), Huhtamä
ki-yhtymän perustajasta, on olemassa Os
kari Jauhaiaisen muovailema veistos vuo
delta 1951 ja saman kuvanveistäjän käsia
laa oleva mitali vuodelta 1960. Tunnemme
Huhtamäen ansiot liikemiehenä ja elintar
viketeollisuuden kaukonäköisenä kehittä
jänä. Tiedämme Huhtamäen yhteiskunnal
liset ja kulttuuriset ansiot, esim. vuonna
1943 hän puolisonsa kanssa lahjoitti yhty
män osakkeista enemmistön Suomen
Kulttuurirahastolle sekä vähemmistön Tu
run yliopistolle ja Työväen Akatemialle.
Valtiovalta puolestaan pani merkille Huh
tamäen voimahahmon: tasavallan presi
dentti myönsi hänelle kauppaneuvoksen
arvon 40-vuotiaana ja vuorineuvoksen ar
von 45-vuotiaana. Suomen Leijonan ko
mentajamerkki oli myös eräs osoitus hä
nen yhteiskunnallisista ansioistaan.
Sen sijaan meille on oudompi yllä olevas
sa mitalissa kuvattu Heikki Huhtamäki:
Henkilöhahmo edustaa 17-vuotiasta nuor
ta miestä, joka edellisellä ikävuodellaan
oli lähtenyt Venäjältä hakemaan lisää am
mattitaitoa
makeistenvalmistukseen.
Opintomatka keskeytyi kuitenkin vuonna
1917 vallankumouksien johdosta. Tältä
vallankumousvuodelta on Heikki Huhta
mäestä säilynyt Venäjällä otettu valokuva.
Tämän valokuvan pohjalta kuvanveistäjä
HEIKKI NIEMINEN on muovaillut Alavudel
la - Heikki Huhtamäen synnyinseudulla
- nykyisessä Huhtamäen puistossa ole
van patsaan, joka paljastettiin v. 1984. Tä
nä vuonna, tasan kolme vuotta myöhem
min, järjestettiin samaisessa kaupungissa
Alavuden päivänä Huhtamäen hölkkä, jon
ka osanottajamitalin etusivulla on siis sa
ma kuva-aihe kuin kuvapatsaassa: määrä
tietoinen, eteenpäinpyrkivä, lisäoppia ha
kemaan lähtenyt kyläleipurin poika.
Mainittu mitali on kaksipuolinen. Takasi
vun yläosassa on kuvattuna juoksijajouk
ko ja alaosassa tapahtuman järjestäjien

tunnukset sekä sana Alavus. Mitalin hal
kaisija on 55 mm. Mitali on värisävyltään
vaalea. Huhtamäen hölkkä järjestettiin nyt
siis ensimmäisen kerran. Järjestelyistä
vastaavien sekä taustavoimien tarkoituk
sena on, että tapahtumasta tulisi vuosittai
nen. Niinpä mitalin suhteen on tarkoitus,
että etusivulla vaihtuisi vuosiluku, samoin
mitalin väri. Niille, jotka ovat valmiit hank
kimaan tämän henkilömitalia lähentelevän
Heikki Huhtamäki -aiheisen ja toisaalta
tunnetun kuvanveistäjän Heikki Niemisen
muotoileman sarjassaan ensimmäisen
kuntourheilumitalin, kannattaa antaa tie
doksi, että kyseistä mitalia on vielä jonkin
verran saatavissa 150 mk:n hintaan posti
tuskuluineen osoitteella:
Alavuden kaupunki, liikuntatoimisto, Kuu
lantie 6,
63300 Alavus tai
puh.
(965) 11 801/221. Tämä Sporrongin tompa
kista lyömä mitali on varsin moni-ilmeinen
ja on omiaan kartuttamaan eri asioistakin
kiinnostuneiden henkilöiden kokoelmia.
Pekka Nygård
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KILLAN TOIM IN TAA...
Vuoden 1987 tapahtumista olemme poimi
neet 8.4. pidetyn vuosikokouksen ja 16.5.
tehdyn kevätretken.
Vuosikokouksessa jaettiin vuosimitalikil
pailun palkinnot: voittaja, kuvanveistäjä
Kauko Räsänen on saanut palkintonsa,
vuorossa on kuvanveistäjä Pirkko Viitasa
lo.
Killan ansiomitalit jaettiin kiinteistöjohta
ja Arvo Aholle ja kanslianeuvos Jouko Voi
onmaalle. Aho piti kiitospuheen molem
pien puolesta.
Vuosikokouksessa kuultiin lisäksi kuvan
veistäjä Kari Huhtamon esitelmä omasta
mitalitaiteestaan.
Huhtamon
laser
tekniikalla tehdyt mitalit erityisesti herätti
vät suurta kiinnostusta. Kokousasioitten
ja KOP:n tarjoaman iltapalan jälkeen tu
tustuttiin Gunnar Finnen mitalinäyttelyyn.
Saunanäkymä Perniön Puontpyölistä, pu
heenjohtaja Viitalan tilalta: Klaus Selinhei
mo saunasta päästyään haastelemassa
(mitaleista vai upeasta säästä?) Jaakko
Hemmin ja Eero Akaan-Penttilän kanssa,
jotka olivat savusaunassa hartaudella.
Kevätretkellä käytiin myös Kauko Räsäsen
ateljeessa ja Pohjan Kirkossa. Gunnar Fin
nen lyötyjen ja valettujen mitalien luettelo
on julkaistu ohessa.
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LYÖDYT MITALIT
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Eläintiet.professori
Johan Axel Palmen (70 v.)
1921 (1915) linturengastuksen isä
Tähtit iet. professori
Anders Severin Donner (70 v.)
1924
Lääketiet.professori
Johan Wilhelm Runeberg
1927 muistomitali
Arkkiatri
Klas Richard Sievers (75 v.)

12. Vuorineuvos
John Grundström
1943 Suomen Sokeri Oy
1918-1943

13. Paraisten Kalkkivuori Oy 50 v.
1948 (yksipuolinen)
14. Pietarsaaren kaupunki; 1952

300-vuotisjuhlamitali

VALETUT MITALIT:
15. Laamanni
Ivar Björnvik
1917

1927

16. Tasavallan presidentti

Kirkkoherra
Elias Robert Alcenius
1929 sukututkimuksen
alkuunpanija

MITALILUONNOKSET

Fysiikan professori
Axel Henrik Hjalmar Tallqvist
(60 v.)
1930

Kaarlo Juho Ståhlberg
1925 (yksipuolinen)
Johan Axel Palmen, 1915
Finn Feiring, 1946
Johan Wilhelm Runeberg,

1927

Nya Svenska Läroverket; 1932
50-vuotisjuhlamitali

Porvoon 600-vuotijuhlamitali

8.

Arabia Oy; 1934
50-vuotisjuhlamitali

Porvoon 600-vuotisjuhlamitali
111946

9.

Kauppaneuvos
Finn Feiring (75 v.)
1946 Villatehtaitten yhdistys

Helios, kreikkalainen
auringonjumala

10. Runoilija
Arvid Mörne (70 v.)
1946
11. Porvoon kaupunki; 1946
600-vuotisjuhlamitali

1 1946

Vesta, muinaisitalialainen
kotilieden jumalatar
John Grundström, 1943
(vrt n:o 12)

Gunnar Finne: J.A. Palmen
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FIN LAN DIA 88 N ÄYTTELYM ITALI
MERKITTÄVÄ MITALITYÖ KAUKO RÄSÄSELTÄ
FINLANDIA 88 näyttelymitalin suunnitteli
jaksi valittiin prosessori Kauko Räsänen,
jonka monipuolinen, laaja ja voimakkaan
omaleimainen mitalituotanto on tunnettu
ja tunnustettu koko mitalitaiteeen maail
massa.

Kauko Räsäsen suurtapahtumiin liittyvä
mitalituotanto ulottuu aina Helsingin
Olympialaisista viimeaikojen kansainväli
siin suurtapahtumiin, joista FINLANDIA 88
lienee viimeisin.
FI N LANDIA 88 näyttelymitali on kolmio
sainen taideteos, jossa kuitenkin on säily
tetty mitalin perinteinen pyöreä muoto.
Koottuna mitalin etusivulle on kuvattuna
maapallo ja sille sekä sen ympärille ihmis
ten välistä kanssakäymistä ilmentämään
eri liikennevälineet, kanssakäymisen muo8

dot ja koko laaja, monipuolinen yhteyksien
verkko. Mitalin kääntöpuolella nähdään
Kauko Räsäselle ominaiset, erittäin kau
niit ja plastiset ihmishahmot, kokonainen
perhe työntymässä esiin kirjekuoresta,
symboloiden myös näyttelyn kohteena ole
vaa, postin kulkuuun liittyvää filateliaa.
Kun mitalin pronssiset perusosat irroite
taan toisistaan, löydetään sisäpinnoilta
suomalaisen filatelian tunnusmerkkeinä
erilaisia vanhoja kuvio- ja muita leimoja
sekä toisaalta ympäri maailmaa laajasti
kin tunnettuja vesileimoja eri maanosista.
Näiden kahden mitalipuoliskon väliin jää
jalometalleista muodostuva kaksoislevy
ke, jonka toisella puolella on kuvattuna vii
den kopeekan ja toisella kymmenen ko
peekan soikiomerkit eli molemmat Suo
men ensimmäiset postimerkit.

M ITÄ ON M ITALI M IN ULLE

lltajumppamitali, Assi Madekivi, 85 mm, 1987.
Mitaliasioiden kanssa alkoi suhteeni kun
Helsinkiin oli tulossa FIDEM. Nuorena tai
teilijana sain "keittiön kautta" tungettua
pari mitaliani mukaan tosin vain myytävien
tiskille, mutta kuitenkin. Toinen niistä oli
"Nightmare" -englantilainen nimi piti olla
ajattelin ja kävin kysymässä vastapäätä
kellarityöhuonetta olevasta Korkeavuoren
kadun apteekista, että mitähän se paina
jainen on ulkomaan kielillä.
Jo pari vuotta sen jälkeen olin kunnolla si
sällä. Killan johtokunnan jäseneksi heitet
tynä jouduin kylmiltäni suunnittelemaan
koko Killan kymmenenvuotisnäyttelyn
ylöspanon, ripustuksen ja vitriir.it. Silloin
todella osasin ulkoa koko Suomessa teh
dyn mitaliarmaadan; yleinenkin mitali
innostus tuntui silloin olevan aktiivisem
paa, niin ainakin sisältäpäin katseltuna.
Valettuja ja lyötyjä kiekkoja on siitä läh
tien tullut tasaisesti, mutta harvakseltaan.
Olen tuntenut olevani mukana. Viime ke
väänä Pekka Sarvas kyseli josko haluaisin
lähteä avaamaan Kansallismuseon järjes
tämää kokoelmaa Varsovaan. Tottakai, mi
käs sen hienompaa.
Näyttely oli tyylikkäästi esillä, vitriinit
ammattimiehen työtä ja ripustus huolellis
ta viimeiseen saakka. Varsovassa katselin
pitkään ja hartaasti sitä mitä me suomalai
set osaamme ja olin siitä ylpeä. Useampa
na päivänä näyttelyn nähtyäni alkoi mie
lessäni itää epäilys siitä, että onko sitten
kään oikein laittaa satoja (lähes) samanko
koisia ympyröitä peräkkäin. - Jaksaako
vain innokkaimmat asiaan vihkiytyneet
katsoa kaiken, kun se kaukaa katsottuna
näyttää hyvinkasvavalta sienirinteeltä ja
toinkin nuristen mielipiteeni esille palat-

tuani Suomeen. - Jonkun esineen pitäisi
välissä olla erilainen. Rikkoa tai katkoa si
rä kokonaisuutta rytmisemmäksi, sotkea
se siisti järjestys.
No minulle sanottiin ettei sellaisia ole
kaan. Tee itte! Kun oma sovinnainen teke
miseni on jo muutaman vuoden ajan etsi
nyt uusia uria, upposi se jotenkin haastee
na tajuntaani.
USAn FIDEM oli tällä kertaa se haaste hy
pätä tuntemattomaan, löytää uutta van
hasta, tulla nähdyksi sienimetsästä. Olin
jo kesänäyttelyyn Pyhäniemen kartanoon
vääntänyt suoraan vahasuikaleista veis
toksia jotka sitten valettiin pronssiin. Ne
olivat osin imitaatioita suuremmista hitsa
tuista teräsveistoksista joita olen muuta
man vuoden vaihtelevalla menestyksellä
esitellyt näyttelyissäni.
No siitäpä vain vahan kimppuun. Jääh
dytystä levyiksi ja rakentelemaan. Ajatus
voimakkaasta liikevaikutelmasta ja rikko
naisesta mitalimuodosta kehittyi seitse
män uniikkimitalin sarjaksi, jossa tämä
amerikkalainen symbooli Teräsmies syök
syy halki avaruuden, tekee mutkia ja voitte
ja. Sarjakuvien ja poptaiteen amerikkalai
set saisivat kuvia itsestään ja miksei,
myös minusta. Oi miten vapauttava koke
mus - unohtaa Pisanellot ja muut Tarva
järvet. Voisiko tämä olla alku uudelle mita
litaiteelle? Ei tietenkään, mutta minulle se
oli alku taas kerran.
Sitähän tämän kaiken parhaimmillaan pi
täisi ollakin. Sanatonta kieltä maailman
kaikkien taiteilijoiden välillä ja - 'aina
matkalla johonkin uuteen.
Oulunkylässä 22/9 Erkki Kannosto
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VALETTUJ A M ITALEITA
Ohessa on valokuvia muutamista viime aikoina vaietuista mitaleista, joista löytyy lisä
tietoja myös MITALIPÖRSSISTÄ (s. 23). Lehden toimitus ottaa vastaan kuvia edelleen
kin: osoite elo likka Voionmaa, Urheilukatu 48, 00250 Helsinki.

Raimo Heino: Anto Leikola. Takasivulla biologian tärkeimmät henkilöt: Alopemaia,
Francesco Redi ja Darwin sekä Anto Leikola nauttimassa virvokkeita Pölkänhovin
saunan rappusilla ja keskustelemassa nähtävästi henkevästi biologian kysymyksistä.
Francesco Redi kohottaa sormensa ja lausuu painokkaasti: 'Omne vivum e vivo. Kaikki elämä syntyy elävästä.'

Assi Madekivi: lltajumppamitali 85 mm, 1987
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Kaupunkilaiselämää

111,

1987,

pronssi 13 x 14, Erik Mäkinen.

L. Hietala, Venus, 120 mm 1987.
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F I D E M 87
Se u raavat 4 sivua on o m i stett u F I D E M 87 kong ress i l 
le, joka p i d ett i i n syysku u n 1 1 - 1 6 päiv i n ä Colorado
Spri ngsi ssa Yhdysva l loissa. Ki l lan l ähett i läinä pai
kal l a o l i vat FI D EM-del egaatt i m me D l Arvo Aho j a ku
vanve istäjä J arkko Rot h . Kuvanve i stäjä Rai no Hei
non, oheisen esite l män k i rjoittaj a n , piti a l u n peri n
osal l i st u a kon g ress i i n , m utta hän sai esteen . H änen
kon g ress iesitel mänsä l u ki Arvo Aho.

KUVANVEISTÄJÄ RAIMO HEINON ESITELMÄ FIDEM 87 KONG RESSISSA

PALATKAAM ME EN TISEEN
SE ON OLEVA EDISTYSTA !
Aikamme sairauksia ovat kiire, julkisuus ja
tietysti raha. Ne leimaavat elämäämme ja
heijastuvat myös taiteisiin.
Voidakseen työskennellä taiteilijakin tar
vitsee rahaa ja rahaa hän saa vain, jos hä
nen työnsä kiinnostavat yleisöä. Ja yleisön
kiinnostuksen herättää ja sen kohteen va
litsee julkisuus, tiedotusvälineet. Ne eivät
yleensä ole kiinnostuneita taidteoksien
laadusta vaan sensaatiosta ja sen puut
teessa siitä, millä on uutisarvoa. Niinpä
monet taiteilijat ovat tätä tärkeänä pitä12

määnsä julkisuutta tavoitellessaan joutu
neet oravanpyörään. Näyttelyitä on pidet
tävä tuhkatiheään, jottei unohtuisi ja aina
on esitettävä jotain uutta, jotta tiedotusvä
lineet huomaisivat. Tämä pakkotahtinen
uudistuminen johtaa lähes poikkeuksetta
teoksiin, joissa merkittävintä on niiden
usein väkinäinen uutuusarvo.
Mitalitaide on kuvanveiston osa-alue. Pie
nimuotoisena ja syventymi stä vaat ivana
se ei tänä kiireen ja megalomanian aika
kautena saa samanlai sta huomiota osak-

seen, kuin kuvanveisto tai maalaustaide.
Ehkä tästä syystä mitalitaide on saanut ke
hittyä julkisuudelta rauhassa.
Kun tarkastelemme mitalitaidetta viime
vuosikymmenien ajalta esimerkiksi FIDE
Min näyttelyitten valossa, voimme havaita
paljonkin muutoksia.
Uusien mitalimaiden ja yhä useampien mi
talitaiteilijoiden osallistuminen näihin
näyttelyihin on mahdollistanut yhä laajem
mat esittelyt huolimatta siitä, että kym
mentä vuotta vanhempia mitaleita ei enää
hyväksytä esitettäväksi. Määrällisten muu
tosten lisäksi voimme havaita esimerkiksi
näyttelyluetteloita tarkastelemalla laadul
lisiakin muutoksia.
Mitalien koko on keskimäärin kasvanut ja
pienten lyötyjen rahamaisten tilausmita
lien määrä vähentynyt. Yhä enenevässä
määrin näyttelyissä on vapaita valettuja
mitaleita.
Voimme myös havaita monia kokeiluja, jot
ka etääntyvät joskus hyvinkin kauaksi Pi
sanellon luomasta prototyypistä.
Näistä kokeiluista mainitsen vain muuta
mia: g raafiset mitalit, kolmiulotteiset veis
tosta muistuttavat mitalit, moniosaiset mi
talit, abstraktit legendattomat mitalit ja
erilaiset liikkuvia osia sisältävät mitalit.
Lyöntitekniikan kehittyminen on tehnyt
mahdolliseksi toteuttaa korkeita reliefejä.
Mitalin perinteinen ympyrämuoto on jos
kus muuttunut soikioksi, reunoiltaan rikki
näiseksi tahi kokonaan vapaamuotoiseksi
ja joskus mitalin kenttä on lävistetty.
Lyhyesti sanottuna tuntuu siltä, että mita
litaide ei enää tunne rajoja.
Kokeilu on luonnollinen ja terve ilmiö, eikä

kehitystä tapahdu, ellei rajoja joskus riko
ta. On myös todettava, että edellämainittu
jen kokeilujen tuloksena mitalitaide on
saanut useita todellisia helmiä, taideteok
sia, joilla jo nyt on sijansa mitalitaiteen
historiassa.
Mutta kun tarkastelee näitä kokeiluja ko
konaisuutena, herää monenlaisia kysy
myksiä. Mitä näillä kokeiluilla on saavutet
tu Onko pystytty ilmaisemaan jotakin, jo
ta renessanssimitaleissa ei pystytty? Mitä
on pystytty sanomaan enemmän.
Mitalin rahamainen ympyrämuoto on kai
kista visuaalisista hahmoista kiintein. Tä
mä kiinteys tai ehdottomuus asettaa mita
lin sommittelulle sekä sen plastiselle muo
tokielelle erittäin suuret vaatimukset. Mut
ta toisaalta, jos taiteilija onnistuu täyttä
mään nämä vaatimukset, on tuloksena sel
lainen intensiteetti, jota ei millään vapaa
muotoisella pinnalla voi saavuttaa. Siis
hylkäämällä mitalin alkuperäinen pyöreä
muoto voidaan kenties saavuttaa jotakin,
mutta se tapahtuu aina mitalin intensitee
tin kustannuksella. Joku voi kysyä onko in
tensiivisyys nyt sitten niin tärkeää. Mieles
täni on, sillä vain sen avulla pienimuotoi
nen mitali voi kilpailla suuremmilla ulkoi
silla mitoilla operoivien taidemuotojen
kanssa.
Alkuperäisen renessanssimitalin reliefi oli
matala. Sen muotokäsityksessä korostui
mitalin kentän pintaluonne. Renessanssin
henkilömitalin kuva oli luonteeltaan plasti
sella tasapinnalla oleva, perustasoa muun
telemalla muodostettu ihmisen kuva, eikä
pienikokoisen ihmisen päänpuolikas ym
pyräpinnalla. Siis ajatuksellisesti hyvin lä-
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hellä varhaisrenessanssin maalattuja hen
kilömuotokuvia tai lkonitaidetta. Kuva on
korostetusti vain henkilön kuva.
Etusivun henkilökuvaa täydentävä takasi
vu legendoineen oli renessanssitaiteilijan
kekseliäisyyden, hänen luovuutensa, koe
tinkivi. Kuvallista aihetta täydensi par
haimmillaan lyhyen ytimekkäästi ja samal
la kuitenkin monimerkityksellinen sanalli
nen osuus, legenda. Sen hylkääminen ai
kam me mitaleissa on tehnyt niistä köy
hempiä ja abstrakteista mitaleista puhee
nollen usein jopa käsittämättömiä. Kun
mitalin ja taidteoksen luonteeseen kuuluu
se, että tekijä pyrkii sillä ilmaisemaan jota
kin, on sellaisen mitalin mielekkyys kysee
nalainen, josta normaalilla älyllä varustet
tu katsoja ei saa mitään; ei ymmärrä miksi
mitali on tehty, ei mitä sillä halutaan sa
noa. Se, että mitalin nimi on näyttelyluette
lossa luonnollisesti osin korvaa legendan
puutteen, mutta vain osin. Jos näyttely
luetteloa ei ole saatavissa on mitali käsit
tämätön. Epäilemättä poikkeuksiakin on.
Mitaleita joissa abstrakti muotokieli on
niin taidokkaasti ratkaistu, että ne avautu
vat legendoittakin. Tällaiset mitalit ovat
kuitenkin hyvin, hyvin harvinaisia. En ole
nähnyt enkä tehnyt.
Mitalitaidetta on joskus verrattu aforis
miin. Kummassakin on esitettävä paljon
suppeassa tilassa. Molemmat taidemuo
dot pyrkivät avaamaan niukoilla keinoilla
uusia laajoja näkymiä. Kumpikin taide
muoto on keskittämisen ja ekonomian tai
detta; ei turhia sanoja eikä turhia muotoja.
Näkemyksen tuoreus ja toisaalta rinnas
tuksen yllättävyys tai ratkaisun omaperäi
syys ovat molemmissa tärkeitä arvoja. Se
on kuitenkin vaikeaa. Hyviä aforismeja on
yhtä harvassa kuin hyviä mitaleita. Eipä ih
me, että niin moni mieluum min kirjoittaa
novellin tai romaanin tahi vastaavasti mi
talitaiteen alalla lavealla kertomuksella.
Renessanssimitaleiden parhaita ominai
suuksia on niiden yksinkertaisen selkeä
olemus. Selkeästi ajateltu on selkeästi esi
tetty.
Samaa ei todellakaan voi sanoa kaikista
meidän aikamme mitaleista. Monesti tun
tuu, että mitalin tekijällä ei ole mitään sa
nottavaa ja että hän aivan turhaan kertoo
sen mitalilla. Eikö olisi yksinkertaisempaa
jättää koko mitali tekemättä. Tarkoitan mi
taleita joissa yhdistellään erilaisia esinei
tä mitalin pinnalle valamalla ne suoraan
pronssiin. Hämärästi ajateltu on hämäräs
ti esitetty.
Killan MitaliSuomen Mitalitaiteen
14

lehdessä kehottaa taidehistorijoitsija
unohtamaan "pikkunäppärät sommittelu
säännöt". Mielestäni tällä mielipiteellä on
laajempaakin merkitystä. Luulen, että se
harhaluulo, että vain hylkäämällä kaikki
säännöt, voidaan tehdä jotakin uutta ja
merkittävää, on varsin yleinen. Vain täydel
linen vapaus on tie suureen taiteeseen.
Kirjassaan Musiikin poetikka esittää sävel
täjä lgot Stravinsky hieman erilaisen käsi
tyksen. Lainaan tähän sanojaan: " Kuka
meistä on koskaan kuullut puhuttavan tai
teesta muuna kuin vapauden valtakunta
na? Tällainen harhakäsitys on vallalla ser
takia, että kuvitellaan Taiteen olevan jota•
kin muuta, kuin normaalia inhimillistä toi
mintaa. Mutta taiteessa, kuten kaikessa
muussakin toiminassa, perustaa voidaan
vain varmalle pohjalle; pohjalla, josta ei
saa tukea, ei voi myöskään liikkua." Ja hän
jatkaa: "Vapauteni on sitä suurempi ja sitä
syvempi mitä ahtaammaksi rajoitan toi
mintakenttäni ja mitä enemmän kasaan
esteitä tielleni. Kaikki mitä vähentää vaivo
jani, vähentää myös voimiani." Kun siis
tarkastelen aikaisem min esittämääni Stra
vinskyn käsitysten valossa, päädyn seu
raavaan johtopäätökseen. Mitalitaide, joka
pyrkii rikkomaan kaikki säännöt, hylkää
mään tradition, on väärällä tiellä. Hylätes
sään pyöreän intensiivisen perushahmon
ja plastisen muotokäsityksen se samalla
menettää vanhan pohjan jolle rakentaa.
Näin siksi, että mitalin pyöreä muoto ja
plastinen muotokieli ovat enemmän kuin
joitakin pikkunäppäriä som mittelusääntö
jä. Ne ovat mitalitaiteeseen liittyviä luon
nonlakeja, joita kukaan ei voi rikkoa ilman
rangaistusta. Taiteessa on aika ajoin pa
lattu entiseen.
Renessanssi palasi antiikkiin, jugend kes
kiaikaan. Mielestäni mitalitaiteen tulisi hy
lätä kokeilut kokeilujen vuoksi, riisua pu
naiset liivinsä ja palata renessanssin yk
sinkertaiseen ja selkeään plastiseen mita
litaiteeseen. Menneeseen ei voi palata
niinpä tarkoitan sitä, että omaksuisimme
jälleen ne ihanteet ja tavoitteet, joihin re
nessanssin mitalitaide perustuu. Luja, yk
sinkertainen muoto yhtyneenä plastiseen
herkkyyteen antaisi oman aikamme mitali
taiteelle sitä intensiivistä voimaa jota se
tarvitsee. Ja katso, mitalitaide alkaisi jäl
leen kukoistaa muutenkin kuin juhlapu
heissa.
Seuratkaamme siis säveltäjä Verdin neu
voa: "Torniamo allåntico e sara un prog
resso! " Palatkaamme vanhaan, sillä se
merkitsisi edistystä.

LEENA PASSI

FIDEM '87, COLORADO SPRIN GS, USA
Henkilökohtaisia fragmentteja, joilla on
liittymäkohtia tositapahtumiin.
SE, MIKA sai minut ja koko suomalaisseu
rueen jättämään kotoperäisen syyskuun
vesisateen ja matkaamaan kohti aurinkois
ta Colorado Springsiä, oli mitalitaide. Mi
talitaide, jonka nimeä tällaisena urautu
neena tutkijana olen varustautunut toista
maan viimeiseen hengenvetoon. Niinpä
ahnehdin jokaisen luennon kieleen katso
matta ja tarkastelin jokaista väläytettyä
diaa muistiinpanoja merkkaillen. Luento
salin hämärästä tunneittain hupeneva kuu
lijajoukko sen sijaan herätti entusiastises
sa mielessäni hätäisen kysymyksen huo
lella valmisteltujen esitelmien funktiosta.
* *
MINNEAPOLISissa yövyimme menomat
kalla aivan ensimmäisistä suunnitelmista
poiketen. Se oli tällä kertaa onnekas yllä
tys. Minulla on siellä kirjeenvaihtokaveri
(ollut 13 vuotiaasta lähtien). Hälyytin hä
net, kone oli tuntikausia myöhässä. Kaik
kia esteitä uhmaten sovimme keskiyöllä
puhelimitse tapaavamme aamutuimiin.
Kellon viisareiden osoitellessa vähän yli
neljää tehokas Sharon herätti minut vih
jeellä: "Pese naamasi, olen tulossa ! ' Tapa
simme 1 8 vuoden tauon jälkeen aamuhä
märässä kaupungissa. En todella uskonut
koskaan vierailevani herättämässä hänen
puolisoaan ennen kukonlaulua.
• *
NÄYTTELYN mitaleita kuvailin ANA
Buildingissa tuntikausia sijoitellen kame
raa ja jalustaa mitä moninaisimpiin asen
toihin säilöäkseni edes osan pahan päivän
varalle ja myöhempiä havainnointeja var
ten. Samassa puuhassa oli myös joukoit
tain muita. Totesin, että useissa maissa oli
oikein tehty töitä mitalitaiteen parhaaksi.
* •
COLORADO SPRINGS oli puhdas, ystäväl
lismielinen kaupunki, jossa saimme naut
tia päivittäisen annoksemme yli 20 ° G:n
lämpötilaa, vaikka eräänä aamuna Laukun
kantajani huomautti ulos astauttuamme:
"Hei, kato tonne vuorten huipulle on sata
nut lunta ! ". Niin, minulla oli todella muka
nani Laukunkantaja, jonka aurinkolaseilla
verhoillun, tutkimattoman katseen uskoin
alati tarkkailevan matkatavaroiden kulkua.
* •

AI R FORCE ACADEMYn kappelin arkkiteh
tuuri oli keskustelujen aiheena ainakin
suomalaisjoukoissa - olkoonkin, että
symboliikan välineeksi tarjoutui monimer
kityksinen kohoava muoto. Totuuden ni
messä on myönnettävä, että kauempaa
bussin ikkunasta katsottuna alueen raken
nukset "loksahtivat kohdalleen" kuin pala
pelin osat.

DENVER oli yksi bussiretkiemme kohde ja
meille esiteltiin jokaisella neliömetrillään
poliiseja vilisevä Denver Mint. Siltä pienel
tä osalta kaupunkia, jota katselin, en ha
vainnut yhtäläisyyksiä TV-sarjaan - ei
häivähdystäkään Dynastian Colbyco Oilis
ta sen enempää kuin Crystlestä tai Alexis
takaan?

• •
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MESA VERDEn intiaanialueita meille esiteltiin useista kuvakulmista lyhyempien ja vä
hän pitempien pysähdysten aikana. Tässä ikuistettuna osa intiaanien muinaista asuma
lähiötä.
KONGRESSI oli onnistunut ja ohjelma tii
vis. Elettyämme kaiken sen muistojen
joukkoon siirryimme muutamaksi päiväksi
bussimatkailijoiden turistikastiin. Melkoi
nen määrä erikielisiä fidemiläisiä sulloutui
tarkkaan suunnitellun listan mukaan ni
menhuudon säestämänä joko keltaiseen,
siniseen tai punaiseen bussiin. Se tarkoit
ti, että niin laukuissamme kuin rintamuk
sissammekin komeili mainitun värisiä tar
rapylpyröitä. Näin sitten tunnistelimme
matkan aikana itsemme ja toisemme kuin
myös bussimme. Retken perimmäinen
kohde oli Las Vegas, jonka helle ilahdutti
vallankin kesästä osattomaksi jääneitä
suomalaisia.
* *
GRAND CANYONin upeisiin näkymiin tu
tustuimme myös helikopterista käsin. Sii
nä vaiheessa luokseni ilmestyi kaksi Hy
vää Haltijaa, joiden mielestä Laukunkanta
jalle on tarjottava vapaakyyti ilmassa. Ta
pahtumiin vihkiytyneenä voin todeta, että
kyyti oli elämys.
* *
LAS VEGASin peli-iltojen jälkeen (tutkijat
han eivät pelaa, he tutkivat) fidemiläisten
rotujen ja tapojen sekoitus hajaantui kukin matkasi taholleen. Osa meistä suo
malaisistakin taivalsi Minneapolisin hätäi
sen koneenvaihdon jälkeen Washingtoniin
osa _suoraan New Yorkiin.
* *
NEW YORKissa me viisi valikoimme ohjel16

maksi seitsemän tunnin Sight Seeingin.
Jälleen ilmaantui Hyvä Haltija tarjoamaan
lastenlippua Laukunkantajalle. Päivä oli
upea, intialaiset kumppanimme persoonal
lisia, kaupunki kodikas. Meitä kiidätettiin
amerikkalaiseen tahtin jonkinmoisella
reippaastio kolisevalla pikkubussilla näh
tävyydeltä toiselle. Siinä kiireessä lou
naaksi tarjoutui kuin itsestään lähes juok
sun tahtiin syöty jäätelö. Kotimatkalle kui
tenkin ehdittiin ajoissa; paljon näimme vielä enemmän jäi näkemättä. Pinttyneelle
tutkijalle ominaisella huolekkuudella tar
kistin sentään Y K-talon edustalla olevan
Eila Hiltusen veistoksen signeerauksen.

Katalogista tarkistamattoman taiteilijan
empaattisuudellaan
mitali
lämmitti
opettaja-tutkijan mieltä.

TÄSSÄ osa meistä on saanut jälleen kiinteän maankamaran jalkojensa alle lenneltyäm
me Grand Canyonin jylhien maisemien yläpuolella.

A RIZONAn osavaltiossa bussireittimme laitamilla kohoili tuon tuostakin mitä moninai
simpia kivirykelmiä. Laukunkantajan hoputtaessa korttipeliin mielessäni vilahti ajatus
makeasta elämästä vapaana veistäjänä moisten maisemien keskellä.
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' Emojänis tuli pyrynä metsän rajaa' !
Puheenjohtajamme Aimo Viitala on vara
tuomari, Pohjan poika, jolla on taidehar
rastuksensa ohella ollut monia luottamus
tehtäviä yhdistyksissä, seuroissa ja ennen
kaikkea Lions-li ikkeessä. Aimo oli Lion
sien kansainvälisen hallituksen Skandina
vian edustaja vuosina 1981- 1963. Ohei
nen harvinainen todistus HYVÄNTAHDON
LÄH ETTI LÄÄSTÄ kertokoon Aimon nautti
masta arvonannosta. Asuessaan Lahdes
sa Aimo oli mm. marsalkka Mannerheimin
patsashankkeen ja Lahden urheilun moni
toimitalon alullepanijoita luottamustoi
miensa ohessa.
Killan hallitus on kokoontunut vuoden ajan
teoll lsuusyrittäjä-AI mon kommandopaikal
la Mervi ra-Marekossa Helsingissä. Killan
vi ime kevätretkeen osallistuneet jäsenet
tutustuivat puheenjohtajaamme Perniön
Puontpyölissä, Aimon maat ilalla. Toisaal
la lehdessämme oleva savusaunakuva vä
littää hitusen siitä välittömästä tunnel
masta, joka Puontpyölissä retkipäivänä
valli tsi.
Aimon mitaliharrastus virisi n. 30 vuotta
sitten. Erikoisin mttali, joka tuli mainituksi
miettimisen jälkeen oli jalometallinen mi
tali, joka on lyöty John F. Kennedyn ja Kon
rad Adenauerin tapaamisen kunniaksi v.
1962. Aimoon oli paikan päällä tehnyt läh
temättömän vaikutuksen Kennedyjen luo
mava puhujantaito, joten mitaliin liittyy Ai
mon annos itse elettyä.
Mitalitaiteilijoittemme töistä erityisesti
Lauri Leppäsen, Kari Huhtamon ja Leila
Hietalan työt ovat Aimon mielessä; Lauri
Leppänen patsaantekijänä, Kari Huhtamo
perheen muotokuvataitellijana ja uusien
urien aukojana ja Leila Hietala uudella
raikkaudellaan. "Vaikka Hietalan Emojä
nis ei ole se, joka syö kaikk i omenapuum
me Joka vuosi ", Aimo huomauttaa.
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Killan nykytehtävistä Aimo Viitala pitää
tärkeimpinä mitalitaiteen monipuolista tu
kemista, jäsenhankintaa ja Killan kansain
välistä roolia. Kilpailutoimintamme tehos
tamiseen pitäisi esimerkiksi olla varaa, sa
moin valettuja mitaleita pitäisi Killankin
ostaa - kunhan saataisi in mitaleita lisää
tarjolle. Työtilan hankkimista ulkomailta
taitei I ijoi lle, mahdollisesti yhteistyössä
jonkin muun järjestön kanssa (ellei omat
rahkeet ri itä), pitäisi harkita. Nuorison mi
tallklinnostuksen lisäämiseksi Killan puit
teissa on esitetty moniakin keinoja, mutta
toistaiseksi käytännön toteutus on ollut
vaatimatonta. Kilta on perinteikäs yhdis
tys, Killan suhteesta nuorisoon ei samaa
voida sanoa, Aimo tilittää.
Vastavai ittuna FI DEM-delegaattinamme
Aimo haluaa toistaiseksi kypsytellä kanna
nottoaan Killan kansainväliseen toimin
taan; Killan ja kiltalaisten kansainvälinen
perusakti ivisuus on erittäin hyvä. Esimer
kiksi FI DEM 87:ssä Yhdysvalloissa meitä
edusti todella mahtava joukko. Osittain
tästä akti ivisuudesta johtuen Killan halli
tus on päättänyt tarjota FI DEM:ille vuoden
1991 kongressimaaksi Suomea. Samalla
Suomi voisi kohentaa osallistumistaan
myös FI D EM: in päättävällä tasolla.
Mitali-Medljen-lehti onnittelee lämpimästi
lehtensä perustajajäsentä Aimo Viitalaa.

Vuosimitali 1968
Arvo Siikamäki
Naisen Elämää

Vuosimitali 1978
Taisto Martiskainen, Avanto

SUO MEN M ITALITAITEEN KILTA R.Y:N
VUOSIM ITALIKILPAILU 1988
Kilpailuohjelma
Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y. julistaa täten kilpailun vuoden 1988 vuosimitalinsa ehdo
tuksista. Kilpailussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjä ja seuraavia
määräyksiä.
1. Kilpailu on yleisenä kilpailuna toteutettava Mitalitaiteen Kilta r.y:n vuosimitalikilpai
lu, joka on aiheeltaan vapaa. Mitali toteutetaan pronssiin valettuna.
2. Tullakseen kilpailussa huomioon otetuksi tulee kilpailuehdotusten olla tehdyt kestä
västä materiaalista mittakaavassa 1: 1. Luonnoksen suurin halkaisija saa olla enin
tään 110 mm ja ehdotukset jätetään molemmat puolet erikseen.
3. Kilpailun palkintolautakunnan muodostaa Killan vuoden 1988 halllitus, jossa on kaksi
Suomen Kuvanveistäjäliiton nimeämää tuomarijäsentä. Tuomaristoon kuuluu seitse
män jäsentä ja sihteeri.
4. Kilpailutyöt on varustettava nimimerkillä ja mukana on seurattava samalla nimimer
killä varustettu suljettu kirjekuori, jonka tulee sisältää tekijän henkitöltisyys.
5. Kilpailussa jaetaan seuraavat palkinnot: 1 palkinto 12000 mk, 1 1 palkinto 10000 mk ja 1 1 1
palkinto 8000 mk. Kilpailun tulosten ratkettua kilpailutyöt asetetaan näytteille Helsin
gissä paikkaan, josta ilmoitetaan kevään 1988 aikana. Näyttelyn päätyttyä kilpailu
työt on noudettava pois Killan toimistosta 15.5.1988 mennessä, jonka jälkeen ehdo
tukset tuhotaan.
6. Lopullisen päätöksen teoksen tilaamisesta tekee Killan hallitus, jolla on oikeus tilata
toteutettava ehdotus minkä tahansa kilpailussa palkitun luonnoksen pohjalta.
7. Kilpailuaika päättyy perjantaina 12.2.1988 klo 16.00, jolloin myös postitse lähetettyjen
ehdotusten tulee olla perillä Helsinki 17 postitoimipaikassa. Kilpailuehdotuksia ote
taan vastaan 11.2.- 12-2-1988 klo 13.30 - 1 6.00 välisenä aikana Killan toimistossa
Rauhankatu 6 B 26, 00170 Helsinki.
8. Kilpailuohjelmia on saatavissa Galleria Sculptorista, Suomen Taiteilijaseuran toimis
tosta ja Suomen Taideakatemian koulusta niiden vastaavina aukioloaikoina sekä Mi
talltaiteen Killan toimistosta, puh. 652 140 tai sihteeri Itä puh. 418 586. Kilpailuohjel
ma julkaistaan Killan Mitali-Medaljen lehden numerossa 2/87.
Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y. hallitus
Aimo Viitala
puheenjohtaja

likka Voionmaa
yleissihteeri
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Aimo Tukiainen
Vähittäiskaupan
Keskusliitto, 1980.

M ITALI N KAHDET KASVOT
Professori Aimo Tukiainen

70 V, 6. 1 0. 1 987

Kansl ianeuvos Jouko Voion maa

75

V,

1 9.9. 1 987

Aimo Tukiainen, jäljempänä AT, kuvan
veistäjä, mitalitaiteilija (n. 80 lyötyä ja va
le� tu� n:1Italia), Purnun luoja ja kehittäjä,
M1tal1ta1teen Killan perustajajäsen ja kun
niajäsen, Annikki Tukiaisen aviopuoliso,
nyt syntymäpäiväsankari, jonka luona tä
mä juttu tehtiin eräänä lokakuun iltana. Ai
mo Tukiaisen mitalin on muovaillut kuvan
veistäjä Kauko Räsänen.
Jouko Voionmaa, jäljempänä JV, Raha
kammion nyt eläkkeellä oleva intendentti
ei_ ole tehnyt toistaiseksi yhtään mitalia'.
Killan perustajajäsen, pitkäaikaisin yleis
sihteeri, kunniajäsen, kirjoitti ja suunnitte
li yhdessä Liisansa kanssa 'Suomen Mita
litaldetta' teoksen vuonna 1 964. Omaa pa
lavan innon puhua mltaliaslaa vaikkapa
yömyöhällä. Oli ennen KI I ian aikojaan pit
kään SNY:n sihteerinä. Suomen Numis
maatikkoliitto r.y:n kunniajäsen. Tämän
JV:n valetun mitalin on muovaillut kuvan
veistäjä Raimo Heino. JV:n lyödyn mitalin
on muovaillut kuvanveistäjä Leila Hietala.
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KILTA SYNTYI YHTEISVOIMIN
Keskustelussamme korostuu nyt se, että
Mitalitaiteen Killan synnyttämiseen tarvit
tiin ennen kaikkea laajat taustavoimat, uu
delleen käynnistetty vuorovaikutus eri osa
puolten välillä, sukupolvenvaihdoskin. Mi
talitaiteella oli ollut myötätuuli takanaan:
sekä kotimaisissa että ulkomaisissa taide
näyttelyissä mitalitaide edusti uudella
omaleimaisuudellaan Suomen 1960-luvun
taidetta. JV:n mukaan 'ilmapiiri Killan syn
tymisen alla oli arvokas ja innostava'.
Kaikki tunsivat tarvitsevansa Kiltaa aluksi tukemaan valettujen mitalien tuo
tantoa ja mitalin tekijöitä. AT:n käsitys on,
että Gerda Qvistin työlle tarvittiin jatkajia.
Herrojen tarinoista voi päätellä, että AT oli
yhdyshenkilönä taiteilijoihin päin JV:n or
ganisoidessa toimintaa muiden kanssa.
Mainittakoon, että mitalien valaminen ta
pahtui 50-luvulla Saksassa, jonne Gerda
Quist oli aiemmin luonut yhteydet. Saksan
valimoita käytettiin vielä Killan synnyttyä
jonkin aikaa. Alkuaikoihin liittyy sekin, et
tä AT saattoi luopua legendojen eli miete
lauseiden käyttämisestä mitaleissaan
("mietelauseiden keksiminen kun jätettiin
aina mitalitaiteilijan pään vaivaksi"). AT
toteaakin, että kuvan piti puhua puoles
taan, ideapohjan tuli liittyä henkilöön tai
aiheeseen.

Purnun mitalit 1987.
MITALIT PAREMMIN ESILLE!

1960-luvulla pidettiin Tukholmassa Suo
men grafiikan ja mitalitaiteen yhteisnäyt
tely, joka oli sangen menestyksekäs. JV:n
mukaan samantyyppistä rin nakkainoloa
ovat edustaneet PURNUn näyttelyt kym
menen vuoden välein, vaikka mitalit ja gra
fiikka ovat olleet eri huoneissa. AT kiteyt
tää vaatimattomasti pilke silmäkulmas
saan mitalien esillepanon merkitystä: 'Jos
esillepano on iskevä ja selvä, vetää mitali
huonekin puoleensa siinä missä grafiikka
tai maalaukset ! ' Tähän JV lisää, että 'yh
teisnäyttelyt muiden taiteen alojen kanssa
on ajatus, jota ei kan nata hylätä'. Kuvan
esittämät 'vitrii nit' (näyttelytelineet) on AT
itse teh nyt alusta loppuun, joten suunn it
telukulujakaan ei ollut. 'Mitalit on asetettu
perspex-levyi h i n tehtyihin reikiin väljästi,
telineet ovat juuri katsojan korkeudella ja
ylhäältä tuleva valaistus on telinekohtai
nen, tasainen ja rauhallinen. liman valais
tusta mitalit menettäisivät suurimman
osan tehostaan ', AT toteaa. JV:n mielestä
jokainen mitalinäyttely on erilainen; yksi
löllisyyttä parhaimmillaan edusti PURNU
87n mitalihuone, JV innostuu. ATn näke-

mykseen siitä, että ' huonetilan tulee säilyä
väljänä, kokonaisuuden tulee näkyä ilman,
että huonetila häviää', on helppo yhtyä.
JV:sta tuntuu, että mitalin kielen välitty
mistä helpottaa, jos varsinkin vapaalla mi
talilla on selkeä nimi.
Jos PURNUssa olisi ollut yleinen mitali
näyttely, olisi kaikki mitalit tuotu näytte
lyyn valmiiksi perspeksiin aseteltuina.
Huonetilassa levyt olisi asetettu telinei
siin, joiden sijoittelua voidaan muun nella
tarpeen mukaan, PURNUn isä toteaa. Isot
valetut mitalit olisi tietenkin asetettu sei
nille. Mitalitaiteessa on aina kyse pienen
esi neen tai esineiden näkymisestä muun
taiteen rin nalla. Tämän mun taiteen (esim.
grafiikan) voi asetella seinille huomatta
vasti helpommin kuin erikokoiset mitalit
n i ille varattuun huonetilaan.
Kotioloissa voi mitalit AT:n mielestä pitää
pöydällä tai esim. mitalikirjana sei nällä
niin, että katsoja voi lehteillä sopivan ko
koisissa perspex-leveyissä olevia mitaleita
kääntämällä saranalla varaustettuja levyjä
kuin kirjan lehtiä ikään. Asialle olisi eduk
si, jos yhdestä mitalista olisi esilllä aina
kaksi kappaletta vierekkäin.
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JÄSENVUOSIMITALI VALETTU VAI LYÖTY
AT:n toive on, että ' Kilta viljelisi sekä vale
tun että lyödyn mitalin sarkaa' . Jos vuosi
mitalikilpailussa jokin sijoittunut ehdotus
on lyötynä parempi, toteutettakoon se. Si
tä paitsi valettujen vuosimitalien määrää
tulisi nykyisestään rajoittaa reippaasti.
Ihanne olisi, että kaikki jäsenet eivät saisi
yhtä ja samaa valettua vuosimitalia, kun
jäseniä on liki 300. Valettujen mitalien ke
räämiseen pitää jäsenellä olla kiihotin eli
vuosimitali voisi olla vaikeammin saatavil
la. JV:n mielestä nykykäytännön vaihtoeh
tona voisi olla esim. voittaneen ehdotuk
sen toteuttaminen lyötynä, jota jaettaisiin
jäsenmaksusta kaksi kappalein - mitalin
molemmat puolet sekä valettuna, joka oli
si 'se tavoiteltu vaihtoehto (max. 50 kpl)'.
PALVELUTAIDE
JV toteaa, että mitalitaide on palvelutai
detta, jolla levitetään propagandaa (mitali
ja kiltatietouttakin taiteen ohella) kaikille.
AT lähettää tässä yhteydessä tervehdyk
sen päättäjille: 'Jos esim. tasavallan presi
dentti ei haluaisi antaa ulkomaan valtiovie
railullaan lahjaksi itsestään kertovaa mita
lia, voisi hän antaa mitalin edeltäjästään
tai mieluiten Killan presidenttisarjan'. JV:n
palvelutaidetta voi edustaa myös valettu
taidemitali vaikka pääpainon tuleekin olla
lyödyissä: ' Raimo Heinon U K K - urheilu
mies, kalamies sopisi hyvin arvokkaaksi
lahjaesineeksi moniin tilanteisiin mm.
ajattomu utensa vuoksi ja esimerkkinä val
tiopäämiestemme kansallisista harrastuk
sista.
Palvelutaide-esineet, lyödyt mitalit ovat
kohtu uhintaisia varsinkin huutokaupoissa,
eivätkä ole näin ollen edes u uden kerääjä
sukupolvenvaihdoksen esteenä, JV esit-

tää. Mitalit tarjoavat kaikille jotain ' korvien
väliin'. Kun mitalin ottaa mitalina, eikä yri
täkään miettiä kilpailutilannetta pienois
veistoksen ja mitalin tai grafiikanlehden ja
mitalin välillä, mitali pääsee paremmin
esiin, AT lisää.
MITALINTEON ONGELMATIIKKAA

JV katsoo, että mitalilla on oma rajoituk
sensa, jotka tuntuvat. Erityisesti kolmiulot
teisu uden vaatimus tekee mitalin muovai
lemisen vaikeaksi, jopa työlääksi. AT pitää
taiteilijoiden halua ja kykyä ratkaista mai
nitun esimerkkiongelman mitalin elinehto
na ja korostaa yhä u udestaan mitalin näyt
teillepanoa. 'Mitali ei ole pelkkä koriste
esine vaan älyllisen taide-elämyksemme
käynnistäjä, jota ei voi eikä saa ohittaa
pelkällä olan kohautuksella. (Tuntu u siltä
että herrat ovat ennenkin viritelleet näitä
näkemyksiään ainakin epävirallisesti, mut
ta hyvässä yhteisymmärryksessä).
Miten mitalin muovailemista ja mitallasiaa
sitten edistettäisiin nykyään. AT:n käsitys
on se, että esim. kilpailu ihin ja näyttelyihin
mitalitaiteilijat voisivat osallistua kokonai
sella perspex-levyllä. JV:n mielessä ovat
ne ajat, jolloin mitalitaiteen sanomaa levi
tettiin ympäri Suomea 'kaikille vastaantu li
joille' kaiken muun valistustyön lomassa.
' Lähetetään apostolit tehtäviinsä mutta
älköön palatko takaisin silmä �ustana
vaan pitäköön puolensa kaikissa tilanteis
sa', AT viestittää lopuksi kaikille vapaa
ehtoiseen mitaleista kertovaan työhön läh
teville.
Suomen Mitalitaiteen Kilta ja Mitali
Medaljen lehti onnittelee haastateltavia
lämpimästi ja kiittää palaveristä.
likka Voionmaa

Näkymä Purnun
kokonaisuudesta.
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SVEN SK RESUM E TILL LÄSAREN
likka Voionmaa (s. 3)
Gillets medlemstidning har fått sitt offi
ciella namn Mitali-Medaljen. Dess uppgift
som intormationskanal - postlåda- för de
85- 90 % av medlemmar som inte kan del
ta i möten accentueras. Det är t.ex. för
första gången möjligt att köpa präglade
och gjutna medaljer genom Medaljbörsen
(se s. 24-26). Redaktionen hoppas också
på att allt flere medlemmar - samlare och
konstnärer - skall skriva i tidningen. Ar
tiklar både på svenska och finska är väl
komna och kan handla om specifika me
daljer, konstnärer eller aktuella debattäm
nen inom medaljkonsten. Också både po
sitiv och negativ kritik av Gillets verksam
het är välkommen. Till slut meddelas, att
Gillet har officiellt anhållit om att få arran
gera en FIDEM-kongress i nåra framtid.
H E I KKI H UHTAMÄKI - PERSONI FI E RAD
PA EN MOTIONSIDROTTSMEDALJ (s. 5)
Pekka Nygård
1 artikeln berättas om en medalj, präglad i
anledning av Huhtamäki-hölkkä Uogging),
som ordnats i år för första gången. Evene
manget har fått sitt namn från bergsrådet
Heikki Huhtamäki, vars porträtt avbildats
på medaljens framsida. Figuren är den
samma som Huhtamäki-statyn i Alavus,
formad av medaljkonstnär Heikki Niemi
nen, som också gjort medaljen. På medal
som en
Huhtamäki
avbildas
jen
framåtsträvande, målmedveten 17-årig ba
garson, som for ut i världen för att skaffa
lärdom. .
GILLETS V ER KSAMH ET (s. 6)
Gillets verksamhet presenteras under året:
Vinnaren i årsmedaljstävlingen, Kauko Rä
sänen, har fått blommor och Pirkko Viita
salo får sina av ordförande Aimo Viitala. Dl
Arvo Aho och FM Jouko Voionmaa erhöll
Gillets förtjänstmedalj. På årsmötet höll
Kari Huhtamo ett föredrag om sin medalj
konst. Dessutom bekantade sig mötesdel
tagarna med Gunnar Finnes medaljutställ
ning i KOP:s lokaliteter. Utställningskata
logen finns på s. 7.
Bastubilden är från Bjärnå, ordförandes
Puontpyöli gård, dit Gillets vårexkursion
gjordes. Man besökte också Expohja i Fis
kars.
FINLANDIA 88 UTSTÄLLNINGSMEDALJ

(s. 9)

FINLANDIA 88 är en utställningsmedalj
präglad till minne av frimärksvärldsutställ-

ningen sommaren 1988. Den är formad av
skulptör Kauko Räsänen.
VAD B ETYDER M EDALJEN FÖR MIG ! (s. 9)
Erkki Kannosta
Skulptör Erkki Kannosto kom med i Gillet i
början av 1970-talet. På utställningen över
finsk medaljkonst i Warszava kom han på
tanken att pröva på ett mera rytmiskt och
mindre konventionellt sätt att ställa ut me
daljer. Tanken på en kraftig rörelse och
osymmetrisk medaljform ledde till en se
rie av sju unika medaljer i vilka den ameri
kanska symbolen Stålmannen störtar ge
nom rymden i krokar och krumbukter.
GJUTNA MEDALJER (s. 10)
Raimo Heino: Anto Leikola, biolog och ex
pert på naturvetenskaplig historia.
Asse Madekivi:· Kvällsgymnastik
Erik Mäkinen: Stadsliv 111
Leila Hietala: Venus
FIDEM '87 (s. 12)
Fyra temasldor on FIDEM-kongressen
1987 i Colorado Springs, USA. LÅTOM OSS
ÅTERVÄNDA TILL DET FÖRGÅNGGNA,
DET KOMME R ATT VARA UTVECKLING !
(s. 12)
Raimo Heinos föredrag på FIDEM '87.
Heino frågar vad medaljkonsten i dag har
uppnått med sina otaliga experiment och
om medaljkonsten nu kan uttrycka
någonting som man inte kunde i renäs
sansmedaljen. Renässansen återvånde till
antiken, den moderna medaljkonsten bor
de överge experimenten för experimentens
skull och återvända till den enkla och klara
plastiska medaljkonsten under renässän
sen. En fast, enkel form förenad med plas
tisk känslighet skulle förläna medaljkons
ten av i dag den intensiva kraft den så väl
behövde.
FIDEM '87 (s. 15)
Leena Passi
Författaren var en av de finska deltagarna i
kongressen. Hon berättar om kongressen
sedd genom turistens och forskarens
ögon. Hon finner att kongressen var lyckad
och programmet koncentrerat och givan
de.
AIMO VIITALA 60 ÅR 29.11. 1987 (s. 18)
1 sin födelsedagsintervju framhåller Gillets
ordförande, vicehäradshövding Aimo Viita
la behovet av ett mångsidigt understöd till
forts. s. 26
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MITALI PÖRSSI
Mitalipörssissä myydään mitaleita kiinteään hintaan. Kuka tahansa Killan jäsen tai tai
teilijajäsen voi jättää mitaleitaan myytäväksi mitalipörssiin: Killan välityspalkkio on 10
% vaietuista ja 15 % lyödyistä mitaleista. Palkkio peritään myydyistä kohteista. Mitali
pörssiä hoitaa likka Voionmaa, puh. 418 586 tai varmimmin kirjeitse osoitteella U rheilu
katu 43 A 3, 00250 Helsinki. Ostotarjousaika päättyy 31.12.87.
Lyödyt mitalit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .
11.
12 .
13.
14 .
15 .
16 .
17 .
18 .
19 .
20 .
21.
22.
23 .
24 .
25 .
26 .
27.
28.
29 .
30 .
31.
32.
33.
34 .
35 .
36 .
37.
38 .
39 .
40 .
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51 .
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
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B I 43 II
von LANTINGHAUSEN J . A .
B I 60
BERGMAN T . O .
B I 67 I
KELLGREN J . H .
B I 70
EDELCRANTZ A . N .
von SCHWERIN F . B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B I 8 1
a f KLINT G .
prv B I 8 7 I
B I 89 I
FRANZEN F .M .
CHORAEUS M .
B I 91
LEFREN J . P .
läikikäs B I 9 6 I
ALCENIUS E . R . . . . . . . . . . . . . . viherpat : B I 1 0 1
LÖNNROT E .
B I 104 I I
LÖNNROT E .
B I 1 0 4 III
LÖNNROT E .
B I 1 0 4 IV
B I 105
NIEL A .
SNELLMAN J . V . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . • . . B I 1 0 7 I I
hopeoitu B I 110 I
TOPELIUS Z .
prv B I 1 1 7 VII
NORDENSKIÖLD N . A . E .
BERGBOM E . S . &K . J .
B I 125
KIVI A.
B I 1 26 II
RUNEBERG W.M • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • B I 1 2 7 I
KURTEN U . A .
B I 131
B I 136 I
ÄYRÄPÄÄ M . A .
B I 137
SIEVERS R .
TIGERSTEDT R .
B I 137
DONNER A . S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B I 1 4 0
B I 140
ELFING F . E . V .
SAHLSTEDT K . S .
B I 145
B I 146
KALLIO E . O .
SÖDERHJELM J . W .
B I 146
KROGIUS L . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . • B I 1 4 8
B I 153
RAMSAY W .
MANNERHEIM C . G . E .
B I 157 I I
B I 161
BJÖRKSTEN K . E .
alkup ; lyönti . B I 1 6 7
NORTAMO F . Hj .
KUSTAA I I ADOLFIN SAAP . SAKSAAN • . . . . B I I 19 V
ISON BELTIN YLITYS . valettu , met . halkB II 37 VI
1734 VUODEN LAKI- G. CRONHJELM
B II 88 I I
B II 105 II
VÄRÄLÄN RAUHA 1 7 9 0
VÄRÄLÄN RAUHA 1 7 9 0
B I I 1 0 5 VI
TURUN YLIOPISTON UUDET OHJESÄÄNNÖT . . . B II 1 1 6
USKONPUHDISTUKSEN 3 0 0 v . JUHLA 1 8 1 7 B I I 1 1 8
KRISTINUSKON 7 0 0 v . JUHLA 1 8 57
B II 1 24
B II 1 26
VAASAN HOVIOIKEUS 1 0 0 v . 1 87 6
BOGSKÄRIN MAJAKKA 1 8 80-82
B II 1 28
VAASAN HOVIOIKEUS 1 0 0 v . 1 8 76 . . . . . . B I I 1 2 6
ALEKSANTERI I : n 1 0 0 v . PÄIVÄ SUOMESSAB I I 1 2 7
ALEKSANTERI I I : n PATSAANPALJASTUS
B II 1 2 9 VII
B II 1 32 I
SUOMEN TAIDEYHDISTYS 50 v. 1 8 9 6
YLIOPPILASKIRJALTAJAT 1 9 00
B II 1 34
SUOMI OPISTO 1 8 9 6- 1 9 0 6 , muunnos , reik (B I I 1 3 7 )
B I I 1 38
VAASA 3 0 0 v . 1 9 1 1
SUOMI JULISTAUTUI ITSENÄISEKS I , p . läik BI I 1 4 5 I I
B II 1 54 II
SUOMEN TASAVALLAN HALLITUSMUOTO
B II 1 5 8 I I
TURUN YLIOPISTO � 68 mm .
TURKU 7 0 0 v . 1 9 2 9
B II 1 60
B II 1 73 I
UUDENMAAN JA HÄMEEN LÄÄNIN M . V. S .
MIKKELIN LÄÄNIN M . V . S .
B I I 1 75
B II 1 75
WIIPURIN LÄÄNIN M . V . S .

l+
l+-01
l+-01
l+-01
l+- 0 1
01
l+- 0 1
01
l+- 0 1
01
1-1+
01
l+- 0 1
01
01
l+
01
l+-01
01
01
01
01
01
l+
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
1
l+-01
01
1-1+
l+- 0 1
1 +- 0 1
1 +-01
1 +-01
01
01
1 +- 0 1
01
01
1 +- 0 1
1-1+
1 +- 0 1
01
01
1 +- 0 1
01
01
1 +- 0 1
1 +- 0 1

AR
200 , AE
300 , AR
320 , AR
280 , AR
4 50 , AE
220 , \Tmet 1 20 , AR
280 , AE
120 , 120 , AE
vmet 50 , AE
140 , AE
60 , AR 1 20 0 , AR
120 , AE
200 , AE
220 , AR
400 , AE
1 20 , AE
75 , AR
450 , AE
180 , AR
800 , AE
220 , AR
450 , AR
6 0,0 , AE
85 , AR
500 , AR
450 , AR
500 , 450 , AR
AE
460 , AR
5 00 , AE
280 , AR
300 , AE
300 , AR
320 , AE
220 , 200 , AR
AE
200 , AR
600 , AR
500 , AR
520 , AR 1 4 0 0 , 240 , AE
AR 1 2 0 0 , AL
1 20 , 380 , AR
400 , AR
AE
40 , AR
38 0 , AE
28 0 , AE
28 0 , AE
400 , AR
65 0 , AE
240 , 80 , AE
320 , AE

59.
60.
61 .
62.
63.
64 .
65.
66.
67.
68 .
69.
70.
71 .
72.
73.
74 .
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81 .
82.
83.
84 .
85.
86.
87.
88.
89.
90 .
91 .
92.
93 .
94 .
95 .
96.
97.
98.
99.
1 00 .
1 01 .
1 02 .
1 03 .
1 04 .
1 05 .
1 06 .
1 07.
1 08 .
1 09 .
110.

111 .
112.
1 1 3.
114.
115.

B II 1 77 I
VIIPURIN MAANVILJ . KOKOUS 1 88 7
AE
01
VAASAN MAANVILJ . KOKOUS 1 8 9 4
B II 1 79
AR
01
B II 1 8 3
MAIDONHOIDOSTA 1 8 7 9
0 1 -0 AE
B II 1 84
AE
SAVONLINNAN MEIJERINÄYTTELY 1 88 2
01
B I I 1 86 I
AE
01
TUKHOLMAN TEOLL : JA TAIDENÄYTTELY
( Palkintomit. j aettu FRU S TENGMARK)
AE
01
ENS IM?��INEN SUOMENKOTITEOS NÄYTTELY B I I 1 8 7
YLEINEN NÄYTTELY HELSINGISSÄ 1 8 76 prvB I I 1 8 7
1 +-0 1 AR
SVUL - SUOMEN MESTARUUS MIT:
AR
B II 1 99 III 01
AE
01
SUOMEN TALVIKISAT 1 9 1 9
B II 210
AE
01
B II 220
SUOMEN LASITEOLL ISUUS 2 5 0 v . 1 9 3 1
SUOMEN ASIANAJAJALI ITTO
B I I 2 2 6 I I 1 +- 0 1 AR
AR
01
WECKSELL J . J . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • B I I 2 2 9
AE
01
BENSOW W .
B II 234
B II 235
AE
01
KOMPPA G .
AE
BOMAN N .
01
L 22
AE
L 1 03
01
HELANDER N .
AR
JOHANS SON S . . . . . • . . . • . . . . . . . . • . • . . . . . • L 1 2 6
01
L 215
01
AE
MICKWITZ G .
ONERVA L .
AE
01
L 235
AE
L 339
01
WALLGREN A . L .
VALLGREN V .
AE
01
L 341
AE
ADOLF FREDRIKS KYRKA . . . . . • . . . . . . . . . . . . L 3 7 4
01
L 474
AR
01
HÄMEENLINNA 3 0 0 v . 1 9 39
L 491
AE
01
JAKOBS KYRKA
L 51 6
AE
01
KANSALLISET NUORET
01
AE
L 536
KLARA KYRKA
KOTKAN MERIPÄIVÄT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 5 4 6
01
AE
L 597
AMMUNNAN MM KISAT HELSINGISSÄ 1 9 3 7
AE
01
L 597
AMMUNNAN MM K I SAT HELSINGISSÄ 1 9 37
AR
01
NAANTALI 5 0 0 v . 1 9 4 3 , STIFTAREEXEMPLAR L 6 2 0
AR
01
NYLÄNDSKA JAKTKLUBBEN 1 0 0 v 1 9 6 1 , läikk . L 6 3 2
1 +- 0 1 AE
OUTOKUMPU OY - XX v . palveluksesta • . . . L 6 5 2
AE
01
L 686
AE
01
PORVOO 6 0 0 v . 1 9 4 6
RUDOLF KOIVUN PALKINTO HARVINAINEN
L 720
AE
01
( Palkinto j aettu mitalin kanssa n . 20 kertaa)
SAVONLINNA 300 v . 1 9 3 9
AR
L 725
01
L 732
01
AR
SOLNA KYRKA
AR
LAITAKARI A . - SNY RAHAPAJASSA 1 9 6 2 . . . L 8 1 9
01
01
AE
L 846
ITSENÄISYYS 50 v .
L 795
AE
SUOMEN KUVALEHTI 5 0 v . 1 9 6 6
01
01
L 929
AE
TURUN KAUPPAOPISTO 1 0 0 v . 1 9 3 9
L 933
01
AE
TURUN LINNA
ÅBO AKADEMI 50 v . 1 9 6 8 • . . . . . . • läikkiä L 1 0 2 6
1 +- 0 1 AE
01
T . JAATINEN
AE
LUTHER MARTIN
TANTTU E
AE
T . JAATINEN
01
AE
FINNISH FUR CENTER 2 6 . 1 . 1 9 8 4 , T . JAATINEN
01
ROTH
01
AE
MUSTAKALLIO EERO
ERVA LATVALA . • . . . . . . . . . • • . NUPPONEN . • . • . • . . . . • • . . 0 1
AE
IVALOJOEN KULTALA
LUUKKONEN
O1
AE
SEURA 5 0 V 1 9 8 4
PYYKKÖ
AE
01
APU
O.H.
01
AE
HANDELSHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI 1 9 7 7 ,
hopeoitu 0 1
AE
HELENELUND
( numeroitu ansiomitali)
SUOMEN LU ISTELULI ITTO 75 v . . . • . . . . • . • . . . hopeoitu 0 1
AE
(numeroitu ansiomitali )
RÄSÄNEN
FINSKA LÄKARESÄLLSKAPET
01
2-os .
AE
von WRIGHT G . H .
AE
RÄSÄNEN
01
KIVEKÄS L . J . + WESTERLUND B . - NOKIA , Utriainen 2 kpl 0 1 AE
SAVIKURKI
01
TALONPOIKAISRUNOILIJAT
AE
LINDSTRÖM YHTIÖT 1 3 0 v .
HÄIVÄOJA
01
AE

1 30 , 4 00 , 220 ,240 ,1 80 , 1 40 , 480 , 1 40 , 1 40 , 85,200 , 450 ,65,280 , 40,45,320 ,1 40 , 45,1 20 , 450 , 40,380 , 40,40,40 , 40,35,1 50 , 600 , 50,45,40,380 , 600 , 300 , 400 , 40 , 50 , 40,45,45,85 ,60 , 1 80 , 75,65 , 45,1 20 , 30 , 280 , 65
1 80 , 85 , 600 ,45,55,-
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M ITALI PÖRSSI
VALETUT M ITA LIT

LEILA HIETALA
�ivannin Saalistajat, 120 mm, 1987, 1000
Venus, 120 mm, 1987, 1000 mk
Kesähattu ja kukkasakset 1 ' 120 mm ' 1987 '
1000 mk
Kesähattu ja kukkasakset 1 1, 120 mm' 1987 '
1000 mk
Emojänis tuli pyrynä metsänrajaa, 120
mm, 1987, 1000 mk
VOITTO KANTOKORPI
Hommage å Magritte, 95 mm, 1978, 1000
mk
Monda, 110 mm, 1977, 1000 mk
ASSI MADEKIVI
Äidin Mitali, 80 mm, alumiini 1986 500 mk
Pieni Odysseia, 100 mm, alumii�i ' 1986'
500 mk
lltajumppamitali, 85 mm, alumiini' 1987,
500 mk
Metsästäjän mitali, 75 mm ' alumiini ' 500
mk.
Oliko se Pegasos, 85 mm, alumiini 500 mk
Kolmas uimahyppy, 90 mm, alumiini 500
mk
ERIK MÄKINEN
Kaupunkilaiselämää 1 1 1, 13 x 14 cm' 1987'
1500 mk
medaljkonsten. Han framför också tanken
på en föryngring av medlemskåren på be
hovet att intressera unga att delta { Gillets
verksamhet samt sin syn på Gillets inter
nationella roll, bl.a. att organisera en
FIDEM-kongress i Finland i en nära fram
tid.
MEDALJGILLETS I F I N LAND
ÅRSMEDALJSTÄVLING 1988 (s. 19)
Årsmedalstävlingens svenskspråkiga täv
lingsprogram skickas på begäran per post.
MEDALJENS TVÅ ANSIKTEN (s. 20)
Professor Aimo Tukiainen 70 år, 6. 10.1987
Kansliråd Jouko Voionmaa 75 år, 19.9.1987
Ovannämnda födelsedagar har lett till tan
ken att intervjlJa dessa personer med lång
erfarenhet av att forma medaljer och att ar
beta för medaljkonst. Efter en kort histo
risk tillbakablick - Gillet uppkom i samar
bete mellan konstnärer och samlare övergår samtalet till Tukiainens somma
rutställning P U RNU '87, där Tukiainens
medaljer fanns utställda. Båda herrarna är
av den åsikten att man borde fästa mera
uppmärksamhet vid hur medaljer ställs ut
26

Assi Madekivi, Äidin Mitali
Onni, 120 mm 1985, 1200 mk
Rakkaus 1, 120 mm, 1200 mk
ANTTI NEUVONEN
Meidän isä, 110 mm, 1982, 1100 mk
Löydös, 110 mm, 1975, 1100 mk
(huom ! mitalit pronssia ellei erikseen mai
nittu)
både på utställningar och hemma, t.ex. in
fällda i plexiglasskivor (se bilden på s. 21).
Tukiainen anser att årsmedaljen väl kunde
vara präglad, för trehundra gjutna medaljer
förlorar i värde. Voionmaa konstaterar att
medaljkonsten är ett sätt att sprida kuns
kap om medaljer och även om Gillet vid si
dan om konst. Till slut diskuteras
svårigheten att forma medaljer och prob
lem som härrör sig från den begränsade
formen.
MEDDELANDEN
Utställning om sovjetisk medaljkonst
12. 11.-31.12. 1987 i Nationalmuseet.
Medaljkonstnärer kan bjuda åt Gillet gjut
na medaljer till salu. Kontakta sekretera
ren.
Pisanello - årsmedaljen 1972 kan ompati
neras vid behov av Toivo Jaatinen, tel. 90276 1424.
Medlemsavgifterna bör betalas för årets
slut varefter årsmedaljen postas.
Arvo Ylppö- medaljen kan beställas från
Lastentautien
Sten
tutkimussäätiö,
bäcksg. 22, 00250 Hfors för 200 mk. Medal
jen är en försilvrad nyprägling.

ILM OITUKSIA
NEUVOSTOLI ITON MITALINÄYTTELY
KANSALLISMUSEOSSA
Neuvostoliiton mitalinäyttely avataan
12. 11. 1987 Kansallismuseon uusituissa
näyttelytiloissa.
auki
Näyttely
on
3 1.12.1987 asti museon aukioloaikoina,
minkä jälkeen se kiertää Suomen eri paik
kakuntia.
M ITA LITAITEI LIJAT H UOM !
Tarjotkaa valettuja mitaleitanne ostetta
vi ksi Mitalitaiteen Kiltaan. Jokainen Killan
hallituksen kokous voi päättää mitalien os
tosta. Sopikaa tuonnista esim. maanantai
sin Killan toimistoaikoina puh. 652 140 tai
yleissihteerin kanssa iltaisinkin (31. 12. asti
puh. 418 586).

PISANELLO - VUOSIMITALI 1972
Toivo Jaatinen ilmoittaa, että jäsen joka
haluaa Pisanelloonsa uuden ja paremman
patinan, ottakoon yhteyden puh. 276 1424.
Postiosoite: Aittakalliontie, 01860 Perttula.
JÄSENMAKSUT JA VUOSIM ITALIT 1987
Tämä lehti lähetetään kaikille niille, jotka
ovat olleet Killan jäseniä viime keväänä.
Samalla muistutettakoon niitä, jotka eivät
ehtineet maksaa jäsenmaksuaan, että täs
tä vuodesta lähtien maksetaan ensin jä
senmaksu ja sitten saadaan mitali. Vuo-

den 1987 jäsenmaksu on mk 360 jäseneltä
ja 36 mk taiteilijajäseneltä. Taiteilijajäse
net voivat tilata vuosimitalin, jos maksavat
360-36 mk eli 324 mk. Kaikki jäsenmaksut
maksetaan Killan postisiirtotilille 1429059.
ARVO YLPPÖ-MITALIN TILAUKSET
Arvo Ylppö-mitalia voi tilata Lastentautien
tutkimussäätiöstä, Stenbäckinkatu 22,
00250 Helsinki hintaan 200 mk. Mitali on
hopeoitu uuslyönti Gerda Qvistin vuonna
1 957 muovailemasta Arvo Ylpön 70vuotismitalista. Mitalin on lyönyt Killan
kannattajajäsen Kultateollisuus Oy, jonka
johtaja, konsuli Arno Viljanen on lahjoitta
nut mitalit Lastentautien säätiölle. Mainit
takoon, että kerääjille on saatavana vain
tämä hopeoitu mitali. Lastentautien Sää
tiön kanssa on alustavasti ja epävirallises
ti soviattu siitä; että Arvo Ylpöstä tehdään
uusi mitali sitten kun hän täyttää 110 vuot
ta.
OSTETAAN MITAL I
Ostan kenraali Paavo Talvela-mitalin, jon
ka on muovaillut kuvanveistäjä Armas Läh
teenkorva. Tarjoukset Bruno Taajamaa,
Haukikuja 1 B, 02170 Espoo.

M IKÄ MITALI
Kysymys kaikille lehden lukijoille: Kenen
muovailema on kuvan esittämä valettu mi
tali? Vastaukset Killan toimistoon 31.12.
mennessä.

""Sijoittajan
avara n1aaihna�"

Sijoitusmahdollisuudet monipuolistuvat jatkuvasti. Ja tämän
kehityksen luotettavimpia suunnannäyttäjiä on Kansallis
pankki.
Tarjoamme kaikki kotimaiset sijoituspalvelut sekä
ainutlaatuisen mahdollisuuden osallistua suoraan kansain
väliseen arvopaperikauppaan.
Toimimme maailmanlaajuisesti, rahamaailman kaikilla
kielillä. Ja palvelemme suomeksi, kaikkia suomalaisia
sijoittajia.
Kun tulet lähimpään konttoriimme, siirryt sijoittamisen
uuteen, avaraan maailmaan.
Täyden palvelun sij oituspankki.
Tosi on.

& KANSALLISPANKKI
Porvoon Lomakepaino 1 987

