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VUOSIMITALIKILPAILU 19881 

Killan vuosimitalikilpailu järjestettiin vuonna 1988 yleisenä kilpailuna. Määräaikaan men
nessä oli saapunut 64 ehdotusta, jotka täyttivät kilpailuohjelman vaatimukset. A-luokassa 
oli 8 ehdotusta, joista annettiin seuraavat lausunnot: 

9. "Komiteamietintö": Mielenkiintoisesti ja humorisesti käsitelty aihe, jossa muotorat
kaisun samankaltaisuus kummallakin puolella rasitteena. 

14b. "Painajainen": Aihe mielenkiintoinen oivallus, jossa kuitenkin toteutuksessa paina
jaispuolella (kettu) sommittelussa häiritseviä tekijöitä. 

16. "Yritä edes vivulla vaikka": Teoksen lähtökohta ja teema yksinkertainen ja ytimekäs. 
Muodon ja perusajatuksen välillä ristiriita. Ideassa käyttämättömiä mahdollisuuksia. 

17c. "Sisäpiha": Dynaaminen kaupunkiteema, voimakas mitali, jossa kaupunkiaihetta kä
sitelty voimakkaalla ja rikkaalla tavalla. 

27. "Syvä uni": Selkeä, rauhallinen ja kaunis toteutus, jossa puoliskot täydentävät onnis
tuneella tavalla toisiaan. Aiheen käsittely kokonaisvaltainen. 

30a. "Katkennut kynnös": Veistoksellinen, teoksen aiheeseen nähden mielenkiintoinen to
teutus. Voimakkaan teoksen peruspinnasta kasvavien muotojen massavaikutelma 
mielenkiintoinen. 

32. "Ja maisteri pisti sen": Herkästi muovailtu, tasapainoinen ja ehjä kokonaisuus, mie
lenkiintoinen aihe. 

35. "Kilta": Aihe mielenkiintoinen ja runsas. Eri puolet vahvistavat hyvin kokonaisuutta. 
Toteutus hyvin tehty ja mielenkiintoinen. 

35. 
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8-LUOKKA 

2. Yksin suuressa Raupungissa 
10. Jos metsään haluat mennä .. . 
11. Rakennemuutos 
13. Apua! 
14a Kuntopolku 
15. Teorian synty 
17b Yksinäisyys 

17c 

32. 

2. 

17d Saareke 
18. Pyramidiuni 
44. Ajanmerkit 
45b Kahdet kasvot 
49a Vigilia 1 

49b Vigilia 11 
51. Arktinen abstraktio 
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Vuosimitalikilpailun voitti mitalitaiteilija 
Matti Peltokangas ehdotuksellaan 'Syvä 
Uni' (37), 2 sijan sai mitalitaiteilija Pertti 
Mäkinen Lavialta ehdotuksellaan 'Kilta' 
(35) ja kolmannen sijan Pertti Mäkinen eh
dotuksellaan 'Katkennut kynnös' (30a). 
Palkintolautakunta päätti lisäksi lunastaa 
ehdotuksen 32 'Ja maisteri pisti sen', jon
ka tekijä on Pertti Kukkonen ja ehdotuksen 
17c "Sisäpiha', jonka tekijä on Radoslav 
Gryta. 
Palkintojen suuruus on kilpailuohjelman 
mukainen: 1. sija 12 000 mk, 2. sija 10 000 
mk ja 3. sija 8 000 mk. Lunastukset olivat 
kumpikin å 5 000 mk. Ohessa valokuvat A
ja 8-luokan ehdotuksista. 
Kilpailun juryn muodosti Killan hallitus, 
jossa oli kaksi Suomen Kuvanveistäjälii-

Matti Peltokangas, mitalitaiteilija, kuvan
veistäjä (s. 1952) on tehnyt Suomen Mitali
taiteen historiaa: hän on ensimmäisenä yl
tänyt kolmeen voittoon Killan vuosimitali
kilpailussa (edelliset voitot ovat vuosilta 
1981 ja 1984). Palkintolautakuntana toimi
nut Killan hallitus asetti Peltokankaan eh
dotuksen "Syvä Uni" yksimielisesti ensim
mäiselle sijalle. Mitali-Medaljen lehti yhtyy 
onnittelijoiden laajaan joukkoon esittä
mällä muutaman kysymyksen: 
Mitali-Medaljen (M-M): Miltäs nyt tuntuu? 
Matti Peltokangas (MP): Miellyttävä yllä
tyshän tämä aina on, varsinkin kun tietää 
että vuosimitalikilpailuun on monta osal
listujaa. Hyvältä tuntuu tehdyn työn jäl
keen. 
M-M: Mikä sai sinut tekemään juuri tällai
sen mitaliehdotuksen? 
M-P: Mitaliehdotukseni ovat olleet aika 
henkilökohtaisia aiheeltaan, niihin on aina 
liittynyt jokin minulle läheinen tunto tai 
asia. "Syvä Uni" liittyy omaan uneeni: näin 
itseni unessa ikään kuin luurankona, jonka 
nikamia kuvittelin järjesteleväni. Unesta 
herättyäni tunsin oloni rennoksi nivelki
vusta huolimatta. Kivut johtuvat siitä, että 
olen porannut erästä monumenttiani var
ten suurta 65 tonnin kiven järkälettä. 

ton hyväksymää ja nimeämää tuomarijä
sentä Tuomas Renvall ja Hannu Siren. Jy
ryn ei-äänivaltaisena sihteerinä toimi Mirja 
Turunen, Killan notaari. Ehdotukset ovat 
näytteillä 11.4.-22.4.1988 SYP:n konttoris
sa, Aleksanterinkatu 17, 00100 Helsinki. 
Jäsenille tullaan postittamaan se ehdotus 
jonka Killan hallitus päättää toteuttaa. Jä: 
senet voivat tilata vuosimitalin lisäksi 
myös muita sijoittuneita mitaleita. Ei
sijoittuneiden töiden tilaaminen on epä
varmempaa, koska niiden tekijöistä ei ole 
tietoa. Jäsen joka on halukas ostamaan ei
sijoittuneen työn, voi kuitenkin jättää Kil
lan toimistoon ilmoituksen, joka välitetään 
edelleen taiteilijalle tämän tullessa hake
maan ehdotustaan 15.5.1988 mennessä. 

VOITTAJAN MIETTEET 

M-M: Miten mitalin puoliskot liittyvät toi
siinsa? 
MP: Ajatus kolmiosta syntyi vaistomaises
ti ja kolmio liittyy etusivuun symboliikal
taan, ehkä kyse on jonkinlaisesta kristilli
sestä tuntemuksesta. Kolmio viittaa Gol
gatan kallioon. 
M-M: Minkälaisen ketjun muodostavat nä
mä kolme voittajatyötäsi? 
MP: Kyllä niitten välillä on ajatuksellinen 
yhteys. Jokaisessa on kyse tuonpuoleisen 
ja sairauden miettimisestä; alue kiinnos
taa minua. En koe kuolemaa mitenkään 
kauheana. Ja sairaus liittyi läheisesti 
myös lapsuuskotiini. 
M-M: Miten vertailisit monumentaali- ja mi
talitöitäsi? 
MP: Hämeenlinnaan tuleva patsas - työ
nimeltään vaikkapa "Elämän kaari" liittyy 
unimitaliini aiheeltaan. Monumentin toteu
tus lähtee rosoisesta lohkopinnasta niin
kuin tämä mitali ja kirkastuu ylös päin 
mentäessä. Toivoisinkin että unimitalin 
luuranko-osa voitaisiin kirkastaa tai kiillot
taa samalla tavalla. Monumentissa tuntuu 
koko elämän prosessi, mitali ottaa elämäs
tä 'ohuemman siivun'. Mitali on minulle 
eräänlainen pienoisveistoksen ja julisteen 
yhdistelmä. 
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MITALINÄYTTELYITÄ 
Mltalitalteen Kilta järjestää mitalinäytte
lyn Lahden historiallisessa museossa 
5.5.-26.5.1988. Näyttelyssä on esillä kym
menen mitalitaiteilijan töitä. Näyttelyn 
rungon muodostavat Raimo Heino, Toivo 
Jaatinen, Seija Rustholkarhu ja Kauko Rä
sänen joiden töitä oli tammi-helmi
kuussa esillä Porvoossa. Lisäksi ovat Kari 
Huhtamo, Erkki Kannosta, Matti Koskela, 
Toivo Pelkonen, Terho Sakki ja Pirkko Vii
tasalo luvanneet töitään näyttelyymme. 
Näyttelyn yhteydessä on tiistaina 17.5. klo 
18 yleisötilaisuus, johon kutsutaan esityk
sen pitäjäksi mitalitaiteilija, jonka töitä on 
näyttelyssä esillä. Mainittakoon lisäksi, et
tä Lahden Historiallisessa Museossa on 
myös pysyvä Suomen uutta ja vanhaa mi
talitaidetta esittelevä mitalinäyttely, johon 
kannattaa ehdottomasti tutustua samalla 
kun käy Killan näyttelyssä. 

HVITTRÄSK KESÄLLÄ 1988 
9.6. avautuu Hvitträskin mitalimontussa 
Killan nimissä näyttely, jossa on tähän as
tista laajemmin esillä Raimo Heinon mita-
1 ituotantoa. 

KANSAINVÄLINEN MITALIKILPAILU 
American Numismatic Societyn-vuoden 
1987 FIDEMin kongressin isäntä - täyttää 
130 vuotta kuluvana vuonna. Juhlistaak
seen juhlavuottaan ANS on julistanut avoi
men kansainvälisen mitalikilpailun yhdis
tyksen uudeksi mitaliksi. Mitalia tullaan 
myöhemmin jakamaan kaikille niille, jotka 
ovat tukeneet yhdistystä tuntuvin lahjoi
tuksin. 
Ehdotuksen tulee aiheensa ja suunnitte
lunsa puolesta liittyä ANS:n toimintaan, 
jonka päämääränä on ollut edistää raho
jen, mitalien ja paperirahojen keräilyä, en
tisöintiä, tutkimista ja näytteilleasettamis
ta ja ilmentää juhlavuoden kampanjaa lisä
varojen keräämiseksi yhdistyksen toimin
taan. 
Ehdotus on tehtävä lyödyksi tai valetuksi 
mitaliksi ja se on muodoltaan vapaa -
yksi-, kaksi- tai usempisivuinen. Ehdotuk
sen koko saa olla enintään 3 tuumaa ja sen 
voi jättää myös piirroksena. Ehdotukset on 
varustettava nimimerkillä ja oheistetulla 
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kirjekuorella, jossa tekijän henkilöllisyys
tiedot on mainittu. 
Mitalikilpailun palkintoina maksetaan 
kaikkiaan 5 000 dollaria (3-ulotteinen ehdo
tus) tai 4 000 dollaria (piirros). Edellisen 
palkkion maksun ehto on, että tekijä hy
väksyy kilpailun jyryn mahdollisesti vaati
mat muutokset. ANS pidättää oikeuden 
ehdotuksen korjaamiseksi kohtuullisessa 
määrin. 
Ehdotusten tulee olla perillä 1.6.1988 men
nessä osoitteella: 
Mr Leslie A.Elam 
Director 
The American Numismatic Society 
Broadway at 155th Street 
New York, NY '10032 
Kopion alkuperäisestä kilpailuohjelmasta 
saa Killan toimistosta ja yleissihteeriltä. 

KILLAN NOTAARI 
Killan notaariksi on 1.2.1988 alkaen palkat
tu Mirja Turunen, joka palvelee Killan jä
senkuntaa toimistoaikoina maanantaisin. 

MITALIKIRJOJA HUUTOKAUPASSA 
Suomen Numismaatikkoliitto järjestää 
1.10.1988 Satakuntatalolla Helsingissä nu
mismaattisen kirjallisuuden huutokaupan. 
Jos Teillä on ylimääräisiä kirjoja, 
huutokauppa- ja varastoluetteloita tai hin
nastoja rahoista, mitaleista, kunniamer
keistä tai poleteista, ottakaa yhteys Allan 
Yliseen, Maasälväntie 5-9 L 64, 00710 
Helsinki tai puhelin 90-370 294. Lista jul
kaistaan Numismaatikkolehdessä nro 
4/1988. Te, jotka ette saa lehteä, tilatkaa 
luettelo Allan Yliseltä. 

KILLAN MITALIHUUTOKAUPAT 
JA MITALIPÖRSSI 
Killan mitalihuutokauppatoimintaa jatke
taan syksyllä 1988, mikäli saadaan tarpeel
linen määrä hyväkuntoista myytävää. Huu
tokauppa voidaan pitää myös kirjallisena. 
Mitalipörssissä myydään kiinteään hin
taan pieniä määriä lyötyjä tai valettuja mi
taleita, joten seuratkaa pörssipalstaa! 

FIDEMIN MITALIT 
Ne mitalitaiteilijat, joiden mitaleita lähe
tettiin FIDEM 1987 kongressiin joutuvat 



odottamaan patuulähetystään, koska Suo
men mitaliosasto kiertää par'aikaa Ameri
kan mannerta. 

MIKÄ MITALI? 
Mitali-Medaljen lehden numerossa 2/87 ky
syttiin, kenen muovailema kuvan esittämä 
mitali oli. 
Mitalin tekijä ja valaja on Jukka Hänninen. 

OSTA MITALI 
Suomi-Seura täytti 50 vuotta v 1977. Juhlan 
kunniaksi se lyötti mitalin, jonka on suun
nitellut Terho Sakki. Mitalia (kuva) on vielä 
muutama kappale jäljellä 100 markan kap
palehintaan Suomi-Seuran toimistosta. 

Tuottavaa 

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

Tule kysymään! 

0YHDYSPANKKI 
Helsinki-Mäkelänkatu 58 
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Kari Juva: Yksilö ja yhteisö, 1969 
Hannu Siren: Ajassa 1987, viisiosainen 
veistos STS:n vuosinäyttelyssä 1988, kiillo
tettu ruostumaton teräs. 
T.S. Eliot: Neljä kvartettia 1935, 1940. 
(suom. Sinikka Kallio) 

'Sekä nykyhetken aika että mennyt aika 
ovat kenties läsnä tulevassa ajassa, 
ja tuleva aika on menneessä ajassa. 
Jos kaikki aika on ikuisesti läsnä 
kaikki aika on vapahdusta vailla. 
Mikä olisi voinut olla on pelkkä käsite 
pysyvä ja jatkuvasti mahdollinen 
ainoastaan mietiskelyn maailmassa. 
Mikä olisi voinut olla ja mikä on ollut 
viittaavat samaan loppuun, aina läsnäole

vaan.' 
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Mirja Turunen 

TOTEUTUMINEN 

Ajan luonnetta kuvaavat aikajärjestelmät 
heijastavat yhteiskuntien eri kehitysvai
hetta. Aika voi olla luonteeltaan syklistä 
tai lineaarista; sosiokultuurista tai mekaa
nista. Syklinen aika seuraa luonnon ryt
miä, sosiokulttuurinen aika yhteisön toi
mintoja. Lineaarinen aika on jatkuvaa, 
mutta se voidaan jakaa mekaanisiin osiin. 
Mekaaninen aika on abstraktia, kvantitatii
vista ja kellolla mitattavaa. 

Länsimaista yhteiskuntaa hallitseva li
neaarinen aikajärjestelmä syntyi teollistu
misen myötä. Aika abstrahoitui ja itsenäis
tyi toiminnoista erilleen resurssiksi, jonka 
käyttöä suunnitellaan ja rationalisoidaan. 
Syntyi myös moderni taide, nykyisyyden 
heijastuma, luovuus. 

Lineaarinen aikakäsitys näkyy esim. ra
kennetussa ympäristössä kulttuurin köyh
tymisenä: Vanha on korvattu uudella. Si
teet menneisyyteen ovat katkenneet. Uusi 
nykyisyys alkaa ja loppuu yhä uudelleen, 
lineaarisesti. Pronssissa on luonnon hiljai
suus. Suhteellisuusteorian mukaan aika 
on avaruuden neljäs ulottuvuus. Kaikki 
säännöllisesti toistuvat luonnonilmiöt 
ovat kelloja. Luonto on täynnä aikaa, va
loa, joka vain kesäyössä tuntuu pysähty
vän ... 

' Päätyn siihen mistä alan. Vuorotellen 
talot nousee, kaatuu, sortuu, laajennetaan 
niitä sekä siirrellään, ja missä niitten 
sija oli ennen, nyt vain niitty ammottaa, 
tai seisoo paja, kulkee syrjätie ... 
Alan siitä mihin päätyn. Ilta lankeaa 
ylitse niityn, missä mustin varjoin aukeaa 

syvä polku puitten alle .. .' 



Tuukka Talvio 

POHJOLAN AURINKOKUNINGAS 

VIERAILEE TORNIOSSA 

H.J. Boström on teoksessaan Suomen 
muislorahal (osa 11, s. 50-51) esitellyt mita
lin, joka lyötiin Kaarle Xl:n käytyä Länsi
pohjassa kesällä 1694. Matka ulottui Torni
oon saakka. Kuningas saapui sinne iltapäi
vällä 14. kesäkuuta, ja samana iltana kel
lon lähestyessä puoltayötä hän nousi pie
nen seurueen saattamana kaupungin hil
jattain valmistuneen kirkon tapuliin katsel
lakseen keskiyön aurinkoa. Tämä antoi ai
heen mitaliin, jonka kaiversi Arvid Karls
teen (1647-1718). Sen etusivulla on tavalli
seen tapaan kuninkaan kuva ja nimi. Taka
sivulla on kuvattu ihmiskasvoinen aurinko 
kurkistamassa pohjoisen pallonpuoliskon 
yli. Kuvaan on merkitty Pohjonlahden (Si
nus Botnicus) ja Tornion kaupungin (Tor
ne) nimet, ja sitä ympäröi kehäkirjoitus SO
LI INOCCIDVO SOL OBVIVS ALTER, "las
kemattomalle auringolle (sitä) kohtaa
maan tullut toinen aurinko". Täydennykse
nä ja selityksenä tälle hyperbolalle on leik
keen kirjoitus ITER REGIS AD BOTNIAM 
OCCIDENTALEM MENSE IVNIO 1694, "ku
ninkaan matka Länsipohjaan kesäkuussa 
1694". Mitali on läpimitaltaan 63 mm, mut
ta siitä on myös pienoisversio (27 mm), jos
sa kuninkaan titulatuuri on lyhyempi ja ta
kasivulta puuttuu Tornion nimi. 

Nykyajan mitaleita on usein vaikea tulki
ta, koska niissä on niin vähän kirjoituksia. 
Vanhojen mitalien ymmärtämistä sen si
jaan vaikeuttaa kirjoituksien luenne: ne 
edellyttävät toisenlaista ajattelutapaa ja 
yleissivistystä kuin mitä 1900-luvun ihmi
sillä yleensä on. Tässä tapauksessa esi
merkiksi joku voi kysyä, onko todella mah
dollista, että Kaarle-kuningas Tornion puu
kirkon tapuliin kilvettyään kuvitteli itsensä 
toiseksi auringoksi? 

Selityksenä on, että vuoden 1694 mitali 
edusti tiettyä saman vuosisadan alkupuo-

lella syntynyttä perinnettä, jonka mukaan 
itsevaltiaan kuninkaan elämä ja teot pyrit
tiin dokumentoimaan mitaleilla mahdblli
simman tarkkaan. Mitalien aiheet saivat 
vaikutteita Rooman rahoista, joissa usein 
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oli viittauksia hallitsijoiden matkoihin. Tä
män takia 1600- ja 1700-luvulla lyötiin run
saasti mitaleita, joiden aiheena oli kunin
kaan matkustaminen. Antiikin perintee
seen pohjautui myös mytologian harrasta
minen: sekä kuninkaat että muut arvohen
kilöt rinnastettiin mitaleissa ja muissa ku
vissa mielellään antiikin jumaliin ja sanka
reihin ja joskus jopa taivaankappaleisiin, 
kuten tässä. Aurinko esiintyi ruotsalaisis
sa mitaleissa hallitsijan symbolina jo ku
ningatar Kristiinan aikana, ja Ludvig XIV:n. 
Ranskassa aurinkomytologia sai sellaiset 
mittasuhteet, että käsite "aurinkokunin
gas" on vieläkin yleisesti tunnettu. Myös 
Karlsteen oli kaivertanut Ludvig XIV:sta 
mitalin, jonka takasivur1 c:1.iliet:H1c:1 oli aurin
ko. Vuoden 1694 mitali, jossa Ludvig XIV:n 
aikalainen Kaarle XI tervehtii aurinkoa ver
taisenaan on vain muunnelma samasta 
teemasta. 

1600-luvun mitalien suunnittelijat suo
rastaan kilpailivat keksiessään uusia so
vellutuksia vanhoista aiheista, ja Ruotsin 
kuninkaalla oli valtti jota Ranskan kunin
kaalla ei ollut: keskiyön aurinko. (Seuraa
valla vuosisadalla tuli suosituksi Ruotsin 
symboliksi pohjantähti, joka myöskään ei 
laske.) 

Arkistolähteistä tiedämme, että vuoden 
1694 mitalin suunnitteluun osallistui Karls
teenin ikätoveri Elias Brenner (1647-1717), 
kuuluisa taiteilija ja numismaatikko, joka 
oli itse pohjalainen, tosin Suomen puolelta 
lsostakyröstä. Tiedosta ei käy ilmi, mikä 
tarkasti ottaen oli hänen osuutensa, mutta 
hän lienee ainakin sepittänyt mitalin mo
ton. Kuva-aihe itsessään oli melko tavano
mainen: aurinko, joko maan yllä tai yksi
nään taivaalla, oli yleinen aihe 1600-luvun 
mitaleissa. 

Tornio kuului Ruotsin vallan aikana Län
sipohjaan, mutta vuoden 1809 rauhansopi
muksessa se jäi rajan itäpuolelle. Vuoden 
1694 mitali oli ensimmäinen mitali, jonka 
aiheena on Suurne11 11ykyise11 c:1.lueen histo
riaan liittyvä tapahtuma. Aikaisemmin 
Suomi oli esiintynyt mitaleissa vain hallit
sijan arvonimien yhteydessä. 

Kirjallisuutta 
H.J. Boström, Suomen muistorahat 11, Hel
sinki 1932. Stig Stenström, Arvid Karls
teen, hans liv och verk. Nordisk Numisma
tisk Årsskrift 1945 (Göteborg). Alvar Renq
vist, Arvid Karlsteen, mitalinkaivertaja ja 
taiteilija Kaarle-kuninkaiden aikana. Hel
sinki 1931 (myös ruotsiksi). 

Riski rohkeille. Varmuus vaativille. 
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Säästöpankkiryhmän laajasta ja monipuolisesta sijoitusva
likoimaista löydät juuri sen sijoitusvaihtoehdon, joka vas
taa asettamiasi tuottotavoitteita - olitpa sitten yksittäinen 
henkilö tai yrityksen edustaja. 

Talletukset, sijoitustilit, osakkeet, obligaatiot, joukko
velkakirjat optiolainat ... valinnan varaa on niin tuoton, 
vannuuden kuin verottomuudenkin suhteen 



Puheenjohtajamme varatuomari Aimo Vii
tala täytti 60 vuotta 29.11.198. Mital itaiteen 
Kilta r.y:n hallituksen edustajat kävivät Al
mon juhlapäivänä luovuttamassa hänelle 
kuvanveistäjä ja mitalitaiteilija Pertti Kuk
kosen muovaileman ja valaman 60-
vuotismitalin. Kukkonen selvittelee mitalin 
taustaa ja symboliikkaa seuraavasti: 

Opin tuntemaan Aimo Viitalan vuoden 
1987 aikana sekä Killan hallituksessa että 
työvaliokunnassa joten tuntui siltä että mi
talin tulisi heijastella niitä tuntemuksia mi
tä liki vuoden aikana oli kertynyt. Ail'"f\lon 
mitaliin oli muotokuvan tilalle yksinkertai
sesti saatava jotain tavallisuudesta poik
keavaa: Aimon käsialanäytteen isot kiemu
rat olivat tällöin luontevin ratkaisu. Aimo 
on voimakas tyyppi; hänen käsialansa ku
vastaa hänen persoonaansa. Tuntui siltä 
että käsialasta saa kauniin ja että se sa
malla leikkautuu metalliin iskevästi rois-

AIMO VI ITALAN 

60-VUOTISM ITALI 

keita ymprärilleen heittäen kuin salama 
olisi iskenyt siihen. Käsialalla pystyin var
masti paremmin kuvaamaan Almon per
soonaa kuin kasvomuotokuvalla. Mitali n  
takasivulle muovailin symbolisen vihdan 
Aimohan on kova saunamies ja onhan mo: 
net Killan jäsenetkin Istuneet hänen savu
saunassaan Puontpyölissä. Vitsas kuvas
taa Aimon kykyä koota porukka yhteen. Ai
mon nimikirjoituksen löytää vihdan lehvien 
joukosta abstraktiona. Mielestäni mitalin 
symboliikan tulee olla mahdollisimman 
moni-ilmeinen, sillä jos se on liian selvä, 
se viittaa liian voimakkaasti vain yhteen 
suuntaan". 
Aimo Viitala-mitalia tullaan valamaan kor
keintaan 50 kappaletta ja sen hinta on Kil
lan jäsenille 750 mk. Mitalia voi tilata Kil
lan toimistosta 

i .  V. 
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RAKEL WIHURIN 80-VUOTISMITALI 

Wihuri Oy:n hallitus on teettänyt kuvissa 
nähtävän kaksipuolisen valetun mitalin 
kauppaneuvos Rakel Wihurin kunniaksi 
hänen 80-vuotispäiväkseen 10.6.1985. 
Kauppaneuvos Rakel Wihuri oli merenkul
kuneuvos Antti Wihurin puoliso ja toimi 
Wihuri Oy:n hallituksen puheenjohtajana 
ja jäsenenä sekä viimeksi hallintoneuvos
ton varapuheenjohtajana 15.11.1987 tapah
tuneeseen kuolemaansa saakka. 
Rakel Wihuri oli n:iaamme tunnetuimpia lii· 
kenai sia, mm. Kansallis-Osake-Pankin hal
lintoneuvoston ensimmäinen naisjäsen. 
Kulttuurihenkilönä merenkulkuneuvos 
Antti Wihurin rinnalla ja hänen kuoltuaan 
Jenny ja Antti Wihurin rahaston ja Wihurin 
kansainvälisten palkintojen rahaston halli
tuten varapuheenjohtajana sekä lukuisis
sa muissa yhteisöissä toimiessaan hän tu-
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Ii lähes koko kansan tuntemaksi ja arvos
tamaksi. 
Mitalin on muotoillut hyvinkääläinen Erkki 
Kalevi Saarikuru (s. 1926), joka on Hyvin
kään taiteilijaseuran jäsen ja paikkakun
nalla tunnettu erityisesti piirtäjänä. Hän 
on toiminut Hyvinkään taidekoulussa 
metalli- ja kipsivalun käytännön opettaja
na ja työskennellyt mitalivalutyössä yh
teistoiminnassa kuvanveistäjien Terho Sa
kin ja Toivo Jaatisen kanssa. 
Saarikurun teoksia, sekä piirroksia että 
pienoisveistoksia, on Hyvinkään kaupun
gin ja eräissä yksityiskokoelmissa. 
Rakel Wihuri-mitalin on valanut ja patinoi
nut kuvanveistäjä Toivo Jaatinen. Mitalin 
halkaisija on 120 mm. Mitalin kääntöpuo
lella on kuva merenkulkuneuvos Antti Wi
hurin ex llbriksestä. 



.. 

Wihuri Oy on vuonna 1961 muodostettu teoll isuutta ja kauppaa harjoittava 
suomalainen monialayritys, joka on kehittynyt nykyisi in kansainvälisiin 
mittoihinsa laivanvarustajana uransa aloittaneen merenkulkuneuvos Antti 
Wihurin vuonna 1912 aloittamalta yrityspohjalta. 
Wihuri Oy koostuu neljästä itsenäisestä yksiköstä, joiden yhteinen liike
vaihto vuonna 1 987 o l i  1 .502 milj. markkaa ja joiden palveluksessa työsken
teli 1.012 henkilöä. 

WIHURI OY 

AARNIO 

WIHURI OY 

AUTOLA 

WIHURI OY 

WIPAK 

WIHURI OY 

WITRAKTOR 

on T- ja Sportia-markkinointijärjestelmiin kuuluva 
tukkuli ike, jonka toimiala kattaa päivittäis- ja käyttö
tavarat, maatalouskaupan ja vapaa-ajantuotteet. 

on autoalan, teollisuuden ja kuluttajien käyttöön 
tarkoitettujen koneiden, työkalujen ja tarvikkeiden 
maahantuonti - ja markkinointiyritys. 

valmistaa ja markkinoi elintarvikealan pakkauskalvoja 
sekä steriloitavia pakkausmateriaaleja sairaaloille ja 
sairaalatarviketeollisuudelle. 

maahantuo ja markkinoi maarakennuskoneita, 
dieselmoottoreita ja si irtovälineitä. 

Wihuri-konserniin kuuluu l isäksi tytäryhtiöt Winpak Ltd. Kanadassa, Flex
On, lnc. Yhdysvalloissa, Greencrown Packaging Ltd. Englannissa ja Wipak 
Gryspeert S.A. Ranskassa sekä useita myyntiyhtiöitä eri puolilla Euroop
paa. Vuonna 1987 Wi huri-konsernin liikevaihto oli 1.719 milj. markkaa ja 
henkilöstön määrä 1.510. 

WIHURI OY 
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Jyväskylän Klubi ry teetti mitalin 
75-vuotisjuhlansa kunniaksi. Mi talin on 
muotoillut kuvanveistäjä Veikko Hirvimäki. 
Mitalin ensimmäiset kappaleet luovutet
tiin klubin 75-vuotisjuhlassa viime marras
kuun lopulla. 
Mitali kuvaa luovuuden lähdettä, kaikkea 
sitä henkistä pääomaa ja voimavaraa, jota 
Jyväskylän Klubi on edustanut elämän eri 
alueilla Jyväskylässä ja koko Keski
Suomessa. 
Mitali muodostuu kahdesta eri osasta jot
ka ovat päällekkäin kiinni toisissaan siten, 
että niiden väli on muutamia millejä. Mita
lin molemmilla puolilla on graafiseen vii
vaan upotettu kultalanka, joka nousee mi
talin sisältä. Kultalanka on ollut vanha 
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Mauri Sompa 

"LUOVUUDEN LÄHD E" 

aseseppien käyttämä koristelu- ja merkit
semistapa. Mitalin etupuolella on teksti: 
Jyväskylän Klubi ry 1912-1987. 
Mitali on halkaisijaltaan 60 mm ja sen on 
lyönyt tompakkiin Oy Tillander Ab. Mitalia 
valmistetaan 200 numeroitua kappaletta. 
Mitalia tullaan jakamaan huomionosoituk
sena Jyväskylän Klubin toimintaa merkit
tävästi tukeneille henkilöille sekä myy
mään klubin jäsenille a 300 mk ja liikelai
toksille a 1.000 mk. 
Tiettävästi vastaavanlaista klubin juhlami
talia on tehty vain Helsingin Suomalaisen 
Klubin 100-vuotisjuhliin 1976. Mitalin tekijä 
oli silloin professori Aimo Tukiainen ja mi
talin nimi "sillanrakentajat". 



VAALI KOKOUS 
Killan vaalikokous pidetti in 24.11.1987 
UNITAS-OPISTOLLA Helsingin Vuosaares
sa. li ian isäntänä oli SYP:n pankinjohtaja 
ja Killan varainhoitaja Tuulikki Hakala. Ko
kouksessa käsiteltiin Killan sääntöjen ko
koukselle määräämät asiat. Kokouksessa 
valitti in hallitukseen viisi uutta jäsentä ja 
yksi vanha ( 1 .  Voionmaa). Hallituksen uu
det jäsenet ovat kuvanveistäjä Raimo Hei
no, taiteilija Mauno Honkanen, vuorineu
vos K.K. Kankaanranta ja kuvanveisläjä l 
Tuomas Renvall ja Hannu Siren. 
Kokousasioitten jälkeen kuulti in Arvo 
Ahon diaesitys ja Kauko Räsäsen videoe
sitys FIDEMin syksyllä 1987 Colorado 
Springsissä pidetystä kongressista. 
Killan hallituksen kokoonpano vuonna 
1988 on seuraava: puheenjohtaja on Aimo 
V iitala, varapuheenjohtaja Raimo Heino, 
varainhoitajana Tuulikki Hakala, yleissih
teerinä likka Voionmaa, muut jäsenet ovat 
Mauno Honkanen, K.K. Kankaanranta sekä 
Suomen Kuvanveistäjäl i iton nimeämät jä
senet Tuomas Renvall ja Hannu Siren. 

MITALIN ÄYTTELY PORVOOSSA 
Mitalitaiteen Killan mitalinäyttely Porvoon 
Kappalaisen Talossa 6.1.-6.2. avasi Por
voon näyttelykauden. Esillä oli kuuden mi
talitaiteilijan töitä: Raimo Heinon 12 mita
l ia, joista 4 valettua ja 8 lyötyä, Toivo Jaati
sen 9 valettua, Seija Rustholkarhun 14 va
lettua, Kauko Räsäsen 1 valettu, 18 lyötyä, 
Kain Tapperin 2 valettua ja Heikki Varjan 
(1918-1986) 9 valettua ja 14 lyötyä mitalia 
sekä Varjan kuusi plenoisveistosta ol ivat 
vitr i ineissämme 505 silmäparin tarkaste
lun kohteena. Toivo Jaatinen piti näyttely
tilassa ansiokkaan d iaesityksen mltalitai
teestaan ja mitalin valamisesta 26.1. 
Porvoon näyttelystä olivat kiinnostuneet 
myös paikallinen lehdistö ja suomen- ja 
ruotsinkieliset alueto imitukset. Seuraa
vassa muutamia lehtiotsikoita näyttelystä: 
"Hieno Mitalinäyttely Vanhassa Kappalai
sessa", " Uusi näyttelyvuosi aukeaa", 
"Heikki Varjan p ienoistaidetta esillä Por
voossa", "En sevärd Borgåexpo: Medaljer 
har många ansikten", "Utställning av me
daljer i Gam la Kaplansgården" ,  "Toivo 

KILLAN TOIMINTAA 

Marjatta Varja ja Kauko Räsänen 

Jaatinen kertoo mitale ista", "Suurta pie
nessä kappalaisentalossa" jne. 
Mitalitaiteen Kilta kiittää kaikkia taiteilijoi
ta ja Porvoon taideyhd istystä hyvin suju
neesta yhteispelistä. Lisättäköön, että 
näyttelyä varten tehtiin kaksikiel inen näyt
telyluettelomoniste, jota on saatavissa Kil
lan toimistosta hintaan 8 mk. 

MITALITA I DETTA KÄSITTELEVÄ 
ESITELMÄT! LAISUUS 
Kansall ismuseon Rahakammiossa pidet
t i in 3.3.1988 Neuvostoliiton mitalitaidetta 
käsittelevä esitelmätilaisuus. Eremitaasin 
tutkija, Jevgenija Stsukina kertoi diakuvin 
"Eremitaasin länsimaisten mitalien ko
koelmasta" ja A.S. Puskinin taidemuseon 
tutkija Alla Kosareva "Taiteell isen kielen 
erityispiirteistä neuvosto! i ittolaisesa m ita
litaiteessa 1960-1980 luvuilla". Esitelmät 
tulkatti in suomeksi ja lopuksi sai yli 50-
päinen yleisö tehdä esitelmöitsijöille kysy
myksiä. li ian ''vuokraisäntänä" toimivat oi 
vallisesti Rahakammion intendentti Pekka 
Sarvas ja fil.lis. Tuukka Talvio. Tulkinnen 
paikalla olleitten tunteita vaatimattomast i ,  
jos sanon, että esitelmät 'avasivat monelle 
-mm allekirjoittaneelle- uusia avaruuksia 
mitalien maailmaan'. Tuntui mahtavalta 
matkata renessanssista nykyhetkeen ja 
kuulla samalla monenlaista historian sii
pien suhinaa. 
Toivomme saavamme esitelmien lyhennel
mät Mitali-Medaljen-lehden seuraavaan 
numeroon mahdollisimman monen kuvan 
kera. i.v. 
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Turun seurakuntien yhteinen kirkkoneu
vosto on lyöttänyt mitalin, joita on tarkoi
tus jakaa kiitollisuuden ja tun nustuksen 
osoituksena niille henkilöille, jotka merkit
tävällä taval la ovat "tehneet työtä ja ai
kaansa antaneet" seurakuntien hyväksi. 
Mitalin on suunnitellut kuvanveistäjä Rai
mo Heino ja valmistanut Kultateollisuus 
Oy Turussa. 
Tammikuun seitsemäntenä järjestettiin 
Turun tuomiol<irl<lrn::;cural<unnan juhlasa
lissa mitalin julkistamistilaisuus, jossa oli 
läsnä myös Raimo Heino. Hän sai vastaan
ottaa monia on nitteluja hyvin suoritetusta 
työstä, juhlavieraat näkivät tässä uudessa 
mitalissa runsaasti sisäistä voimaa ja kau
neutta. 
Tilaisuudessa jaettiin myös mitalin ensim
mäiset kappaleet arkkipiispa John Vikströ
mi lle, arkkipiispa emeritus Martti Simo
joelle, professori Lauri Huoviselle ja hallin 
tojohtaja Urpo Rastimolle. 
Mitalin perusideana ja lähtökohtana ovat 
olleet Turun monet kirkot, jotka korjaustöi
den kautta on juuri saatu hyvään kuntoon. 
Suun nittelutyöhönsä kuvanveistäjä Heino 
on syventynyt huolella, mistä osoituksena 
on se, ettei hän ole hyväksynyt sitä yksin
kertaista ratkaisua, mihin moni mitalinte
kijä varmaan olisi päätynyt ja kuvannut toi
sella puolella kun niakkaan tuomiokirk
komme jälleen kerran koko komeudes-

Leo Ääri 

ERÄS KIRKKOMITALI 

saan. Sen sijaan Heino on löytänyt kaik
kein oleellisimman, ristin ,  kaikista kahdek
sasta kirkosta. Ristissä on seurakunnan 
heikkous ja voima, risti voi olla myös niin 
monimuotoinen kirkon seinässä tai yksi
tyisen seurakuntalaisen elämässä. 
Osa risteistä on positiivi- ja osa negatiivi
kuvina, jonka seurauksena kokonaisuus 
on tasapainoinen. Keskuksena on risti 
kansallispyhäkkömme päätyseinästä ja 
vieressä on legenda: /\EDES SACRAE 
ABOENSES, kaikki Turun kirkot. 
Eri kirkkojen ristit kunnioittavat myös mui
naisia ja tämän päivän kirkonrakentajia. 
Sen sijaan kääntöpuolen Henrik-piispa tuo 
tervehdyksen vuosisatojen takaa. Hän on 
kirkkomme menneisyyden ja alkuhistorian 
henkilöitymä, eikä hänen esiintymistään 
täl laisessakaan mital issa voi helposti väl t
tää. 
Piispa Henrikin käsi on noussut tervehdyk
seen, mutta kohotetut sormet haluavat 
muistuttaa jostakin tärkeästä myös mei
dän aikamme kirkkoruhtinaita, joille näitä 
mitaleja jaetaan. Paimensauva korostaa 
myö kaitsijan viran vastuuta. 
Piispa Henrikin suuhun sopivat myös vie
reiset latinankieliset sanat: G LORIA DEO 
OMN I POTENTI ,  Kun n i a  Kai kk ivalt i aalle 
Jumalalle. Ehkä tämä huudahdus sisältää 
myös sen evankeliumin ilon, jonka henges
sä tämäkin taideteos on syntynyt. 

Turun monet kirkot ja seurakuntien vuosisataiset vaiheet kuvastuvat Raimo Heinon uusim
massa mitalissa. 
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KAKSI DELAWARE- MITALIA 

Suomi-Seuran Delaware 
Ensimmäiset suomalaiset saapuivat Ame
rikkaan n. 1638 eli 350 vuotta sitten perus
tamaan Delaware-joen suistoon New Swe
den siirtokuntaa yhdessä ruotsalaisten 
kanssa. Tämän johdosta Suomi-Seura r.y. 
on lyöttänyt juhlamitalin, jonka on suunni
tellut taiteilija Heikki Häiväoja. Mitalin etu
puolella on valtameri, jota horisontin takaa 
ilmestyvä laiva kyntää. Vasemmalla, Iän-

Ruotsin Kuninkaal l isen Rahakammion ys
tävät on juhlistanut Delawaren ruotsalais
ten siirtokuntien perustamisen 350 vuotis
päivää lyöttämällä mitalin. Mitalin on 
suunnitellut Ernst Nordin ja sen lyö Eskils
tunan Kuninkaallinen Rahapaja. Mitalia 
lyödään 24 kpl 18 karaatin kultaan, 600 kpl 
999/1.000 hopeaan ja 600 kpl pronssiin. 
Kultainen mitali painaa 80 g (hinta riippuu 
maai lmanmarkkinahinnasta ku l loinkin), 

nen puoleisella rannalla on teksti Delawa
re 1638. Mitalin kääntöpuolella on suoma
lainen hirsisalvos muistuttamassa siitä, 
että suomalaiset toivat tullessaan hirsira
kennuksen tekotaidon Pohjois-Amerikan 
mantereelle. 
Mitalin läpimitta on 7 cm ja sitä saa ostaa 
hintaan 200 markkaa Suomi-Seurasta, Ma
riankatu 8, 00170 Helsinki, puh. 174 255. 

hopeinen mitali painaa 50 g (hinta 400 
SEK), pronssinen maksaa 210 SEK. 
Mitalin etusivulla on 1600-luvun Ruotsin 
edusmiehet vastatusten Amerikan intiaa
nien edustajien kanssa Delawaren joen 
suulla. Mitalin takasivulla on 1600-luvun 
purjevene matkaamassa öisn Atlantin yli 
täysin purjein. Mitalia voi tilata osoittees
ta: Myntverket, Box 401, 63106 Eskilstuna 
Sverige. 
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Seija Rustholkarhu: 

TUOTANTONI ON KUIN PÄIVÄKIRJA 

Rytmiä veressä 

Mitalini, pienoisveistokseni ja grafilkkani 
kertovat elämästän i, perheestäni, kissols
tani, kaikesta mitä ympärilläni on ollut 
vuosien aikana. Mutta ni inhän mitaleita on 
aina tehty: i hailemani renessanssimitalit 
kertovat myös oman aikansa ihmisistä ja 
elämästä; matka renessanssista nykypäi
vään ei ole lainkaan pitkä varsinkaan, jos 
tien tuntee tai haluaa oppia sen tajua
maan. Renessanssimitaleissa viehättää 
erityisesti n i iden viehättävä tekotapa, voisi 
sanoa että niissä on eräänlaista sisäistä 
rehevää kauneutta. Mielestäni esim. Gerda 
Qvist on saavuttanut jotain siitä, mitä nois
sa mitaleissa on ja s i ihen minäkin haluai
sin pyrkiä. Yksinkertaistaen voisi sanoa, 
että renessanssimitaleiden jälkeen ei mi
tään parempaa ole saavutettu. Tuon ajan 
mitalit suorastaan säteilevät sellaista am
matt itaitoa ja osaamista että sellaisen 
saavuttamiseen ei yksi ihmisen i kä tahdo 
oikein riittää, kun suhraa kaikkea muuta 
muka tärkeämpää. 
Koulusta päästyäni kesti jonkin aikaa en
nenkuin sain ensimmäisen tilaukseni ja 

22 

aloin tehdä mitaleita. Aluksi en oikein tien
nyt mitä mitali pitää sisällään ja mitä piti 
pistää toiselle puolelle jatkeeksi etusivun 
kertomukselle niin, että syntyisi ehjä koko
naisuus. Toisaalta mitä oikeaa ja ainutta 
takasivun ratkaisua ei ole olemassa, taito 
ja taide ratkaisee. Olen tehnyt tuon ensim
mäisen mitalini jälkeen vapaita valettuja 
mitaleita, joista useimmilla olen ensiksi 
esim. osallisfunut Killan kilpailuihin ja sit
ten valattanut ja saanut muutaman mitalin 
kaupaksikin. Olisi aivan hienoa, jos ihmi
set tietäisivät meidän taitelijoiden tekemi
sistä enemmän, kävisivät näyttelyissä ja 
ehkä ostaisivatkin mitalin silloin tällöin. 
Tein muutama vuosi sitten Egyptin matkan 
ja t iedän että historian avaruusperspekti iv i  
aukeni aika lailla. Näen vieläkin unia nois
ta paikoista, joskus herään siihen kun olen 
jossakin faaraon hovissa kissojen hoitaja
na. 'Tarua vai totta'-mitalissani olen pyrki
nyt noihin kaukaisiin tunnelmiin. Mitali tar
joaa pienestä tilastaan huolimatta lähes 
rajattomat mahdollisuudet. Mitalikin voi 
olla monumentaalinen, ajatellaanpa vaik-



ka jotain Qvist in valettua Sibelius- mital ia, 
pelkistetyn veistoksellisesti kuvattu mies 
soittamasa harppua täydellisessä sopu
soinnussa etusivun jyhkeän säveltäjämes
tarin profiilin kanssa. 
Tärkeintä on muoto. Muodolla voi ja sillä 
pitää kokeilla mutta muotoa en rikkoisi 
vaikka lopputuloksena olisi mitali joka ei 
kertoisikaan mitään. Muodon voisi hyvin 
yhdistää esim väriin: mitaleihin pitäisi saa
da värilisä. En tiedä miten, koska en ole 
saanut koulutusta, mutta väri antaa eloa ja 
iloa. Pelkkä maalaaminen ei tuo mitään py
syvää tulosta, joten pitäisi saada lisää tie
toa mahdollisimman vähän myrkyllisistä 
aineista, Jotka antaisivat mltalllle värllll
sen lasimaisen pinnan kuten muinoin 
egyptiläisissä taide-esineissä. Jos asian il
maisee toisin päin, voisi sanoa, että mitalit 
ja grafiikan lehti ovat ehkä juuri siksi niin 
samankaltaisia, koska ne voivat olla yhtä 
värittömiä, grafiikka mustavalkosuudel
laan ja mitali yksivärisyydellään. Tästä 
teemasta on toki olemassa kymmeniä 
muunnelmia, mutta perussävy on tuo mai
nitsemani. 
Monet mitalini kertovat kissoistani: olen 
monesti sanonut, että olen kissojen vanki. 
Pienoisveistokseni, jossa nainen on polvil
laan kissan pään päällä olevan kruunun si
sällä kertoo kaiken. En tiedä miksi nainen 

sopi i  niin hyvin sinne, tai tämä emaloitu si
ninen perhonen: se sopii hyvin kissan pään 
päälle, muttei naisen päälle. Kissat ovat 
herkkiä olentoja, mitaleissani olen pyrki
nyt vangitsemaan jotain tästä herkkyydes
tä pronssiin. Minua kiinnostaa nämä vas
takohtaisuudet. Hellä, lämmin ja intiimi ti
lanne, tyttö hyppäämässä narua, puhalta
massa saippuakuplia tai kissat lekottele
massa kotoisesti tuossa sohvalla - ehkä 
joskus löytyy pronssin rinnalle jokin toinen 
materiaali. 
Lopuksi muutama sana mitalien näytteille 
panosta ja näyttelyistä: varsinkin näyttely
tilanteissa olisi tärkeää pyrkiä suurempiin 
kokonaisuuksiin, jotta yksittäinenkin tai
deteos pääsisi paremmin oikeuksiinsa 
edellyttäen tietenkin, että taiteilijalla on 
mistä valita. Joskus tuntuu suorastaan 
mahdottomalta valita johonkin ulkomai
seen näyttelyy vain paria työtä, jotka edus
taisivat koko tuotantoani. Olisi kuin tarjo
aisi ihmisten katseltavaksi vain paria mita
l isi ivua eikä koko mital ia. Mitali näyttelyjen 
viisasten kiveä en ole oikein löytänyt: mita
lit ovat taidetta siinä missä minkä muun 
taiteen alan edustajatkin. Mitalit ei ole teh
ty vain vitriineihin töllisteltäviksi vaan ke
nen tahansa seinälle, pöydälle tai käsiin 
pyöriteltävi ksi. 

1,2,3,4 . . .  
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"NAIN ESITTELEN MITALEITANI" 

Tuusulalainen koulunjohtaja Kari Heiska
nen kokosi viime kesänä (1987) näyttelyn, 
jonka aiheena oli Carl Gustaf Emil Manner
heim 120 v. Näyttelyssä oli mukana 9 
Mannerheim-aiheista mitalia sekä Manner
heimin kantamia kunniamerkkejä ja  
Mannerheim-pienoisveistoksia. Näiden li
säksi näytteillä oli vielä Venezuelassa lyö
dyt kuuluisat kultarahat vuosilta 1957 ja 
1958, joissa oli Marskin kuva. Rahat ovat 
sarjasta, joka lyötiin toisen maailmanso
dan sotapäälliköistä. Näyttely oli KOP:n 
Tuusulan konttorissa esillä kolmisen viik
koa ja herätti paljon huomiota. 
Vaikka Mannerheim historiallisesti on tut
tu kaikelle kansalle, hänestä muovaillut 
mitalit ovat harvoin näytteillä. Taiteellises
ti melkein kaikki näyttelyn Mannerheim
mitalit ovat oman aikansa parhaiden taitei
lijoiden tekemiä ja niitä on useimmiten 
lyöty paljon joitakin niistä tuhansiakin 
kappaleita. Heiskasen järjestämä näyttely 
oli ansiokas siinäkin, että siihen liittyi se
lostus jokaisesta näytteillä olleesta koh
teesta. Tiedotteena eli näyttelyn julisteena 
oli tuntemattoman "taiteilijan" piirros 
Marskista. Lehdistötiedote oli erikseen. 
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Vastaavanlaisia mitalinäyttelyitä Heiska
nen on pitänyt ennenkin aiheinaan Aleksis 
Kivi ja  Jean Sibelius. Hän kerää näet "Tuu
sulianaa" eli Tuusulaan liittyviä mitaleita 
kaiken muun ohella. On harvinaista, että 
keräilijä on näin aktiivinen esittämään ko
koelmansa julkisesti. Jokainen näyttelyitä 
järjestänyt tietää, miten paljon huolta ja 
puuhaa siihen liittyy. - Näyttelytilojen 
hankkimisessa on hankaluuksia: pankit ei
vät monen mielestä ole kaikkein parhaim
pia paikkoja, vaikka ne tukevatkin auliisti 
kulttuuripyrkimyksiämme. Niiden huoneis
tot ovat hyvin rajoitetusti avoinna, eikä 
pankeissa käyvä yleisö kai oikein hefkästi 
innostu katsomaan taidetta, koska se siel
lä hoitaa lähinnä muita asioita. 
Yhteenveto näyttelyn Mannerheim-
aiheisista mitaleista: 

1. Ensimmäisen Mannerheim-mitalin teki 
hänen adjutanttinsa, taidemaalari Akseli 
Gallen-Kallela 1919. Etusivun teksti on lati
naksi: "Carolus Gustavus Emilius Manner
heim", takasivulla on teksti "Patriae libe
rator et regens MCMXVIII-XIX" sekä keski
aikainen ritari ratsun selässä miekka lyön-



tiasennossa ja vasemmalla Mannerheim
suvun vaakuna. Hevosen ympärillä on Suo
men ja kaikkien maakuntien vaakunat. 
2. Toinen mitali on vuodelta 1922 ja sen on 
tehnyt John Munsterhjelm. Takasivun 
teksti kertoo että mitalin on lyöttänyt Suo
men ritaristo ja aateli ja siinä Suomen vaa
kunaleijona on kahleet katkaistuna, oikea 
etukäpälä koholla kulkemassa oikealle 
päin sekä vieressä alaston nuorukainen, 
suojaten kilvellään jalopeuran päätä, pitää 
vasemmassa kädessään kohotettuna 3-
teräistä miekkaa. Miehen selässä liehuu 
hakaristeillä koristettu viitta. 
3. Mitali on vuodelta 1940 ja kuvanveistäjä 
Jussi Vikaisen tekemä. Mitalia kiertää 
teksti: "En ole vielä nähnyt vertaisianne 
sotureita". 
4. Mitali on lyöty Mannerheimin 75-vuo
tispäivänkunniaksi ja sen on muovaillut 
kuvanveistäjä Emil Wikström. Etusivun 
teksti "Candida pro causa ense candido" 
(Puhtain asein puhtaan asian puolesta) 
kiertää Mannerheimin reliefiä. Takasivulla 
on kuva perheestä ja teksti "Turvattu ehyt 
kansa" 
5. Mitali on julkaistu samana päivänä kun 
kuvanveistäjä Aimo Tukiaisen veistämä 
ratsastajapatsas paljastettiin. Mitalin on 

muovaillut Jussi Vikainen. Mitalin takasi
vulla on teksti Mannerheim ja neljä suoma
laista arkiaskareissaan. 
6. Vuonna 1965 Suomen Säästöpankit ja
koivat jäsenilleen kuvanveistäjä Kalervo 
Kallion muovailemaa muistorahaa, jonka 
aiheena oli Mannerheim. Takasivu liittyy 
säästöpankklasiaan. Kalervo Kallio on teh
nyt samasta aiheesta myös yks ipuolisen 
ison mitalin, jonka halkaisija on 150 mm. 
7. Mitali on Mitalitaiteen Killan vuonna 
1967 lyöttämä ja kuvanveistäjä Eila Hiltu
sen muovailema Mannerheim-mitali, joka 
kuuluu Killan presidenttisarjaan. (kuva). 
8. Mitalin on muovaillut kuvanveistäjä Kau
ko Räsänen ja sen on lyöttönyt Mannerhei
min lastensuojeluliitto 50-vuotisjuhlansa 
kunniaksi vuonna 1970. Takasivulla on 
abstrakti räjähdyskuvio. 
9. Vuonna 1976 Kauko Räsänen teki Man
nerheimistä kaksiosaisen mitalin siten, et
tä puoliskot menevät saumattomasti yh
teen naiskasvokuvion muodossa. Etusivul
la on Marsalkka ilman päälakea ja erikoi
sesti tyylitelty kasvokuva. Takasivulla 
Mannerheim on Intiassa norsun selässä. 

Kari Heiskasen antamasta 
materiaalista koonnut Jouko Voionmaa 

LAJ OS H USZÅR 1 906- 1 987 

Tunnettu unkarilainen numismaatikko La
jos Huszår kuoli pitkäaikaisen sairauden 
murtamana 23.11.1987. Hän oli 81-vuotias. 
Huszår opiskeli taidehistoriaa Budapestin 
yliopistossa ja valmistui tohtoriksi 1928 
Kremnican rahapajan mitaleita käsittele
vällä tutkimuksella. Seuraavana vuonna 
hän sai paikan Unkarin kansallismuseon 
rahakammiossa, jonka johtajana hän toimi 
1944- 1968. Hän jatkoi aktiivisesti tutki
muksiaan vielä eläkevuosinaan. 
Ollessaan vasta 26-vuotias Huszår julkaisi 
yhdessä Bela von Procopiuksen kanssa 
suurteoksen "Medaillen- und Plaketten
kunst in Ungarn" (1932). Ulkomailla tunnet
tuja ovat myös hänen teoksensa "The Art 
of Coinage in Hungary" (1963) sekä "M0nz
katalog Ungarn, von 1 .000 bis heute" 
(1979). Suurin osa hänen laajasta kirjaili-

sest tuotannostaan on kuitenkin luonnolli
sesti julkaistu unkarin�ielellä. 
Allekirjoittaneella oli ilo tavata tohtori 
Huszår syksyllä 1984 Budapestissa. Hän 
kertoi olleensa järjestämässä samassa 
kaupungissa 1936 pidettyä Suomen mitali
taiteen näyttelyä, joka oli maamme mita
lien ensimmäinen suurempi katselmus ul
komailla. Hän painotti silloisen Unkarin
lähettiläämme Onni Talasin osuutta näyt
telyn toteuttamisessa, ja sain sen vaikutel
man, että Talas oli unkarilaisten mitalinys
tävlen keskuudessa tullut tunnetuksi myös 
huomattavana mesenaattina. Olisin mie
lelläni kysellyt näistä asioista tarkemmin, 
mutta Huszårin sairauden takia myöhempi 
yhteydenotto jäi toteutumatta. 

Tuukka Talvio 
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TERVEH DYS TUKHOLMASTA 

Mitalitaiteen Killan toimintaan kuuluu yh
teyden pito ulkomaisiin jäseniimme ja FI
DEMiin varsinkin nyt kun olemme aikeissa 
pyytää FI DEMin vuoden 1990 kongressin 
Suomeen. Allekirjoittanut kävi vaihtamas
sa muutaman sanan FI DEMin puheenjoh
tajan Lars 0. Lagerqvistin ja Kungliga 
Myntkabinettetin mitaliosaston päällikön 
Tamas Sarkanyn kanssa ajankohtaisista 
aiheista, joita ovat pohjoismainen yhteis
työ ja FIDEM. Keskustelujemme lomassa 
näin museon avarat näyttelytilat, joissa 
esitellään mitalimaailman koko kuva men
neisyydestä nykypäivään ulkomaita tai 
vaikkapa suomalaisia nykymitalitaiteilijoi
ta unohtamatta. Museolla on Killan vuosi
mitalit niin ikään usean vuoden ajalta. En 
vain luule vaan tiedän, että noin vuoden 
päästä Myntkabinettiin 'kelpaa' mennä uu
demman kerran, kun mitalikokoelmien laa
jat uudelleenjärjestelyt on saatu päätök
seen. Museon näyttelytiloissa mitalitaide 
on osa suurta asiakokonaisuutta, historiaa 
ja taidetta yhdessä. Toivomme myös saa
vamme museon kokoelmien tarkemman 
esittelyn lehteemme joskus tulevaisuudes
sa. 
Entä sitten pohjoismaiset yhteydet Ja Suo
men ja Ruotsin yhteydet yhdistystasolla? 
Yhteydethän ovat nykyään melko vähäiset, 
muitten kuin Ruotsin kanssa yhteytem me 
ovat olemattomat. 1960- ja 1970-luvuil la 
muistan tavanneeni joitakin ruotsalaisia 
taiteilijoita, mutta 1980-luvulla en muista 
kuulleeni heistä juuri lainkaan, mikä johtu
nee siitä, että viime aikoina kiinnostus mi
taleihin on ollut laskussa läntisessä naa
purissamme. Suomessa suunnitellaan ja 
lyödään pari kolme kertaa enemmän mita
leita vuodessa kuin Ruotsissa. Valettujen 
mitaleiden tarkasta määrästä ei ole tietoa 
kummastakaan maasta. Mitalit ovat Ruot
sissa pääosin tilattuja, kilpailuja tai esim. 
vuosimitalikilpailuja siellä ei käydä. Mita
leja keräävät numismaattisten yhdistysten 
jäsenet ja Kungliga Myntkabinettet. Aivan 
äskettäin Ruotsiin on perustettu Kungliga 
Myntkabinettets Vänner-niminen työryh
mä, joka edistää mitaliasiaa tukemalla tai
teilijoita ja pitämällä yhteyksiä esim. FIDE
Miln päin. Pontta työryhmän toiminnalle 
antoi Tukholman FIDEM vuonna 1985 ja 
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Lars 0. Lagerqvistin FIDEMin puheenjoh
tajuus. Työryhmä kustansi vuonna 1987 
neljän ruotsalaisen taiteilijan matkan FI
DEMin kongressiin Colorado Springsiin. 
Mitalitaiteen arvostus ja noususuunta 
Ruotsissa eivät siis perustu vain siihen, et
tä maalla on niin arvostettu mitalinaapuri 
kuin Suomi. 
Keskustelun aikana pulppuaa monia aja
tuksia pohjoismaisen mitaliyhteistyön tii
vistämiseksi ja lisäämiseksi. Ajatuksena 
on se, että Suomi ja suomalaiset toimi
koot primus motoreina kun meillä on ka
pasiteettia eli lähtölaukaus voisi olla vaik
kapa mitalitaiteilijoille ja kiinnostuneille 
jäsenille tarkoitettu mitaliseminaari, joka 
voitaisiin pitää jossakin keskeisessä poh
joismaisessa kultuurikeskuksessa. Semi
naariin tulisi kutsua mitalitaiteilijoita ja 
mitaleista kiinnostuneita ihmisiä kaikista 
pohjoismaista ja sen suunnittelu pitäisi 
käynnistää mahdol lisimman pian. Vaikka 
Ruotsissa ei olekaan kiltaamme vastaavaa 
organisaatiota, varsinaisia esteitä laajem
malle yhteistyölle maittemme välillä ei to
dettu löytyvän. Killan jäsenet toivotetaan 
tervetulleiksi kyläilemään ja keskustele
maan mitaliasioista lähitulevaisuudessa 
suuremmallakin joukolla, mikä ajatus so
pii hyvin yhteen sen kanssa mitä Killan 



vaalikokous päätti hyväksyessään toimin
tasuunnitelmamme vuodelle 1988. 
FI DEM 
FIDEMin puheenjohtaja Lagerqvist toteaa, 
ettei mitään päätöksiä seuraavan kongres
si n pitopaikasta tehdä ennen FIDEMin de
legaattien kokousta huhtikuun lopulla Pa
riisissa. Mitalitaiteen Killan vuosikokous 
keskustelee ja päättää siitä, pyydämmekö 
kongressin Suomeen vai emmekö. FIDE
Min säännöissä on mainittu kongressin vä
liksi kaksi vuotta, mutta käytännössä siinä 
on joustettu: kaikki riippuu siitä, löytyykö 
kongressipaikkakuntia. Periaattessa siis 
Suomi voi pyytää kongressin järjestettä
väkseen joko vuonna 1 990 tai vuonna 1 991 . 
Jälkimmäisessä tapauksessa kongressin 
väli edelliseen kongressiin olisi jo neljä 
vuotta, mikä monen mielestä on liikaa. Toi
saalta yhden jahkaillessa voi käydä niin, 
että joku toinen ottaakin kongressin järjes-

Mitalipörssissä mitaleita myydään kiinte
ään hitaan. Kuka tahansa killan jäsen voi 
jättää mitaleitaan myytäväksi mitaiipörs
siin. Killan välityspalkkio on 10 % vaietuis
ta ja 1 5  % lyödyistä mitaleista. Palkkio pe
ritään myydyistä kohteista . Mitaiipörssiä 
hoitaa yleissihteeri likka Voionmaa. Osto
tarjousaika päättyy 31.5.1988. 

VALETUT M ITALIT 

KAARINA TARKKA 
Cyrano de Bergerac 1981 mk 900,
Muinainen optimisti 1974 mk 700,
Kolme sisarta 1978 mk 1.200,-

tettäväkseen. Kongressin järjestämiseksi 
Euroopassa on kiinnostusta siksi, että nyt 
on meidän vuoromme ja siksi, että Itä
Eurooppa saataisiin mahdollisimman yh
tenä kokonaisuutena mukaan. Euroopan 
ulkopuolelle, esim. Australiaan kongressll
la on vetoa siksi, että FIDEM hakee luon
nollisesti tunnustusta mahdollisimman 
monelta taholta. Myös aihekongresseja on 
väläytelty: mikäli kahden kongressin väli 
tulee liian pitkäksi, pidetään esim. retros
pektiivinen mltallnäyttely ja kongressi. 
Toisaalta monessa FIDEMln jäsenmaassa 
myönnetään, että kolmen vuoden kongres
siväll on hyvä, koska silloin taiteilijat ehti
vät tarjota enemmän uutta ja korkealuok
kaista katseltavaa ja miksei myös kuunnel
tavaa. 
Mitali-lehti kiittää Lars 0. Lagerqvistiä ja 
Tamas Sarkanya keskusteluhetkestä ja 
toivoo kaiken jatkeeksi käytännön toimia. 

MITALI PÖRSSI 

Helene Schjerfbeck 1981 mk 900,

SEIJA RUSTHOLKARHU 
Tarua vai totta 1.000,-
1 vaihtoehto 1 .000,-
Li isa 1.000,-
H i ljaiseloa 1.500,-
0li siellä kerran ihmisiäkin 1.000,
Hurma ja turma 1.000,
Huilunsoittaja 1.500,-

MATTI PEL TOKANGAS 
J.R. Danielson-Kalmari 1983 1.000,-
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VUONNA 1 987 LYÖTYJÄ MITALEITA 

KULTATEOLLISUUS OY 

Åke Sandberg 

Toijalan Säästöpankki 
Oriveden Ori h i i hto 
He ls ing in  Kaupunki - 1 75 v. 
Hämeenl i nnan Post imerkk ikerho 
Satakunnan Maakuntal i i tto 
Part io I lves 
Kauppaneuvos Oiva Salminen 
Suomen Nuorkauppakamari 

Hyvinkään Aluesairaala 
Maataloustuottaja in Kankaanpään 
Yhdi stys ry 
Forssa-mital i  
Kou lutuspääl ikölden yhd i stys 
Turun ev. l ut .seu rakunnat 
Arje Sche in  

OY T I LLANDER AB 

FIEJ 
H.G. Porthan 

60-v juh lamital i  
Juh lavuoden m ital i  

Koivisto plaketti 
Severi Savonen 

Jyväskylän Klubi  
H.R. Nevan l i nna 

Delaware 
Pi rkkala 
Jaakko l ikka 

Pyhäkou lu  100-v 
K i rja 500-v 
Pääesikunta 

KUL T AKESKUS OY 

Forssan lehti 
F in landia-h i ihto 
Heinolan ammatt ikou lu  

75 
56 

70 
80 

70 

60 
80 

70 
75 
80 

70 
80 
70 

Pronssi 
AG 
Pronssi 
Pronssi 
AG 
Pronssi 
Pronssi 
AG 

Pronssi 
Pronssi 
AG 
Pronssi 
Pronssi 
Pronssi 
AG 

Pronssi 
Pronssi 
Pronssi 
Pronssi 

Pronssi 
Pronssi 
Pronssi 

Taitei l ija Ti laaja 
56 Jarkko Roth Numismatiska 

föreni ngen i Åbo 
70 Jaakko Veuro Toijalan Säästöpankki 
56 Matti N ummel in  Samppa-h i i hto 
80 Kauko Räsänen Hels ingin Kaupunki  
40 Raimo H ei no Postimerkki kerho 
70 Matti Kava Maakunta l i i tto 
56 Matti Nummel i n  Hämeen Part io la iset 
70 Vuokko Ki mari-Ermala M ital itoimikunta 
75 p i i rros: Harri 

Kainula inen 
70 Terho Sakki 

60 p i i rros: Pertti Y l ikoski 
70 Jaakko Veuro 
70 Matt i  N ummel in 
90 Raimo Heino 
80 Reijo Paavi la inen 

1 80 Raimo Heino 
20 Raimo Heino 

300 Raimo Heino 
1 50 Veikko H ietamies 

1 0  Raimo Heino 
800 Raimo He ino 

1 400 Kimmo Pyykkö 
30 Heikk i  Häiväoja 

200 Heikki Häiväoja 
200 Veikko H i rvimäki 

1 1  Raimo Heino 
200 Raimo Heino 
300 Heikki Häiväoja 
250 Mauno Kivioja 

10 Reijo Paavi lai nen 

700 Reijo Paavi lai nen 
500 Raimo Heino 
600 Erkki Kannosto 
100 Tapani Talari 

Hannu Veijalai-
nen 

Armas Huhtri 
Terho Sakki 
Teuvo Salmi nen 

Turun Seudun  Op 
Hyvinkään A luesairaala 

Kankaanpään Yhdistys 
Forssan Kaupunki 
Johtamistaidon Opisto ry 
Turun ev. lut.seurakunna 
Suomen Hammas l . seura 

Sanomalehtien L i i tto 
Suomen Ku lttuur irahasto 

Taistel ukou lu  
Suomen Kaupunk i l i itto 

Suomen Sos.dem.puolue 
Suomen Tuberkuloosin-
vastustamisyhd istys 

Jyväskylän Klubi ry 
SPR Veripalve lu 

Suomi-Seura ry* 
Pi rkkalan Kunta• 
Jaakko I lkan jälkeläisten 
Sukuseura*  

Suomen Pyhäkou luyhdistys• 
Ki rkkoha l l i tus 
Pääesi kunta 
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ÅRSMEDALJTÄVLINGEN (s.3) 
Årsmedaljtävlingen ordnades i år som en 
allmän tävli ng .  64 förslag hade inlämnats i 
tid. Juryn beslöt, att 8 fyllde kraven på 
klass A, 14 på klass B och resten av försla
gen sattes i klass C. Förslagen i klasserna 
A och B finns avbildade på s.3-8 . Första 
priset (12 000 mk) gick till Matti Peltokan
gas med förslaget "Djup sömn" (no 27). 
Andra (10 000 mk) och tredje (8 000 mk) pri
sen gick till Pertti Mäkinen med förslagen 
"Gillet" (no 35) respektive "Avbruten plöj
ning" (30). Juryn beslöt att inlösa Pertti 
Kukkonens "Ja maisteri pisti sen" (citat av 
Lauri Viita, 32) och Radoslav Grytas förs
lag "lnre gård" (17c) båda för 5 000 mk. Sty
relsen har ännu inte beslutat, vilket förslag 
som skall förverkligas som årsmedalj. Un
der mellanrubriken "En vinnares reflektio
ner" (s.9) berättar Matti Peltokangas (f. 
1952) kort om sina tankar efter att ha vun
nit tävlingen. Han är f.ö. den första som 
har vunnit tävlingen tre gånger. 

AKTUELLT (s.10) 
- En medaljutställning ordnas i Lahtis 
5.5. -26.5. 1988 och på Hvitträsk under 
sommaren 1988. 
- En internationell medaljtävling har ut
lysts av American Numismatic Society. 
Närmare detaljer fås av sekreteraren. 
- Gillet har fått en notarie, Mirja Turunen, 
fr.o.m. 1.2.1988. 

NORDENS SOLKUNG BESÖKER TORNEÅ 
(s.13) 
Tuukka Talvio presenterar en medalj, präg
lad tili minnet kung Karl Xl:s resa till Väs
terbotten år 1694. Medaljen har graverats 
av Arvid Karsteen. 1 Torneå beundrade Karl 
XI midnattssolen och legenden på medal
jen berättar, att två solar möts. Talvio fort
sätter sin essä med att utveckla temat över 
hur solen på 1600-talet symboliserade 
envåldshärskare. 

AIMO VIITALAS 60-ÅRSMEDALJ (s. 15) 
Gillets ordförande, Aimo Viitala fyllde 60 
år 29.11.87. På sin födelsedag fick han av 
Gillet mottaga en gjuten medalj, modelle
rad av Pertti Kukkonen. Medaljen kommer 
att gjutas i högst 50 ex. och kan köpas av 
Gillets medlemmar för 750 mk. 
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SVENSK RESUME 

RAKEL WIHURIS 80-ÅRSMEDALJ (s.16) 
Wihuri Oy har låtit gjuta en medalj för att 
hedra kommerserådet Rakel Wihuri på 
hennes 80-årsdag 10.6.1985. Medaljen har 
modellerats av Erkki K. Saarikuru (f. 1926) 
och gjutits av Toivo Jaatinen. 

"SKAPANDETS KÄLLA" (s.18) 
Mauri Sompa 
Jyväskylän Klubi ry har låtit prägla en me
dalj till sitt 75-årsjubileum 1987. Den har 
framslällls i 200 numrerade exemplar. 

MEDALJGILLETS VERKSAMHET (s.19) 
Gillet har fått en ny styrelse, som valdes 
vid mötet den 24.11.1987 på UNITAS
institutet i Nordsjö. Som nya i styrelsen in
valdes skulptör Raimo Heino, konstnär 
Mauno Honkanen, bergsrådet K.K. Kan
kaanranta och skulptörerna Tuomas Ren
vall och Hannu Siren samt på nytt FM likka 
Voionmaa. Styrelsen i sin helhet är som 
följer: Aimo Viitala, ordf., Raimo Heino, vi
ceordf., Tuulikki Hakala, kassör, likka Voi
onmaa, sekr., samt övriga medlemmar 
Mauno Honkanen, K.K. Kankaanranta, 
Tuomas Renvall och Hannu Siren. Efter 
mötesförhandlingarna höll Arvo Aho ett fö
redrag illustrerat med diabilder och Kauko 
Räsänen visade en film om FI DEM
kongressen hösten 1987. 
Medaljutställning i Borgå. 
Gillet ordnade en medaljutställning i 
Kaplansgården i Borgå 6.1.-6.2.1988. 1 
utställningen visades medaljer av Raimo 
Heino, Toivo Jaatinen, Seija Rustholkarhu, 
Kauko Räsänen, Kain Tapper samt Heikki 
Varja, vars miniatyrskulpturer också var 
utställda. Utställningen besöktes av 505 
personer och fick ett mycket positivt mot
tagande med artiklar och intervjuer i lokal 
press och radio. 1 samband med utställnin
gen höll Toivo Jaatinen 26.1. ett föredrag 
om sin medaljkonst. 
En föreläsningsafton hölls 3.3.1988 i Natio
nalmuseets myntkabinett. Forskare Jevge
nija Stsukina från Eremitaget berättade 
om "Den västerländska medaljsamlingen i 
Eremitaget" och Alla Kosareva från A.S. 
Pusjkins konstmuseum om "Det konstnär
liga språket i medaljkonst från Sovjet
unionen på 1960-80-talen". 



EN �.YRKOMEDALJ (s.20) 
Leo Aäri 
Församlingsgemenskapen i Åbo har låtit 
prägla en förtjänstmedalj, som formats av 
Raimo Heino. 1 januari överräcktes de förs
ta exemplaren bl.a. till ärkebiskop John 
Wikström och ärkebiskop emer. Martti Si
mojoki. Medaljens framsida avbildar de 
olika korsen i de åtta kyrkorna i Åbo med 
texten "Aedes sacrae Aboensis" och bak
sidan avbildar biskop Henrik, som införde 
krlstendomen i Finland, och texten "Gloria 
Deo omnipotenti": Ära vare den allsmäkti
ge Guden. 

TVÅ DELAWARE-MEDALJER (s.21) 
Suomi-Seura har i anledning av att de förs
ta finnarna år 1638, dvs. för 350 år sedan, 
kom til i Amerika, låtit prägla en jubileums
medalj, som har formats av skulptör Heikki 
Häiväoja. Medaljen fås från Suomi-Seura, 
Marieg. 8, 00170 Helsingfors, för 200 mk. 
Kungliga Myntkabinettets Vänner har 
också låtit prägla en jubileumsmedalj til i 
minnet av grundandet av Delaware
kolonnin för 350 år sedan. Medaljen �an 
beställas i guld, silver eller brons från 
Myntverket, Box 401, 63 106 Eskilstuna, 
Sverige. 

"MIN PRODUKTION ÄR 
LIK EN DAG BOK" (s.22) 

Seija Rustholkarhu 
Rustholkarhu, skulptör, medaljkonstnär 
och grafiker, berättar om sina arbeten,  vil
ka ofta reflekterar allt som sker kring hen
ne. En resa tili bl.a. Egypten öppnade oa
nade historiska perspektiv, och gav henne 
upplevelser, som hon har försökt återge i 
sina medaljer. Rustholkarhu har också mo
dellerat katter och ömma, människonära 
situationer; t.ex. medaljen "1, 2, 3, 4 ... 

"SÅ HÄR FÖREVISAR JAG MINA 
MEDALJER" (s.24) 

Sammanställd av Jouko Voionmaa 
Skolföreståndaren Kari Heiskanen från 
Tusby ställde sommaren 1987 ut sina man
nerheimiana bestående av bl.a. nlo 
Mannerhelm-medaljer, Mannerhelms he
dersmedaljer och Mannerhelm-mlnla
tyrskulpturer, samt guldmynt från Vene
zuela med marskalkens blld. 

LAJOS HUSZÅR 1906-1987 (s.25) 
Tuukka Talvlo 
Den kända ungerska numlsmatlkern Lajos 
Huszår dog 23.1 .1987 i en ålder av 81 år. 
Tuukka Talvio berättar I artlkeln om Hus
zårs verksamhet som forskare I numlsma
tlk och chef för ungerska myntlkablnettet. 

EN HÄLSNING FRÅN STOCKHOLM (s.26) 
likka Voionmaa 
I.V. besökte det Kungliga Myntkabinettet, 
där han kunde byta några ord med chefen 
för Myntkabinettet, också FIDEMs ordfö
rande, Lars 0. Lagerqvist och avdelnings
chef Tåmås Sårkåny. Ett samarbete mellan 
Gillct och Kungliga Myntkabinettets Vän
ner - en arbetsgrupp för befrämjande av 
medaljkonst i Sverige - diskuterades. 
Nämnas må, att Vännerna upprätthåller 
kontakter med FIDEM och stöder konstnä
rer, bl.a. bekostade arbetsgruppen fyra 
konstnärer till FIDEMs kongress i USA och 
deltog aktivt i ordnandet av föregående 
kongress i Stocholm år 1985. En registre
rad förening, lik Gillet, finns ännu inte i 
Sverige. Samarbetet inom Norden kunde 
intensifieras, kanske genom ett medaljse
minarium på något nordiskt kulturcentrum 
med konstnärer och andra intresserade 
deltagare från alla nordiska länder. FIDEM 
och dess verksamhet venti lerades också. 
Dr. Lagerqvist nämnde, att inget definitivt 
beslut om nästa kongress har fattats. 1 slu
tet av april, på delegatmötet i Paris 
fastslås, när och var följande kongress 
hålls, får Finland den och blir den 1990 el
ler 1991. Medaljtidningen tackar herrar La
gerqvist och Sårkåny för en angenäm 
pratstund och hoppas på fortsatt samarbe
te. 

MEDALJBÖRSEN (s.23) 
Gjutna medaljer säljs till fasta pris (se för
teckning). Kontakta likka Voionmaa före 
5.5.1988. 
MEDALJER PRÄG LADE ÅR 1987 (s.25) 

FÖRVERKLIGANDE (s.12) 
Mirja Turunen 
Utgående från T.S. Eliots dikter ' Four quar
tets' beskriver Turunen Tiden och dess na
tur. Som illustration används Kari Juvas 
medalj 'lndivid och samhälle' (1969) ,och 
Hannu Sirens femdelade skulptur 'I ttden '  
(1987). 



SUOMEN 
MITALITAITEEN 
KILTA R.Y. 

Kauko Räsänen "Neidon Uni", 1 10 mm, 1987. 

KANNATTAJAJÄSEN E T  
Kultateollisuus Oy, Turku 
Kansal is-Osake-Pankki 
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki 
Suomen Yhdyspankki 
Osuuspankkien Keskuspankki 
Sporrong Oy, Helsinki 
Kultakeskus Oy, Hämeenlinna 
Tillander Oy 
Alko Oy 
Pohjola-Yhtiöt 
Yhtyneet Kuvalehdet 
Tapiola-Yhtiöt 
Hollming Oy, Rauma 
Suomen Työnantajain Yleinen Ryhmä 
Neste Oy 
Tekseks Oy, Helsinki 
Onninen Oy, Vantaa 

MYYTÄVIÄ MITALEITA 
Mitalitaiteen Killan presidenttisarja 
K.J. Ståhlberg, Johan Finne 
Lauri Kr. Relander, Terho Sakki 
P.E. Svinhufud, Kauko Räsänen 
Kyösti Kallio, Raimo Heino 
Risto Ryti, Nina Terno 
Mannerheim, Eila Hiltunen 
J.K. Paasikivi, Pekka Kontio 
Urho Kekkonen, Aimo Tukiainen 
Mauno Koivisto, Toivo Jaatinen 
Mitalit ovat pronssia ja maksavat 150 mk 
kappale (jäsenhinta). 
Koko presidenttisarja puualustalla hintaan 
1.450 mk. 

Killan valetut vuosimitalit, joita on rajoite
tusti saatavissa Killan toimistosta: 
Toivo Pelkonen, Juhlavuosi, 1975 
Hannele Kylänpää, Elämää, 1976 
Vilho Härkönen, Kulttuurin Uhrit, 1977 
Vi lho Härkönen, Muinaislöytö, 1 980 
Matti Peltokangas, Kevyt kosketus, 1981 
Pirkko Viitasalo, Tarinan Pituus, 1982 
Matti Peltokangas, Joutsenlaulu, 1984 
Merja Vainio, Lintu ja Pesä 1985 
Maini Pääläinen, Elämä, 1986 
Kauko Räsänen, Neidon uni, 1987 
Vuosimitalikilpailuja on pidetty vuodesta 
1965 alkaen joka vuosi. 
Vuosimitalina toteutetut jäsenmitalit va
rustetaan aina jäsennumerolla ja numerol
la joka ilmoittaa vuosimitalien valumää
rän. 
Muita mitaleita 
- Vuoden 1986 vuosimitalikilpailun voitta
nutta ehdotusta Pirkko Viitasalon "270 
days" on saatavissa 5 kappaletta. 
- Heikki Varjan vuoden 1986 vuosimitali
kilpailussa 3. palkinnon saanutta mitalia 
"Aamu ja Ilta" on saatavissa kaksi kappa
letta. 
- Pro Arte Metallica, Jarkko Roth, 150 
mk, pronssia. 
- Kalevala 150 v, Pekka Pitkänen, 1 90 mk, 
pronssia. 
- Maailman ravintopäivän mitali (FAO), 
Raimo Heino, 1985 pronssinen 110 mk, ho
peinen 340 mk. 

Porvoon Lomakepalno 1 988 




