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Aimo Viitala

LUKIJALLE
Kansaivälisen mitaliliiton - Federation lnternatio
nale de la Medaille - FIDEM-delegaattien kokouk
sessa 29.4.1988 Pariisissa käytiin vilkkaan keskus
telun jälkeen äänestys FIDEMin kongressista ja mi
talinäyttelystä vuonna 1990 Budapestin ja Helsin
gin kesken sen jälkeen, kun Australian Victoria oli
luopunut anomuksestaan. Tasaväkisen äänestyk
sen 9-9 jälkeen, hyväksyttiin puheenjohtajan ää
nen ratkaistessa FIDEM 1990 kiltamme toimeen
pantavaksi Helsingissä. Tämän päätöksen toteut
tamisen valmistelu on työllistänyt kiltamme halli
tusta viime keväästä lukien niin, että eri toimikun
tien ja hallituksen kokouksia on tämän seikan tii
moilta jouduttu pitämään joka viikko. Tässä yhtey
dessä esitänkin vilpittömät kiitokseni kaikille asia
nosaisille heidän varauksettomasta ja aikaansauh
raavasta panoksestaan Suomen mitalitaiteen
hyväksi. Tämänhetkinen tilanne on se, että kong
ressi on tarkoitus pitää 13.-16.6.1990 siten, että
keskiviikkona 13.6. ovat avajaiset ja illalla Get-To
gether Party. Varsinaiset kokoukset ovat alustuksi
neen 14.-15.6. Torstai iltana 14.6. on Helsingin
kaupungin vastaanotto ja perjantai-iltana 15.6. nii
nikään sponsoroitu tilaisuus.
Kongressin päätöspäivä lauantai 16.6. on varat
tu kiertokäynteihin ja illalla pidettävään bankettiin.
Kulujen pitämiseksi kurissa olemme bankettia lu
kuunottamatta saaneet kaikki iltatilaisuudet spon
soroitua. Vitriinikysymyksistä olemme käyneet
neuvotteluja sekä FIDEM:in kansainvälisen johdon
että suomalaisten sponsoreiden kanssa ja tämän
hetkinen tilanne näyttää tältä osin valoisalta. Näyt
telyluettelon painatuksesta olemme aloittaneet
neuvottelut ja alustava kokonaisbudjetti FIDEM:iä
varten on valmis.
Helsingin kaupungin taidemuseon kanssa ja asi
anomaisten viranomaisten suostumuksin on sovit
tu siitä, että Amerin Kulttuurisäätiön näyttelytiloi
hin voidaan järjestää FIDEM:in kongressin ajaksi
näyttely, johon voidaan asettaa nähtäväksi edusta
vaa, korkeatasoista suomalaista mitalitaidetta rin
nakkaisnäyttelyksi, jotta näin sekä ulkolaisille että
kotimaisille vieraille voitaisiin esitellä arvokas ko
koelma suomalaista mitalitaidetta ja siten osoittaa,
että Suomen mitalitaide ja sen edustajat ovat maa
ilmanlaajuisestikin arvioiden huippuluokkaa.
Viimevuoden aikana saimme päätökseen myös
sopimuksen kiltamme ja Tampereen taidemuseon
- Pirkanmaan aluetaidemuseon kanssa, jolla sopi
muksella kiltamme mitalikokoelmat luovutimme ai
naistalletuksena Tampereen taidemuseo - Pirkan-

maan aluetaidemuseolle sopimuksin, jonka kiltam
me vaalikokous 10.11.1988 yksimielisesti hyväksyi
ja tämän jälkeen myös Tampereen kaupunginval
tuusto omalta osaltaan hyväksyi niin, että kokoel
mamme ainaistalletusluovutus tapahtui Tampe
reella 9.12.1988 television, radion ja lehdistön läs
näollessa. Tällä tavoin arvokkaalle mitalikokoel
mallemme on saatu arvoisensa tilat.
Yhdistyksemme sääntöjen muuttaminen saatiin
yhdistysrekisteritoimistossa
Oikeusministeriön
vahvistetuksi 12.1.1989. Näin ollen uusien sääntö
jen mukaan pidetään tämän vuoden vuosikokous
ja vaalikokous. Muistin virkistämiseksi todetta
koon, että olennaisin muutos säännöissämme oli
se, että kiltamme hallituksen puheenjohtaja vali
taan vaalikokouksessa, kun puheenjohtaja tähä
nastisten sääntöjen mukaan on valittu hallituksen
jäsenistä hallituksen kokouksessa.
Uudet säännöt lähtevät myös siitä, että Killan
hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja kuusi jä
sentä, joista kahden tulee olla taiteilijajäseniä ja et
tä killan järjestämien mitalikilpailujen palkintolau
takunnat nimittää killan hallitus, kuin myös että
palkintolautakuntien Kuvanveistäjäliiton nimeä
mien jäsenten ei välttämättä tarvitse olla killan hal
lituksen jäseniä.
Kun meidän Mitali-lehtemme 1. numero ilmestyi
talvella 1987 otimme siitä tavallista runsaamman
painoksen tarkoituksenamme levittää lehteämme
jäsenistön avulla myös kaikille jäseniemme tunte
mille mitalitaiteen ystäville, jotta saisimme uutta
verta riveihimme ja uusia jäseniä toimintaamme.
Jäsenhankinnassamme on kuitenkin toivomisen
varaa ja niinpä rohkenen vielä kerran esittää killan
hallituksen toivomuksen, että itse kukin meistä
pyrkisi hankkimaan mitalitaiteen ystäviä ja mitali
taiteen keräilijöitä jäseniksemme. Erikoisesti tarvit
semme lisää nuoria jäseniä piristämään toimin
taamme ja tuomaan meille uusia ennakkoluulotto
mia ideoita.
Viime vuosi oli vireätä maakunnassa tapahtu
neitten mitalinäyttelyiden aikaa. Yhden vuoden ai
kana järjestimme näyttelyt Porvoossa, Lahdessa,
Hvitträskissä, Tampereella ja Lohjalla. Se on suu
remmoinen saavutus, mutta se on tarvinnut myös
erittäin paljon vapaaehtoista työtä onnistuakseen,
josta pyydän esittää kiltamme kiitokset kaikille näi
den näyttelyiden järjestämiseen osallistuneille sa j
moin kuin näytteillepanijoille. Vakaa toivomme on,
että näyttelyt ovat lisänneet mitalitaiteen tunte
musta ja uutta kiinnostusta mitalitaiteeseen myös

pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja tällä tavalla oli
simme tehneet palveluksen mitalitaiteellemme. Tä
tä maakunnallista operaatiota on jatkanut myös
vuoden 1989 vuosimitalikilpailun tulosten julista
minen 17.3.1989 Tampereen taidemuseolla, televi
sion, lehdistön ja radion läsnäollessa samoin, kuin
samana päivänä Tampereella avattu mitalinäytte
lymme. Tässä yhteydessä on myös paikallaan mai
nita keväällä 1988 järjestetystä Neuvostoliiton mi
talitaidetta käsittelevästä esitelmätilaisuudesta
Kansallismuseon Rahakammiossa, joka tilaisuus
veti auditorion täyteen kiltalaisia.
Syksyn vaalikokouksessamme oli vieraana FI
DEM:in kansainvälinen presidentti tri Lars 0. La
gerqvist, jolle samana päivänä pidetyssä hallituk
sen kokouksessa esittelimme yksityiskohtaisen
suunnitelman FIDEM XXII 1990 HELSINKI järjeste
lyistä, jonka suunnitelman FIDEM:in työvaliokunta
on sittemmin hyväksynyt. Huhtikuun 20. päivänä
on FIDEM-delegaattien kokous Pariisissa, jossa tu
len selostamaan yksityiskohtaisesti FIDEM 1990
tämänhetkistä järjestelytilannetta.
Kuluvan vuoden tapahtumista tulkoon niinikään
mainittua, että saimme päätökseen neuvottelut ja
sopimuksen Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijä
noikeusyhdistys Kuvasto r.y:n kanssa mitalinäytte
lyssämme esiteltävinä olevien mitalien näyttely
korvauksista samoin, kuin Mitali-lehdessämme
esiintyvistä taideteosten kuvista maksettavista
korvauksista.
Kaikkien meidän tiedossa on, että ensi vuosi on
suomalaisen mitalitaiteen suuri vuosi. Kiltamme
täyttää 25 vuotta ja niinmuodoin hallitus on päät
tänyt esittää, että vuoden 1990 vuosimitalikilpailu
toteutetaan yleisenä kilpailuna, joka samalla järjes
tetään Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y:n 25-vuotis
juhlan kunniaksi. FIDEM XXII HELSINKI-kongressi
mitali on päätetty toteuttaa samanaikaisesti tilaus
työnä. Näiden tapahtumien tiimoilta hallitus eh
dottaa myös vuosikokoukselle suomalaista mitali
taidetta esittelevän kirjan painattamista. Käsikirjoi
tuksen tulisi tekemään FM Anne Valkonen, joka kil
tamme suosituksesta on saanut tätä tarkoitusta
varten Suomen Kulttuurirahaston apurahan. FM
Valkonen on ilmoittanut meille pyrkivänsä laati
maan kirjan, joka tuo mitalitaiteen esille sellaisena
taide-esineenä, jonka hankkimiseen jokaisella ku
vataiteesta kiinnostuneella on mahdollisuus. Hän
on kertonut haluavansa herättää yleisen mielen
kiinnon mitalitaidetta kohtaan siten, ettei tyydy
esittelemään pelkästään valmiita mitaleita, vaan
lähtee taiteilijahaastattelujen kautta, päätyen eri
vaiheiden kautta valmiiseen mitaliin. Tämä mitalip
rojekti on taloudellisesti varsin mittava Suomen
Mitalitaiteen Killalle, mutta siitä huolimatta hallitus
yksimielisesti ehdottaa tämän projektin toteutta
mista tulevalle vuosikokoukselle asianomaisin
budjetein. Olemme sitä mieltä, että tällaista kirjaa
tarvitaan ja että sen sopivin ilmestymishetki on
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meidän juhlavuotemme.
Edellä esittämästäni voi jokainen kiltalainen to
deta, että suunnitteilla on paljon uusia vaativia ak
tiviteetteja. Näiden toteutuminen ei kuitenkaan ole
mahdollista hallituksen voimin, vaan siihen tarvi
taan jokaisen kiltalaisen panosta. Rohkenenkin toi
voa, että kun edellä esittämien projektien toteutta
misaika lähenee ja tulemme tarvitsemaan yhä
enemmän kiltalaisten apua niiden toteuttamises
sa, voisimme tarvittaessa kääntyä itse kunkin kil
talaisen puoleen avunpyynnöin, jotta saisimme
vanhan suomalaisen perinteisen talkoohengen
puitteissa nämä projektit kunnialla toteutettua.
Arvoisat kiltamme jäsenet - katsomme luotta
vaisina tulevaisuuteen.
Olemme vakuuttuneita siitä, että toimeenpanta
vaksemme uskottu FIDEM XXII 1990 HELSINKI ja
siihen liittyvät monet edellä esitetyt projektit to
teutetaan mallikkaasti, mutta ennen kaikkea toi
vomme paljon uusia nuoria jäseniä kiltaamme.

SUMMARY
lt was agreed at the meeting of F.I.D.E.M. delega
tes in Paris on 29 April last year that the XXII
Congress an Exhibition of F.I.D.E.M. would be held
in Helsinki. The arrangements for the Helsinki
congress on 13-16 June 1990 are summarised in
English in detail in this issue. lt is of great interest
to ali Finns that the congress coincides with the
XXV anniversary of FAMS.
1988 was a very active year for FAMS. Our col
lection of medals was deposited in Tampere Art
Museum for years to come. FAMS will arrange art
medal exhibitions in Finland and abroad in coope
ration with Tampere Museum. ln 1988, FAMS ar
ranged five medal exhibitions of different size in
southern Finland, in order to make medal art better
known in our country. Ali in ali FAMS has organi
sed some seventy exhibitions during its twenty
five years of existence. This journal, Mitali-Medal
jen, was founded in 1987 to spread knowledge of
medal art, not only to the members, but among
other collectors, too. As an exception, this issue
has also English summaries.
To celebrate its twenty-fifth anniversary FAMS
will have a competition for the year medal, which
will be east. ln addition, FAMS will order a struck
medal for the F.I.D.E.M. congress from a well
known Finnish medal artist. There will also be a
book on the art of medal in Finland published in ti
me for the congress.
ln November 1988, Dr. Lars 0. Lagerqvist, chair
man of F.I.D.E.M. , visited a FAMS meeting, and ga
ve a lecture on the history of the international or
ganisation.
On behalf of FAMS, Mr. Viitala welcomes ali
members and friends of F.I.D.E.M. and FAMS to the
F.I.D.E.M. XXII Congress in Helsinki.

WELCOME TO THE F.I.D.E.M. XXII
CONGRESS IN HELSINKI ON 13-16 JUNE 1990.

Helsinki City Art Museum

FINNISH ART MEDAL SOCIETY on behalf of
F.I.D.E.M. will be the host of the XXII congress in
Helsinki, !=inland. The organisation of the congress
is as follows:
Mr. Aimo Viitala, Chairman of FAMS will act as
president of the congress,
Dr. Raimo Ilaskivi, Lord Mayor of the City of Helsin
ki will be chairman of the honorary committee,
Ms. Tuulikki Hakala, is chairman of the general
committee,
Mr. K.K. Kankaanranta, is chairman of the financial
committee,
Mr. Raimo Heino, vice-chairman of FAMS, is chair
man of the exhibition committee,
Mr. Ilkka Voionmaa, secretary of FAMS, coordina
tor of the congress.
Postal address of the Congress is FIDEM 1990,
Mitalikilta, Rauhankatu 6 B 26, 00170 Helsinki,
our telephone number is 358-0- 652 140 or
358-0- 418 586, our telex is Helsinki 121523 and
telefax 358-0- 853 1316.
Postal giro of the Congress is 200897-4 and

Bank giro 226620-77207.
The FIDEM exhibition will be arranged at Helsin
ki City Art Museum (see picture above), the cong
ress with lectures and workshop sessions in the
main building of the University of Helsinki. Amer
Art Centre will be the host of the Get-together par
ty on 13 June. There will certainly be other medal
exhibitions in Helsinki at the time of the congress,
too.
The first circular on the congress will be sent to
the delegates, shortly after the meeting of FIDEM
delegates in Paris on 20 April. The circular will
consist of important information on pre- and post
congress tours, full details af registration and ac
commodation. Forms for participating artists and
medals will also be sent to the delegates after the
Paris meeting.
Every member country will choose the medals
to be photographed for the catalogue. We accept
photographs of high quality on medals and reserve
the right to photograph any medal chosen by the
participating artist or delegate.
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Lars 0. Lagerqvist
Ordförande

FIDEM

VAD ÄR DET?

Sensommaren 1973 anordnades den första inter
nationella utställningen av modern medaljkonst i
Finland. 1 juni 1990 är det dags igen. Vid bägge till
fällena ägde respektive äger också en kongress
rum. Allt sker i namn av den internationella
sammanslutningen F.I.D.E.M., även om det lokala
ansvaret och det praktiska arbetet åvilar Medaljgil
let i Finland r.y. Eftersom den internationella orga
nisationen inte är en av de större och mera välbe
kanta skall den här presenteras för en konstintres
serad allmänhet utanför specialisternas krets.
F.I. D.E.M. stiftades 1937 i Paris under namnet La

Federation lnternationale des Editures des Medail
les, d v s Den internationella Federationen av me

daljeditörer. lnitiativtagare var två idealistiskt inrik
tad företagare i branschen, Andre Arthus-Bertrand
i Paris och Fernand Fisch i Bryssel. Tili föreningen
anslöt sig också flertalet av de statliga myntverk,
som utger medaljer. Ännu en kongress hölls 1939
före krigsutbrotter (i Bryssel). Vid denna tid var
den centraleuropeiska dominansen i F.I.D.E.M.
fortfarande påtaglig.
År 1949 återupptogs arbetet och nu ordnades
- i Paris på La Monnaie - även en internationell
utställning av modern medaljkonst och en katalog
trycktes. Alltsedan detta år har kongress och ut
ställning sammanfallit - vanligen vartannat år och det är en imponerade samling kataloger och
kongresshandlingar, de senare tryckta i F.I.D.E.M:s
årsskrift Medailles, som vittnar om såväl denna
konstarts utveckling som forskningen inom äm
net.
Med åren förlorade F.I.D.E.M. karaktären av en
sammanslutning för privata och statliga medaljtill
verkare; konstnärer, samlare och museimän börja
de ansluta sig. Detta ledde tili, att stadgarna sk
revs om och att man antog namnet Federation
lnternationale de la Medaille, vilket skedde 1962.
Den gamla invanda förkortningen F.I.D.E.M. bibe
hölls.
Medlemskategorierna är följaktligen: 1) konstnä
rer, 2) privatpersoner, 3) föreningar och myntkabi
nett, 4) associerade nationella medaljföreningar
som t ex Medaljgillet i Finland, 5) fabrikanter och
mvntverk, 6) donatorer (minst 1000 FF om året).
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Helsinki 150 th
anniversary, 80 mm
Heikki Häiväoja, 1965

Federationen har lyckats bibehålla sin opolitiska
karaktär och har hållit kongresser i såväl öst som
väst; 50-årsjubileet högtidlighölls 1987 i Colorado
Springs, U.S.A., med The American Numismatic
Assocation som värd, det första mötet utanför Eu
ropa. Vanligen brukar ca 25-30 länder delta. De
flesta är företrädda av en delegat (eventuellt också
en vice delegat), som utses på det nationella pla
net och sedan godkänns av generalförsamlingen,
som hålls vartannat år.
Det aktiva delen av styrelsen består i dag av föl
jande personer:
Ordförande: Museidirektör Lars 0. Lagerqvist,
Kungl Myntkabinettet, Stockholm.
Vice ordförande: Skulptör Ewa Olszewska-Borys,
Warszawa.
Museiintendenten Mark Jones, Department of
Coins & Medals, British Museum, London.

Generalsekreterare: Monsieur C. Arthus-Bertrand,
Paris.
Skattmästare (tresorier): Madame M. Lembourbe,
La Monnaie, Paris
Övriga styrelsemedlemmar är:
Carlos Baptista da Silva, Fundacao Calouste Gul
benkian, Lissabon.
Skulptören fru Enikö Szöllössy, Budapest.
Monsieur Pierre-Andre Zanchi, Le Locle, Schweiz.
Madame Mariangela Pasqualetti-Johnson, Milano.
Museiintendenten Alan Stahl, The American Nu
mismatic Society, New York.
Styrelsen utökad med delegaterna brukar sam
manträda i Paris en gång om året samt i samband
med kongresserna.
F.I.D.E.M. försöker lämna sitt stöd tili medalj
konsten genom att främja även andra internatio
nella utställningar inom detta ämne. Hur mycket
detta har betytt för den förnyelse av vår konstart
som ägt rum i det ena landet efter det andra - se
nast i Storbritannien och U.S.A. - är svårt att säga
för en praktisk bedömare från Sverige. Klart är
emellertid, att Finland sedan länge intar en särs
tällning inte bara genom den höga kvaliteten på si
na medaljer utan också genom sin förmåga att
"sprida budskapet" utanför de redan omvändas
krets. 1 många länder tror man tyvärr fortfarande,
att medaljer är sådant man hänger på uniformen
eller fracken, eller också att det är en slags mynti
mitation i ädelmetall. Man glömmer, att der rör sig
om en form av multikonst, ett barn av renässan
sen, precis som kopparsticket eller träsnittet, och
att det finns ett "fritt" medaljskapande, som inom
alla andra konstgrenar - vilket inte behöver utes
luta, att ett beställnings-arbete också kan bli något
utomordentlig, som när Tizian skapade sitt beröm
da proträtt an Frans I med en medaljprofil som för
laga!
F.I.D.E.M. motser med spänning 1990 års kong
ress och utställning i Helsingfors.

FIDEM - WHAT IS IT
Summary
lt is appropriate to introduce FIDEM as it is not
very well-known among the general public. FIDEM
was founded in 1937 as a society for editors of
medal, especially from Continental Europe. Since
1949 there have been FIDEM congresses and exhi
bitions approximately every second year with very
comprehensive catalogues on the medals. The
congress lectures have been published in the
Medailles. ln the course of years the character of
FIDEM has changed. Today it is an unpolitical as
sociation for editors, collectors, artists, medal so
cieties, coin offices, national associated members,
mints, and sponsors. FIDEM congresses arP. held

both in East and West with participants from some
thirty countries. The headquarters of FIDEM are in
Paris and the board of FIDEM has its meetings the
re, too. FIDEM aims at supporting the art of medal
through congresses and exhibitions. Medal art is a
form of multi-art, like so many fields of art, a pro
geny of the Renaissance.

FIDEM

MITÄ SE ON

FIDEMin puheenjohtaja Lars 0. Lagerqvist
Kansainvälisen Mitaliliiton näyttely ja kongressi
järjestetään kesällä 1990 toista kertaa maassam
me. Järjestelyistä vastaa Mitalitaiteen Kilta, kuten
vuonna 1973. FIDEMin esittely on paikallaan, kos
ka järjestö ei ole suuren yleisön tuntema.
FIDEM perustettiin vuonna 1937 mitalinvalmis
tajien yhdistykseksi ja siihen liittyi erityisesti kes
kieurooppalaisia rahapajoja. Vuodesta 1949 läh
tien on järjestön kongresseja ja näyttelyitä pidetty
samanaikaisesti noin joka toinen vuosi. Näyttely
luettelot kertovat näyttelyistä, Medailles-lehdessä
- FIDEMin vuosikirjasa - julkaistaan pidetyt
kongressiesitelmät mitalitaiteen ja sen tutkimuk
sen alalta.
Vuosien mittaan FIDEMin luonne on muuttunut.
Nykyään siihen kuuluu jäseninä yksityishenkilöitä,
yhdistyksiä ja rahakammioita, taiteilijoita, kansalli
sia liitännäisjäseniä (Kiltamme), valmistajia ja raha
pajoja, lahjoittajia (yli 1000 frangia). FIDEM on
epäpoliittinen järjestö, jonka kongresseja pidetään
sekä idässä että lännessä. Kongresseihin osallis
tuu vieraita ja edustajia 25-30 maasta. Maan vi
rallinen edustaja on delegaatti, jonka valinnan hy
väksyy FIDEMin joka toinen vuosi pidettävä yleis
kokous. FIDEMin hallitus esitellään artikkelissa.
Hallitus kokoontuu kerran vuodessa Pariisissa.
FIDEM pyrkii tukemaan mitalitaidetta kansainvä
lisin näyttelyin ja näin vaikuttamaan taiteen uudis
tumisprosessiin. Suomella on erityisasema: mitali
taiteemme on korkeatasoista ja suurikin yleisö tun
tee mitalin ei vain kunniamerkkinä vaan myös tai
de-esineenä, jonka taiteilija tuottaa vapaasti tai ti
lattuna. Mitalitaide on monitaidetta, monen muun
taiteenalan tavoin renesanssin perintö.

5

VU OSIMITALIKILPAILU 1989
Killan vuosimitalikilpailu 1989 järjestettiin 23:n ker
ran yleisenä kilpailuna. Määräaikaan mennessä oli
saapunut 47 ehdotusta, jotka täyttivät kilpailuoh
jelman vaatimukset. Mielenkiintoista on todeta, et
tä ehdotusten aihepiirit liikkuvat kaukana mennees
sä, välittömässä nykypäivässä, tai tulevaisuudessa
ja toisaalta mystiikassa ja biologiassa. A-luokassa
oli 6 ehdotusta ja 8-luokassa 14 ehdotusta. A-luo
kan ehdotuksista annettiin seuraavat lausunnot:
3. "Kuuhullu": Mitalinomainen ja perinteinen. Tuo
reesti toteutettu. Lintupuoli rauhaton ja hajanainen.
13. "Aikaa olla": Herkkä, tunnelmallinen kertomus.
Toteutus sattumanvarainen ja liian luonnosmainen.

14. "Liskojen yö": Ehdotus toteutuksena mitalino
mainen ja perinteinen. Rohkea ja huumoripitoinen.
Kokonaisuus hallittu.
15. "Muinaiset ajat": Voimakas, uudentyyppinen
ehdotus. Ehdotuksen mukaisen pintakäsittelyn to
teutus pitkässä sarjassa vaikea.
28A. "Vapaus valita": Voimakas veistoksellinen eh
dotus. Yksityiskohdat kaipaavat tarkennusta.
288. "Ajan puristuksessa": Voimakas, veistoksel
linen. Massojen jäsentely onnistunut. Kokonaisuus
liian massiivinen.

288
Ensio Härkönen
Ajan puristuksessa I p.
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Vuosimitalikilpailun voitti Ensio Härkönen Kan
kaanpäästä ehdotuksellaan "Ajan puristuksessa"
(28A). Toisen sijan sai järvenpääläisen Pekka Ryt
kösen ehdotus " Liskojen yö" (14). Kolmannen si
jan sai Pertti Kukkosen ehdotus "Muinaiset ajat"
(15). Palkintolautakunta päätti lisäksi lunastaa kak
si ehdotusta: Assi Madekiven " Kuuhullun" (3) ja
Pirkko Viitasalon "Aikaa olla" (13).
Palkintojen suuruus on kilpailuohjelman mukai
nen: 1. palkinto 12.000 mk, 2. palkinto 10.000 mk
ja 3. palkinto 8.000 mk. Lunastukset olivat kumpi
kin å 5.000 mk. Palkintosummat ovat verovapaita.
Kilpailun juryn muodosti Killan hallitus, johon
Suomen Kuvanveistäjäliitto oli nimennyt tuomari-

jäseniksi kuvanveistäjät Terho Sakin ja Heikki Häi
väojan. Kilpailun sihteerinä toimi likka Voionmaa.
Vuosimitalikilpailu julkistettiin Tampereen Taide
museossa 17.3.1989 siellä avattavan mitalin ja
grafiikan näyttelyn yhteydesä. Kilpailun kaikki eh
dotukset ovat esillä Tampereella maaliskuun lop
puun ja Helsingissä Postipankin Töölön konttoris
sa, Mannerheimintie 58, 1 4.4. alkaen kymmenen
päivää.
Killan hallitus ei ole lehden painoon mennessä
päättänyt, mikä palkituista ehdotuksista toteute
taan Killan vuoden 1989 vuosimitalina. Asiasta
tullaan tiedottamaan jäsenille kevään kuluessa.

V OIT TA JIEN MIET TEITÄ
Lehtemme pyysi kilpailussa palkittuja; Ensio Här
köstä, Pekka Rytköstä ja Pentti Kukkosta luonneh
timaan ehdotuksiaan.

MATKAN MITTA
Esivalmistelujen kautta pohtimalla mitalikäsitettä
halusin löytää jotain uutta, uuden näkökulman mi
taliin, oman elämän, oman tuntemuksen ja men
neen kokemuksen tasolta. Tämän päivän, tämän
ajan elämistä läheisesti kuvaavan rakenteen ja
hengen siirtäminen näkyvään muotoon. Ajatus tuli
omista tuntemuksista ajan tapahtumia, ilmiöitä ja
pelkoja kohtaan. Joka hetki syntyy uusia tiedon
saavutuksia ympäri maailman. Informaatiota tulee
joka puolelta valtavina ryöppyinä, kuin hirmumyrs
ky olisi koko ajan yllä. Ei voi enää olla yhtä ja aino
aa totuutta, on paljon sanoja ilmassa, totuuden
puhujia on joka kadunkulmassa, ylevää, eikö?
Pyrin saamaan tähän mitaliin esille monenlaisia
ulottuvuuksia ja näköaloja aistien avulla ja aistien
havannoitavaksi. Koen olevani kuin mitalin keskellä
olevan aukon läpi, puolelta toiselle ryntäilevä vihu
rituuli aina tyytymättömänä ja peloissaan kuin
metsän eläin.
Kynnet jotka ovat takertuneet laitoihin kiinni,
ovat juuri ne kauhistuttavat voimat ja uhkat, jotka
tiedon välityksellä meitä lähestyvät puristaen mei
tä yhä lujemmin ja lujemmin. Ratkaisun avainta
löytämättä moni pakenee lopullisesti seinämään
puhkaisemansa aukon kautta toiseen ulottuvuu
teen. Pelastaakseen itsensä, mutta jättäen ystä
vänsä pulaan.
Puristuksen käydessä joskus sietämättömäksi,
löydän aukon tai teen sen seinämään päästäkseni
livahtamaan pois painavan, korvia viiltävän, ki
meän äänen ulottuvilta, äänen joka aina vain lähe
nee ja lähenee keskipistettä päässäni. Se on kitey
tymä tapahtumien ja tunteiden puristuksessa syn
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tyneistä ajatuksista. Valo tulvii aukosta. Sen läpi
voi tarkastella maailmaa kuin pirtin ikkunasta tai
siitä voi kuulla ääniä.kuin pillin kimeä vinkaisu läh
dön merkiksi.
Tai kuin koura joka pitää paikallaan ja suojaa kes
kiosaa, jossa aukko avaa reitin toiseen maailmaan,
pehmeämpään maailmaan, jos vain taidat kulkea
oikeaa polkua.
Lopuksi kiitos kouluni kuvanveiston opettajille,
ennen kaikkea itseluottamuksen ylläpitämiseksi
suoritetusta rohkaisutyöstä.
Kiitos.
"Ajan puristuksessa"
Ensio Härkönen, 1 p.

Pekka Rytkönen, 11 p

" LI S KOJ EN YÖ " - M ITAL I N I
Olen pohdiskellut ihmisen luovuusmekanismia,
ymmärtääkseni ja kehittääkseni omia menetelmiä
ni kuvataiteen opettamisessa. Mielestäni eräs kiin
toisimmista kysymyksistä on alitajunnan ja tietoi
suuden välinen vuorovaikutus, jossa uni- ja valveti
lan väliset raja-alueet ovat kiehtovia.
Muistan heränneeni kerran painajaismaisesta
sotaunesta, jonka yhteyttä ulkona raivoavaan uk
kosmyrskyyn pidin ilmeisenä. LISKOJEN YÖ-mita
lissani olen pitänyt muototemaattisena yhteytenä
nukkuvan figuurin ympärille kietoutunutta peittoa,
joka tuntemuksena ikään kuin yhdistyy kääntö
puolen unikuvassa.
Mitä aiheen sisällölliseen puoleen tulee, niin en
halua olla unien selittäjä. Omat mielikuvani ja tun
temukseni eivät ole mielestäni oleellisia teoksen
vastaanottamisen kannalta, itsellenikin ne ovat
moniselitteisiä. Ehkä tämä tulkinnallisuus on mita
lini taiteellinen voimavara.

Pertti Kukkonen, 1 1 1 p

"MU I NAI SET AJAT"

Mitali-idea syntyi hyvin luontevasti aikaisempien
veistosteni pihjalta. Olen nimittäin jonkin aikaa
tehnyt reliefejä, joissa esiintyy tiimalasiaihe. Mate
riaalina näissä on ollut valurauta sekä pronssi. Uut
ta minulle oli aurinkokelloaiheen ottaminen mitalin
toiselle puolelle. Näin sain puoliskot mielestäni so
pimaan yhteen.
Valoin kilpailuehdotukseni pronssiin, koska halu
sin käyttää värikästä patinaa. Myöskin talttasin pa
tinan alta pronssin esiin, ikään kuin kuvaamaan au
ringon paistetta aurinkokellopuolella. Nämä asiat
eivät tietenkään olisi tulleet esille kipsivalussa.

YEA R MED AL
COMPETITION 1989
Summary
There were forty-seven plaster designs in this
years competition, of which twenty designs (clas
ses A and B) were of a very high standard accor
ding to the jury. The competition was won by a
young and promising student of sculpture, Mr. En
sio Härkönen, with "ln the strain of the time" (no.
28B).

SU OMEN MITALITAITEEN KILTA R.Y:N
VU OSIMITALIKILPAILU 1990
KI LPAI LU O H J E LMA
Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y. julistaa täten kilpai
lun vuoden 1990 vuosimitalinsa ehdotuksista. Kil
pailussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran kil
pailusääntöjä ja seuraavia määräyksiä.
1. Kilpailu on yleensä kilpailuna toteutettava Mita
litaiteen Kilta r.y:n XXV vuosimitalikilpailu, joka on
aiheeltaan vapaa. Mitali toteutetaan valettuna.
2. Tullakseen kilpailussa huomioon otetuksi tulee
kilpailuehdotusten olla tehdyt kestävästä materi
aalista mittakaavassa 1:1. Luonnoksen suurin hal
kaisija saa olla enintään 110 mm ja ehdotukset jä
tetään molemmat puolet erikseen.
3. Kilpailun palkintolautakunnan asettaa Killan
vuoden 1990 hallitus ja siinä on lisäksi kaksi Suo
men Kuvanveistäjäliiton nimeämää tuomarijäsen
tä. Tuomaristoon kuuluu seitsemän jäsentä ja sih
teeri.
4. Kilpailutyöt on varustettava nimimerkillä ja mu
kana on seurattava samalla nimimerkillä varustet
tu suljettu kirjekuori, jonka tulee sisältää tekijän
henkilöllisyys.
5. Kilpailussa jaetaan seuraavat palkinnot: 1 pal
kinto 12 000 mk (kaksitoistatuhatta), 1 1 palkinto
10 000 mk (kymmenentuhatta) ja 1 1 1 palkinto
8 000 mk (kahdeksantuhatta). Palkintolautakunta
voi lisäksi lunastaa kaksi työtä 5000 mk (viisitu
hatta) kumpikin. Palkinnoille haetaan verova
pautta.
Kilpailun tulosten ratkettua kilpailutulokset
asetetaan näytteille paikkaan, josta ilmoitetaan ke
vään 1990 aikana. Näyttelyn päätyttyä kilpailutyöt
on noudettava pois Killan toimistosta toukokuun

loppuun mennessä, jonka jälkeen ehdotukset tu
hotaan.
6. Lopullisen päätöksen teoksen tilaamisesta te
kee Killan hallitus, jolla on oikeus tilata toteutetta
va ehdotus minkä tahansa kilpailussa palkitun
luonnoksen pohjalta.
7. Kilpailuaika päättyy perjantaina 5.1.1990 klo
16.00, jolloin myös postitse lähetettyjen ehdotus
ten tulee olla perillä Helsinki 17 postitoimipaikas
vastaan
otetaan
sa.
Kilpailuehdotuksia
4.1.- 5.1.1990 klo 14.00-16.00 välisenä aikana
Killan toimistossa Rauhankatu 6 B 26, 00170 Hel
sinki.
8. Kilpailuohjelmia on saatavissa Suomen Taiteili
jaseuran toimistosta, Galleria Sculptorista ja Suo
men Taideakatemian koulusta niiden vastaavina
aukioloaikoina sekä Mitalitaiteen Killan toimistosta
(puh. maanantaisin 652 140 ja muina aikoina
418 586). Kilpailuohjelma julkaistaan Killan Mitali
Medaljen lehden numerossa 1/89. Kilpailun tulok
set julkaistaan saman lehden numerossa 1/90.
Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y.
Hallitus
Aimo Viitala
puheenjohtaja

likka Voionmaa
yleissihteeri
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Eila Hiltunen

VAI N VU OSITU HA N SIEN PE RI NTEESTÄ
V OI S YNT YÄ PE RI NTEENVA S TAI S TA
UUT TALU OVA A TAIDET TA .

Rautaruukki mitali
Ei ole sattuma, että Euroopan kuvataiteiden suu
rimmat nimet ovat kotoisin maista, joissa kulttuuri
on vaikuttanut kauimmin ja jotka sitäpaitsi ovat ol
leet arabikulttuurin ja Vähä-Aasian muitten mait
ten kanssa tiiviissä yhteydessä. Nuorien maiden
hengästyttävänä tavoitteena on luonnollisesti yrit
tää jotenkin kiriä kokoon tuota syvää puutoksen
aukkoa, mutta geeniperinnön luomiseen kulttuurin
alalla tarvitaan aikaa ja ... kulttuuria.
Henkilökohtainen tiedostamiseni siitä, että jota
kin puuttui, tapahtui jo lapsena outona kaipuuna.
Venäjän emigranttien asuttamassa kotikaupungis
sani Haminassa näet vaikutti Bysantti ortodoksis
ten kirkonmenojen ikoniensa ja musiikkinsa muo
dossa. Suitsukkeiden ja Patchoulin tuoksussa tulin
tietoiseksi suuremmasta loistokkuudesta, mysti
sestä elämyksestä. Suuremmasta taiteellisesta ko
kemisesta, johon arkisen asiallisen normaalit kuvi
ot eivät antaneet mahdollisuuksia. Olenkin ikään
kuin vieläkin matkalla kohti totaalisen visuaalisen
kokemuksen täyttämiä kulttuureita, joissa kuvan
veisto ja arkkitehtuuri antavat kuvallisia viestejä
niitä vastaanottavaksi syntyneelle mielelle kaiken
aikaa. ltämaiden rakkauden on oivallisesti ilmais
sut Ravelin Shererazade laulujen laulaja:
Saisinpa nähdä Damaskoksen ja Persian kaupungit
Saisinpa nähdä ihanat silkkiturbaanit ja
mustat kasvot
Saisinpa nähdä lemmekkäät tummat silmät
Saisinpa nähdä kauppiaan ovelan katseen
Saisinpa nähdä kerjäläiset ja kuningattaren,
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veren ja ruusut
Mutta mitalitaide, josta minun piti puhua on vii
leä ja akateeminen, ehkä jo sukupuuttoon tuomit
tu taiteenlaji, johon turhaan olen tahtonut siirtää
jotakin siitä hehkusta, joka on olemisen edellytys
minulle. Tänään suhtaudun teoksiini jo erittäin
kriittisesti ja vain harva niistä saa armon silmissä
ni. Kun aikanani kuulin toistettavan, että työtä ei
tule muovailla liian kauan, jotta idean raikkaus ei
kuihtuisi, olen nyt kääntynyt uskomaan, että vain
silloin kuin idean tuoreus ja toteutustavan huolelli
suus ovat sopusoinnussa voidaan puhua onnistu
neesta teoksesta. Muutama tunti lisäaikaa on pieni
uhri maailmankaikkeudelle, jotta ei tarvitsisi nähdä
kahtenasatana tai tuhantena kappaleena sitä koh
taa mitalissa, jossa taiteilija kyllästyi.
Yleensäkin mitali tai plaketti, jonka tarkoitus on
olla kertomus kunnioituksen kohteesta, on usein
tarina sen tekijästä. Tuo pieni esine paljastaa ikä
västi juuri tekijänsä mielikuvituksettomuuden, lu
keneisuudenpuutteen,
älykkyysosamäärän
ja
luonteen kaikki lonkerot, sille joka osaa sitä lukea.
Vastaavasti suurikin taiteilijuus ja taito saattaa jää
dä huomaamatta, koska mitalille sinänsä ei osata
antaa samaa arvoa kuin esimerkiksi pienoisveis
tokselle. Omintakeinen idea saattaa jäädä yleisöltä
ja kriitikoilta huomaamatta, mutta tulee kloonattu
na ja plagiointina esille toisessa plaketeissa ja mi
taleissa. Tämä valitettava ja erittäin yleinen tapa
hyödyntää toisen idea, on esimerkiksi taideteolli
suudessa niin jokapäiväistä ettei siitä edes tehdä
numeroa.

Mutta palaan niihin neljään tekemääni mitaliin,
jotka hyväksyn todella. Niistä kaksi ovat henkilö
plaketteja, nimittäin FARAH PAHLAV I ja INGMAR
BERGMAN. Toiset kaksi ovat Suomalainen Ooppe
ra ja teräkseen lyötetty Rautaruukki mitali. Henki
lömuotokuvissa olen pyrkinyt jonkinlaiseen hyp
noottiseen Mesmer vaikutelmaan, jonka alaiseksi,
hupsua kyllä, joudun itsekin. Sillä jos ryhdyn tui
jottamaan esimerkiksi Iranin Farahin kasvoja kuvit
telen, että silmät alkavat hehkua ja suu alkaa pu
hua. Ingmar Bergmanin kohdalla olen hieman pet
tynyt, sain tehdä plaketin filmi-instituutin minulle
näyttämän elokuvan ja lukuisten valokuvien poh
jalta. Ihailin Bergmanin neroutta, mutta en tavan
nut häntä koskaan ja määrätyt ilmeet, jotka välttä
mättä halusin ikuistaa, ovat vasta nyt saaneet seli
tyksensä luettuani hänen omaelämänkertansa...
enkä olekaan yhtä haltioitunut ihmisestä.
Oopperamitalissa olen pitänyt äärettömän tärkeä
nä, että pystyisin vangitsemaan pienelle ympyrä
pinnalle jotakin siitä maagisesta tunnelmasta, jon
ka ooppera, meidän liikuttavan pieni punaplyyshi
nen oopperamme, herättää katsojassa ja kuulijas
sa. Keksin ajatella valoja rampissa suunnattuina
esityksiin. Jotakin tarkoituksestani on jäljellä.
Rautaruukkimitalissa on teräksellä puheenvuo
ro, se on ensinnäkin teräkseen lyötetty, vaikea ja
maassamme uusi prosessi. Pohjana olen käyttänyt
kiehuvan teräsvaloksen ylikuohunutta ja pyöreäksi
jähmettynyttä osaa johon olen liittänyt masuunin.
Vuorineuvoksen "teräsmiehen" kasvot ovat pie
net työkenttänsä keskellä, mutta hyvin suomalai
set.
Tietysti voisin puhua monistakin mitaleistani,
joissa kaikissa tietenkin luulin yrittäväni parastani
täysissä sielun ja ruumiin voimissani. .. mutta eihän
minun tarvitse.

O N LY TRAD ITI O N S CREAT E
ANTITRAD I O NAL REVIVAL OF ART
Summary
The greatest names of pictorial art come from
countries with cultural traditions. Catching up
with old cultures requires time and culture. Mrs. Ei
la Hiltunen had close contacts with the Bysant,
which had a very deep influence on her art. Medal
art today is cool and academic, probably doomed
to die out, but fresh ideas and well-finished me
dals give pleasure even later. The pictures show
her favourite medals.
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Leena Passi

TAMPE REEN TAIDEMU SEO -PI RK A NMA A N
ALUETAIDEMU SEO SU OMEN MITALITAITEEN
KILL A N PE RU S K OK OEL M A N UU SI K OTI

Suomen Mitalitaiteen Kilta ry:n ja Tampereen taidemuseo - Pirkanmaan aluetaidemuse <:>n välisen ainai� 
telletussopimuksen julkistamistilaisuus 9.12.1988. Kuvassa vasemmalta Tampereen Ta1_de ��seon �sta
vien puheenjohtaja Tuulikki Martikainen, museonjohtaja Anneli l � monen ja Su? m_en M1tahta1teen Killan
puheenjohtaja Aimo Viitala. Tarkastelun kohteena on Toivo Jaatisen valettu mitali ST K vuodelta 1982.
Kuva Aamulehti, Markku A. Lehtinen.
Joulukuun 9 päivä 1988 julkistettiin Suomen Mita
litaiteen Killan ja Tampereen taidemuseon välinen
ainaistalletussopimus. Tampereen taidemuseo oli
esittänyt Suomen Mitalitaiteen Killalle, että ainais
tallettaisi laajan mitalikokoelmansa Taidemuseoon.
Sopimuksen mukaan taidemuseoon suunnitellaan
kokoelmalle pysyvä näyttelytila ja museo täyden
tää kokoelmaa vuosittain kuten kiltakin. Kumpikin
myös järjestää näyttelyitä ja tekee edelleen mitali
taidetta tunnetuksi niin kotimaassa kuin ulkomail
lakin monenlaisin toimintamuodoin. Lisäksi taide
museon normaaliin työhön kuuluu teosten - täs
sä tapauksessa Killan peruskokoelman - kortis
tointi normaalin museokäytännön mukaisesti. Kil
lan ja Tampereen taidemuseon välisessä sopimuk
sessa todetaan vielä: "Mikäli Taidemuseo koko
naan lopettaa mitalien näytteillepanon ja esittelyn,
mitalit palautetaan Killalle." ja "ainaistalletus vas
taa oikeusvaikutuksiltaan lahjoitusta, kuitenkin sil
lä erotuksella, että museolla on ikuinen, pysyvä
velvollisuus ilmoittaa ainaistallettaja kohteen luo
vuttajaksi." 2
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TAM PEREEN TAI DEMUSEO
Tampereen taideyhdistys perustettiin alkuvuodes
ta 1889. Yhdistys toimi mm. järjestäen näyttelyitä
ja arpajaisia, mutta vailla omia tiloja teoksille.
1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä kes
kusteltiin tiloista sekä yksityisesti että sanomaleh
tien palstoilla ja tavoitteena oli museorakennuksen
saaminen kaupunkiin. Vuoden 1927 kuluessa ha
vaittiin C.L. Engellin 1838 piirtämä kruunun vilja
makasiini sopivaksi rakennukseksi taidemuseolle.
Samana vuonna Tampereen Taideyhdistys r.y. sai
Valtioneuvostolta luvan ottaa viljamakasiini muse
okäyttöön. Arkkitehti Hilja Gestrin (1882-1963)
suunnitteli tilojen muuttamisen taiteelle sopivaksi
esittelypaikaksi 1929 ja korjaustöiden jälkeen ra
kennus vihittiin taidemuseoksi lokakuun ensim
mäisenä päivänä 1931 3 , jolloin Tampereesta tuli
Suomen neljäs taidemuseokaupunki. Tätä aiem
min taidemuseo oli ollut Helsingissä, Turussa ja
Viipurissa, jonne taidemuseo saatiin samana syk
synä kuin Tampereellekin. Vuonna 1939 museo
suljettiin ja teokset kuljetettiin maaseudulle sodan
vuoksi ja rakennus luovutettiin Punaisen Ristin
käyttöön 1939-1941. Tämän jälkeen rakennus oli
kansanhuollon käytössä vuoteen 1945, jolloin te
okset tuotiin takaisin taidemuseon tiloihin. •

Museorakennus peruskorjattiin 1959 5ja seu
raavan kerran rakennusta laajennettiin 1980-luvun
alussa. Työ valmistui 1984, jolloin museolla oli
käytössään uusi maan alle rakennettu lisäkerros.
Näyttelypinta-alan laajuudeksi tuli 1000 m 2 • 6 Tai
demuseon johtajina ovat toimineet Gabriel Eng
berg 1931-1948, Reino Viirilä 1948- 1968 ja An
neli Ilmonen 1968-. 7
Tampereen taidemuseo on toiminut itsenäisenä
vuoteen 1985, jolloin museo liitettiin kaupungin
alaisuuteen. Taidemuseon henkilökuntaan kuuluu
nykyisellään 27 työntekijää. Ajallisesti kokoelmat
painottuvat vuosisadan alkuun, mutta poikkeamia
on molempiin suuntiin. Erikseen voi mainita mm.
Viktor Janssonin veistosten kokoelman, Tove
Janssonin Muumikuvitukset alkuperäisinä ja Muu
mikuvaelmat, Tuulikki Pietilän koko grafiikan tuo
tannon, Emil Aaltosen säätiön kokoelman. Tampe
reen taidemuseosta on tullut maan ainoa taidemu
seo, jossa on huomattava mitalikokoelma.

selmus painottui moderniin mitalitaiteeseen, mut
ta myös vanhaa mitalitaidetta oli esillä niin, että
kävijä sai kokonaiskuvan suomalaisen mitalitai
teen vaiheista 1900-luvun alusta vuoteen 1988.
Mitaleihin tutustui noin 5500 henkeä. Näyttelyn
kokosi Leena Passi.
Suomen Mitalitaiteen Kilta oli jo 1970-luvulla
selvittänyt mahdollisia vaihtoehtoja yhä kasvavan
kokoelmansa saamiseksi asiantuntevaan hoitoon
jonkin museon tiloihin. Killan toimitilat olivat ah
taat, eikä mitaleita voitu pitää näytteillä. Killan ta
voite oli saada kokoelma esille yleisön nähtäville.
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Vuoden 1987 joulukuussa otettiin Tampereen
taidemuseosta yhteyttä Killan hallitukseen ja neu
vottelujen tuloksena syntyi lopulta ainaistalletus
sopimus, joka todennäköisesti tulee turvaamaan
yhteistyön jatkumisen tulevaisuudessakin.

N YKYTI LAN N E
MITALI EN T I E
TAMPEREEN TAI D EMUSEOON
Suomen Mitalitaiteen Kilta on ollut aina aktiivinen
yhdistys etenkin järjestämään näyttelyitä. Kilta on
toimintansa aikana koonnut seitsemänkymmentä
näyttelyä 8 , joista osa on ollut esillä muuallakin
kuin Helsingissä. Tällaisten mitalikatselmusten in
formatiivinen arvo on hyvä.
Killan täyttäessä kymmenen vuotta juhlanäytte
ly järjestettiin Tampereen taidemuseossa 14.3.6.4.1975, jolloin esillä oli yli 300 numeroa mitalei
ta. Kokoelma oli jaettu mitalitaiteeseen ennen
1950-lukua ja mitalitaiteeseen 1950 luvun jälkeen.
Omana ryhmänään olivat Killan siihen mennessä
tuottamat mitalit (24) ja Tampere-aiheiset mitalit.
Näyttelyä kävi katsomassa noin 3500 henkeä.
Näyttelyn komissaareina olivat Erkki Kannosto ja
Jouko Voionmaa. 9 Killan 10-vuotisjuhlallisuudet
ajoittuivat näyttelyn avajaisten yhteyteen. Juhla
hetken muistoksi Raimo Heino (1932) ja Toivo Jaa
tinen (1926) valmistivat mitalin Killan hallitus
15.3.1975. Hallitukseen kuuluivat tuolloin Edwin
Törmälä, Terho Sakki, Martti Salmi, Mikko Kallio,
Tapio Junno, Erkki Kannosto, Anneli Sipiläinen ja
Jouko Voionmaa. 10 Mitalin humoristisilta sivuilta
kuvastuu se innokkuuden ja vakavan puntaroimi
sen henki, jolla esim. mitalikilpailujen ehdotuksia
on Killassa arvioitu.
10-vuotisnäyttelyn vieraat ja isännät olivat ole
tettavasti tyytyväisiä alkaneeseen yhteistyöhön,
vaikka jatkoa seurasi vasta 13 vuoden kuluttua.
Tällöin Tampereen taidemuseo järjesti mitalinäyt
telyn, jonka pohjana olivat Killan peruskokoelman
teokset. Toisena järjestäjänä oli Kilta. Näyttelyssä
oli esillä yli 260 mitalia molemmin puolin 1 1 • Kat-

Ensimmäinen merkki yhteistyöstä on Tampereen
taidemuseossa parhaillaan 18.3.-18.5.1989 esillä
oleva Suomalaista mitalitaidetta-näyttely. Näytte
lyssä ovat Killan tuottamat niin vuosi- kuin muut
kin mitalit täydennettynä joillakin myöhemmin to
teutetuilla vuosimitalikilpailuehdotuksilla. Mitalei
ta on esillä 68 numeroa museon keskikerroksessa
yhdessä uudehkon grafiikan kanssa. Samalla ovat
esillä vuoden 1989 vuosimitalikilpailuun jätetyt
ehdotukset. Ensimmäistä kertaa Killan historiassa
vuosimitalikilpailun tulokset julkistettiin Helsingin
ulkopuolella 17.3. Tampereen taidemuseon näytte
lyn yhteydessä. Killan puheenjohtaja Aimo Viitala
jakoi voittajille palkinnot varainhoitaja Tuulikki Ha
kalan kanssa. Samalla oli myös valokuvanäyttelyn
Minne? lehdistötilaisuus.
Esillä oleva katsaus Suomen Mitalitaiteen tuo
tantoon sopii hyvin yhteen uusien vuosimitalikil
pailuehdotusten kanssa. Katsoja saa kuvan siitä,
mitä aikaisemmin on tehty ja samalla voi todeta,
minkälaisia töitä on ehdolla tällä hetkellä.
Ainaistalletuksen mukana museon mahdollisuu
det järjestää näyttelyitä korkeatasoisesta suoma
laisesta mitalitaiteesta ovat hyvät. Aikaisemmin
museon kokoelmiin on kuulunut joitakin yksittäisiä
mitaleita. Nyt museolla on suuntaviivat, joiden mu
kaan kokoelmaa on tarkoituksenmukaisinta täy
dentää. Tämä mainittakoon siksi, että Tampereen
taidemuseo ottaa vastaan lahjoituksena mitaleita,
mutta myös ostaa tasokkaita mitaleita kokoelman
täydennykseksi.
(jatkuu s. 22)
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SPQRRQNG OY

V. 1988 lyötyjä taidemitaleita

Tilaaja

Mitali
Himos/Jämsä 0 70
Jussi Kurikkala 0 70
YYA-sopimus 40 v 0 70

Hirvosen Taide-aitta
JK:n patsastoimikunta
Paasikivi-Seura

Taiteilija
Antti da Cudan
Antti da Cudan
Reijo Paavilainen

0 33
Finlandia 88 muistomitali 0 70

Pentti Rahikainen

Finlandia 88 näyttelymitali 0 50

Kauko Räsänen

Adam & Eva 0 60
Suomen Tiedeseura 150 V 0 80

Kauko Räsänen
Suomen Tiedeseura

Raha-automaattiyhd. 50 v 0 80 Raha-automaattiyhd.
Kansallinen Kokoomus 70 v 0 80 Kansallinen Kokoomus
Espoon musiikkiopisto 0 80
Kuusamon Kunta 0 75
Kalle Achte 0 75

Espoon Mus.opisto
Kuusamon kunta
HYKS Psyk.klin.

Kauko Räsänen
Kauko Räsänen
Kauko Räsänen
Kauko Räsänen
Kauko Räsänen
Terho Sakki
Terho Sakki

Lyöntimäärä
500 pronssi
400 pronssi
pronssi
hop. pronssi
kull. pronssi
hopea
kulta
700 pronssi
250 hop. pro.
35 hop. OX
30 hop. kull.
8 luokkaa
yht.n. 1000 kpl
200 pronssi
250 pronssi
25 hopea
2000 pronssi
200 pronssi
15 hopea
400 pronssi
300 pronssi
500 pronssi
1 hopea

Perinteet ja ammattitaito
sekä kokemus ja jatkuvuus
ovat Sporrongin
toiminnan
perustana
suomalaisen
mitali taiteen
hyväksi.
Paasikivi-Seura r.y:n
ja Suomi-Neuvosto
liitto-Seuran yhdessä lyöttämä juhlamitali
SPORRONG
"YYA-sopimus 40 vuotta 1988". Mitalin on
Kaupunkien talo
muotoillut kuvanveistäjä Reijo Paavilainen.
Toinen linja 14
Mitalin voi tilata valmistajalta, p uh. 90-773 13 44.
00530 HELSINKI

@

TAIDEMITALI JU S SI KU RIK K AL A S TA

( 1 91 2 - 1 9 51 )

Suomen hiihdon historian yksi voimahahmoista,
MM-voittaja ja hylkeenpyytäjä Jussi Kurikkala saa
näköispatsaan Kalajoelle. Patsaan veistää kuvan
veistäjä Antti de Cudan Viitasaarelta ja se paljaste
taan 13.8.1989. Da Cudan on muovaillut myös mi
talin, jota myydään patsashankkeen rahoittami
seksi (Vrt. ilmoitus).
Jussi Kurikkala, Sisu-Jussi, sai erityisen taisteli
jan maineen viestihiihdoistaan nostamalla mm.
Chamonixin rinteillä 1937 hiihdetyissä MM-kilpai
luissa Suomen kolmannella osuudella 1,16 minutin
tappioasemasta 12 sekunnin johtoon ohi Norjan.
Kurikkalan täydellistä hiihtouraa kuvaavat myös
Salpausselän ja Ounasvaaran kuninkuusmatkojen
voitot talvella 1944.

Kalajoen Kurikkalan kylästä ja urheiluseura
Junkkareista lähtenyt Jussi osallistui vielä v. 1948
Suomen edustajana Lontoon Olympia-maratonille
sijoittuen 13:ksi. Kurikkala kuoli v. 1951, haudattiin
lisvedelle.
Taiteilija da Cudan on kuvannut Kurikkalan sisua
hänen asentonsa ja katseensa kautta ja pyrkinyt
antamaan mahdollisimman veistoksellisen kuvan.
Mitalin kääntöpuolella on tyypillinen näkymä hyl
keistä Kalajoen merimaisemassa - menneiden su
kupolvien ajalta, hylkeet kun ovat tulleet yhä harvi
naisemmiksi saasteisessa nykymaailmassa. Taka
sivulla de Cudan on tavoitellut mahdollisimman
leppoista ja luonnollista tunnelmaa hetkenä, jolloin
niiden ei tarvitse pelätä ihmistä avaralla merellä,
kevätauringon sulattaessa lumen ja jään.

MAAILMANM ESTARI JUSSI KUR I K KALASTA TAI D EMITALI
Sopiva l ahja kerä i l ij ä l l e !
Kalajoelle
pystytettävää patsasta varten
lyödään 400 numeroitua taidemitalia kooltaan 70 mm,
10 mm, 286 g pronssiin, hinta 200 mk/kpl + postituskulut.
Mitalin on suunitellut taiteilija Antonio da Cudan Viitasaarelta ja
etuosaltaan mitali esittää Kurikkalaa sukset käsissä ja takaosal
taan hylkeitä jäärovakossa. Hallitsevana on ilta-aurinkomaisema
merellä. Mitali toimitetaan keräilijän tarpeet huomioiden
80 mm x 80 mm läpinäkyvässä sametti
alustaisessa kotelossa.

TILAUSKO RTTI
Mitalin toimittaa:
Kalajoen Taide ja Kuva
Kalajoentie 3, PL 63
85101 KALAJOK I
Puh.tilaukset: 983/603 93

Tilaan Jussi Kurikkala mitalia
Tilaajan tiedot:

_

_

kpl a 200 mk + postikulut

(postiennakolla)

Nimi: ________________________
Osoite: _____________

______

____

Puhelin: _____________

__________
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Tuukka Ta lvio

P ORT HA N JA MITALITAIDE
Marraskuun 9. päivänä tulee kuluneeksi 250 vuot
ta Henrik Gabriel Porthanin (1739-1804) synty
mästä. Kuten toisaalla tässä lehdessä kerrotaan,
lyöttää Pohjalainen Valtuuskunta merkkipäivän
johdosta mitalin.
Porthanista on jo ennestään useita mitaleita. Bo
reaalinen osakunta lyötti ensimmäisen vuonna
1799, ja seuraavat teetti Ruotsin akatemia 1839,
Suomen N umismaattinen yhdistys 1930, Pohjalai
nen osakunta 1939 ja Suomen Kulttuurirahasto
1986. Lisäksi on mainittava J. C. Hanemanin jetoni
Porthanin patsaan paljastusjuhlaan 1864 sekä
Pohjalaisen osakunnan ansiomitali (1949), jossa
Porthan on kuvattuna yhdessä Chydeniuksen,
Snellmanin, Runebergin ja Yrjö-Koskisen kanssa.
Kaikilla näillä mitaleilla on haluttu kunnioittaa
Porthanin merkittävää ja monipuolista elämäntyö
tä. Numismaattinen yhdistys muisti häntä myös
Turun akatemian raha- ja mitalikokoelman hoitaja
na, ja yhdistyksen puheenjohtaja Hjalmar Tallqvist
julkaisi samaan aikaan mitalin lyömisen kanssa ar
tikkelin "Porthan som numismatiker" (Finsk
Tidskrift 1930, s. 229-239). Tallqvist oli innokas
mitalien keräilijä, ja hän olisi varmasti mielellään
kirjoittanut enemmän Porthanin suhteesta mitali
taiteeseen, mikäli hänen käytettävissään ollut läh
demateriaali olisi tämän sallinut.
Nykyään tiedämme asiasta enemmän, ja tästä
saamme kiittää Eero Matinollin toimittamaan Port
hanin koottujen teosten kolmanteen osaan sisälty
viä luentomuistiinpanoja (Opera omnia 1 1 1, Turku
1966, s. 148-157, 274-289). Kysymyksessä
ovat vuosina 1796 ja 1801 pidetyt antiikin arkeolo
giaa ja taidetta käsittelevät luennot, joilla Porthan
käsitteli myös numismatiikkaa. Puhuessaan antii
kin rahoista hän käytti tilaisuutta hyväkseen kom
mentoidakseen oman aikansa mitalitaidetta, joka
pyrki jäljittelemään antiikkia. Seuraava sitaatti on
tunnetun yliopistomiehen, silloisen ylioppilaan
Fredrik Wilhelm Pippingin muistiinpanoista. Luki
jan on otettava huomioon, että teksti on käännös
luentoreferaatista, jossa ei ole pyritty kieliopillises
ti korrektiin esitykseen.
" Rahatieteen hyöty on kahdenlainen: ensiksi on
taiteellinen hyöty, joka perustuu siihen, että voim
me arvioida mikä rahoissa on kaunista, esim. tun
nuskuvat jne. eli niin sanotusti mitalitaide. Tämä
oli... korkeimmillaan roomalisilla, ja roomalaiset ja
kreikkalaiset ovat ne mestarit, joita me siinä seu
raamme. Rahan valmistamiseen tarvitaan kaksi
henkilöä, kaivertaja ja se, joka keksii maton tai
20

Henrik Gabriel Porthan, Turun akatemian kaunopu
heisuuden professori, kuninkaallinen kanslianeu
vos ja Pohjan Tähden Ritarikunnan ritari. J. B. Bern
desin gravyyrin mallina on ollut 1799 lyöty ensim
mäinen Porthan-mitali.
päällekirjoituksen sekä kuvan eli kuten sanotaan
deviisin ja embleemin. Idea on, että kuva on allego
rinen figuuri, johon motto liittyy. -Näiden keksi
miseen vaaditaan erityistä taitoa, joka oikeastaan
kuuluu kirjallisuuden alaan. Kuvan pitää olla ikään
kuin arvoitus, joka on arvattava, mutta se ei saa ol
la liian selvä (platt), ja sen tulee olla tosi sekä fyysi
sessä että sitä vastaavassa moraalisessa merki
tyksessä. -Roomalaiset eivät pyrkineet rahois
saan tällaiseen kekseliäisyyteen, vaan he käyttivät
pelkästään yksinkertaista kuvaesitystä, sillä hei
dän rahataiteellaan ei ollut kirjallisia päämääriä.
Sen tarkoitus oli säilyttää tapahtumien muisto; ja
meidän pyrkimyksemme nokkeluuteen johtaa
usein siihen, että tulos on vähemmän totuudelli
nen."
Latinistina Porthan suhtautui mitaleihin melko
kirjallisesti. Hän piti latinaa yleensäkin mitaleihin
parhaiten soveltuvana kielenä, sillä se on ytimekäs
eikä uusien kielten tapaan enää muutu. (Jälkim
mäistä seikkaa havainnoillistaa hyvin Porthanin
oman ajan oikeinkirjoituksen vertaaminen nyky
ruotsiin! ) Varsin radikaalina voi pitää hänen mielipi
dettään, jonka mukaan noihin aikoihin erittäin suo
sittu roomalaisten runoilijoiden siteeraaminen mi
taleissa osoitti huonoa makua (en falsk smak).

Mitalien kuvataiteellisesta puolesta Porthan
näyttää puhuneen vähemmän, mutta hänen ilmei
nen ihailunsa H edlingeriä kohtaan osoittaa, ettei
syynä ole voinut olle kiinnostuksen puute. Pippin
gin muistiinpanoissa viitataan tässä kohdin Abra
ham Sahlstedtin teokseen "om sinnebildskonsten
med en samling af sinnebilder och deras uttyd
ning" (1758 ).
Porthan osallistui itse kolmen mitalin suunnitte
luun. Vasta perustetun Suomen talousseuran ryh
tyessä vuonna 1 799 teettämään palkintomitalia
hän oli yhteydessä tunnettuun mitalialan auktori
teettiin Carl Birger Rutströmiin (1758 - 1826 ), jo
hon hän oletettavasti oli tutustunut Rutströmin ol
lessa aikaisemmin 1790-luvulla kasvitieteen de
monstraattorina Turussa. Mitaliin tuli lopulta yksin
kertainen seppelesommitelma, mutta jotkut Rutst
römin ehdotukset olivat ikonografisesti hyvinkin
kehiteltyjä ja niihin sisältyi erilaisia Vergilius-sitaat
teja. Rutströmin kirjeet Porthanille ovat H elsingin
yliopiston kirjastossa.
Vuonna 180 1 Talousseura lyötti Porthanin aloit
teesta mitalin asessori Gabriel Ahlmanista. Tätä
mitalia varten Porthan teki itse suunnitelman, josta
hän neuvotteli Rutströmin kanssa. Vitterhetsaka
demien, jonka hyväksi mitaliasiat oli alistettava,
muutti sittemmin jonkin verran Porthanin suunni
telmaa. (Talousseuran mitaleita koskevat paperit
ovat seuran arkistossa Åbo Akademin kirjastossa.)

Turun akatemia tilasi vuonna 1802 mitalin uuden
rakennuksensa peruskiven muuraustilaisuuteen.
Mitalin etusivua varten lainattiin Upsalan yliopis
tolta valmis meisti; takasivulle tuli pelkkä latinan
kielinen inskriptio.Koska Portha n oli sekä Rooman
kirjallisuuden (kaunopuheisuuden) professori että
akatemian numismaattisen kokoelman johtaja, on
selvää, että hänellä oli enemmän tai vähemmän
keskeinen osuus myös tämän mitalin toteuttami
sessa.
On aivan ilmeistä, että Porthan oli R uotsin vallan
ajan huomattavin mitalien tuntija maassamme.Tu
run akatemian mitalikokoelma kasvoi hänen hoi
dossaa n niin ratkaisevasti, että häntä voidaan pi
tää sen tosiasiallisena perustajana. T ämä kokoel
ma siirtyi sittemmin yliopiston mukana Helsinkiin,
ja se muodostaa nyt kansallismuseossa olevan
maamme mitalien peruskokoelman ytimen. Ei liene
liioiteltua sanoa, että Porthan oli paitsi " Suomen
historian isä" myös Suomen numismatiikan isä.

PORTHAN AN D T H E ART O F MEDAL
Summary
H.G. Porthan was born 250 years ago, a professor
and a medal expert of his time. Four medals have
been struck on him and the fifth will come out this
year.

UU SI P ORT HA N-MITALI
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Marraskuun 9. päivänä 1989 tulee kuluneeksi 250
vuotta Henrik Gabriel Porthanin syntymästä ja 150
vuotta ensimmäisestä Porthan-juhlasta. Pohjalais
ten osakuntien (EPO, V N, PPO) yhteiselin Pohjalai
nen Valtuuskunta järjestää Porthan-juhlia vuosit
tain ja aina 50 vuoden välein tavallista juhlavam
min menoin, kuten jälleen tänä vuonna.
H. G. Porthan syntyi 9.1 1 .1739 Viitasaarella. Hän
tuli 15-vuotiaana ylioppilaaksi Turkuun ja valmistui
1760 filosofian maisteriksi. Hänet nimitettiin 1777
kaunopuheisuuden professoriksi. Hänen tutkimuk
sensa kohdistuivat kotimaan aiheisiin. Historian
tutkimuksistaan hän sai kunnianimen "Suomen
historian isä". Porthanin väitöskirja käsitteli kan
sanrunoutta. Hän oli kiinnostunut lukuisista eri
aloista, myös taloudellisista ja yhteiskunnallisista
kysymyksistä. Porthanin ansiosta perustettiin
Suomen ensimmäinen sanomalehti 1771. Hän ke
hitti Turun akatemian tieteellisen kirjaston mahdol
lisimman täydelliseksi. Monipuolisesti lahjakkaana
opettajana Porthanin vaikutus opiskelevaan nuori
soon oli suuri. Hän toimi useita vuosia pohjalaisten

kuraattorina ja vuodesta 1779 heidän sekä Bore
aalisen osakunnan inspehtorina.
Juhlistaakseen alussa mainittujen tapahtumien
viettoa sekä kunnioittaakseen Porthanin mittavaa
elämäntyötä opettajana, tutkijana ja aikansa moni
puolisena vaikuttajana Pohjalainen valtuuskunta
on päättänyt lyöttää Porthanin mitalin. Sen tekee
kuvanveistäjä, professori Terho Säkki ja mitalin lyö
Kultateollisuus Oy. Mitalin lyöntimäärä on 300 kpl,
mutta ennakkotilauksista riippuen määrää voidaan
lisätä.
Porthanin mitalin ennakkotilaukset pyydetään
tekemään 31.5.1989 mennessä maksamalla sa
malla 200 mk/kpl Pohjalaisen Valtuuskunnan tilille
KOP-Hki-Kaivokatu 127150-609072. Mitalit toimi
tetaan ennakkotilaajille kuluitta marraskuussa
1989.
Mitalitoimikunnan puolesta
Martti Salmi
puheenjohtaja

(jatkoa s. 1 7)
LÄHTEET JA KIRJALLISUUTTA

VIITTEET:

Suomen Mitalitaiteen Killan arkisto, Helsinki.
Tampereen taidemuseo - Pirkanmaan aluetaide
museon arkisto, Tampere.
Suullisia tietoja antanut Jouko Voionmaa, Helsinki.
Painetut lähteet:
Mitali-10. Suomen Mitalitaiteen Kilta. Helsinki
1975
Suomalaista mitalitaidetta. Tampereen taidemuse
on julkaisuja XXV. Tampere 1988.
Tampereen taidemuseo 50 vuotta - Tampereen
Taideyhdistys r.y. ja tamperelaista kulttuurielämää.
Tampere 1984. Seuraavat artikkelit: Immonen An
neli, 1984. "Tampereen Taideyhdistys r.y. ja Tam
pereen taidemuseo 1 920-1984. llveskoski Antti,
1984. "Tampereen taidemuseon peruskorjaus ja
laajennus". Kivinen Paula, 1984. "Arkkitehti Hilja
Gestrin (1882-1963)". Rantanen Ttuula, 1984.
"Konstföreningen i Tammerfors - Tampereen Tai
deyhdistys 1898 - 1919".

1. Tampereen taidemuseo - Pirkanmaan aluetaidemuseon pöytäkirja 24.8.1988 § 125.
2. lbid.
3. Rantanen 1984, 1 4-18.
4. Immonen 1984, 28-42.
5. lbid.
6. llveskoski 1984, 1 47-150.
7. Liite 11, 211. Teoksessa Tampereen taidemuseo
50 vuotta - Tampereen Taideyhdistys r.y. ja
tamperelaista kulttuurielämää, 1984.
8. Suomen Mitalitaiteen Killan arkisto, työvalio
kunta 1965-.
10. Suomen Mitalitaiteen Killan arkisto, hallitus
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9. Mitali-10, 1975. Näyttelyluettelo.
1 1 . Suomalaista mitalitaidetta, 1988. Tampereen
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12. Jouko Voionmaan tiedonanto 17.9.1980.

TAMPERE ART MUSEUM
A N EW H OME FOR T H E
COLLECT I O N O F MEDALS
Summary
Mrs. Leena Passi discusses the history of the Art
Museum, founded in 1889. The medal collection
of FAMS was deposited in the museum last De
cember so that medals could be properly exhibited
for the general pu blic.
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K AKSI VILL A L ANTE- AIHEISTA MITALI A
l n stitutum Romanum Finlandiae
-säätiön mitali ( 5 5 m m )
Suomen Rooman Instituutin mitali, jonka aiheena
on Villa Lanten arvokas ja perinteikäs kulttuurimil
jöö Roomassa, on säätiön 50-vuotisjuhlan kunni
aksi lyöty mitali, jonka on muovaillut mitalitaiteilija
Raimo Heino. M italia on tehty 34 hopeista ja 1 50
pronssista kappaletta, joita tullaan jakamaan sää
tiön päätöksen mukaan vain erittäin a nsioituneille
ja ansioituneille yksityishenkilöille ja järjestöille.

Villa Lante-mitali ( 80 m m )
Anja J uurikkala n muovailema Villa Lante-mitali on
vapaa valettu m itali jota on tehty 20 kappaletta.
M italin etusivu esittää panoraaman Villa Lanten ra
kennuksesta monine pienine yksityiskohtineen.
M italin takasivu (lehtemme kansikuva) kaksikas
voista lanus-jumalaa, Villa Lanten symbolia.
Etusivun teksti on yksi nkertainen aiheen esitte
levä "Villa Lante al Gianicolo", takasivun teksti on
symbolinen " Roma ante oculos" ( Rooma silmien
edessä) ja kertoo Vi lla Lanten tehtävästä kulttuurin
välittäjänä.

Mitalin etusivulla on kuvattuna säätiön tyylitelty
perustamislaatta. Takasivun legenda " Fenestra
Finnorum in urbem et orbem" on symbolinen: aja
tus suomala isten kulttuuri-ikkunasta, henkireiäs
tä, Rooman (Urbs) ja sitä kautta koko maan piirin
(orbis) sopii hyvin kuvaamaan lnstitutum Romanu
min keskeistä tehtävää siltojen luojana ja ylläpitä
jänä antiikin ja nykypäivän välillä. Onhan Villa Lan
te keskus, jossa mm. monet suomalaiset taiteilijat,
tutkijat, opettajat ja harrastajat ovat saaneet pe
rehtyä antiikin maailmaan.

Taiteilijan alku peräinen tarkoitus oli muovailla
mitali, jonka hän voisi antaa Villa Lanten kokoel
miin, jossa on monia muitakin taidelahjoituksia.
Taiteilijan mukaan mitalin muovailu oli suuritöinen:
rakennus ei näy mistään suunnasta kokonaisuu
dessaan, vaan se oli kuvattava yksityiskohtaisesti
tutkimalla. Ta kasivun lanus-jumalalle on antanut
aihen Capitoliumin museon kokoelmat. Mitali
muovailtiin paikan päällä vahaan, jotta kaikki yksi
tyiskohdat olisi saatu esille. Mitalin on valanut Toi
vo Jaatinen ja se on ostettu Killan kokoelmiin yh
dessä Juu rikkalan Villa Lanten amanuenssi Simo
Örmää esittävän mitalin kanssa.

23

KILL A N T OIMI NTA A
KI LLAN VAALI KO KOUS
Killan vaalikokous pidettiin 10.11.1989 klo 18.00 al
kaen Säästöpankkien Keskusosakepankin SKOP:in
pääkonttorin tiloissa Helsingissä. Tilaisuudessa
valittiin Killan hallituksen uudet jäsenet viimeistä
kertaa vanhojen sääntöjen mukaan: Raimo Heino
ja Kerppo K. Kankaanranta valittiin kolmeksi vuo
deksi, Heikki Häiväoja ja Terho Sakki Suomen Ku
vanveistäjäliiton ehdottamiksi yksivuotisiksi jäse
niksi. Killan vuoden 1989 hallitus on siis sama kuin
ennen; vain yksi vuotiset jäsenet vaihtuivat.
Kokous hyväksyi lisäksi hallituksen ja Tampe
reen taidemuseon - Pirkanmaan aluetaidemuse
on tekemän sopimuksen Killan peruskokoelmien
ainaistallettamiseksi Tampereen taidemuseoon ja
vahvisti hallituksen esityksestä FIDEM:in Helsin
gissä 1990 pidettävän kongressin organisaation.
Fil.lis. Leena Passi sai Killalta 5.000 markan suurui
sen stipendin ansioistaan mitalitaiteen tutkijana.
liian isäntänä oli pankin numismaatikko Hannu
Männistö, joka piti mielenkiintoisen diakuvaesityk
sen SKOP:in upeista Kreikan rahojen kokoelmista.
Kokousväki tutustui rahoihin esityksen jälkeen.
FIDEM:in puheenjohtajan Lars 0. Lagerqvistin

Kuva Jetta Tschokkinen
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FIDEM-historiikki tenhosi kuulijoita huumorillaan ja
ajankohtaisuudellaan. liian päätteeksi SKOP tarjosi
kokousväelle maukkaan iltapalan.

LO HJAN NÄYTTE LY 9.1 1 . - 4.1 2 .1 9 8 8
Killan näyttelyvuosi 1988 päättyi Lohjan Museos
sa pidettyyn mitalinäyttelyyn, jossa oli 11 etelä
suomalaisen taiteilijan 101 valettua ja lyötyä työtä
esillä. Näyttelytilassa esiteltiin kävijälle myös mita
litaidettamme esittelevä diasarja ja kerrottiin kuvin
ja näyttein kuinka mitali valetaan ja lyödään. Ava
jaistilaisuudessa 9.11. Heikki Häiväoja kertoi mitali
taiteestaan.
Länsi Uusimaa-lehti analysoi näyttelyä: " mitali
on pienimuotoinen taideluoma, joka vaatii sekä te
kijältään että katselijaltaan paneutumista. Mitalilla
on vähintään kahdet kasvot..." Lehdessä todetaan
edelleen, että mitali on kolmiulotteinen monu
mentti pienoiskoossa ja että kaikista taiteenlajeis
ta eniten se vetoaa ihmisen kosketusaistiin. Kauko
Räsästä lainaten: "Mitali on luotu hipelöitäväksi."
Lehden artikkelissa mietitään myös mitalin ja pie
noisveistoksen välistä eroa sekä esitellään lyhyesti
Mitalitaiteen Kilta.

A JA NK OHTAIS TA
HVITTRÄSK KESÄ LLÄ 1 9 8 9

PRESI D E NTTI RI STO RYTI-MITALI

Kesäkuun toisella viikolla avataan Hvitträskin pää
rakennuksessa Heikki Häiväojan laajaa tuotantoa
esittelevä näyttely. Näyttelystä ilmoitetaan lähem
min jäsenkirjeellä.

Presidentti Risto Rytin syntymästä tuli 3.2.1989
kuluneeksi 100 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi tä
tä Killan presidenttisarjan mitalia myydään erik
seen tai osana yhdeksän mitalin sarjaa kauniilla
puualustalla. Mitalin hinta on jäsenille pronssisena
150 mk ja hopeisena 1300 mk. Koko sarjan jäsen
hinta on pronssisena 1450 mk.

UUSIA M ITALEITA
Raha-automaattiyhdistys (RAY) on 50-vuotis
juhlansa kunniaksi lyöttänyt mitalin "Pajatso ja
kansanterveys", jonka on suunnitellut Kauko Räsä
nen. Mitali on pronssinen (halk. 80 mm) ja kuvaa
RAY:n kaksitahoista toimintaa: mitalin etupuolella
on kuvattu niitä erilaisia kohteita, joihin RAY:n
avustuksia jaetaan, lasten, vammaisten ja vanhus
ten auttamiseksi. Mitalin kääntöpuolella oleva pa
jatsonpelaaja puolestaan ilmentää rahojenkerty
miskanavia.
Mitalitaiteen Kilta kiittää RAY:tä saamistaan lah
jamitaleista. Mitaleista saa lisätietoa RAY:n tiedo
tuksesta, puh. 90-437 01.
Räsäsen muovailemasta Espoon musiikkiopis
ton mitalista saa lisätietoja, puh. 90-460 008.
Räsäsen Rakennuskunta Haka-mitalista antaa lisä
tietoja yhtiön tiedotus, puh. vaihde 77051.

O STA M ITALI
Aimo Tukiaisen muovailemaa pronssista Miina Sil
lanpää-mitalia (hinta 200 mk) ja Leila Hietalan
muovailemaa pronssista Martta Salmela-Järvi
nen-mitalia (hinta 150 mk) voi tilata Ensi- ja turva
kotien liitto r.y:stä, Museokatu 24 A 4, 00100 Hel
sinki, puh. 90-409 7 10.

M ITALI PÖ RSSI LLE H O I TAJA
Mitalipörssille etsitään hoitajaa mieluiten Killan jä
senkunnan piiristä. Hoitajan toimenkuvasta saa lä
hempiä tietoja yleissihteeriltä, puh. 418 586 (iltai
sin).
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Kultakeskus Oy

MITALI JOTA LYÖTIIN K AKSI K APPALETTA
Mitaleiden joukkoon mahtuu erikoisuuksia. Eräs
tallainen on Kultakeskuksen valmistama Sibelius
mitali, jota lyötiin ainoastaan kaksi kappaletta.
Suomen Kulttuurirahasto tilasi Sibelius-mitalin
vuonna 1950 Kultakeskukselta. Tällä toimenpiteel
lä se halusi antaa suomalaisen panoksen kansain
väliseen kulttuurielämään; olihan meillä säveltäjä,
joka jo tuolloin nautti suurta arvostusta kaikkialla
maailmassa.
Mitalin suunnitteli professori Wäinö Aaltonen. Sen
toiselle puolelle on kuvattu Jean Sibeliuksen profii
li ja toiselle puolelle nuoren miehen pää ja käsi, jo
ka pitelee huilua. Mitali on lyöty Outokummun lah
joittamasta kullasta, jonka pitoisuus on 999% ,
ja se painaa 500 grammaa. Mitalia varten suunni
teltiin myös kotelo visakoivusta. Kotelon kanteen on
upotettu Suomen Kulttuurirahaston hopeinen tam
mi-symboli.
Suomen Kulttuurirahasto asetti mitalilleen tar
kat määräykset, joita myös valmistajan oli nouda
tettava. Kultakeskus ei esimerkiksi saanut valmis
taa omaan käyttöönsä mallimitalia, vaan mallikap
paleen oli oltava ontto jäljennös.
Ensimmäinen mitali ojennettiin 8.12.1950 itsel
leen Jean Sibeliukselle hänen täyttäessään 85
vuotta. Mitali oli tarkoitus lahjoittaa joka viides
vuosi säveltäjälle, joka on osoittanut työssään eri
tyistä lahjakkuutta ja suuria tulevaisuuden lupauk
sia. Arvokas mitali sai myönteistä kansainvälistä
huomiota heti ensimmäisen kappaleen luovutuk-

sen yhteydessä.
Viisi vuotta myöhemmin Sibelius-mitali ojennet
tiin venäläissyntyiselle säveltäjälle Igor Stravins
kylle. Monen aikalaisensa tavoin Stravinsky halusi
olla mukana helpottamassa hädänalaisten asemaa
ja lahjoitti mitalinsa hyväntekeväisyys tarkoituk
siin. Mitali edustikin painonsa ja raaka-aineensa
puolesta melkoista rahasummaa. Suurten ponnis
telujen jälkeen Suomen Kulttuurirahasto pääsi mi
talin jäljille Texasissa ja osti sen takaisin vuonna
1961.
Stravinskyn tapaus sekä Wihuri-säätiön vuonna
1953 perustama kansainvälinen Sibelius-palkinto
saivat aikaan sen, että Suomen Kulttuurirahasto
päätti lakkauttaa Sibelius-mitalin kokonaan. Tätä
arvokasta, ainutlaatuista mitalia ehdittiin siis lyödä
vain kaksi kappaletta; toinen on Suomen Kulttuuri
rahaston hallussa ja toinen Sibeliuksen suvulla. Si
belius-mitali jäi siten todelliseksi harvinaisuudeksi
mitalien joukkoon.
P.S. (toim.) Ylläkerrotun mielenkiintoa lisää se, et
tä saamiemme tietojen mukaan Si belius-mitalista
tunnetaan muutamia galvanoplastisia jäljennöksiä
sekä Wäinö Aaltosen 1950-luvulla Ruotsiin lahjoit
tama 1-puolinen pronssiin valettu, viherpatinoitu
kappale. Lisäksi Suomen Kulttuurirahasto on myö
hemmin teettänyt mitalin etusivusta porsliinisia
seinäreliefejä (halk. 225 mm).

"'
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Pyhäkoulu 100-v
Kurkijoki mitali
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Heikki Häiväoja
Mauno Kivioja
Reijo Paavilainen
Reijo Paavilainen
Raimo Heino
Toivo Jaatinen
Toivo Jaatinen
Tapio Junno

Toivo Jaatinen
Bo Auren
Bo Auren
Raimo Heino

Suomi-Seura ry
Pirkkalan kunta
Jaakko Ilkan jälkeläisten Sukuseura
Suomen Pyhäk.yhd.
Kurki-Säätiö
Kurki-Säätiö
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synnytys ja naisten
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Oy Veho Ab
Oy Veho Ab
Sisäasiainministeriö

Leo Ääri

MITALI A ATAMILLE JA EEVALLE
Maailman ensimmäiset ihmiset, Aatami ja Eeva,
ovat myös saaneet oman muistomitalinsa, sillä
professori Kauko Räsänen on omistanut juuri heille
uusimman vapaan mitalinsa. Tämä on nyt neljäs
omakustanteinen, lyöty mitali.
Pronssiin lyöty mitali on halkaisijaltaan 60 mm ja
lyöntimäärä on 50 kpl.
Ihminen on aina ollut keskeinen Räsäsen mita
leissa. lhmisluon11on avut ja heikkoudet ovat ku
vautuneet monesta näkökulmasta hänen teoksis
saan, varsinkin ihmisen suhde luontoon, koko sii
hen maahan jonka me olemme saaneet, on ollut
tärkeä ja huolen aihe hänen tuotannossaan.
Siksi on luonnollista, että Räsänen on palannut
kaiken alkulähteille, ja siihen josta tämä kaikki al
koi. Syntiinlankeemus on jo tapahtunut ja Aatami
ja hänen puolisonsa Eeva ovat huomanneet ole
vansa alasti. Kun mitalia pitelee hyppysissään, voi
joku tuntea myös hieman katkeruutta siitä, ettei
Aatami potkinut omenia hiiteen, jos hän olisi sen

päättäväisesti tehnyt, olisi meillä nyt kaikki paljon
paremmin.
Itse Luojan silmät ja korvat tarkkaavat Aatamia
ja Eevaa, jotka langenneina eivät kuitenkaan kestä
Luojansa katsetta. Erikoisesti Eeva on äärimmäi
sen hämillään, ja Aatamikin on joutunut alistunee
na toteamaan tapahtuneen.
Räsänen on ottanut mukaan myös muita luomis
kertomuksen keskeisiä elementtejä. Paholainen,
joka käärmeen °hahmossa ensin houkutteli Eevan
tekemään sitä mikä oli kiellettyä, on myös kuvassa
mukana. Samoin hyvän ja pahan tiedon puu on
edelleen taustalla houkuttelevana. Teksti on rajoit
tunut kahteen sanaan, Eva ja Adam, mutta ehkä
niihin sisältyykin riittävästi koko ihmissukumme
olemuksesta.
Kokonaisuutena tämä syntiinlankeemus-mitali
on nerokas oivallus. Se on tyypillinen vapaa mitali,
kuka muu voisikaan olla sen taustalla kuin taiteilija
itse ja yksin.

Kauko Räsäsen uusimman vapaan mitalin sanoman ymmärtää paremmin, kun lukee vielä kerran kerto
muksen syntiin lankeemuksesta.
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Allan Ylinen

AIM O TUKIAI SEN LINNUT
ELI K ERÄI LIJÄN Y KSITY I SAJATTELUA

Parikymmentä vuotta sitten oli Kansallismuseossa
mitalinäyttely, jonka mitalit oli valittu aiheittensa ja
erilaisten detaljien perusteella: luonnontutkijoita,
kirjailijoita, laiva mitalissa, käsi mitalissa, eläin mi
talissa, muutamia otsikoita mainitakseni.
Omalta kannaltani näyttely osui parhaaseen
mahdolliseen aikaan, kiinnostukseni mitaleihin oli
vielä tuoretta ja näyttely avasi kertaheitolla mo
nenlaisia ulottuvuuksia ja näkemyksiä.
Mitali on toki yksi ja jakamaton kokonaisuus. Ai
heensa, aikansa ja tekijänsä summa. Mitalin irrot
taminen lähtökohdastaan ja lajittelu jonkin yksi
tyispiirteen mukaan on tietenkin ristiriidassa sekä
lyöttäjän että taiteilijan tavoitteiden kanssa.
Mutta kuitenkin, kaikitenkin, sallittakoon tämä
kin leikki. Keräilijä voi kokoelmansa kanssa harras
taa suurta palapeliä, rakennella erilaisia kokonai
suuksia omien mieltymystensä ja kulloistenkin tar
peittensa mukaan. Mitaliin tulee näin yksi ulottu
vuus lisää, siitä tulee osa jostakin suuremmasta,
sen tuottama mielihyvä ikäänkuin kertautuu, ja mi
kä parasta, mitali ei kuitenkaan menetä mitään it
sestään.
Mitalin takasivun aiheet ja symboliikka askarrut
tavat taiteilijaa varmasti enemmän kuin muotoku
va. Ammattinsa osaava veistäjä saa kyllä kasvoi
hin näköisyyttä, luonnettakin. Takasivun sommit
telu ei sen sijaan ole itsestään selvää, vaikka val
miin tuotteen nähdessään niin luulisi. Mitalihan on
useinmiten tilaustyötä, tilaajalla on toivomuksen
sa, jopa vaatimuksensa siitä mitä takasivulle olisi
pantava. Taiteilijan on sitten suodatettava nämä
toivomukset, tehtävä niistä mitalitaidetta. Taiteili-

jan akuutti tai krooninen rahantarve voi aiheuttaa,
että tilaajan ehdotukset toteutetaan sellaisinaan.
Toinen, eikä ehkä sekään paras vaihtoehto on,
että taiteilija saa täysin vapaat kädet. Silloin saat
taa mitalin takasivu etääntyä turhan kauas koh
teestaan, ilmentää vain ja yksinomaan taiteilijaa it
seään. Ojasta allikkoonko? Ehkäpä niinkin, mutta
kuitenkin jälkimmäisessä tapauksessa tulos var
maan tyydyttää silmää ja kättä paremmin kuin
edellisessä.
Mitalitaiteen tavoitteiden ja olemuksen kannalta
paras on kultainen keskitie, taiteilija kunnioittaa
annettua tehtävää ja tekee sen hyvin, puhaltaa sa
veen elävän hengen, ollen kuitenkin itse taka
alalla.
Lienee aika solmia tämän jutun langat. Edessäni
on neljä Aimo Tukiaisen muovailemaa mitalia, yh
teisenä tekijänään linnut. "Lintu mitalissa" tiivis
tyy lukijan helpotukseksi vain näihin neljään.
Ensimmäinen on mitali kuvanveistäjä Gerda
Qvististä, vuodelta 1972. Mitalintekijän mitali ku
vanveistäjästä. Muotokuva on tehty valokuvan
mukaan, Qvisthän kuoli jo 1957. Takasivulla on jo
harvinainen legenda: ARTE MEDAL LORUM PAT RI
AM IL LUST RAVIT. Lintuja, pitkäkaulaisia, käyrä
nokkaisia raadonsyöjiä, nokassaan muovailupui
kot. Lisäksi suoranokkaisia linnunpäitä. Tunnustan,
että mitalin takasivu herätti aikanaan minussa se
kavia tunteita, en pitänyt siitä. Kysyinkin mitalia ti
latessani lintujen merkitystä, saamatta vastausta.
No, taiteilijaltahan sitä olisi pitänyt kysyä, mutta
rohkeuteni ei silloin vielä yltänyt siihen. Kysymättä
se vieläkin on. Tuoneeko tämä juttu vastauksen.

Kanava-lehti
29

Kansleri Tauno Nurmelan mitalissa vuodelta
1977 on takasivulla, paitsi Pegasosta ja Norte Da
men paholaista, neljä Minervan pöllöä. Sommitel
ma on varsin eloisa ja hauska. Kysymyksiäkään ei
herää. Viisauttahan pöllö tässä edustaa ja akatee
misuutta.
Kolmantena on professori Paavo Vaaran mitali
(1974). Tällä kertaa haikarapariskunta hallitsee ta
kasivua. Toisella linnuista on nokassaan vastasyn
tynyt lapsi. Taidatkos sen selkeämmin sanoa. Hu
moristinen, Tukiaiselle tyypillinen toteutus.
Neljäntenä ja viimeisenä Suomalaisen Suo
men/Kanavan 50-vuotismitali. Toogaan pukeutu
nut mies tanssahtelee mitalin nimisivulla, hanhi
seuranaan. Liekö niitä kuuluisia Capitoliumin han
hia jotka varoittivat roomalaisia tulipalosta, vaiko
tavallinen lehtiankka? Veikkaisin edellistä. Mitali
on riemastuttava epäsovinnaisuudessaan. Suoma
laisuuden Liito mitalin myyntimainoksessaan sa
noi sitä kappaleeksi suomalaiskansallista kulttuu
ria.
Ja sitähän nämä ovat kaikki neljä. Linnuistaan
huolimatta. Taikka päinvastoin.
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Paavo Vara

Tuottavaa
tietoa!
Autamme sinua mielel
lämme kaikissa arvopa
pereiden ostoon , myyn
tiin ja hoitoon liittyviss�i
asioissa.
Tule kysymään!
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S VEN S K RESUM E
TILL LÄSA R E N

(s.1l

Aimo Viitala
Det internationella medaljförbundet - FIDEM beslöt på sitt delegatmöte den 29.4.1988 i Paris att
Gillet för Medaljkonst i Finland år 1990 ordnar FI
DEM XXll-kongressen och medaljutställningen i Hel
singfors. Ett antal kommitteer arbetar redan för fullt
för att organisera kongressen, som hålls den
13.6.-16.6.1990. Det preliminära programmet bes
tår av vernissage av FIDEM-utställningen i Helsing
fors stads konstmuseum i Mejlans och ett Get-to
gether party onsdagen den 13.6., föreläsningar på
torsdag och fredag med Helsingfors stads mottag
ning på torsdag kväll, en annan kvällstillställning på
fredag. Avslutningsdagen, lördagen den 16.6., görs
guidare rundturer och kongressen avslutas med en
bankett på lördag kväll. En del sponsorer har redan
anmält sitt intresse och budjeten för kongressen har
uppgjorts. Förutom FIDEM-utställningen ordnas en
parallellutställning med finsk medaljkonst.
1 år har Gillets medaljsamling deponerats för all
framtid i Tammerfors konstmuseum och kan sålun
da ställas ut vid behov.
Gillets stadgar har förnyats, bl.a. väljs ordföran
de nu direkt på valmötet. Styrelsen består av ord
förande och sex medlemmar, varav två bör vara
konstnärsmedlemmar. Styrelsen utser också juryn
för medaljtävlingar.
Då tidningen Mitali-Medaljen för första gången
utkom år 1987, togs en stor upplaga för att sprida
tidningen också tili icke-medlemmar i hopp om att
få nytt tillskott tili Gillet. Nya medlemmar är välkom
na, speciellt riktar vi oss tili yngre personer med
fräscha ideer för nya verksamhetsformer.
Senaste år var ett livligt utställningsår. Gillet ord
nade utställningar i Borgå, Lahtis, Hvitträsk, Tam
merfors och Lojo i akt och mening att sprida kuns
kap om medaljer utanför huvudstadsregionen. 1 Na
tionalmuseets Myntkabinett ordnades också en fö
reläsningskväll kring rysk medaljkonst. En fortsätt
ning på denna verksamhet var offentliggörandet av
årsmedaljstävlingen för 1989 den 17.3.1989 i Tam
merfors, där samtidigt en medaljutställning öppna
des.
På höstens valmöte hade vi som gäst ordförande
för FIDEM, dr. Lars 0. Lagerqvist, som berättade om
FIDEM och som också delgavs synpunkter om hur
FIDEM XXII 1990 kommer att ordnas.
Under året har Gillet fått i stånd en överenskom
melse med bildkonstnärernas copyright-förening Ku
vasto om ersättning tili konstnärerna, då deras me-

daljer ställs ut eller bilder publiceras i Mitali-Medal
jen.
Nästa år är ett stort år för medaljkonsten i Fin
land. Gillet fyller 25 år och FIDEM-kongressen ord
nas i Helsingfors. Arsmedaljstävlingen 1990 ordnas
som en allmän tävling, och dessutom kommer kong
ress-medaljen att beställas. Fil.magister Anneli Val
konen skall skriva en bok om medaljkonst. Hon fick
ett stipendium för ändamålet av Finska Kulturfon
den. Boken bör komma ut lagom tili FIDEM-kong
ressen.
Som av ovan synes, har Gillet planerat många ak
tiviteter, som fordrar mycket arbete. Därför hoppas
styrelsen att alla medlemmar vid behov kan ställa
upp i sann finsk ' 'taikoo' ' -anda.

Å R S M E DALJ STÄVLI N G E N 1 989

(s. 6l

Tili årsmedaljstävlingen lämnades 47 förslag. 1 A
klassen placerades 6 och i B-klassen 14 förslag. Täv
lingen vanns av Ensio Härkönen från Kankaanpää
med no. 28B "I kläm i tiden". Andra priset fick Pekka
Rytkönens "Ödlornas natt" (no. 14) och tredje pri
set Pertti Kukkonens " Forna tider" (no. 15). Des
sutom inlöstes Assi Madekivis "Mångalen" (no. 3)
och Pirkko Viitasalos "Vi har tid" (no. 13). Första
priset var 12.000 mk, andra 10.000 mk, tredje
8.000 mk och inlösta 5.000 mk var. Tävlingens re
sultat offentliggjordes i Tammerfors 17.3.1989. Förs
lagen finns utställda tili slutet av mars i Tammerfors,
varefter de finns utställda i Postbankens Tölökon
tor, Runebergsgatan 58, Helsingfors, 14.4.- 24.4.
Styrelsen har ännu inte beslutat vilket förslag som
kommer att förverkligas som årsmedalj.

PRI STAG ARNAS TAN KAR

!s. 12l

Pristagarna i årsmedaljstävlingen i år, Ensio Härkö
nen, Pekka Rytkönen och Pertti Kukkonen filosofe
rar över hur deras verk har kommit tili.

E N DAST U R Å RT U S E N D E N S TRA D I 
T I O N E R KAN A NTITRAD ITI O N ELL
NYSKAPADE KO N ST U PPSTÅ ls. 14)
Eila Hiltunen
Det är ingen slump, att de största namnen inom eu
ropeisk bildkonst kommer från länder, där kulturer\
har verkat längst och som har varit i nära kontakt
med länder från Arabien och Mindre Aasien. Unga
länder försöker komma ifatt kulturländerna, men att
31

skapa arvsanlag på kulturens område fordrar tid
och - kultur.
Hiltunens upplevelser i barndomen i nära kontakt
med Bysanten i form av den grekisk-orotodoxa
kyrkan har gjort ett djupt intryck på henne. Detta
har gett upphov tili en vandring mot en total visueli
konst. Medaljkonsten är enligt Hiltunen sval och
akademisk, kanske dömd att dö ut. Hon anser, att
fräscha ideer bör utarbetas omsorgsfulit så att
slutresultatet tillfredsställer även senare. Medaljer
och plaketter över någon person berättar mera om
konstnären än om föremålet, om fantasilöshet,
brist på alimänbildning m.m. Själv värderar Hiltu
nen bäst sina plaketter över Farah Pahlavi och Ing
mar Bergman samt sina medaljer över Finska Ope
ran och Rautaruukki, den senare präglad i stål. 1
var och en av dessa har hon lyckats fånga de ka
rakteristiska dragen och använda riktiga symboler.

TAMMERFORS KO N STMUSEUM
REG I O NALA MU
PI RKANMAAS
SEUM D ET NYA H EMMET FÖR G I L
LETS M E DALJ SAMLI N G (s. 16)
Leena Passi
Den 9.12.1988 offentliggjordes överenskommel
sen melian Gillet och Tammerfors konstmuseum
om deponering av Gillets medaljsamling för ali
framtid i Tammerfors. Enligt överenskommelsen
planeras åt samlingen en permanent utstälinings
lokal och museet och Gillet kompletterat samlin
gen årligen. Vardera anordnar utstäliningar och gör
medaljkonst känd inom- och utomlands liksom ti
digare. Tammerfors konstförening grundades år
1889, men hade ingen utstäliningslokal. År 1927
övertogs kronans sädesmagasin, ritat år 1838 av
C.G. Engel. Efter renovering, planerad av Hilja
Gestrin, öppnades konstmuseet år 1931. 1939
stängdes museet på grund av kriget och öppnades
på nytt år 1 945. Museet har sedan flera gånger re
noverats, senast år 1984. Utställningsareal finns
1 000 m2 • Museets nuvarande direktör är Anneli
Immonen. år 1985 övertogs konstmuseet av sta
den. Museet äger flera specialsamlingar, bl.a. Vik
tor Janssons skulpturer och Tove Janssons Mu
minbilder i original.
Då Giliet fylide tio år ordnades 10-årsutstälining
en i Tammerfors konstmuseum. Följande var år
1988 och den första utstäliningen efter deponerin
gen pågår som bäst. Samtidigt visas förslagen tili
årsmedaljstävlingen 1989.

JUSSI KUR I KKALA-MEDALJ EN

(s. 9l

En av stormännen inom finsk skidsport, VM-vinna
ren, säljägaren Jussi Kurikkala får en minnesstaty
i Kalajoki. Statyn har formats av Antti da Cudan,
som också har format en medalj, som säljs för att
bekosta statyn. Medaljen kan bestälias med ku32

pong på sid 19.

PORTHAN O C H MEDALJ KO N STEN
(s. 20)
Tuukka Talvio
Den 9. november är det 250 år sedan Henrik Gab
riel Porthan föddes. Tili minnet av detta låter Ös
terbottniska Delegationen prägla en medalj. Det
finns redan flera medaljer av Porthan. Den första är
från år 1799 i uppdrag av den Borealiska nationen,
följande år 1839 (Svenska Akademin), år 1930
(Finska Numismatiska Föreningen), år 1939 (Ös
terbottniska nationen) och år 1986 (Finska Kultur
fonden).
Porthan var numismatiker, bl.a. har han åren
1 796 och 1801 i sina föreläsningar om antikens ar
keologi och konst behandlat numismatiken. Samti
digt har han kommenterat sin tids medaljkonst,
som kopierade antiken. Han ansåg, att latinet pas
sade bäst som språk på medaljen, men att det på
den tiden vanliga sättet att citera romerska diktare
på medaljer visade en "falsk smak".
Porthan deltog i utformningen av tre medaljer:
Finska Hushållningssällskapets förtjänstmedalj i
samarbete med C. B. Rutström år 1 799, Finska
Hushållningssälskapets medalj över asessor G.
Ahlman (år 1801) samt medaljen som Åbo Akade
mi beställde år 1802. Det är uppenbart att Porthan
var under den svenska tiden den främsta medaljex
perten i vårt land.

EN N Y PORTHAN -MEDALJ

(s. 21)

Martti Salmi
Den 9.1 1.1989 är det 250 år sedan Henrik Gabriel
Porthans födelse och 150 år sedan den första Port
hansfesten. H.G. Porthan, kallad " Finlands histori
as fader", professor vid Å bo Akademi, var intres
serad av ekonomiska och samhälleliga frågor, en
inspirerande lärare och grundare av Finlands första
tidning. För att hedra Porthan låter Österbottniska
Delegationen prägla en medalj, som skall formas
av Terho Sakki och präglas av Kultateollisu us Oy.
Den kan förhandsbeställas genom att betala 200
mk på Delegationens konto KOP-Hki-Kaivokatu
1271 70-609072 före 31.5.1989.

TVÅ V I L LA LANTE-MEDALJ ER

(s. 23)

lnstitutum Romanum Finlandiae-stiftelsens medalj
har präglats tili stiftelsens 50-årsfest och har for
mats av Raimo Heino (bild). Den är en förtjänstme
dalj och kan inte beställas.
Villa Lante-medaljen av Anja Juurikkala är en fri
gjuten medalj. Reversen är avbildad på tidningens
pärm. Om bestälining av medaljen meddelas se
nare.

O M G I LLETS V E R KSAM H ET

(s. 24)

Gillets val möte hölls 1 0.1 1 .1 988 SCAB:s utrymmen
i Helsingfors. 1 styrelsen valdens Raimo Heino och
K.K. Kankaanranta för tre år. För ett år valdes Fin
lands Bildhuggarförbunds representanter Terho
Sakki och Heikki Häiväoja. Överenskommelsen
mellan Gil let och Tammerfors konstmuseum god
kändes. FL Leena Passi fick ett stipendium på
5000 mk.
Årets sii,ta utställning var i Lojo museu m
9.1 1 . - 14.1 2.1988. 101 medaljer av 1 1 konstnärer
från södra Finland fanns utställda. En d iaserie o m
medaljframställning visades också. På vernissagen
berättade skulptör Heikki H äiväoja om sin medalj
konst.

A KTU E L LT

(s. 2 5 )

- Ordförande för FIDEM, dr. Lars 0 . Lagerqvist, har
kallats tili korresponderande medlem i Gillet.
- En medaljutställning med Heikki Häiväojas me
daljer ordnas av G illet på Hvitträsk i sommar.
- Nya medaljer: Penningautomatföreningen har tili
sin 50-årsfest låtit prägla en medalj " Pajazzo och
folkhälsa' ', formad av Kauko Räsänen. Närmare
u ppgifter från Penningautomatföreningen tel.
90-437 01.
U ppgifter om Kauko Räsänens Esbo musikinsti
tut-medalj ges per tel. 90-460 008.
- Uppgifter om Kauko Räsänens HAKA-medalj ges
per tel. 90-770 51
- För att hedra p resident Risto Ryti, som i år hade
fyllt 1 00 år säljs Gillets Risto Ryti-medalj, formad
av Nina Terno, skilt för sig ( 1 50 mk i brons, 1 300
mk i silver) eller tillsammans med de övriga me
daljerna i presidentserien, totalt 1450 mk i brons.
- Önskas en person som tar hand om medaljbör
sen. Närmare uppgifter ger sekreteraren, tel.
90-418 586 (om kvällarna).
- Aimo Tukiainens Miina Sillanpää-medalj (200 mk)
mk) och Leila Hietaias Martta Salmela-Järvinen
medalj ( 1 50 mk) kan beställas per tel. 90-409
710.

M E DALJ E N SOM PRÄG LATS I TVÅ
E X E M PLAR (s. 2 6 )
Kultakeskus Oy
Suomen Kulttuurirahasto (Finska Kulturfonden)
beställde år 1 9 50 av Kultakeskus en Sibelius
medalj, som formades av Wäinö Aaltonen
(bild ). Den är p räglag i rent guld och vägar 500
g. Den första medaljen överräcktes tili Jean Si
belius på hans 8 5-årsdag 8.1 2.1 9 50. Den skulle
vart femte år ges tili någon speciellt meriterad
kompositör. Det andra exemplaret tilldelades
sålunda år 1 9 5 5 Igor Stravinsky, som donerade

den tili välgörande ändamål. Senare beslöt Kul
turfonden att inte mera prägla Sibelius-medal
jen. Alltså finns den en bart dessa två medaljer,
den ena ägs av släkten Sibelius, den andra har
köpts tillbaka av Kulturfonden.

ADAM OCH EVA

(s. 28)

Leo Ääri
Adam och Eva har fått sin minnesmedalj. Kauko
Räsänen har ägnat dem sin senaste fria medalj.
Medaljen är 60 mm i diameter och har präglats
i 50 ex. 1 medaljen användas symboler från syn
dafallet och centrala element från Skapelse-be
rättelsen.

A I M O TUKIAI N E N S FÅG LAR, EN
SAM LARES REFLEKTI O N E R (s. 29)
Allan Ylinen
En samlares intresse för medaljer kan väckas på
många sätt, t.ex. genom speciella motiv. Förfat
taren beskriver Aimo Tukiainens fyra medaljer
med fågelmotiv på reversen: medaljkonstnären
Gerda Qvist ( 1 9 7 2 ) med asgamar med model
lerpinnar i näbben, kansler Tauno Nurmela
( 1 9 7 7 ) med bl.a. ugglor representerande visom
och lärdom, professor Paavo Vara ( 1 9 7 8 ) , gyne
kolog, representeras förstås av storkar och
tidskriften Suomalainen Suomi/Kanava med en
dansande man och en gås.
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