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FIDEMin kongressivalmistelut ovat täydessä 
käynnissä. Syksyn aikana jokainen Killan jäsen 
on saanut kongressiesitteen, jossa on kongres
sin ohjelma ja ilmoittautumiskaavake. Varsinai
nen ilmoittautumisaika päättyy 1.2.1990, min
kä jälkeen ilmoittautumismaksu nousee. Kong
ressiin ovat tervetulleita Killan jäsenet ja muut 
asiasta kiinnostuneet. Jäsenten kongressimak
su on perinteisesti halvempi kuin muiden. 11-
moittautumislomakkeita saa yleissihteeriltä. 

Killan hallitus on ollut tiiviissä yhteistyössä 
toimikuntiensa sekä FIDEMin päämajan kans
sa. FIDEMin puheenjohtaja Lars 0. Lagerqvist 
kävi Helsingissä 14.9., jolloin vahvistettu Kil
lan hallitus esitteli hänelle järjestelyiden nyky
vaihetta. Lagerqvist oli tässä vaiheessa erityi
sen innostunut HELSINGIN KAUP UNGIN TAI
DEMUSEON näyttelytiloista Meilahdessa ja 
Helsingin YLIOPISTON kokoustiloista. Lisäyk
senä kevään tietoihin tiedämme nyt, että FI
DEMin yleiskokous lauantaina 16.6. pidetään 
Helsingin kaupungin Valkoisessa salissa. Ku
vassa vasemmalta. 

Killan hallitus ja kuvanveistäjä Kauko Räsä
nen allekirjoittivat 13.11.1989 sopimuksen 
kongressimitalin muovailemiseksi. Kuva allekir
joitustilaisuudesta. Mitali on valmis ennen 

FIDEM XXII HELSINKI 
13.6-16.6.1990 

kongressia ja sisältyy kongressimaksuun. 
Mitalikirjan kirjoittaja fil.maist. Anne Valko

nen esittäytyy Killan jäsenille tässä numeros
sa kertomalla mitalisista ajatuksistaan. 

Helsinkiin tulee kongressin ajaksi useita mi
talinäyttelyitä. Päänäyttely Helsingin kaupun
gin taidemuseossa on auki heinäkuun loppuun. 
Heurekaan tulevat esille teknistieteelliset aihei
set mitalit. Yliopistoaiheiset mitalit tulevat Si
nebrychoffin taidemuseoon. Yliopiston 
35O-vuotisjuhlien ja kongressiimme liittyen. 
Amer-Yhtymän tiloihin tulee esille tunnettu mi
talikokoelma. Kansallismuseoon tulee mahdol
lisesti myös oma näytelynsä. Kaikista näytte
lyistä julkaistaan luettelo. Varsinaisen FIDEM
näyttelyn luettelon toimittajaksi on valittu 
fil.lis. Tuukka Talvio. 

Kongressin jälkeen on kaikilla osanottajille 
tarkoitettu kolmen yön ja neljän päivän kierto
matka, johon toivotaan Killan jäsenten runsas
ta osanottoa. Yöpymispaikkakunnat ovat Tam
pere, Kuopio, Savonlinna. Matkalla tutustutaan 
muotoiluun, musiikkiin, kirkko- ja kaupunkiark
kitehtuuriin, kahteen taidemuseoon, ateljeihin, 
Valamoon ja kauniiseen suomalaiseen luon
toon mitalitaiteen ja hyvän kansainvälisen seu
ran ohella. 

13.11 FIDEM-mitalin allekirjoitus tilaisuus. Mitalin tekijä Kauko Räsänen, Aimo Viitala, ylipormes
tari Raimo Ilaskivi, vuorineuvos E. J. Toivanen. 
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Jorma K. Miettinen 

.. 

K ASITYKSENI MITALITAITEEN TRADITIOISTA, 
OLEMUKSESTA JA TEHTÄVISTÄ 

1. MITALITAITEEN SYNT Y. 
Lähtiessämme analysoimaan mitalitaiteen olemus
ta lienee aluksi paikallaan tarkastella mitalin syntyä, 
sen traditiota, esittää sen määritelmä ja selostaa mi
ten mitali eroaa muista mitalimaisista objekteista. 

Mitalitaide on siitä harvinainen taidelaji, että voim
me esittää hyvin tarkkaan, melkeinpä päivälleen, 
koska se sai alkunsa ja tunnemmepa vielä alan en
simmäisen luomuksenkin, ensimmäisen mitalin. Mi
talitaiteen ensimmäinen edustaja oli italialainen 
maalari Antonio Pisano eli Pisanello ja ensimmäinen 
mitali oli hänen vuonna 1438 Ferrarassa muovaile
mansa Johannes VIII Paleologuksen mitali. Tämä 
Bysantin viimeistä edellinen keisari oli tullut Italiaan 
etsimään apua turkkilaisia vastaan. Maksuksi avusta 
hän tarjosi Kreikan ja Rooman kirkon yhdistämistä. 
Hänellä oli mukanaan eksoottinen seurue, joka Pi
sanellon tekemistä piirroksista päätellen oli häntä 
voimakkaasti viehättänyt. Keisari oli ilmeisesti istu
nut hänelle maalausta varten mallina. Erään hänestä 
tekemänsä profiilipiirroksen perusteella Pisanello te
kikin hänestä mitalin. Maalauksen sijasta Pisanello 
näet muovaili muotokuvan reliefinä vahaan ja teki va
hasta kipsivalun avulla muotteja, joihin saattoi va
laa uusia vahamalleja. Näillä vahamalleilla voitiin sit
ten tehdä pronssivalumuotteja joiden avulla voitiin 
valaa täysin mallin kanssa identtinen pronssimitali. 
Pisanello oli varmaan nähnyt mitalin esikuvia, joi
hin kohta tulemme, mutta tyyli tässä hänen työs
sään oli täysin uutta (Kuva 1). Siinä oli maalarin re
liefiksi tekemä syvällinen luonnetutkielma: Se esit
tää vanhaa, alistunutta keisaria, joka tietää tuhat
vuotisen valtakuntansa lopun olevan lähellä. Mah
tava hattu täyttää lähes puolet mitalin kentästä; hie
man kumara asento ja etäisyyteen katsova ilme te
kevät alistuneen vaikutelman; terävä pujoparta yh
dessä kauluksen ja hatun kulmien ja reunojen kans
sa antaa mitalille jännitystä ja liikettä. Yhtä varma 
kuin etusivun luonnekuva on takasivun toteutus. 
Keisari seuralaisineen on pysähtynyt tien varrelle 
keskelle vuoristoa ristin juurelle rukoilemaan. Taka
sivu symboloi etusivun surumielisyyttä ja tehtävän 
toivottomuutta. 

Pisanello kuvaa henkilönsä aina profiilista. Moni 
luulee että se johtuisi siitä, että kuva on näin hel
pompi tehdä. Juttu on tuskin niin yksiselitteinen, pi
kemminkin Pisanellolla oli esikuvanaan antiikin ra
hat, joiden Jumalan tai hallitsijan kuvat ovat mel
kein aina profiilista kuvattuja. Profiilikuva jättää ku
vattavan omaan "ylhäiseen yksinäisyyteensä" kun 
taas suoraan edestä tapahtuva kuvaus asettaa hä
net silmätysten katsojaan joka näin joutuu tuttaval
lisempaan suhteeseen mitalin henkilökuvan kans
sa. Myös tekstin käyttö on Pisanellon mitaleissa sel-
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Ensimmäinen todellinen renesanssimitali. An
tonio Pisanellon v. 1438 Ferrarassa tekemä 
keisari Johannes VIII Paleologuksen mitali 
(0 104 mm). 

västi peräisin rahoista. Olennaisinta niissä on kui
tenkin syvällinen luonnetutkielma. Renesanssiruh
tinaiden ja heidän naistensa luonne paljastuu asen
nosta, piirteistä ja ilmeestä. Vaatekappaleet ovat 
usein koristeellisia ja huomiota herättäviä mutta nii
den tehtävä on pelkästään toimia kehyksenä. Taka
sivun allegorinen esitys on osuvaa. Ratsu on hyvin 
tavallinen aihe, mutta myös monet muut eläinaiheet 
ovat suosittuja. Ne juontavat juurensa antiikista, 



mutta eläinten kuvaus on hyvin realistista - ei kui
tenkaan liian realistista vaan ankaran hallittua ja so
pusuhtaista. Pisanellon takasivut ovat usein voimak
kaan tunnepitoisia, romanttisia. Niiden kompositio 
on yleensä mestarillinen, liike ja jännitys ovat tar
koin tasapainossa. Leonello Esten kihlautuessa Na
polin Alfonsin tyttären kanssa vuonna 1444 tapaus 
ikuistettiin mitalissa, jossa Amor pitelee nuottileh
teä leijonan (Leonellon) laulaessa rakkauslaulua nei
dolle (Kuva 2). Pisanello esittää usein hevosia, toi
sen sivusta, toisen takaa, joskus myös kolmannen 
edestä kuvattuna. Lyhennetyn perspektiivin käyttö 
tehostaa kuvausta. Myös muut eläimet ovat taval
lisia hänen takasivuissaan. 

taisi sulattaa. Se löytää tiensä keräilijöiden aarre
kammioihin ja sen tähden sillä on hyvät edellytyk
set säilyä jälkimaailmalle. Paitsi ruhtinaista, taiteili
jat tekivät kuvia itsestään ja tovereistaan. Ennen pit
kää myös hengenmiehet, sitten ruhtinaiden suosi
kit, valtiomiehet, diplomaatit ja lopuksi varakkaat 
porvarit, kokonaiset suuret perheet ikuistettiin mi
taleihin, jotka muodostivat siihen aikaan perheen ku
vagallerian. 

3. RENESANSSIMITALIN 
EDELTÄJÄT 
Pisanellon mitalitaiteella oli monia edeltäjiä, vanhim-

Antonio Pisanellon v. 1444 Leonello Estestä tekemä kihlajaismitali (0 101 mm). 

2. RENESANSSIMITALIT 
Pisanellon keksimä uusi taidemuoto tuli Italiassa hy
vin suosituksi. Monet taiteilijat tekivät mitaleita, 
mutta harva pääsi taiteellisessa· tasossa Pisanellon 
tasalle. 

On merkillistä, että mitalitaide syntyi täysin val
miina ja jo ensimmäinen mitali on täysin kypsä, voi
pa olla, että se on jopa kaikkein paras kaikkien ai
kojen mitaleista! Voidaan olettaa, että mitalitaiteen 
oli suorastaan pakko syntyä renesanssin aikana. Re
nesanssin yksilön omanarvontunne oli korkea. Hä
nellä, varsinkin ruhtinailla, oli rajaton itseluottamus 
ja halu jättää itsestään monumentti jälkimaailmal
le. Pronssivalutaito oli erittäin korkea ja pienoisplas
tiikka oli suosittua. Mitali onkin erittäin tehokas kei
no jättää tieto jälkimaailmalle. Viisisataa vuotta ei 
ole mitaleita hävittänyt, maalaukset ja veistokset, 
jopa rakennukset, ovat enimmäkseen mennyttä. Mi
talit sensijaan toimivat edelleen tehokkaasti. Aidot 
ovat museoissa, kopiot ja kuvat ovat levinneet tu
hansina ympäri maailman. Hyvä mitali on liian kau
nis ja huomiota herättävä, jotta sitä edes kannat-

pia niistä varmaankin olivat antiikin rahat: Kreikan, 
Egyptin, Persian, ja Rooman kulta,-hopea- ja prons
sirahat. Kreikkalaisissa rahoissa oli tavallisesti toi
sella puolella jumalan kuva, toisella valtion tai kau
pungin symboli. Ensimmäisenä otti oman kuvansa 
rahassa käyttöön Aleksanteri Suuri, joka hallitsi vuo
sina 330-320 e.Kr. Myös Rooman keisarit lyöttivät 
rahoja, joissa oli heidän oma kuvansa, eräissä ta
pauksissa myöskin hyvin suurikokoisia kultarahoja, 
joita he jakoivat palkinto- ja muistoesineinä. Ne oli
vat rahametallia ja niillä oli rahan monikerta-arvo. 

Jo lähes varsinaisina mitaleina, joskin tyyliltään 
täysin keskiaikaisina, voidaan pitää kahta suuriko
koista noin vuonna 1400 valmistettua mitalia, jot
ka esittävät keisareita Herakliusta ja Konstantinus
ta. Niitä tunnetaan useita kultaan ja hopeaan valet
tuja alkuperäiskappaleita ja pronssiin ja lyijyyn va
lettuja ns. vanhakullattuja, jotkut hyvinkin vanho
ja, luultavasti keskiaikaisia, valuja (Kuva 3). Kons
tantinuksen mitalissa keisari istuu ratsunsa seläs
sä kaftaanimainen vaippa päällään, kruunu pääs
sään, mahtipontisessa asennossa, terävä suippopar-
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Renesanssimitalin edeltäjä Rooman keisari Konstantinuksen mitalimainen juhlaraha 13OO-luvun 
loppupuolelta (0 95 mm). 

ta alaviistoon sojottaen. Ratsu astuu päitset kireänä 
paraatimarssia. Takasivulla istuu kaksi naisfiguuria 
elämänlähteen äärellä, toinen symboloi kristinuskoa 
ja toinen, paljasrintainen, pakanuutta. Ristiä ympä
röivä artisokkamainen kasvi on pinjaomena, jonka 
uskottiin keskiajalla olevan elämän symboli. Paka
nuutta ja syntiä symboloivan naishahmon jaloissa 
köyristelevä eläin on kärppä. Herakliuksen mitalis
sa keisari katselee mahtava kruunu päässään armon 
aurinkoa samalla kun hänen pienet kätensä sivele
vät pitkää partaa. Takasivu kuvaa keisaria matka
vaunuissaan kuljettamassa pyhää ristiä takaisin län
simaille. Kolmivaljakon ensimmäisen ratsun pää on 
kääntynyt taaksepäin katsoen keisaria joka itse oh
jaa valjakkoaan. Se antaa mitaliin jännitystä ja se
remoniallista juhlallisuutta. Pujopartaisen keisarin 
kuvaaminen ratsun selässä mahtava päähine pääs
sään samoin kuin tekstin esitystapa ovat melko sa
mantapaiset kuin Pisanellon Paleologus-mitalissa jo
ten hän on hyvinkin saattanut nähdä nämä 40 vuot
ta aikaisemmin luodut mitalit, jotka olivat levinneet 
monina kappaleina Italian hoveihin, niihinkin, jois
sa Pisanello oli työskennellyt maalarina. Italiasta re-

nesanssimitali levisi Ranskaan ja Saksaan saavut
taen 1500-1600 luvulla kukoistuksensa (Kuva 4). 
Ns. saksalaisten renesanssin aikana mitalitaide le
visi myös moniin muihin maihin kuten Ruotsiin ja 
Venäjälle saksalaisten taiteilijoiden avulla. 

4. PERINTEISEN MITALIN MÄÄRI
TELMÄ JA TUNNUSMERKKEJÄ 
Mitalin traditio perustuu siis rahaan. Mitali on raha, 
joka on tehty katseltavaksi, ei arvon mitaksi. Mita
lin saksalainen nimi Schaumunze (näyttelyraha) 
muodostaa hyvän ja lyhyen määritelmän klassisel
le mitalille. (Taulukko 1). Vähän monisanaisempana 
se voitaisiin sanoa kolmella sanalla: " Monistetta
va, rahamainen muistoesine". T äydellisempi mää
ritelmä kuuluu: " Mitali on kaksisivuinen, pyöreä, ra
hamainen reliefiteos, jonka etusivu esittää plastis
kuvallisessa muodossa henkilöä tai historiallista ta
pahtumaa takasivun täydentäessä etusivun esitystä 
toisesta näkökulmasta allegorisen, vertailevan tai ar
vostelevan kuvallisen tiivistelmän avulla." 

Määritelmän lisäksi voidaan esittää lisävaatimuk-

Ranskalaisen renesanssimitalin loistava edustaja prinssi Ludvigin ja prinsessa Annen kihlajaismi
tali vuodelta 1499 (0 113 mm). 
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sia: Legendan on oltava naseva. Sen tekstin on muo
toilultaan oltava taiteellinen ja mikäli mahdollista ra
hamaisesti sijoitettu. Mitali on siis itsenäinen, irto
nainen, käteen istuva kuin raha, sitä on miellyttävä 
hivellä, koskettaa, kääntää, katsella, panna taskuun. 
Sen taiteellisen tason on oltava korkea. Mitalissa 
ovat myös rahamaiset koristeet: pistekehät, lehvät 
jne. tavallisia. Sen materiaali on rahametallia, kul
taa, hopeaa, tai pronssia, ja se on tekotavaltaan jo
ko valettu tai lyöty. Mitalin malli on taiteilijan oma
kätisesti muovailema tai kaivertama, materiaalina 
mm. puu, kivi, kipsi, tai vaha. Itse malli on varsinai
sesti pienoisplastiikkaa, mutta voidaan tietysti las
kea mitalitaiteeseen kuuluvaksi, vaikkei itse ole mi
tali. 

5. MITALIA MUISTU T TAVAT 
METALLIESINEET 
Tärkeä on erottaa mitalista eräät "lähisukuiset" me
talliteokset (Taulukko 2). 

Kunniamerkit juontavat juurensa rahasta ja mitalis
ta, mutta ovat useimmiten merkkimäisiä noudattaen 
heraldiikan lakeja. Jetongit, rahakkeet, voidaan har
voin laskea mitalitaiteeseen kuuluviksi - nimittäin 
silloin, jos ne ovat taiteelliselta arvoltaan hyviä. Niillä 
on kuitenkin toinen, käytännöllinen tarkoitus: toimia 
tunnusmerkkeinä tai pääsylippuina. 

TAULUKKO 1. 

MITALIN MÄÄRITELMÄ 

MÄÄRITELMÄ 
NO 1: "MITALI ON NÄYTTELYRAHA". 

(SCHAUMUNZE) 

MÄÄRITELMÄ 
NO 2: "MITALI ON MONISTETTAVA, 

RAHAMAINEN MUISTOESINE" 

MÄÄRITELMÄ 
NO 3: "MITALI ON 2-SIVUINEN RAHA

MAINEN RELIEFITEOS, JONKA ETU
SIVU ESITTÄÄ PLASTISKUVALLI
SESSA MUODOSSA HENKILÖA TAI 
HISTORIALLISTA TAPAHTUMAA TA
KASIVUN TÄYDENTÄESSÄ ETUSI
VUN ESITYSTÄ TOISESTA NÄKÖ
KULMASTA ALLEGORISEN, VERTAI
LEVAN KUVALLISEN TIIVISTELMÄN 
AVULLA". 

TAULUKKO 2. 

MITALIN "SUKUL AISIA" 

PLAKETTI: YKSISIVUINEN, TAVALLISESTI SUO
RAKAITEEN MUOTOINEN, OVAALI 
TMS., TARKOITETTU SEINÄLLE, SI
SÄLTÄÄ HARVOIN TEKSTIÄ, KOKO 
VAPAA. 

MEDALJONKI: 
TARKOITUS: SÄILYTYSRASIA! KUL
TASEPÄNTYÖTÄ, ONTTO, PAKOTET
TU, SISELÖITY, EMALJOITU. 

KUNNIAMERKKI: 

JETONKI: 

RINNASSA KANNETTAVA, NAU
HAAN RIPUSTETTU, MERKKIMÄI
NEN, NOUDATTAA HERALDIIKAN 
SÄÄNTÖJÄ, ANNETAAN ANSIOIS
TA, JAKO SÄÄNNÖILLÄ SÄÄDET
TY. 

RAHAKE, TOIMII PÄÄSYLIPPUNA 
TAI TUNNUSMERKKINÄ, YLEENSÄ 
HALPA-ARVOINEN, TAITEELLINEN 
TASO El PÄÄPYRKIMYKSENÄ. 

6. NYKYAIK AINE N  VAPA A 
MITALI 
Tarkasteltuamme näin pitkään renesanssimitalin tar
joamaa perinnettä siirtykäämme nyt tarkastelemaan 
nykyaikaista vapaata mitalia. Tunkeutuaksemme sy
vällisemmin nykyaikaisen mitalin olemukseen voi
simme kenties lähteä analysoimaan sitä siitä mikä 
on kuvanveistolle yleensä ominaista, mutta tieten
kin reliefiin, mitalin kenttään, sovitettuna. 

a. RYTMI, tasojen ja viivojen jäsentely. Nämähän 
ovat veistotaiteen tunnuksia, jotka mielestäni täy
sin pätevät kaikki myös mitaliin, vaikka reliefi siinä 
on matala. 

b. HAPTINEN ELEMENTTI, se on herkkyys mas
saa kohtaan eli volyymin ja massan suhteen, se on 
painon ja pinnan mieluisa aistimus. Se assosioituu 
luultavasti vaistomaisesti myös rahan arvoon. Kul
taraha on painavampi kuin hopea- tai pronssiraha. 
Kevyt raha ei voi olla arvokas. Kevyestä metallista 
tehdään vain pikkurahoja. 
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Veistoksen suhteen meidän on arvattava sen mas
sa, mutta mitalia voimme itse punnita kädellä. Mi
tali ei saa olla ontto, siihen liittyy silloin häiritsevä 
väärennyksen tuntu, paitsi jos onttous tai keveys on 
aiheen vaatimaa. Esimerkiksi ilmailua tai avaruuden 
valloitusta esittävän futuristisen mitalin sopisi mie
lestäni kyllä olla kevyttä metallia tai jopa ontto. 

Haptisen elementin suhteen mitali on mielestäni 
selvästi kriittisempi kuin mikään muu kuvanveisto
tuote. Mitalin kädessäpidon ja koskettamisen on ol
tava tunteeseen vetoavaa. Mitalimetalli voidaan mie
lestäni korvata muulla materiaalilla vain erikoista
pauksissa, silloin jos aihe tai työtapa antaa siihen 
oikeuden ja jos sitä käytetään perustellusti kokonai
suuden tehostamiseen. Jos tämä materiaali ei ole 
valu- tai lyömäkelpoista, tuote on joko mitalin malli 
tai unikaatti-mitali 

c. MATERIAALI. Kun paljon käsittelee rahoja ja mi
taleita, oppii tarkoin aistimaan metallin ominaispai
non. Kultarahan tai kultamitalin arvontuntuun vai
kuttaa osaltaan metallin korkea ominaispaino, sa
moin hopeamitalinkin. Se onkin oikeastaan mieles
täni kullan ja hopean ainoa etu - kestävyyden, so. 
jalouden, lisäksi mitalimetalleina. Hopeoidun lyijy
mitalin erottaa kuitenkin tottunut käsi aidosta ho
peamitalista, se on luonnottoman raskas. Tärkeä 
poikkeus tästä säännöstä on tina. On ainakin kaksi 
tapausta jolloin tinan käyttöä voidaan mielestäni hy
vin perustella. Ensimmäinen niistä on, jos taiteilija 
haluaa valaa ateljeessaan pikavedoksen metalliin. 
Esimerkiksi Gerda Qvist teki niin Pariisin maanman
näyttelyyn vuonna 1930 tehdystä maakuntasarjas
ta, joka on nyt vuosien varrella kauniisti patinoitu
nut. Tina on suositeltavaa helpon valettavuutensa 
vuoksi. Toinen tapaus on lyönti tinaan suoraan ne
gatiiviksi kaiverretulla meistillä, jota ei voida karaista 
kyllin kovaksi pronssiin lyöntiä varten. Esimerkiksi 
Ranskan Club de Medailles on lyöttänyt tällaisia ti
nametalleja. Tällä ranskalaisen perinteen suosimalla 
tekotavalla saadaan taiteilijan käden jälki välitetyk
si herkimmällä mahdollisella tavalla mitaliin. Kivi, luu, 
puu ja muovipuu tulevat kysymykseen lähinnä mi
talin mallien ja unikaattien materiaalina. Kipsi on aina 
vain pelkkä tekninen väliporras. Veistämällä mallin 
outoon materiaaliin, esimerkiksi hiekkakiveen, voi 
saada aikaan yllättävän vaikutelman vielä valussa. 
Porsliini ja keramiikka eivät ole luonteenomaisia mi
talin materiaaleja. Tuotteen voi vain harvoin perus
tellusti laskea mitalitaiteen piiriin kuuluvaksi, vaik
ka se olisi käsitelty hyvinkin mitalinomaisesti. Meis
sen on kuitenkin tuottanut jo n. 200 vuoden ajan 
porsliini- "mitaleita" joita jotkut pitävät hyvinkin ar
vokkaina. 

d. MUOVI MITALIMATERIAALINA 
Entä sitten moderni materiaali muovi? Se on paljon 
ongelmallisempi. Jos tuote on hyvin mitalimainen 
ja varsinkin jos siinä on käytetty mitalitaiteen tradi
tionaalisia tunnusmerkkejä, reunuskoristelua, pistey
tystä, lehviä tms., on tulos yleensä epäonnistunut. 
Siinä on keinotekoisuuden ja halpuuden tuntu. Toi
sin voi olla asianlaita, jos aihe tai työtapa motivoi 
muovin. Esimerkiksi etevä ruotsalainen mitalitaitei
lija Olle Adrin on luonut lasinkirkkaasta muovista voi-
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makkaasti plastisia mitaleita joiden sisällä hän on 
taikonut kolmannen ulottuvuuden upottamalla muo
viin pieniä metalliesineitä. Työt ovat tietysti lähin
nä modernia pienoisplastiikkaa, mutta kun ne on 
etevä mitalitaiteilija tehnyt protestiksi liian traditio
naalista tekotapaa ja materiaalia vastaan, ne ovat 
mielestäni perusteltavissa, hyvinkin luettavissa mi
talitaiteeseen (kuva 5). Ainakin ne ovat kiinnosta
via ja mielikuvitusta kiihottavia. Perinteisen mitalin 
määritelmän perusteella ne eivät tietenkään ole var
sinaisia mitaleita. 

Olen itse tehnyt kokeiluni vuonna 1965, "Atomin
sisäistä maailmaa". Koska atomin sisusta on käy
tännöllisesti katsoen tyhjiötä, voitaneen aiheen kat
soa motivoivan läpinäkyvän muovin käytön. Mitali
mainen muoto ja koko on tarkoitettu antamaan mi
talin vaikutelman .  

Olle Adrinin akryylimuov inen mitali "Mekani
sering" vuodelta 1958. 
(Julkaistu Kungliga Myntkabinettet 'in luvalla). 

e. KOMPOSITIO. Pyöreä kehys, joka rahamaises
sa mitalissa aina on olemassa reunan muodossa, 
asettaa mitalille kovan vaatimuksen komposition 
suhteen. Taktisen esityksen ja aiheen luonteen on 
oltava tasapainossa kehyksen suhteen. Kummankin 
puolen kuvallisen esityksen tulee olla kompositiol
taan ja tyyliltään samanhenkisiä. Reliefin on luota
va rytmiä, jännitystä, vauhtia ja tasapainoa joka elää 
luontevasti pyöreän kehyksen sisällä voittaen sen 
tukahduttavan symmetrisyyden. 

f. ENTÄ SITTEN ns. "hahmon ykseys? Tämä on 
eräs kuvanveiston tyypillisiä tunnusmerkkejä. Tämä 
vaatimus ei ole yhtä ehdoton kuin kolmiulotteisella 
veistoksella, mutta kyllä se mitalin figuuriinkin pä
tee, jos kuva on veistosmainen korkeahko reliefi. Ha
janainen, monen esineen kuvaus ei yleensä ole hy
vä, maalauksellinen tai graafinen esitys samoin, 
vaikka poikkeuksiakin on, esim. Pisanellon jotkut 
loistavat työt ja esim. jotkut modernit ranskalaiset 
mitalit. 

g. USKOLLISUUS TEKOTAVAN SUHTEEN? Uusia 
ulottuvuuksia, eräänlaisen sisäisen avaruuden, ovat 



mitaleihinsa luoneet ensimmäisinä 1950-luvulla 
muutamat ruotsalaiset taiteilijat, esimerkiksi Berndt 
Helleberg lävistämällä mitalinsa (Vietnam, Hiroshi
ma) (Kuva 6) ja 1960-luvulla Kauko Räsänen on hal
kaissut lyödyn mitalin kahdeksi tai kolmeksi osak
si, joissa myös sisäsivut ovat käsitellyt (Kuva 7). Rä
sänen on jopa upottamalla " Naistenvuosi" -mita
liinsa pienen kohdussa olevaa sikiötä esittävän pie
noismitalin saanut mitaliin ennen näkemätöntä si
säistä ulottuvuutta. Joitakin mitalin traditionaalisista 
säännöistä voidaan siis huoletta rikkoa ilman että 
tuotteen mitalisuus tulee mitenkään kyseen alaisek-

si. Mutta tuskin kaikkia sääntöjä yhtä aikaa, paitsi 
nimenomaan traditioita vastaan kohdistetun protes
timitalin ollessa kyseessä. Tällöinhän ovat viimei
setkin rajoitukset hävinneet ja ainoa jäljelle jäänyt 
vaatimus on että työ on mielekäs, taiteelliselta ar
voltaan korkea ja tekijä tai keräilijä kutsuu sitä ha
lukkaasti mitaliksi. Uskon, että mitalitaide sietää 
näinkin suuren vapaamielisyyden siinä kuin muukin 
taide, mutta on muistettava, että mitä enemmän tra
ditioista poiketaan, sitä suuremmat taiteelliset vaa
timukset työlle täytyy myös voida asettaa, jotta se 
ylipäätään voitaisiin tunnustaa taiteeksi. Ratkaise-

Bernt Hellebergin v. 1 9 5 5  tekemä mita l i  " Havet tar - Havet ger" varhainen esimerkki rajojen 
murtamisesta. 

Esimerkki Kauko Räsäsen mitalien moniuloittuvaisuudesta, L. M. Ericsson-mita l i  ( 197 5) .  (Muita 
Räsäsen mitaleita T. Talvion artikkelissa tässä lehdessä) .  
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vimpia ovat mielestäni kuitenkin mital issa sen hap
tinen elementtija materiaal i, mital imetal l i .  Jos nä
mä ovat aidot, pienoisplastiikan tuote on helppo hy
väksyä mitaliksi vaikka se muodoltaan ja tekotava l 
taan olisi traditionaalisesta suurestikin poikkeava 
edellyttäen, että se on mielekäs fa taiteellisesti an
siokas. Tässä va iheessa, otettuani nä in  vapaamie
l isen kannan moderniin mitalitaiteeseen, velvollisuu
teni lienee esittää modernil le mital i l le määritelmä, 
sil lä edellä esitetty traditionaalisen mitalin määritel
mähän ei sitä kata. Ehdotukseni on esitetty taulu
kossa 3. 

TAULUKKO 3. 

MODERNIN {VAPAAN ) M ITALIN 
MÄÄRITELMÄ 

1 .  Moderni mitali on metallista tai muusta valu- tai 
lyömäkelpoisesta kovasta materiaalista kuten muo
vista tehty katseltavaksi, kädessä pidettäväksi, 
käänneltäväksi ja pohdittavaksi tarkoitettu yksi- tai 
useampiosainen, taiteellisesti korkeatasoinen pienp
lastiikan tuote, jolla on jokin liittymäkohta mitalitai
teeseen ja jolla ei ole muuta käyttötarkoitusta. 

2.  Taiteilijan tarkoituksena on yleensä tällöin tullut 
olla tehdä mitali in assosioiva esine ja katsojan on 
se mieluiten halukkaasti miel lettävä mitaliksi. 

3. Jos ko. esine ei ole monistuskelpoisesta materi
aalista tehty, se on joko mitalin malli tai unikaatti
mitali. 

7. SÄÄNTÖJ EN R IKKOMINEN 
Kaikkia edellä lueteltuja sääntöjä voidaan tietysti 
harkiten rikkoa esimerkiksi sil loin jos halutaan pro
testoida tai hämmästyttää, mutta rikkominen saat
taa ottaa myös veronsa. Vuosien kuluessa protes
tin merkitys saattaa haihtua. Mitali ei enää ehkä kiin
nostakaan. Si itä tuleekin vain tilapäinen i lmiö. 

Olle Adrin teki 1 960-luvun puolivälissä mitalin jo
ka on ikäänkuin kappale juuriharjan varresta leikkat
tua juureskimppua. Plastista kiinteyttä tähän tuot
teeseen on saatu käyttämällä siteeksi muovia .  Se 
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on eräänlainen antimitali, protesti mital inlyöttämi
sen liial lista eliittistä arvonkorostuneisuutta vastaan. 
Protestimital ina se on hyvä ja sellaisena olisin mie
l ihyvin jopa valmis hyväksymään sen mital itaiteen 
piiriin. En silti usko että se tulee koskaan nousemaan 
arvoon arvaamattomaan, vaikka onkin ainutkertai
nen. 

8. KÄYTÄNTÖ JA TEHTÄVÄT 
Entä sitten KÄYTÄNTÖ? Mitaleita luodaan meil lä 
moniin ja  hyvin erilaisiin tarkoituksiin. Vaatimukset 
eroavat tällöin suuresti. Lyöttää ei mitalia juuri kan
nata ellei lyöntimäärä nouse yli 200:n, koska meis
tien teko on kall ista. Lyöminen ei juuri nykyään ra
joita kokoa, sil lä 90 mm:n halkaisija ja jopa 10 mm 
korkeat reliefit ovat mahdollisia. Enemmästa ei juuri 
ole väl iäkään, koska pronssimitalia jol la on edellä 
mainitut mitat painaa jo toista kiloa. Sitä ei voida 
pitää ainakaan rahamaisena, eikä sitä mielellään pi
tele ja kääntele käciccään muuta kuin ehkä voimei
lutarkoituksissa. Ei sitä myöskään mielellään pane 
taskuunsa. Keräilijä ei voi sellaisia montaakaan 
hankkia, koska niiden säilytys kotioloissa tuottaa 
hankaluuksia. Sama säilytyshankaluus koskee luon
noll isesti vielä suuremmassa määrin niitä noin 1 2  
c m  halkaisijaltaan olevia puolitoista tai kaksikiloa 
painavia valettuja pronssimitaleita, joita Killan ja 
muissa näyttelyissä viime vuosina on näkynyt. Mo
nasti eivät ylenmääräinen koko ja paino sitä paitsi 
ole aiheen kannalta olleet motivoitavissa. Onhan tie
tysti sallittua tehdä esimerkiksi näyttelytarkoituk
seen vaikka kuinka suurikokoisia pronssirel iefejä,  
mutta niitä ei mielestäni kannattaisi tehdä kaksisi· 
vuisiksi. Jos ne painavat kilokaupalla, eivät ne si l
loin enää ole kokoelmatavaraa. 

M ERKITYS KERÄÄJILLE 
Mitalien omistamisella on taiteenharrastajille ja toi
saalta taiteen levittämiselle suuri käytännöllinen 
merkitys. Vaikka olisi kuinka kiintynyt jonkin kuvan
veistäjän tuotantoon ei veistoksia voi käytännössä 
yleensä montaakaan omistaa ellei ole Kroisos. Voi 
korkeintaan omistaa esimerkiksi niitä esittäviä va
lokuvia. Mitalit sen sijaan ovat toista maata, niitä 
voi itse omistaa suurenkin lukumäärän ja silti ne ovat 
varsinaista taiteilijan tuotantoa, yhtä aitoja taide-esi
neitä kuin isompimuotoiset veistoksetkin. Aidosti 
ja konkreettisesti ne väl ittävät tekijänsä tyylin ja sa
noman. Mitalituotanto saattaa havainnoll istaa ku
vanveistäjän tyyli l l isen i lmaisun kehittymisen koko 
hänen tuotantonsa ajalta. 

MERKITYS TAITEILIJOILLE 
Kuvanveistäjät sanovat, että heille mitalin luominen 
muun luomistyön ohessa tarjoaa mahdollisuuden 
vaihteluun, monumentin teon vastakohdaksi näper
telyä tai opetus- tai ansiotyön oheen luomistyötä, 
runsaasti ideointia ja huolel l ista, tasapainoista h ar
kintaa vaativaa. Mitalit tekevät myös tehokkaasti tai
teilijan tyyliä ja nimeä tunnetuksi .  



MERKIT YS KULTTUURILLE 
Taiteil ijat saavat vaikutteita traditiosta ja omasta 
ajastaan ja i lmaisevat ne hyvin samankaltaisina niin 
mitaleissaan kuin muissakin teoksissaan. Taiteilijat 
tajuavat myös keskenään yl lättäen yksimielisesti 
oman aikansa. He ovat a ikansa suuria vaikuttajia, 
tärkeintä heil le on saada sanoma peril le, vaikuttaa 
katsojan tunteisiin ja miel i in, jopa järkyttää. Kaikki 
tämä on mahdoll ista myös mital in välityksellä. 

Esimerkkejä eräiden muiden nykymitalien te
kijöiden töistä on kuvissa 8-12 (kts. myös Ter
ho Sakin Sauna-mitalin kuvaa sivulla 21 ja Rai
mo Heinon Pentti Kaskipuro-mitalia sivulla 10). 

Aimo Tukiainen: Suomen kielen oikeuksien 
100-vuotismuisto ( 1963). 

Eila Hiltunen: Ilmari Kianto (takasivu) (1957). 

Kari Juva: Yksilö ja yhtiskunta (1969). 

Pekka Kontio: J. K. Paasikivi ( 1967). 

Erik Mäkinen: Kaupunkilaiselämää 11 (1986). 
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Tällaisen työnimen olen antanut suomalaista 
mitalitaidetta käsittelevälle kirjalle. Se ilmestyy 
Killan juhlavuonna 1990 ennen suurta Fidem
tapahtumaa. 

Suurin osa ihmisistä yhdistää sanan MITA
LI huippu-urheilijan kaulassa silkkinauhoista 
riippuviin kulta-, hopea- tai pronssilaattoihin. 
Toki niillä onkin julkisuuden kannalta suuri ar
vo. Varsinainen mitalitaide sensijaan on tuttua 
vain varsin pienelle joukolle. Tarkoitukseni on
kin tämän kirjan avulla houkutella muutama 
uusi mitaleiden ystävä joukkoomme. 

Omakohtainen mitalikiinnostukseni alkoi 
vuonna 1967, jolloin näin lapsuudenkodissani 
Kauko Räsäsen tekemän ja Kultateollisuuden 
valmistaman maamme kansakoululaitoksen 
100-vuotisjuhlamitalin. Molemmat vanhempa
ni olivat opettajia ja äitini oli saanut po. mita
lin. Hän esitteli minulle, silloiselle taidehistori
an opiskelijalle sitä innostuneesti ja piti Aapis
kukko-vertausta onnistuneena ja ajattomana 
valintana koululaitoksen tunnuskuvaksi. 

Omakohtainen keräilyharrastus virisi vasta 
Kiltaan liittymisen jälkeen ja valintani painot
tuvat yleensä valettujen taidemitaleiden puo
lelle. 

Anne Valkonen 

TAI D ETTA MOLEMMAT 
PUOLET 

Suomalaisesta mitalitaiteesta on julkaistu 
kaksi kirjaa, jotka molemmat ilmestyivät 
1960-luvulla ja ovat nykyään jo bibliofilisia ke
räilykohteita. Jouko ja Liisa Voionmaan teos 
Suomen mitalitaidetta tuli myyntiin 1964 ja 
Aarne Laitakarin luettelonomainen Suomen mi
talit puolestaan ilmestyi 1969. Mitä on siis ta
pahtunut kuluneiden viimeisten 20 vuoden ai
kana? Tähän kohdistan painopisteen omassa 
kirjassani. 

Nykyään vallallaoleva käytännöllisyyden ja 
tehokkuuden ajattelu ei oikeastaan sovi mita
lin luonteeseen. MITEN MITALIA KÄYTETÄÄN? 
Alustalle sijoitettuna näkyvillä on vain toinen 
puoli. Seinälle sitä ei voi reliefin tavoin ripus
taa. Miten toteuttaa sitä jo klisheeksi muodos
tunutta sanontaa " . . .  mitali kulkee kädestä kä
teen . . .  " ?  Kenen kädestä kenen käteen? Kuiten
kin mitali kappaleena elää nimenomaan kädes
sä. Käden lämpö siirtyy metalliin ja kädet tun
nustelevat molempien puolten muotojen sano
maa. 

Suomalainen mitalituotanto on uskomatto
man laajaa ja varsin korkeatasoista. Suu_rin osa 
on henkilö- ja tapahtumamitaleita, mutta ilah
duttavan paljon löytyy myös vapaita taiteilijan 
omasta aloiteesta syntyneitä. Tulen kirjassani 
käsittelemään molempia. Kilta on tehnyt uraa-· 
uurtavaa työtä mitalitaiteen tunnetuksiteke
'miseksi ja toivon, että uusi kirja tuo mukaan 
innostunutta uutta jäsenistöä. 

Raimo Heino: Pentti Kaskipuro, 1969 valettu, 105 mm. 
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KANSANOPISTOLI I KKEEN 

JUHLAVUODEN M ITALI 

Vuonna 1989 Suomen kansanopistoliike täytti 100 vuotta. 
Juhlav uoden kunniaksi Suomen Kansanopistoyhdistys - Finland Folkhögskolförening 
ry on lyöttänyt PRONSSISEN MITALIN, jonka on suunnitellut taiteilija Ari Yrjänä. 

Mitalin julkipuoli kuvaa syvälle suomalaiseen maaperään juurtunutta 100-vuotista hon
kaa, joka on kestänyt ajan myrskyjä haarautuen ja lev ittäytyen yhä ylemmäs ja laa
jemmalle. 

Toinen puoli kuvaa särmikkäitä ja hiomattomia "lohkareita", jotka TIEDON , TAIDON 
ja YHTEISTYÖN opissa jalostuvat erilaisiksi yksilöiksi. 

• Mitali on lyöty Kultakeskus Oy:ssä, Hämeenlinnassa 

• Raaka-aine on pronssi, halkaisija 70 mm 
• Mitaleita on lyöty 400 kpl, ei numerointia 

• Hinta 250 mk + postikulut, yli 10 kappaleen tilauksesta 10%:n alennus 

Mitalia voi tilata Suomen Kansanopistoyhdistyksestä, Pohjoinen Rautatiekatu 1 5  B 12, 
00100 Helsinki, puh.  90-444 090. 
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Tuukka Talvio 

AJATUKSIA KAUKO RÄSÄSEN M ITALITAITEESTA 

Useimmat tunnetut kuvanveistäjämme aina 
Walter Runebergistä, V ille Vallgren ista ja Emil 
Wikströmistä alkaen ovat muovailleet mitalei
ta. Pitkälle sotien jälkeiseen aikaan saakka mi
talitaide pysyi kuitenkin ilmaisukeinoiltaan van
hakantaisena ja yleiseltä merkitykseltään mel
ko vähäisenä taiteenalana. Nykyään tilanne on 
toinen, ja tähän on osaltaan vaikuttanut Kau
ko Räsänen, joka viime vuosina on saanut poh
joismaiden johtavan mitalitaiteilijan maineen. 
Hän on tehnyt lähes 150 mitalia - yhtä mon
ta kuin Gerda Qvist ja kolme kertaa ni in mon
ta kuin Essi Renvall. 

Räsänen on syntynyt 23.2.1926 Suistamos
sa, Karjalan laulumailla Laatokan pohjoispuo
lella. Sittemmin hänestä on tullut eteläsuoma
lainen: hän opiskeli 1945-50 Taideakatemian 
koulussa Helsingissä ja asuu nykyään Espoos
sa. Hän on kuvanveistäjänä luonut laajan ja 
monipuolisen tuotannon, jossa mitalit ovat 
1960-luvulta alkaen näytelleet tärkeätä osaa. 

Mitalitaiteilija hänestä tul i  kuitenkin jo 1951, 
jolloin hän voitti Helsingin olympiakisojen 
muistomital in kilpailun. Jo tässä teoksessa il
menee hänen koko tuotannolleen luonteeno
mainen ki innostus positiivisen ja negati ivisen, 
koholla ja syvennettynä olevan muodon yhdis
tämiseen. Hän teki 1950-luvulla myös pari yk
sipuolista plakettia, mutta olympiamitali jäi hä
nen ainoaksi varsinaiseksi mitalikseen täl lä 
vuosikymmenellä. T ämä oli Suomessa vielä 
perinteisen mitalitaiteen aikaa: alan johtavat 

edustajat olivat Wäinö Aaltonen ja Essi Ren
vall sekä heidän kanssaan kilvoitteleva jo 
ikääntynyt Gerda Qvist. Vuosikymmenen jäl
kipuolella mukaan tuli Eila H iltunen, jonka mo
dernistinen ote rikkoi perinteisen silotellun mi
talityylin ja pienensi siten etäisyyttä mitalitai
teen ja uudemman kuvanveiston välillä. 

Modernismin varsinainen läpimurto maam
me mitalitaiteessa tapahtui 1960-luvun alus
sa. Eila H iltunen muovaili 1960 William Kerp
pola -mitalin, jonka takasivu on täysin abstrak
ti , ja Aimo Tukiainen teki seuraavana vuonna 
Suomen ensimmäiset modern it valetut mita
lit. T ässä vaiheessa si irtyi myös Räsänen mi
talitaiteemme 'ki intotähtien' joukkoon. Hänen 
Postipankki-mitalinsa vuodelta 1961 on vaati
mattoman kokoinen mutta merkittävä teos. 
Sen etusivun äiti ja lapsi -aihe on käsitelty ta
vanomaisemmin kuin esimerkiksi figuuri Riihi
mäen kaupungin mital issa edelliseltä vuodel
ta, mutta siinä on samalla joukko uusia pi irtei
tä, kuten reunan jäsentely osana kokonaismuo
toilua. T ämä Räsäsen myöhemmissäkin mita
leissa usein esi intyvä p i irre, joka viime kädes
sä lienee lainattu antiikin rahoista, on osoitus 
hänen taidostaan sitoa etu- ja takasivu toisi in
sa. (Antiikin rahojen vaikutukseen tuntuu Pos
tipankin mital issa vi ittaavan myös takasivun 
pinnan nelijakoisuus.) Mitalitaiteemme tulevaa 
kehitystä ennakoiva pi irre mitalissa on tapa, jol
la siinä on yhdistetty figuratiivinen, ' informa
ti ivinen' etusivu ja abstrakti takasivu, jonka 

Riihimäki kaupungiksi, 1960 (71 mm). 
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Postipankin 75-vuotisjetoni, 1961 (33 mm). 

lähtökohtana tässä tapauksessa on ollut Pos
tipankin aurinkopyörää muistuttava tunnusku
vio. 

Merkittävä puoli Postipankin mitalissa oli 
myös sen lyöntimäärä - 250 000 - jonka ta
kia se levisi laajalle. Se lienee edelleen helpoi
ten hankittavissa oleva suomalainen taidemi
tali. 

Figuratiivisen etusivun ja nonfiguratiivisen 
takasivun liitto ei aina ole harmoninen . Henki
lömitaleissaan Räsänen ratkaisi tämän ongel
ma n 1960-luvulla usein yhdistämällä muoto
kuvan taustan takasivun aiheeseen. T ätä kei
noa hän käytti jo ensimmäisessä muotokuva
mitalissaan, jonka hän teki kansleri Juhana 
Myrbergistä 1963. 

Myrbergin mitali oli vielä sekä kooltaan että 
muodoltaan tavanomainen, mutta muiden mi
talintekijöiden tapaan ryhtyi Räsänenkin pian 
hyödyntämään lyöntitekniikan kehitystä ja siir
tyi entistä kookkaampiin mitaleihin, joiden kor
kea reliefi antoi mahdollisuuden voimakkaam-

paan veistokselliseen muovailuun. 
1960-luku oli monin tavoin mitalitaiteemme 

kukoistuskautta: tilauksia oli paljon, kilpailuja 
järjestettiin usein ja alan harjoittajiksi tuli ku
vanveistäjiä, jotka sittemmin ovat uskollisesti 
tehneet mitaleita vuodesta toiseen. Mainit
kaamme vain nimet Heino, Häiväoja, Jaatinen, 
Kontio, ja Sakki. Suomen Numismaattinen Yh
distys perusti 1965 mitalitaiteen jaoksen, jo
ka saman tien itsenäistyi Suomen Mitalitaiteen 
Killaksi. 

Vuosikymmenen jälkipuolella harrastettiin 
myös hienoa patinointia, jota käytettiin lyödyis
säkin mitaleissa. Vaikuttavimpia saavutuksia 
tässä suhteessa ovat eräät Räsäsen mitalit, 
kuten 'Liikesivistysrahasto 1919-1969', jonka 
The' Medal -lehti valitsi numeronsa 8/1986 kan
sikuvaksi. On suuri vahinko, että patinoinnis
ta on lyötyjen mitalien kohdalla nykyään käy
tännöllisesti katsoen kokonaan luovuttu. Syy
nä on työturvallisuus; mutta onko todella mah
dotonta kehittää patina, joka ei vaaranna ke
nenkään terveyttä? 

"Mater mare", 1965 (valettu, 122 mm). 
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Pääosa Räsäsen 1960-luvun mitaleista liit
tyi yhteisöihin, ei henkilöihin. Yhteisöjen mi
talit, kuten ' Liikesivistysrahasto ' (1969), 'Kä
pylä' (1970') ja 'Sculptor-näyttely' (1970), tar
josivat hyviä mahdollisuuksia nonfiguratiivi
seen muodon kehittelyyn, sillä niissä ei yleen
sä ollut muotokuvia. Tämä vuosikymmen oli 
maassamme tunnetusti abstraktin mitalitai
teen aikaa. Räsänen ei kuitenkaan koskaan ko
konaan luopunut figuratiivisista muodoista. 
Hän teki näihin aikoihin eräät tunnetuimmista 
teoksistaan, joissa rikas visuaalinen mielikuvi
tus yhdistyi herkästi nyansoituun metallin kä
sittelyyn. 

osaisia mitaleita lienee ainakin Puolassa kokeil
tu jo 1960 - mutta Räsäsen kohdalla se ke
hittyi luontevaksi jatkoksi hänen omalle aikai
semmalle tuotannolleen. 

Kaksiosaista seurasivat pian ,kolmeosaiset 
mitalit, joista tunnetuimmat ovat 'Leonardo da 
Vinci '  (1974) ja 'Michelangelo' (1977). Myö
hemmin taiteilija innostui tekemään myös use
ampiosaisia mitaleita (esim. Helsingin evan�e
lisluterilaisten seurakuntien ansiomitali 197 7). 
Jos kritiikki sallitaan, on sanottava, että tällais
ten mitalien teettäminen tulee kalliiksi ja ne 
ovat toisinaan myös hankalia käsitellä. {Niistä 
häviää osia! Erään mitalin kaksi osaa olivat ker-

Aaren Eskola, 1969 (70 mm). 

Vuonna 1970 Räsänen muovaili ensimmäi
sen kaksiosaisen mitalinsa, jonka aiheena oli 
suomalaisen kultasepäntaidon 600-vuotis
juhla. Kultasepät, kuten mitalitaiteilijatkin, 
käyttivät työssään muotteja, jotka muuttavat 
negatiivisen muodon positiiviseksi. Räsästä on 
alusta alkaen kiehtonut koholla ja syvennetty
nä olevan reliefin vaihtelu, ja hän muovaili nyt 
kaksiosaisen mitalin, jonka sisäpinnat sopivat 
toisiinsa. Keksintö ei ollut aivan uusi - kaksi
ran myynnissä eri huutokaupoissa). Parhaim
millaan ne ovat vaikuttavia teoksia, kuten jo
kainen voi todeta ottamalla käteensä vaikka
pa L. M. Ericsson -yhtiön pronssisen mitalin 
(1975), joka kätkee sisäänsä toisen hopeanvä
risen mitalin. 

Suurin osa Räsäsen mitaleista on luonnolli
sesti edelleen yksiosaisia. Abstrakti vaihe jäi 
14 

1970-luvulle tultaessa taakse, mutta sen jäl
kivaikutus näkyy figuratiivisen otteen vapau
tuneisuutena. Samalla kasvoi henkilömitalin 
osuus, mikä heijastaa hänen maineensa kas
vua ja siihen liittyviä muotokuvatilauksia. Tois
tuvana takasivuaiheena alkaa nyt esiintyä nais
figuuri. Majesteetillinen äitihahmo oli kuvattu
na jo vuosien 1960-61 mitaleissa, mutta Rä
sänen myöhempien mitalinaisten esiäidin ta
paamme 1965 valmistuneessa valetussa mi
talissa 'Mater Mare' joka oli hänen ensimmäi
nen vapaa-aiheinen mitalinsa. Tämän hahmon 
jatkuva muuntelu ja kehittely on eräs Räsäsen 
perusteemoista. 

Toinen perusteema liittyy muotokuviin. Ne 
ovat mitalin pintaan nähden kookkaita ja voi
makkaita, usein suorastaan haastavia. Vertai
lu Gerda Qvistiin on ehkä paikallaan: sekä 



Edvin Linkomies, 1 972.  

Qvist että Räsänen pyrkivät muotokuvissaan 
monumentaalisuuteen. Räsäsen kohdalla myö
tävaikuttava tekijä on pintakäsittely, joka siley
dessään on korostetun metal l inen mutta tuo 
samalla usein mieleen kii l loitetun tumman ki
ven .  

Monumentaalisuuteen ei Räsäsel lä yhdisty 
juhlavaa paatosta. Hän saattaa käyttää hyvin
kin arkisia a iheita: jopa kioskit ja  kuntopyörät 
ke lpaavat. Mistään arkirealismista ei kuiten
kaan voi puhua, sillä hänen mitaleissaan on 
monenlaisten omaperäisten oivalluksien lisäksi 
viittauksia mm. itämaisiin satuihin sekä antii
kin mytologiaan ja rahataiteeseen. Näin laajan 
aihemaailman hyödyntäminen on tavallaan 

suuril la panoksil la pelaamista. 
Yleensä Räsänen on pelinsä voittanut. Kun 

muutama vuosi sitten pidin Saksassa esitelmiä 
Suomen mitalitaiteesta, sain kerta toisensa jäl
keen huomata, että yleisö tunsi Räsäsen nimen 
entuudestaan ja oli hänen teoksistaan innos
tunut. Vuonna 1 986 hänelle myönnettiin Ame
rican Numismatic Societyn arvovaltainen San
ford Saltus -palkinto, joka vain harvoin anne
taan ulkomaalaiselle. Maine ja kunnia eivät 
välttämättä tee kenestäkään parempaa taitei
l ijaa, mutta ne herättävät yleisön kiinnostuk
sen. Toivottavasti tämä Räsäsen kohdal la joh
taa siihen, että hänen tuotannostaan joskus 
julkaistaan kunnollinen kuvateos. 

Alte Vesten piirityksen 3 50-vuotismuisto 1 982 (70 mm).  
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2 5-vuotiaan Räsäsen ensiesiitymisestä mi  
talitaiteilijana on kohta kulunut 40 vuotta. Hän 
ei  ole tämän a lan nestori: Jussi Vikainen aloit
ti 1930-luvulla ja Aimo Tukiainen 1 940-luvulla. 
On  kuitenkin hyvä huomata, että hän jo nyt on 
tehnyt mitaleita yhtä kauan kuin esimerkiksi 

MITALINÄYTTELYMME SAKSASSA 
Suomalaista mitalitaidetta esittelevä pienimuo
toinen näyttely on kiertänyt Länsi-Saksaa noin 
10 vuoden ajan. Näyttelynumeroita on 71, jois
ta 41 on Kil lan peruskokoelmista ja loput suur
lähettiläs Anders Huldenin yksityiskokoelmas
ta. Mitalit koostuvat 21  suomalaisen mital itai
teilijan töistä. Kilta tulee jatkossa omalta osal
taan uudistamaan ja täydentämään näyttelyä. 

SUOM AL AISMENESTYSTÄ KREM
NICASSA TSEKKOSLOVAKIASSA 
Kremnicassa pidettiin I I  Mitalitaiteen Kvadren
niaal i ,  johon osall istui noin sata mitalitaitei l i
jaa viidestä Itä-Euroopan maasta, Mongolias
ta ja Suomesta. Kilpailun jury, jossa Suomea 
edusti Barbara Tieaho, sai arvioitavakseen kul
takin taitei l ijalta 5-6 mitalia, joita ei oltu aja l l i 
sesti mitenkään rajattu. Sijoitukset annetti in 
siis kunkin taiteilijan koko tuotannolle. Kilpai
lun voitti isäntämaan Jiri Vlach, toisen palkin
non sai Pirkko Viitasalo, jolla oli esil lä mm kaksi 
vuosimital iamme. PerW Kukkonen sai paikal l i 
sen aluehall innon tunnustuspalkinnon ja Vilho 
Härkönen paikal l isen rahapajan tunnustuspal-

Gerda Qvist ( 1883-1 957), jonka elämäntyötä 
monet pitävät perustavanlaatuisena. Tämä 
osoittaa, että uudempikin mitalitaide on jo  saa
vuttanut maassamme varsin vakiintuneen ase
man. 

SUOMALAISMITALEITA 
MAAILMALLA 

kinnon mm kolmen vuosimita l imme ansiosta . 
Kunkin suomalaisen palkintoon sisältyy kutsu 
tulla Kremnican mital isymposiumi in kesällä 
1 990. 

Kansainväl inen tuomaristo kiitti suomalais
veistäjiä ennakkoluulottomuudesta ja rohkeu
desta mitalitaiteen kehittämisessä. Eri maiden 
mitalit poikkeavat toisistaan niin monessa suh
teessa että vertai lu on lähes mahdotonta. Toi
sissa suomala ismitaleissa korostui abstrakti 
esitystapa, toisissa paino oli hienossa tyylit
telyssä. Voidaan myös todeta, että maamme 
m italiosasto oli teknisesti varsin korkeatasoi
nen. 

JA GDANSKISSA . . .  
Nokialainen Arto Lappalainen voitti hopeami
tal in muotokuvamita l ien sarjassa Gdanskin 1 1  
kansainvälisissä muotokuvatriennaaleissa Puo
lassa viime elokuussa. Lappalaisen mitali ol i  
Ossi Somman juhlamital i .  Mainittakoon, että 
muotokuvaveistosten sarjassa Zoltan Popovits 
voitti kultamitalin veistoksellaan " Uneksija ja 
uneksittu". 

Pirkko Viitasalo: 278 days, 1 986, 1 palkinto vuosimital iki lpai lussa. 
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Suurin osa kaikista mitaleista on urheilumita
leja, niitä on hyvin monenlaisia ja lyöntimää
rät ovat tavallisesti erittäin suuret. 

Mitalitaiteesta puhuttaessa otetaan kuiten
kin harvoin esimerkkejä urheilumitaleista, ken
ties on aika vallitsevana se käsitys, ettei urhei
lumitalien taso yllä riittävän korkealle. 

Myönnettävä on että urheilumitalien luonne 
poikkeaa ns. tavallisesta taidemitalista, urhei
lumitalilla on tavallisesti tiettyjä vaatimuksia 
joita sen on täytettävä voidakseen tulla hyväk
sytyksi. Merkittävin ehto on tietenkin kustan-

Esimerkiksi kannatta ottaa myös Suomen 
Yleisurheilun Tuki-säätiön mitali, joita on tar
koitus jakaa tunnustuksena niille jotka ovat an
siokkaasti toimineet säätiön piirissä ja siten 
edesauttaneet yleiurheilun harrastusta Suo
messa. Mitalin on suunnitellut kuvanveistäjä 
Bo Auren ja valmistanut Turun Merkki-Mitali 
Oy. 

Tässäkin mitalissa on kaksi puolta, toinen on 
omistettu Suomen Urheiluliitto ry:lle ja toinen 
Yleisurheilun Tuki rs:lle. 

Kummankin sivun symboliikka on selkeä ku
ten urheilumitalissa tuleekin. Vaikka tekstit 
puuttuisivat olisi helppo arvata mistä mitalis
ta on kysymys. Yleisurheilun eri lajit liittyvät 
luontevasti rahaan, joka toimii nykyaikaisen 
huippu-urheilun taustavoimana. 

Leo Ääri 

MYÖS URHEILUMITALI 
VOI OLL A TAIDEMITALI 

nuskysymys. Usein on hyvinkin tarkkaan mää
rätty hinta jota ei voida ylittää, siksi joudutaan 
etsimään mahdollisimman halvat ratkaisut. 
Niinpä suunnittelu voi tapahtua siten, että jo
ku näppärä urheiluseuran johtokunnan jäsen 
piirtää mitaliluonnoksen, jonka mukaan mita
lifirma sitten kaivertaa meistit. 

Näin ei kuitenkaan läheskään aina tapahdu, 
vaan usein käytetään myös taiteilijaa, joka kai
kella huolellisuudella perehtyy tehtäväänsä. 
T ästa ovat esimerkkinä muutamat tyylikkäät 
hölkkämitalit, joita on nähty eräissä suurissa 
liikuntatapahtumissa. 

Nämä pronssiin lyödyt mitalit ovat halkaisi
jaltaan 75 mm. Mitali numero yksi on luovu
tettu Reino Piirrolle ja numero kaksi Jukka Uu
nilalle. 

Urheilumitalin klassinen esitystapa edellyt
tää että kyseessä olevan lajin urheilija kuva
taan sellaisenaan ja mahdollisimman tyylikkää
nä kuten myös tuossa Aurenin mitalissa. 

Aivan viime vuosina on myös uudempi esi
tystapa voittanut alaa urheilumitalitaiteessa. 
Eikä aiheen selkeä esitys varmaan siitä juuri 
kärsi, vaikka taiteilija on esityksessään keskit
tynyt kaikkein oleellisimpaan. Esimerkiksi ma
raton-mitalissa tuhannet jalat vilistävät tiellä tai 
jalkapallomitalissa voimalla ammuttu pallo su
hahtaa maaliverkkoon. 
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Tamas Sarkany 

FRANSKA REVOLUTIONEN 1 789 - 1 799 

Kungl .  myntkabinettet, statens museum för 
mynt-, medalj- och penninghistoria i Stockholm 
invigde utstäl in ingen Franska revolutionen 
1 789-1 799 på mynt, sedlar och medaljer på 
Frankrikes nationaldag, den 14  juli 1 989 i när
varo av R. Mazeyrac, Frankrikes ambassadör 
i myntkabinettes medaljsal .  

På denna utstä l ining visades mynt, sed lar  
och medaljer från franska revolutionens förs
ta tio år. Man kunde se mynt i guld, s i lver och 
koppar, som präglades under tiden 1 789-1805, 
samt medaljer från 1789-1800. Medaljerna be
lyste både revolutionära och motrevolutionä
ra händelser. Dessutom visades sedlar och as
signater, det pappersmynt som gavs ut i stora 
mängder som ersättning för verkl iga mynt un
der revolutionen och orsakade en svår inflation. 

Utstäl in ingen ägde rum i Kungl. myntkabi
nettets medaljsal, Narvavägen 13- 17  (i samma 
byggnad som Historiska museet ) och påg ick 
14  jul i - 31 oktober 1989. 

Den franska revolutionen växte fram ur ett 
utbrett folk l igt missnöje med det förå ldrade 
och orättvisa skattesystemet, den stora bris
ten på mat och den höga arbetslösheten. En 
fjärdedel av Frankrikes statsbudget gick til i mi
l itära ändamål och statsskulderna var enorma 
sedan deltagandet i amerikanska frihetskriget. 
När kung Ludvig XVI planerade att upplösa na
tionalförsaml ingen gick inte folket längre att 
hejda.  

Den 14 ju l i  1 789 stormade folkmassorna 
Bastiljen i Paris. Dess fal i blev symbolen för re
volutionen. 

Sedan länge hade Bastiljen, utöver sin högst 
ree lia funktion som statsfängelse, också kom
mit att stå som symbol för den despotism som 
härskade i Frankrike. Händelserna den 14 ju l i ,  
då Bastiljen hyste endast sju fångar, är bara en 
logisk följd av den symbolfunktion som fäst
ningen hade fylit under hela 1 700-talet. Den 
14 juli 1 789 upplevdes redan av samtiden som 
början t i l i  en ny era. För att högtid l ighål ia min
net av Bastiljens stormning utgavs ett stort an
tal souvenirer, bland dem flera medaljer av skif
tande slag avsedda för försäljning ti l i  a l lmän
heten.  Vid denna t id var medaljutg ivning ett 
kungligt privi legium i Frankrike, och redan en 
direktförsäljning ti l i  al lmänheten kan därför te 
sig som en revolutionär handl ing. 

Medaljutgivning som kungligt monopol hade 
sin betydelse inte ur profitsyfte utan genom 
sitt värde som kunglig propaganda, något som 
f l itigt utnyttjades särskilt under Ludvig XIV:s 
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Bastiljen riven den 31 december 1 789 av Pierre 
Francois Pa lldy ( 1755-1835) ,  präglad, försilv
rad järn, 37 mm. (Foto Gunnel Jansson) 
t id .  Medaljen var, med sina bi ldsidor och in
skrifter, ett mäktigt vapen i propagandans tjänst 
under en tid som var fattig på massproduce
rade bilder. Ludvig XIV begagnade den i pro
pagandasyfte genom sin ACADEMI E  ROYALE 
DES MEDAI LLES ET D ES INSCRIPTIONS, där 
författare som t.ex. Racine och målare som Le 
Clerc och Coypel lämnade förlagor t i l i  medal
jer. Man förstår att utgivandet av medaljer utan 
kungl ig sanktion, avsedda att befästa minnet 
av en händelse som Bastiljens stormning, bet
raktades som revolutionärt. Att upphovsman
nen, PIERRE FRANCOIS PALLOY ( 1755-1835) ,  
dessutom på ett ovanl igt sjä lvmedvetet sätt 
signerad sitt verk med " Pal ioy Patriote" gjor
de inte saken mindre upprorisk. Medaljen är in
te endast en i l iustration t i l i  händelsen, utan 
även en symbolisk framstäl lning av slutet på 
l 'ANCIEN REGIME.  Man ser en nyhet i själva 
framstä l lningen genom en förändring av bi l 
dens form och innehål l .  Detta kommer ti l i  ut
tryck på så sätt, att ski ldringen får ett delvis 
nytt idemässigt innehåll genom sammansätt
ning av ol ika bildelement med ol ika innebörd . 

En konstnär av betyd l igt större dignitet, 
BERTRAND ANDRIEU (1 761- 1822), inspirera
des av samma händelse som Pa l ioy. Bastiljen 
försvarades av 80 äldre soldater med förstärk
ning av 30 schweiziska legoknektar. Man ha
de fått sex vagnslaster sten och järnskrot att 
slänga ner från de 30 meter höga murarna, och 
man hade fylit på krutförråden och rullat fram 



kanonerna. T idigt i gryningen den 14 juli nåd
de de första folkmassorna fram. De blev allt 
fler, så småningon några tusen beväpnade 
män med gevär och fem kanoner från lnvalid
hotellet. Efter fem timmars segslitna förhand
lingar och en fatal skottlossning stormades till 
slut fästningen. Folkmassan har trängt in i yttre 
borggården, nationalgardet har just lyckats 
bryta sig igenom muren. Över vindbryggan till 
höger vällar folkmassorna in i borgen. En av 
försvararna stupade medan 98 av angriparna 
dödades och 73 skadades. Befälhavaren Lau
nay och hela manskapet togs tillfånga, tre of
ficerare och tre schweizare dräptes. De sju fån
garna, fyra falskmyntare, två mentalsjuka och 
en ung greve som dömts för incest, befriades. 
Launay fördes mot stadshuset men höggs ner 
på vägen. Hans huvud hölls upp på en lans. Ef
teråt tilldelades ca 900 personer hederstitel 
och diplom, som visade att de var Bastiljens 
erövrare. Palloy uppgav att hans medaljer tillver
kats av kedjor som fångarna bar i Bastiljen. En 
uppgift som anses vara något överdriven, då 
metallen inte skulle ha räckt til i antalet präg
lade medaljer. 

Ludvig XIV, som blev enväldig konung i 
Frankrike redan v id 19 års ålder, var visserli
gen bildad men då han ägde vare sig insikter 

i politiska frågor eller ledaregenskaper kunde 
han inte förh indra revolutionen och rädda mo
narkin. Nationalförsamlingen lyckades inte hel
ler få läget under kontroll. L ivet blev inte bätt
re, priset för parisarnas dagliga bröd utgjorde 
halva dagslönen. Flera tusen kvinnor, beväp
nade med påkar och lansar och släpande på 
kanoner, drog ut tili Versailles. De skulle häm
ta "bagaren, bagarhustrun och den Iille bagar
gossen", d.v.s. den kungliga familjen, till Paris. 
Oen 6 oktober 1789 återvände kvinnorna med 
kanoner, det avväpnade flandriska regmentet 
och vagnar med de 100 ledamöterna ur natio
nalförsamlingen, har just anlänt till PLACE DE 
LOUIS XV, nuvarande PLACE DE LA CONCOR
DE. Kungen syns i vagnen, oroligt bilckande ut 
över folkmassan. Detaljrikedomen i denna me
dalj har få motsvarigheter. Lägg märke till fi
gurerna som har klättrat upp på förgrunden 
synliga stenblock för att få bättre utsikt! EIier 
omkullfallna damen med hatten som djärvt vi
sar sitt bara ben ! 

En liten skrift med samma titel som utställ
ningen utkom och säljs av Historiska museets 
museishop för 40 svenska kronor. 

Bastiljens stormning den 14 juli 1789 (åtsidan) och Kungen återvänder till Paris den 6 oktober 1789 
(frånsidan) av Bertrand Andrieu (1761-1822), präglad brons, 85 mm. (Foto Gunnel Jansson). 

RANSKAN VALLANKUMOUS 1789 -1799 
RAHOJA, SET ELEITÄ, MITALEITA 

Kungliga Myntkabinettissa Tukholmassa oli 
14. 7.-31.10.1989 välisen ajan avoinna näytte
ly, jossa oli esillä Ranskan vallankumouksen ai
kaisia mitaleita. 1700-luvulla mitalien lyöttämi-

nen oli ollut kuninkaallinen etuoikeus, jota käy
tettiin propagandistisessa tarkoituksessa. Hei
näkuun 14:n päivän mitalit oli tehty ilman ku
ninkaan siunausta ja niiden tarkoituksena oli 
juhlistaa Bastiljin valtauksen muistoa. 
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KILL AN TOIMINTA A 

Lena Tarkkila 

K AHTA TAITEILIJAA TAPA AM ASSA 
- KILL AN RETKI 14.10 

Oli lauantai ja neljästoista päivä. Upouusi, hui
kean kallis bussi kuljettajineen oli lähtövalmii
na Postitalon takana. Hiukan vielä odotelti in 
Imatralta asti junalla tulevaa retkeläistä. Aurin
koisessa aamussa ajelimme kappaleen matkaa 
kolmostietä ja käännyimme vasemmalle. Parin 
mutkan jälkeen tulimme keskelle suomalaista 
peltomaisemaa. Olimme valaja ja kuvanveistäjä 
Toivo Jaatisen pihapiir issä. Talon koirat tyylik
käästi mustavalkoisissaan riensivät isäntänsä 
mukana tulijoita vastaanottamaan. 

Navettarakennuksen kätkemässä ateljeessa 
saimme valamistyöstä rehevän ja seikkaperäi
sen kuvauksen. Jotta tulos olisi just' eikä mel
kein tarvitaan kantapään kautta hankittua tai
toa, runsaasti tietoa eri materiaalien käyttäy
tymisestä keskenään ja korkeissa lämpötilois
sa sekä ripaus maagistenkin voimien hallintaa, 
jota voi välillä terävöittää katosta riippuvan 
nyrkkeilysäkin kanssa. Ei mikään ihme, että va
laja Toivo Jaatisen valutyöt vastaavat tilaajan 
taiteellisia tavoitteita, sillä v iereisessä ateljee
huoneessa saimme tutustua vielä savivaihees
sa olevaan seurakuntakeskukseen tilattuun 
seinäreliefiin. Sitten vuorostaan kuvanveistä
jä Toivo Jaatinen antoi elävän oppitunnin va
lojen ja varjojen käyttäytymisestä. Rautaista 
ammattitaitoa taiteellisen osaamisen lisäksi 
tässäkin tarvitaan, jottei savea tarvitse leipoa 

Toivo Jaatinen, mitalivalun guru. 
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sinne tänne halutun tuloksen saavuttamisek
si. Siirryimme sitten taloon nauttimaan emän
nän luomuksista. Valtavat pulla- ja omenapii
rakkakeot madaltuivat hetkessä. Samalla saim
me tutustua kaikkialla talossa oleviin mitalei
h in sekä vävyn maalaamiin tauluihin. Erikoise
na huipentumana oli isännän spontaani laulu
konsertti, jonka aihe juonsi juurensa Laatokan 
rannoilta. 

Jatkoimme retkeämme suorinta tietä Hyvin
käälle, jonka uudesta, urbaanista keskustasta 
löysimme Taidetalon, jossa tutustuimme alue
taidenäyttelyyn. Toriaukion toisen laidan ravin
tolassa söimme makoisan lounaan. Ruokailum
me aikana luontokin väläytti maagisia voimi
aan, sillä mahtava raekuuro oli valkaissut tiem
me seuraavaan kohteeseen, jonne taitava kul
jettajamme suuren bussinsa pujotteli. 

Niin lähellä, mutta silti aivan omassa met
sänhämyisessä rauhassaan kuvanveistäjä Ter
ho Sakki puolisoineen toivotti meidät tervetul
leiksi kotiinsa. Siellä sitten ol imme Humalas
sa koko joukko, isäntäväki sekä vieraat. 

Ateljeessa oli styroksista veistämällä muo
toiltu, koulun seinälle tulevan pronssireliefin 
luonnollista kokoa oleva aihio. Abstraktista ai
heesta oli valmiina pronssinen pienoisveistos, 
joten saimme hyvän käsityksen reliefin eri 
työskentelyvaiheista sekä aikanaan valmistu
vasta lopullisesta teoksesta. Saimme mielin 
määrin penkoa pöydillä olevia mitaliröykkiöitä. 



Niissä oli taiteilijan omien mitalien taiteilijakap
paleita, mallivaloksia sekä muita kiinnostavia 
mitaleita. Veistäjäkollega löysi sopivan vaihto
kohteen. Samaan valokuvaan saatiin nyt vas
ta vuosien jälkeen mitalin aihehenkilön sekä 
mitalin tekijä, isäntämme. Samalla Terho Sak
ki kertoili omista töistään ja-kotinsa, Humalan 
vaiheista. Emännän kattama uhkea kahvipöy-

tä sai kiitolliset nauttijansa ja persoonallisen 
tyylikäs taiteilijakoti vilpittömät ihailijansa. 

Jälleen kerran saimme nähdä ja tuntea, mi
ten kiitetyn ja tunnustetun taiteen tekijät ovat 
myös valloittav ia ja kiehtovia persoonallisuuk
sia. 

Meillä oli todella mukava retki ja mieleen jäi 
sellainen tunne, että myös isäntämme viihtyi
vät kanssamme. 

Terho Saliin merkittävä vapaa mitali 'Sauna', 80 mm, 1973. 

SAVONLINN AN K AUPUNGIN 350-VUOTISMITALI 

Jarmo Vellosen kotikaupungistaan Savonlin
nasta muovailema juhla mitali on tekijänsä en
simmäinen lyöty mitali. Mitalin halkaisija on 80 
mm ja sen on lyönyt Tillander Oy. Mitalia jaet
tiin ensi kerran Veitsi-oopperan kutsuv ieraille 
v iime kesänä, tarkka lyöntimäärä ilmenee yh
tiön laatimasta luettelosta. 

Mitalin etusivun Olav inlinnan muurinaukos
ta lev iää kaunis näkymä kaupunkia ympäröi
vään saaristoon. Mitalin takasivu esittelee kau-

puni:.iin tärkeitä rakennuksia, uutta ja vanhaa. 
Vellonen itse on käynyt taidelukiota (nyk. kau
pungintalo), oopperan joukkokohtauspaikka on 
myös keskeisesti esillä. 

Savonlinnan kaupungin mitali on tervetullut 
lisä kaupunki-mitalien joukkoon. Toivokaamme, 
että tämä julkisen tahon lyöttämä korkeatasoi
nen mitali olisi kaikkien mitalinkeräilijöiden saa
tavilla. Onhan edellisestä Savonlinna-mitalis
ta kulunut aikaa jo 50 vuotta. 

21 



SEITSEMÄN KYSYMYSTÄ VILHO HÄRKÖSELLE 

MITEN ALOIT M UOVAILLA 
MITALEITA? 
Työnantajani valmistellessa 1 00-vuotisjuhliaan 
v. 1 97 3  kuuluin juh latoimikuntaan, missä teh
tävänäni ol i  mm. 1 00-vuotismital in hankinta. 
Tässä yhteydessä tutustuin mital in valmistuk
seen ja mitalitaiteeseen ehkä vähän laajemmin
kin kuin mitä hankintatehtävä edel lytti. 

Ki innostuin mital itaiteesta sen verran, että 
osall istuin Ki l lan 1 0-vuotisjuhlakilpailuun v. 
1 9 7 5. Tämä kilpai lu m uodostuikin kohdal lani 
eräänla iseksi pään avaukseksi ainakin mital i 
taitei l ijana. 

KERRO MIKÄ ON MITALIESI 
SYMBOLI KIELI 
Väsyttävän kuiva symboli ikka on asia,  mihin 
m ital itaiteessa en ole ihastunut. 

Pyrin m italeissan i  yksinkertaisesti vain esit
tämään asioita, jotka taval la  tai toisella l i itty
vät to isiinsa. Olen tietoisesti pyrkinyt välttä
mään kaikenlaista symboliikkaa töissän i .  Tuo
tantoni on sen verran pieni, että tähän asti olen 
tässä onnistunut. 

SUHTEESI VEISTOTAITEESEEN 
Lyhyesti sanottuna se on läheinen. 

Nuoruusvuosista lähtien olen ylläpitänyt aja
tusta joskus tulevaisuudessa ryhtyä kuvanveis
täjäksi. Koska varsinainen teol l isuusammatti
ni on vienyt pääosan energiasta eikä amma
tista irrottautuminen ole ol lut mahdollista, olen 
vuosien varrel la tyytynyt pääasiassa ammat
titaitoa veistäjänä kehittävään pohdiskeluun, 
muisti inpanojen ja pienikokoisten luonnosten 
tekemiseen. "Pöytä laatikkoluonnosten" koh
talona on usein se, että ajan kuluessa joku toi
nen toteuttaa ne. 

Tä l lä hetkellä olen ns. vapaa taite i l ija, ja vä
hitel len s i irtymässä tekemään myös vähän 
isompaa. 

MIKÄ ON MI ELESTÄSI TAITEILIJAN 
TEHTÄVÄ MITALITAITEEN EDISTÄ
MISEKSI ? 
Mielestäni merkittävintä mitalitait'een edistä
misessä on sen arvostuksen nostaminen. Tä
hän taitei l ija voi vaikuttaa l isäämällä sen mo
n i-i lmeisyyttä omilla persoonal l isil la ideoil laan 
ja toteutuksellaan. 

M ielestän i  hyvä, m italitaiteen arvostusta 
nostava mitali on persoonallinen ja perustuu te
kijän omaan ideaan ja on persoonallisesti to
teutettu. Hyvästä mital ista tekijänsä tunne
taan. (Mutta niinhän se tunnetaan huonosta
kin ! )  

OMAN M ITALITAITEESI 
TÄHTI HETKET 
Kyllä n i itä tähtihetkiäkin on. Ne ovat vain ly
hyitä ja syntyvät mital ia muovaillessa si l loin 
kun hetkellisesti tuntuu että nyt onn istuu. Ta
vallisesti kuitenkin loppujen lopuksi joutuu to
teamaan saavuttaneensa vain osittain sen mi
hin pyrki. 

PALVELUTAI DE. MITÄ SE ON?  
Minulle käsite o n  aika uusi enkä pidä sitä oi
kein onn istuneena. Luulen, että se on synty
nyt tilanteessa, jossa jonkun on täytynyt sa
noa taiteesta jotakin hyvin viisasta. 

Palvelutaidetta tutumpi käsite minul le on 
" käyttötaide", mihin on luokiteltu teoksia, jo i
den pääasial l inen funktio on ni iden arkinen 
käyttötarkoitus. 

Aimo Vuorinen, 1989 (0 100 mm). 
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Arktinen abstraktio, 1988 (0 100 mm). 

Käsitteen · · palvelutaide' ' ymmärrän katta
van suurin pi irtein kaiken mitä ihminen on tai
teen ala l la tähän asti tehnyt. Sen u lkopuolelle 
luul isi jäävän teosten, joil la ei ole mitään muu
ta kuin taideteoksen funktio, si is teosten, joi
den ainoana tarkoituksena on synnyttää kat
sojassa taide-elämys. M utta ei. Taide-elämys
ten tuottaminen jos mikä on palvelua. Siitähän 
ta itei l ija saa palkkinonsakin. Onko sitten ole
massa muuta kuin palvelutaidetta? 

hyvä. Myös käsitteet mitalitaide, kirkkotaide, 
ikonita ide, monumenttitaide jne. ovat selvära
jaisina hyviä. Tiedetäänhän että näi l lä on muu
kin kuin taideteoksen funktio. 

MILL AISIA MITALEITA MIELUITEN 
TEET? 

Kaiken kattavana sana "taide" on mielestäni 

Kyl lä mieluisin tehtävä on vapaa valettu mita
li. Useimmat ideani ovat " l itteitä", mutta var
sina isesti haasteet ovat massiivisen mitalin 
puolella. 

RAVINTOLA PI KKU SATAMA 

REST AURANG LI LLA HAMNEN 

Pikku Satama on 90-paikkainen 
seurusteluravinto la idyl l isessä 
Wanhassa Satamassa Katajanoka l la .  
Tarjoamme asiakkai l le hyvää ruokaa 
sopivaan h intaan vi ihtyisässä ympäristössä. 

Tervetuloa 
Avoinna arkisin 10.30- 24.00 

La 1 2.00 - 24.00 

osoite: Pikku Satamakatu 3 
puh:  1 74 093 
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Suuren suomalaisen Arabian niemimaalla ja 
Egyptissä vaellelleen matkaajan, Georg August 
Wallinin (1811-1852)  elämänvaiheita ja tiede
miehen uraa tutkinut Kaj Öhrnberg on varsin 
painokkaasti ja perustellusti päätynyt seuraa
vanlaiseen tilinpäätökseen: 

Mitä itse jälkiin tulee, uskon että takaisin itä
maille kaipaava Wallin olisi ollut valmis yh
tymään Lao-tsen ajatukseen: "Paras vaeltaja 
ei jätä jälkiä.' ' 
Wallinin tuuleen kirjoittama toive hiekkaan 

hautautumisestaan ei ole ollut jälkipolville py
hä. Wallin on ollut ja tulee olemaan suomalai
selle itämaiden tutkimukselle alati esiin nou
seva oppi-isä ja  suojeluspyhimys, Kaj Öhrnberg 
on kirjoittanut Wallinista useita tekstejä, Wal
lin seikkailee jopa 1980-luvun suomalaisessa 
kaunokirjallisuudessa (Tuure Vierros ja Daniel 
Katz ) eikä suomalainen mitalitaidekkaan ole 
jättänyt häntä rauhaan. Lauri Leppäsen ( 1926) 
ja Gerda Qvistin ( 1954) rinnalle on tuoreim
maksi ikuistajaksi liittynyt joukkoon Voitto Kan
tokorpi, jonka isokokoinen (0 180 mm) prons
siin valettu Wallin valmistui tänä vuonna. 

Wallin taolaisesta luonteesta siis viis, ja hy
vä oikeastaan niin. Historiasta on ehkä yleisesti 
ottaen turha hakea oppia ja esimerkkiä, mut
ta Wallinista ajatukset saavat ponnahduslau
dan moneenkin suuntaan. Hän ei ollut suuri 
tutkimusmatkailija, sankari ja kartoittaja eikä 
myöskään siten maailmanvalloittajan mentali
teetilla varustettu Suuri Valkoinen Mies. Hänet 
pikemminkin valloitettiin; vieras kulttuuri ja vie-
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Otso Kantokorpi 

HIEKK A A, GRANI ITTI A 
JA PRONSSI A 

ras maantieteellinen ympäristö veivät hänet 
mukanaan. Hän ei myöskään - romantikko
nakaan - ollut kuriositeettien keräilijä, ekso
tiikan etsijä ja raunioilla huokailija. Wallinille vie
ras kulttuuri ei ollut pintaa; hän puhui kieltä, 
rukoili Mekkaa kohti kumartaen, söi, joi, pukeu
tui ja eli arkeaan kuten paikalliset ihmiset. Ja 
sellainen hänestä Öhrnbergin arvailujen mu
kaan olisi ehkä tullutkin, jos olisi saanut tila
suuden palata aavikolle. 

Vaikka Kantokorven mitalin kääntöpuolella 
hiekkaan hautautuva runo - suora kopio Wal
linin itse väitöskirjaansa varten kaivertamasta 
laatasta - onkin klassisen bedurunon sijasta 
urbaania mystistä runoutta, tarjoaa se kuiten
kin bedurunon tavoin nostalgisia viittauksia aa
vikolle hajoavaan kylmenneeseen leiripaikkaan. 
Leiripaikka on kuitenkin kamelikaravaanin sijas
ta Wallinin oma, jonne hän ei koskaan enää pa
lannut - hajoava muistomerkki matkasta, jo
ka hänen itsensä mielestä jäi aivan liian lyhyek
si, alustavaksi ja miltei tuloksettomaksi. 

Ja toisaalta, niin humpuukin vastainen tosik-
ko kuin Wallin olikin, on mystiikkaan viittaami
nen hänen kohdallaan oikeutettua. Hänen ta
pansa kokea vierasta kulttuuria oli täsmälleen 
sama kuin mystikon tapa lähestyä Jumalaan
sa: suoraan, puhtaan kokemuksen kautta, il
man välikäsiä. Hän vieroksui kirjaviisautta, ja 
hänelle tiede, joka selitti vierasta kulttuuria -
nykyisin sitä kutsuttaisiin antropologiaksi -
selitti sitä turhaan. Viime kädessä omakohtai
nen kokemus, asioiden tekeminen ilman älyl-

(JT K S. 25) 



Marjatta Vehkaoja 

AIM O TUKI AINEN: LIISA VOIONM A A- MITALI 

Liisa Voionmaa (1914-1984) k irjoitti Aimo Tu
k iaisesta vuonne 1964 seuraavaan tapaan: 
"Hänen asenteensa ympäristöön on valppaan 
ja lahjomattoman havainnoitsijan, ja hänen eh
doton totuudenrakkautensa ja pyrkimyksensä 
ilmiöiden ytimeen heijastuu myös hänen ky
vyssään uudistua taiteilijana. Jokainen uusi ai
he merkitsee Tukiaiselle sekä tyyliin että tek
niikkaan li ittyvien ongelmien syventämistä. 
Hänen monumentaalisuudentajunsa ilmenee 
ajan henkisten voimien, sen energian, kokoa
misessa ja kyvyssä tulkita niitä." Vuonna 1988 
Aimo Tukiainen muovaili ystävästään mitalin, 
jonka Toivo Jaatinen valoi pronssiin. Mitalin 

etusivu on monumentaalinen, mikä korostaa 
vi isaan perheen äidin ja humanistin nauttimaa 
suurta arvonantoa. Takasivun esitystapa on 
etusivun vastakohta. Entisen teatterikriitikon 
suuri rakkaus antiikin teatteriin on saanut var
sin humoristisen mutta samalla rohkean toteu
tuksen. Painimatolla ovat Li isajouko vai onko 
se Joukoliisa lastensa ja näiden puolisoiden 
seuratessa tapahtumaa katsomosta käsin. To
teutus tuntuu yksinkertaiselta ja siksi niin ne
rokkaalta. Yksi painiote on kuin taiteilijan läm
min kokonelson yhdestä huomattavasta ihmis
elämästä. 

HIEKK A A, GRANIITTIA JA PRONSSIA 
(jatkoa sivulta 24) 
listä etäännytystä, oli ainoa avain vieraan kult
tuurin sisälle. Ja josko vielä sekään, olisi mus
tan puhuvan pessimistinen Wallin voinut lisätä. 

Wallin kuitenkin kuoli kesken jatkosuunnitel
miensa ja jätti tulevat matkansa jälkipolville 
spekulaation voimalla käytäviksi. Hän kuoli ja 
sai haudalleen H ietaniemeen graniittimöhkä
leen, sopivan silottelemattoman ja satunnaisel
le ohikulk ijalle käsittämättömän. Muslimi kun 
oli - vai oliko?/ei suinkaan/vai oliko ehkä sit
tenk in? - häntä muistettiin pelkällä arabian
kielisellä nimellään CAbd al-Wäli (':Jumalan 

palvelija). Ja suomalainen kun oli; sai hän tuon 
nimensä graniittiin ikuistettuna kirjoitusvirheen 
kera. Sellaisena sen on luonnollisesti pronssin
sa kääntöpuolelle siirtänyt myös Kantokorpi, ja 
niin tosikko kuin Wallin olikin, olisi hän tuskin 
voinut olla hymyilemättä kaiken turhuudelle, 
mukaan luk ien hiekkaan hautautumisen toi
veen turhuudelle, joka on ikuistettu painomus
teella, graniitilla ja pronsilla. 
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LYÖDYT MITALIT 

H .  G. PORTH AN-INSTITUUTTI
INSTITUTET 
Henrik Gabriel Porthan instituutti-institutet on 
Turun yliopiston ja Åbo Akademin piirissä 
29.11.1959 syntynyt instituutti, joka pyrkii edis
tämään Suomen kulttuurisuhteita erityisesti 
pohjoismaihin ja läntiseen Eurooppaan ja ni i 
den tutkimusta. 

Instituutin perustajajäseniä olivat professo
rit Nils-Erik Enkvist ja Lars-Ivar Ringbom Åbo 
Akademista sekä Eino K rohn ja Tauno Nurme
la Turun yliopistosta sekä päätoimittaja Saka
ri Talvitie. 

Kolmikymmenvuotisen toimintansa ja en
simmäisen Turkuun perustetun korkeakoulun 
kunniaksi instituutti on lyöttänyt ta iteilijr1 . lr1rk
ko Rothin suunnitteleman mitalin, johon on ku
vattu kuningatar Kristiina sekä Turun vanhan 
akatemiatalon pääty ja teksti :  ACADEMIA 
ABOAE CONST IT UTA 1640 / ÅBO AKADEMI 
1918 / T U RUN YLIOPISTO 1920. 

Pronssisen mitalin lahjoittajat ovat Åbo Aka
demi ja Turun yliopisto sekä konsuli Arno V il
janen Kultateollisuus Oy:stä, missä mitali on 
myös lyöty. 

Mitalista saa lisätietoja kirjoittajalta 
Hannu Laaksonen puh. 921-6335221 

KULTATEOLLISUUS OY 

MITALI 
Kankaapään Tuomaria-hi ihto -mitali 
Turun kaupunki-vaakunamitali 
Linja-autoli itto -mitali 

0 

70 
70 

70 

70 
45 

TAIT EELLISET MITALIT 
1988 

TAIT EILIJA 
Pertti Mäkinen 
Lyly Vehanen 
Pentti Papinaho 

Assi Madekivi 
Hannu Ketola 

Pohjanmaan Sotilaslääni -mitali 

Turun Seudun Ekonomit 50-v. -mitali 
Jali Lyyvaara -mitali 69,6 Valle Kaski 

Myrskylän myrsky -mitali 
V illa Lante -mitali 

Lallukan taiteilijakoti -mitali 

Salme Vannas -mitali 

Porthan -mitali 

Punkalaidun 350-v. -mitali 

Suomen T i lastoseuran mitali 
Turun rannikkotykistörykmentin 
50-v. -mitali 

Suomen Lionismin 40-vuotismitali 
26 

60 

56 

80 

56 

70 
70 

70 
80 

80 

Pentti Papinaho 

Raimo Heino 

Aimo Tukiainen 

Oskari Jauhiainen 

Terho Sakki 

Jarkko Roth 
Gunnar Modeen 
Valle Kaski 

Raimo Heino 

8.9.1989 

T ILAAJA 
Kankaanpään kaupunki 
Turun kaupunki 

Linja-autoli itto 

Majuri Ensio Mäkipelto 
Turun Seudun Ekonomit ry. 
Turun reserviupseerit ry. 
Myrskylän myrsky 

Säätiö lnstitutum Roma-
num 
J. ja M. Lallukan 
taiteilijakotisäätiö 
Silmäsäätiö 
Pohjalainen Valtuuskunta 

Punkalaitumen Kunta 

Suomen T ilastoseura ry. 
Turun rannikkotykistö-
rykmentti 
Suomen Lions-liitto ry. 



SPORRONGI LLA LYÖDYT TAI DEM ITALIT 1 989 

MITALI 0 TILAAJA 

Sanomalehti 
Kaleva 90 v. 80 

Hiihdon 70, 33 muistomitali 
MM-kilpailut 60 osanottajamitali 
Suomen Kennelliitto 100 v. 70 SKL-FKK 
Saki Paatsama 60 SKL-FKK 

Hopeasompa palkintomitali 60 Sanoma Oy 
50 

Apteekkilaitos 300 v. 80 S.Apteekkiliitto 
Kalevan Kierros -89 60 Kalevan Kierros 
Nils Oker-Blom 80 Hels.Yliopisto 
Veikko Sjöblom 75 Prof. Kalle Achte 

Kauppaopetus 1 50 v. 7 5  Ammattikasvatushallitus 

Jaakko Hanko 75 Hels. Kauppakorkeakoulu 

Christer Boucht 75  Prof. Harald Teir 
Paavi Johannes Paavali J 70, 33 Katolinen kirkko 

Suomessa 

Perinteet ja ammattitaito 
sekä kokemus jajatkuvuus 
ovat Sporrongin 
toiminnan 
perustana 
suomalaisen 
mitalitaiteen 
hyväksi. 

TAITEILIJA 

Juri Arrak 

Matti Koskela 
Matti Koskela 
Reijo Paavilainen 

Kauko Räsänen 
Terho Sakki 

Annie Sundin 

LYÖNTI MÄÄRÄ 

1000 pronssi 
10 hopeaa 
yht. n. 1000 
yht. n. 3000 
1000 pronssi 
100 pronssi 
50 srj 
725 srj 
1000 pronssi 
yht. n. 600 
250 pronssi 
200 pronssi 
8 hopeaa 
500 pronssi 
10 hopeaa 
300 pronssi 
4 hopeaa 
300 pronssi 
pronssi 
hopea 

® Katolinen kirkko 
Suomessa lyötti paavi 
Johannes Paavali H:n SPORRONG 
Suomen vierailun kunniaksi muistomitalin, 
jonka on muotoillut kuvanveistäjä Annie Sundin. 
Mitalin voi tilata valmistajalta, puh. 90-773 1344. 

Kaupunkien talo 
Toinen linja 14 
00530 HELSINKI 
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SNELLM AN-SUVUN MITALI 

Vuonna 2000 tulee kuluneeksi 300 vuotta 
Snellman-suvun Suomen kantaisän OLOF 
JÖNSSON SNELLMANin kuolemasta. Hänen 
syntymäaikansa ja -paikkansa eivät ole tiedos
sa. Olof Jönsson Snel lman toimi Uudenkau
pungin raatimiehenä ja valtiopäivämiehenä. 
Hänen nimikirjoituksensa sekä hänen pojanpoi
kansa JOHAN SN ELLMANin sinetti ovat van
himmat suvun kantaisistä säi lyneet näytteet. 

Snel lman-suvun mita l in on suunnitel lut ku
vanveistäjä HE I KKI HÄIVÄOJA. M ital in toisel 
le puolel le taitei l ija on sommitel lut O lof Jöns
son Snel lmanin n imikirjoituksen ja Johan Snell
manin sinetin kuin nousemaan kaukaa mennei
syydestä sekä l i ittänyt niihin tekstin Domus 
nostra, jolla tässä tarkoitetaan Meidän sukum
me. 

Tutustuttuaan Snel lmanien sukuun Heikki 
Hä iväoja havaitsi monien suvun jäsenten toi
m ineen kirkon, merenkulun, talouselämän, 
kulttuurin, virkamieskunnan, lääketieteen se
kä maanviljelyksen "peräsimessä" ja s iitä syn
tyi mita lin toiselle puolelle peräsinaihe ammat
tisymbooleineen. 

Snel lmanien Sukuyhdistys ry on lyöttänyt 
pronssista mitalia 300 numeroitua kappaletta. 

Valmistaja Merkkikeskus Sorsa Oy. 

M italitaiteen Ki lta k i ittää sukuyhdistystä 
5.6.89 saamastaan lahjoituksesta, kahdesta 
Snel lman-suvun mita l ista. 
M italia voi t i lata cukuyhdiDtykDcn puhccnjoh 
taja lta Ni ls  Snel lmani lta, puh. 90-426 566. 

JOENSUUN YLIOPISTON MITALI 

.. 

) 
N 

Muovail lut Heikki Häiväoja, 1989, 80 mm. TIiaaja Joensuun Yliopisto, lyöjä Merkkikeskus Sorsa. 
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K I RJALLI N E N  M ITALI H U UTOKAU PPA 

Ensimmäistä kertaa järjestämme nyt Mital i-Medaljen lehdessä kirja l l isen mita l ihuutokaupan, joka on 
tarkoitettu lehtemme lukijoi l le. Huutokauppaan osal l istutaan seuraavasti :  
Valittuanne kohteen merkitsette sen numeron ja korkeimman tarjoushintanne kirjelapul le tai kortille. 
Tämän jä lkeen postitatte tarjouksenne l ikka Voionmaalle (myös telefax 90-477 1 163) .  Minimikoro-

tukset ovat viisi markkaa. Mikäl i  on kaksi samansuuru ista tarjousta ensin tul lut voittaa.  
Ja sitten l isäesimerkki :  on jätetty kaksi tarjousta, henki lö A:n 200 mk ja henki lö 8:n 600 mk koh
teesta x, jonka lähtöhinta on 1 50 mk.  Henki lö 8 saa kohteen 205: l la markalla. 
Tarjousten tulee ol la peril lä l ikka Voionmaal la 14.1 2.1989 klo 18.00 mennessä, jol loin K i l lan hal l ituk
sen nimittämä kolmen hengen raati käy saapuneen tarjouspostin lävitse. 
14.1 2. jä lkeen mahdoll isesti myymättä jääneet kohteet ovat lunastettavissa pohjahintaan 30.12.1989 
asti. 

Osoitteeni siis Urhei lukatu 48 A 3, 00250 Helsinki. 

MITAL I T  OVAT KAIKKI  HYVÄKUNTOI S I A  E L I  VÄH I NTÄÄN KUNTOLUOKKAA 1+ - 0 1  

N IM I  TAITE I L IJA VUOS I V I I TE H I NTA 

1 HORN G ENHÖRN I NG C 1803 B I 1 5  AR 280 
2 LANT I NGHAUSEN J A  AHLBORN L 1885 B I 43 AR 220 
3 EHRENSVÄRD A AHLBORN L 1876 B I 46 AR 240 
4 PORTHAN H G FRUMER I E  M 1839 B I 63 I I  AE 140 
5 PORTHAN H G ,  ren k .  HANEMAN J C 1864 B I 63 I I  I V met 60 
6 KELLGREN J H ENHÖRN I NG C 1 795 B I 67 I AR 300 
7 KELLGREN J H ERICSSON J E 1870 B I 68 I I I  AE 1 20 
8 EDELCRANTZ A N FRUMER I E  M 1827 B I 70 AR 250 
9 L IDNER B HELLGREN C M 1838 B I 72 AE 140 

10 SCHWERIN F B FRUMER I E  M 1834 B I 81 AR 350 
1 1  BJERKEN P AHLBORN L 1878 B I 82 AR 300 
12 FRANZEN F M  AHLBORN L 1887 B I 90 AE 140  
1 3  CHORAEUS M AHLBORN L 1894 B I 9 1  AE 140  
1 4  LEFREN J P AHLBORN L 1887 B I 96 AR 220 
15 ALCEN I US E R F INNE G 1 928 B I 1 0 1  AE 7 5  
1 6  ALCEN I US E R ,  v i herp . F INNE G 1 928 B I 1 0 1  AE 1 50 
1 7  BREMER F L I NDBERG A 1901  B I 102  1 AE 1 20 
18  ER ICSON N AHLBORN L 1885 B I 1 03 AR 220 
19 LÖNNROT E SUNDSTRÖM K 1902 B I 1 04 I AE 50 
20 LÖNNROT E 1 902 B I 104 I I  V met 120  
2 1  LÖNNROT E W I KSTRÖM E 1 930 B I 104 1 V  AE 1 20 
2 2  SNELLMAN J V ASPLUND A 1 906 B I 107  1 1  AL 55 
23 CASTREN M A  1 9 2 1  B I 1 1 0  AE 40 
24 TOPEL IUS Z L I NDBERG E 1 9 18  B I 1 1 0  I I  AR 240 
2 5  RUNEBERG W MUNSTERHJELM 1 9 1 3  B I 1 27 I AE 1 00 
26 MECHEL I N  L VALLGREN V 1899 B I 1 29 AE 7 5  
2 7  RUNEBERG J W ,  l+ -0 1  F I NNE G 1 927 B I 130 AE 1 20 
28 KURTEN U W IKSTRÖM E 1924 B I 1 3 1  AR 350 
29 STR I NDBERG A 1 9 1 2  B I 133 AR 200 
30 TAVASTSTJ ERNA K A EDELFELT A 1928 B I 147 AE 70 
31 KROG I US L NYLUND F 1930 B I 148 AR 350 
32  KROG I US F A B  NYLUND F 1929 B I 1 53 AE 140 
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33 RAMSAY W NYLUND F 1 928 B I 1 53 AR 380 
34 M IKKOLA J J & M VALLGREN V 1931  B I 1 56 AE 65 
35 KLEMETTI H L I  I POLA Y 1 926 B I 1 63 AE 80 
36 NORTAMO Hj CEDERCREUTZ E 1 932 B I 167 AE 180 
37 ROSENLEW F W NYLUND F 1 93 1  B I 167  AR 550 
38 TORN IO  300 v .  1 9 2 1  W IKSTRÖM E 1 920 B I I  1 53 AE 1 00 
39 TURUN Y L IOP I STO WIKSTRÖM E 1922  B I I  1 58 I AE 50 
40 SKS - ARH I PPA IN EN M AALTONEN W 1930 B I I  1 62 AE 1 00 
4 1  SKS - ARH I PPAINEN  M AALTONEN W 1930 B I I  1 62 AE 70 
42 S . MAANV I LJELYSK . 1887 JAHN C 1887 B I I  1 77 I AE 1 00 
43 T IKKANEN J J AALTONEN W 1927  B I I  2 3 1  AE 90 
44 T IKKANEN J J AALTONEN W 1927  B I I  2 3 1  AR 420 
45 BENSOW W NYLUND F 1 934  B I I  234 AE 80 
46 AGRI COLA M S I P I LÄ S 1 948 L 3 AE 60 
47 BOMAN N KURBATOW L 1 945 L 22  AE  40  
48  BUDDE J HELENELUND T 1949 L 36 AE 70 
49 EUROPAEUS D E  D SAI LO A L 67 AE 50 
50 FRANZEN F M  HULTSTRÖM K 1947 L 75 AE 75 
5 1  GRANFELT Hj . QV I ST G 1949 L 85 AE 70 
52 GRANÖ J G RENVALL E 1952 L 87 AE 60 
53 GUMMERUS K J  KOSKI NEN P 1 960 L 9 1  A E  60 
54 HARIMA S A  KALL IO  K 1 954 L 96 AE 60 
55 HELANDER N SAV IKURKI V 1 954 L 1 03 AE 60 
56 IKOLA J 0 HYPPÖNEN L O 1 953 L 1 2 1  AE 70 
57 JAAKKOLA J NORAMI ES K 1 959 L 1 2 4  AE 60 
58 JOHANSSON S - ST I FTAREX . V I KA IN EN J 1 939 L 1 26 AE 60 
59 JÄRN EFELT E AALTONEN W 1 937  L 1 3 2  AR 300 
60 KEKKONEN U TUKIAINEN A 1 967 L 1 46 AE 1 20 
6 1  KIANTO I H ILTUNEN E 1 957 L 1 50  AE  7 5  
62 K IANTO I H I LTUNEN E 1 957 L 1 50  AE 7 5  
63  LE INO E NYLUND F L 1 76 AE 80 
64 MANNERHEIM C G V IKA IN EN J 1 960 L 196 AE 70 
65 MANNERHE IM  C G H I LTUNEN E 1 967 L 197  AE  1 20 
66 MATTSSON G QV I ST G 195 1  L 205 AE 75 
67 MAUPERT IUS P De BARON R B 1 958 L 208 AE 80 
68 NERVANDER J J HOLMGREN L 1 948 L 224 AE 65 
69 NUORTEVA V TUKIAINEN A 1 967 L 229 AE 65 
70 VAHA JA UUS I TURKU TORPO T L 232 AE 60 
71 ONERVA L H I LTUNEN E 1 967 L 235 AE 65 
7 2  PAAS IK IV I  J K, ed i t . sec . RENVALL E 1 947 L 236 AE 75 
73 PAAS IK IV I  J K KONT IO P 1 967 L 239 AE 1 20 
74 PAULAHARJU S RENVALL E 1948 L 243 AE 100 
75 P I PPING H E  F I NNE J 1965 L 245 AE 75 
76 POHTO M KONT IO P 1967 L 248 AE 1 00 
77 RAPOLA M ,  70 -vuot i as H I LTUNEN E 1 962 L 253 AE 75 
78 REENPÄÄ Y PUHD . l+ -0 1  AALTONEN W 1 954 L 254 AE 1 00 
79 RELANDER L K SAKKI T 1 967 L 255 AE 1 20 
80 RYTI R TERNO N 1 967 L 266 AE 1 20 
8 1  SAARIMAA E A H I LTUNEN E 1 958 L 2 7 1  A E  70  
82 SARKIA K RENVALL E 1 948 L 279 AE 80 
83 S I LLANPÄÄ F E H I LTUNEN E 1 959 L 300 AE 7 5  
84  S I LLANPÄÄ F E H I LTUNEN E 1 959 L 300 AE 75 
85 TANNER V A TUK IAINEN A 195 1  L 326 AE 80 
86 TEGENGREN J ELFGREN G 1 950 L 328 AE 60 
87 TOPEL I US Z uu s i ntal . 1 978 SCHAL IN  T ( 1 938 ) L 332 AE 60 
88 TOPEL IUS Z SCHAL IN  T 1 938 L 332 AE 80 
89 TUDEER L 0 RENVALL E 195 1  L 333 AE 60 
90 VALLGREN V NYLUND F 1 935  L 341  AR 350 
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9 1  WART IAINEN E TOLVANEN J 1 965 L 345 AE 75 
9 2  ADOLF FREDRIKS KYRKA HULDEN J J 1 938 L 374 AE 50 
93 F INLANDIA  56 WALL I  0 1 956 L 4 1 4  AR 90 
94 ITSENÄI SYYDEN L I ITTO 25  V AALTONEN W 1 942 L 490 AE z 80 
9 5  JAKOBS KYRKA - KELLGREN J H HULDEN J J 1 938 L 491  AE 50 
96 JOHANNES KYRKA HULDEN J J 1 938 L 494 AE 50 
97 SCH I LDT W S - JYVÄSK . S . P .  196 1  L 501  AE 40 
98 KANSALL I SET NUORET L EPPÄNEN L 1 948 L 5 1 6  AE 50 
99  KOP 75 v .  liÄI VÄOJA H 1 964 L 5 1 7  A E  40 

1 00 KAUPPAKORKEAKOULU SAI LO A & N 1 950 L 529 AE 60 
1 0 1  KLARA KYRKA HULDEN J J 1 938 L 536 AE 45 
1 0 2  KOTKAN MERIPÄ IVÄT KAIVANTO K 1 962  L 546 AE 40 
1 03 LÖNNROT E KALL IO  K 1 963 L 551  AE 40 
1 04 M I NN E  AV 1 940 TALETS HJÄLP AALTONEN W 1 94? L 6 1 6  AE 1 0  
1 05 PRO MUS I CA AALTONEN W 196 1  L 6 18  AE 1 20 
1 06 NATIO  OSTROBOTN I ENS IS  HYVÄR INEN H 1 948 L 672 LY IJY 80 
107 POHJOLA 75  v .  1 966 , l+ -0 1  KALL IO  K 1 966 L 678 AE 60 
1 08 POST IMERKKINÄYTTELY 1 955  WAL L I  H 1 955 L 692 AE 45 

109  POSTI SÄÄSTÖPANKKI 75 v .  RÄSÄNEN K 196 1  L 693 AE 5 
1 1 0  R IDDARHOLMSKYRKAN HULDEN J J 1 938 L 7 1 7  AE 50 
1 1 1  SNELLMAN J V L EPPÄNEN L 1 968 L 731  AE 60 
1 1 2  SOLNA KYRKA - CHORAEUS M HULDEN J J 1 938 L 732 AE 50 
1 13 STOCKMANN OY , 56 mm . AALTONEN W 1 962 L 752 AE 50 
1 1 4  SUOMEN KUVALEHTI 50 v 1 966 HÄIVÄOJA H 1 966 L 795 AE 50 
1 1 5  SUOMEN MESSUT 1 955 F I LEN E 1 955 L 808 AEkul  60 
1 1 6  LA ITAKARI A - SNY RAHAP . HELEN I US 0 1 962 L 8 1 9  AE 50 
1 1 7  NUORI SON TAIDETAPAHTUMA JAATINEN T 1 965 L 820 AE 100 
1 18 SUOMI 50 V 1 967 SAKKI T 1 966 L 846 AE 75 
1 1 9  SUOMI HENKIVAKUTUSYHT IÖ  HONKANEN M 1 965 L 870 AE 70 
120 UUS IKAUPUNKI L 955 AE 60 
1 2 1  VALTIONEUVOSTO 1 50 V .  RÄSÄNEN E 1 960 L 968 AE 60 
1 2 2  V I I PURI LAI NEN OSAKUNTA SAV IKURKI V 1 953 L 980 AE 60 
1 23 ABO SV . KLASS I SKA LYCEUM V IKAINEN J 1 937 L 990 AE 60 
1 24 BORE 50 v .  1 947 V I KAI NEN J 1 947 L 996 AE 60 
1 25 F INNCEL L  50 v .  1 968 TUKIAINEN A 1 968 L 1 000 AE 85 
1 2 6  KALL IO  K HE INO R 1 968 L 1 002 AE 1 20 
1 2 7  STÅHLBERG K J  F INNE J 1 968 L 1 0 1 0  AE 120 
1 28 S . PAPERITEHTA I DEN YHD . TUKIAIN EN A 1 968 L 1 0 1 5  AE 40 
1 29 SV INHUFVUD P E RÄSÄNEN K 1 968 L 1 0 1 8  AE 1 20 
1 30  Y L IOPPI LASKUNTA 100 v .  1 968 PYYKKÖ K 1 968 L 1025  AE  45  

1 3 1  ABO AKADEMI 50 v .  1 968 , l Ä IK . E LFGREN K G  1 968 L 1 026 AE 80 
1 3 2  ALKIO S I .  KYLÄNPÄÄ H 1 97 2  VALETTU AE 250 
133  ALKIO S I I .  { kts myös 199)  NEUVO L 1 97 2  VALETTU AE 250 
134 ALKIO S I I  I .  NEUVO L 1 972 VALETTU AE 250 
135 ALKIO  S IV . OJANS IVU J 1972  VALETTU AE 250 
1 36 ALKI O  S V .  OVASKA K 1 97 2  VALETTU AE 250 
137 ALKIO  S V I . OVASKA K 1972  VALETTU AE 250 
1 38 KO IV I STO MAUNO , PLAK PYYKKÖ K VALETTU AE 250 
139 ORIMATTI LA ,  98xl32mm PAPINAHO P 1977 VALETTU AE 250 
1 40 SMK v . m  1 98 1 , KEVYT KOSKETUS PELTOKANGAS 1 98 1  VALETTU AE 250 
1 4 1  SMK v . m  1 982 , TARI NAN PITUUS V I ITASALO 1 982 VALETTU AE 250 
142 SMK v . m  1 983 , HARJ . VASTUSTAJA HÄRKÖNEN 1 983 VALETTU AE 200 
1 43 SMK v . m  1 984 , JOUTSENLAULU PELTOKANGAS 1 984 VALETTU AE 250 
144  SMK v . m  1 985 , L INTU JA PESÄ VAIN IO  1 985 VALETTU AE 250 
145  SMK v . m  1 986 , E LÄMÄ PÄÄLÄINEN 1 986 VALETTU AE 250 
146 SUOMEN LU I STELUL . 75 v. 1 983 1 983 AEhop 50 
147 SUOMEN PAI N I L I ITTO 70 v .  1 976 1 976 AE 50 
148  SOTAVETERAAN I L I ITTO AE 50 
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1 49 IMATRAN AJOT AE 45 
1 50 HAMINA TAPUL IO IKEUDET AE 1 00 
1 5 1  SUOMEN SUURKISAT 1 966 1 966 AEhop 35 
1 52 VOLVO AUTO SUOMESSA 50 v .  AE 50 
1 53 SUOMEN ARME IJA AE 30 
1 54 HELSINKI A IHA M 1 978 AE 180 
1 55 FRIMÄRKSSAMLARFÖRENI NGEN 55 vAUREN B 1 985 AR 2 20 
1 56 HAAV IO M HE INO R 197 1  AE  1 00 
1 57 LARIN-KYÖSTI HE INO R 1 972 AE 80 
1 58 AHTOLA T HE INO R 1 973 AE 1 20 
1 59 NURM I P 60 mm . HE INO R 1974 AR 420 
160 R ITOLA V 60 mm . HE INO R 1976 AR 380 
16 1  R ITOLA V 60 mm . HE INO R 1 976 AE 75 
162 MALMSTEN G HE INO R 1 976 AE 1 00 
163 SANTASALO SOHLBERG 50 v .  HE INO R 1 982 AE 1 00 
164 ETYK 1975 - 1 985 HE INO R 1 985 AE 1 60 
1 65 SARJA 6 SUOM . K IRJ .  HE INO R 1 972  AE  250 
1 66 TOPEL IUS Z HE INO R 1 972  AE  50 
167 L I NNA V HE INO R 1 972 AE 50 
168 K IV I  A HEINO R 1 972  AE 50 
169 S I LLANPÄÄ F E HE INO R 1972 AE 50 
1 70 RUNEBERG J L HE INO R 1972 AE 50 
1 7 1  BORN von , S F HELENELUND T 1 972 AE 60 
1 72 KOTI L E I ES I  H I LTUNEN E 1 972  AE 70 
1 73 KANSALL I SOOP . 1 00 v . , 55 mm . H I LTUNEN E 1973 AE 80 
17 4 CHURCH I LL W H I LTUNEN E 1 974 AE 75  
1 75  TUUL IO  T H I LTUNEN E 1 978 AE 1 20 
176 AALTO A 50 mm . H I LTUNEN E 1 974 AR 380 
1 77  AALTO A 80 mm . H I LTUNEN E 1974 AE 1 20 
1 78 SYP ANS IOPLAK . HONKANEN M AE 220 
1 79 V I REN LASSE HONKANEN M AE 1 00 
180 L INNANKOSKI J HUTRI A 1 969 AE 60 
181 L INNANKOSKI J HUTRI A 1 969 AE 60 
182 LE IKOLA E -ORION HÄIVÄOJA H 1975 AE 80 
183 SOHLBERG G W 1 00 v 1 976 HÄI VÄOJA H 1976 AE 70 
184 L INDSTRÖM YHTIÖT 1 30 v .  HÄI VÄOJA H 1 978 AE 75  
185 S . LÄÄKET I ETEEN SÄÄTIÖ HÄIVÄOJA H 1 978 AE 75  
186 KO IV I STO M JAATINEN T 1 983 AE 140 
187 LUTHER M 500 v .  1 983 JAATINEN T 1 983 AE 1 00 
188 LUTHER M 500 v .  1 983 JAATINEN T 1 983 AE 1 00 
189 SUOMAL . K I RJALL I SUUDEN S 1 50 vJUVA K 1 981 AE 100 
1 90 LAP INLAHTI KARTTUNEN L -K  1 977 AE 90 
191 LAPUA KARTTUNEN L -K  1 982 AE 1 00 
192 RAV I LA P KIV IJÄRV I H 1 972 AE 70 
1 93 SUOMEN AMPUJA INL . 60 V .  1 979 KK 1 979 AEkul 40 
1 94 LE INO E I NO KOSKELA M 1 978 AE 1 50 
1 95 WALTARI M LAHTINEN M 1978 AE 1 2 0  
1 96 JÄÄKÄRIT - ITSENÄI SYYDEN PUOLLEPPÄNEN L AE 80 
197 SUUNNI STUKSEN MM 1 979 LOHKO Y 1 979 AE 70 
1 98 ARW IDSSON A I NEUVO L 1973 AE 60 
1 99 ALKIO S, ( kts myös 1 33 )  NEUVO L 1 974 AE 60 
200 ERVA- LATVALA 60 v .  1 985 NUPPONEN L 1 985 AE 60 
201 MM KI SAT HELSINGI SSÄ 1 983 PAAV I LAINEN R 1 982 AE 140 
202 VUORELA E PAPINAHO P 1 974 AE 60 
203 ORIMATTI LA ,  30x50mm PAP INAHO P 1 977  AE 30  
204 TEK . KORKK . YL IOPP I LASK 100 vP I ET I LÄ R 1972 AE 60 
205 KAL EVALA 1 50 v .  1 988 PITKÄNEN P 1 985 AE 140  
206 JUST IT IA PYYKKÖ K 1 973 AE 1 00 
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207 HELKATYTÖT RAJAL IN  B 
208 PRO ARTE METALL I CA ROTH J 
209 SCULPTOR RÄSÄNEN K 1 970 
2 1 0  L I NKOM I ES E RÄSÄNEN K 1 972 
2 1 1  KEKKONEN U 80 v .  1 980 RÄSÄNEN K 1 980 
2 1 2  SNELLMAN J V SAKKI T 1981 
213 KOIV I STO MAUNO , 60 v .  SAKKI T 1 983 
2 1 4  KO IV I STO M 60 V SAKKI T 1 983 
2 1 5  KOI V I STO M 60 V .  SAKKI T 1 983 
2 1 6  V I RKKI T K SALONEN M 1 987 
2 1 7  TALONPOIKAISRUNOI L IAT SAV IKURKI V 
2 1 8  SE ITSEMÄN VELJESTÄ SAV IKURKI V 1 969 
2 1 9  SOK 75 v 1 979 S I IKAMÄKI A 1 978 
220 L INNANKOSKI J S I LLANPÄÄ K 1 972 
221 EDELFELT A S I LLANPÄÄ K 1 972 
222 TERVAN- PALON SUKU TUKIAINEN A 1 969 
223 PARTANEN E TUKIAINEN A 1975 
224 TURUNEN A TUKIAI NEN A 1 982 
225  AHLBERG I UTRIAI NEN R 1 968 
226 AALBERG 1 UTRIAINEN R 1 968 
227 AALTONEN W VARJA H 1 973 
228 PENTI KÄ INEN T I LMARINEN VARJA H 1 981 
229 VÄISÄLÄ Y V IKAINEN J 1 97 1  
230 HOV I MARTTI V I RKKALA T 1 975 
231 ROTARY M ITAL IT 9 KPL 
232 TALL I NNA 800 v. 1 954 1 954 EEST I 
233 OLYMPPIAPURJEHDUS TALL INNASSA 1 980 EEST I 
234 I SLANN IN  PRES IDENT IT ,  3 kpl . I S LANT I 
235 AL CONFRATELL I CAPI D l  GUARD I P I ERON I 1888 ITAL IA 
236 VEN 600 V 1981 NEUVOSTOL . 
237 VEN . VOLTA IRE 1974 NEUVOSTOL .  
238 PATSAITA LEN I NGR . 3 KPL SARJA NEUVOSTOL . 
239 CHRI ST IAN IA 350 v NORJA 
240 POSTENS IDROTTSFÖRB . HULTSTRÖM 1975 RUOTSI 
241  CARL XV I GUSTAV L I NDE P 1 973 RUOTS I 
242 KORFMANN GMBH - W ITTEN SAKSA 

############ 

SUOMEN M ITALITAITEEN KI LTA R .Y:N 

VUOSIM ITALIK ILPA ILU 1 990 

AE 60 
AE 140 
AE 320 
AE 200 
AE 180 
AE 85 
AE 160 
AEkul 1 50 
AR 200 
AE 70 
AE 60 
AE 60 
AE 80 
AE 60 
AE 60 
AE 1 20 
AE 75 
AE 1 20 
AE 70 
AE 80 
AE 120 
AE 90 
AE 75 
AE 130 
AE 200 
AE 40 
AE 45 
AE 1 50 
AE 40 
AE 60 
AE 60 
AE 1 00 
AE 60 
AE 20 
AE 60 
TINA 80 

KI LPAILUAI KA PÄÄTTYY PERJANTAINA 5.1 .1 990 KLO. 1 6.00 
K ILPAILUOHJELMA JULKAISTU LEH DESSÄMME 1 /89. 
O HJ ELM IA SAA ILKKA VO IONMAALTA, URHEILU KATU 48 A 3, 
PU H.  90-41 8 586 
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FIDEM XXI I  HELSINGFORS 1 3.6.- 1 6.6.1 990 
(s.  1 )  

lnformationen om FI DEM-kongressen berättar 
om vissa begivenheter. 
- 1 3.1 1 .1 989 undertecknades ett avtal mellan 
Gi l lets styrelse och skulptör Kauko Räsänen 
om kongressmedaljen .  
- Fi l .mag. Anne Valkonen berättare på annat 
hål l  i tidningen om sin medaljbok, som skall ut
komma ti l i  kongressen .  
- Under kongressen finns i Helsingfors flera 
medaljutstäl lningar bl.a. en teknisk-vetenskap
lig i vetenskapscentret Heureka, en med uni
versitetsmedaljer i anledning av Helsingfors 
Universitets 350-årsjubi leum i Sinebrychoffs 
konstmuseum, i Amer-koncernens gal leri nå
gon känd medaljsaml ing etc. 
- En fyradagars postkongresstur med mång
sid igt konstnärl igt utbud kommer att arrange
ras. 

MIN U PPFATTNING OM TRADITIONER INOM 
MEDALJ KONSTEN, OM DESS VÄSEN OCH 
U PPG I FTER (s.  2)  
Jorma K. M iettinen 
Författaren utgår från renässansmedaljen ge
nom att ana lysera dess centrala element och 
genom att framlägga definitioner och känne
tecken för den traditionella medaljen. Han drar 
en skarp gräns mellan medaljer och närbesläk
tade metallförmål (plaketter, medaljonger, he
derstecken och jetonger) .  

Efter att ha analyserat egenskaperna för den 
moderna, fria medaljen, framställer författaren 
sin egen uppfattning om gränserna för den mo
derna medaljen. En l ikhet med mynt är inte en 
nödvändighet, däremot metall som materia! för 
en medalj är nästan nödvändigt. Ett undantag 
utgör plasten som materia!, då ur den, på rätt 
sätt behandlad, kan uppstå en spännande och 
eggande medalj .  

Nuförtiden finns det en passion hos konst
närer att bryta gamla regler; detta gäl ler ock
så medaljkonstnärer. Man bör dock inte bryta 
ned al lt, en ideassociation ti l l medaljer bör kun
na bibehå l las. Tili slut betraktar artikelförfat
taren medaljkonstens betydelse för olika int
ressekretsar. 
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SVENSK RESUM E 

KONST PÅ BÅDA SIDORNA (s. 10)  
Anne Valkonen 

Ovanstående titel är en översättning av ett ar
betsnamn för en medaljbok, som bör utkom
ma lagom t i l i  F IDEM-kongressen 1 990. 1 arti
keln berättar Valkonen om hur hon blev intres
serad av medaljer och om sin instäl lning till me
daljkonsten. Boken kommer att ha en samman
fattning på svenska och engelska. 

NÅGRA TAN KAR OM KAU KO RÄSÄNENS 
MEDALJER (s .  1 2 )  
Tuukka Talvio 
Som nyss färdigbliven skulptör, 25 år gammal, 
vann Kauko Räsänen år 1 9 51 tävlingen om 
minnesmedaljen för olympiska spelen i Hel
singfors. Under 1 9 50-talet var medaljkonsten 
i Finland ännu en konservativ konstart, och det 
var först efter den moderna medaljkonstens 
genombrott på 1 960-talet, som Räsänen bör
jade model lera medaljer på al lvar. 

Omkring 1 970 skapade han en serie fint pa
tinerade medaljer, i vi lka figurativa och nonfi
gurativa element ä r  förenade ti l l  en skulptura l  
helhet. Samtidigt började han arbeta med me
daljer, som hade två eller flera delar. Sådana 
medaljer är dyra och deras antal förblev l itet; 
emellertid gav de Räsänen internationel l  be
römmelse, och 1 986 ti l ldelade American Nu
mismatic Society honom Sanford Sa ltus-pri
set. 

Numera närmar sig totalantalet av Räsänens 
medaljer 1 50. Han har gjort flera gjutna me
daljer, men den övervägande delen är prägla
de. Fr.o.m. 1 9 70-talet har han haft många be
ställningar för porträttmedaljer. Deras frånsidor 
vittnar om en rik bi ldfantasi, som ibland öser 
ur antikens mytologi och österländska sagor. 

Räsänen är född den 23.3.1926 i Suistamo 
på Ladogas nordkust. (Det var i denna del av 
Östkarelen, numera ti l lhörande Sovjetunionen, 
där en stor del av Kalevalarunorna på sin tid 
samlades.) Från 1 9 50 studerade Räsänen vid 
Finland konstakademi, numera bor han i Esbo 
nära Helsingfors. 



AKT UELLT (s. 16) 

Medaljuställning i Tyska Förbundsrepubliken. 
- En medaljutställning med 21 finska medalj
konstnärers verk har cirkulerat i Tyskland de 
senaste åren med god framgång. 

Finsk framgång på 11 Medaljkonst-kvadren
nialen i Kremnica, T jeckoslovakien. - Ca. 100 
medljkonstnärer deltog i en tävling under kvad
rennialen, där deltagarna fick delta med 5-6 
medaljer från hela sin produktion. Första pri
set gick till Jiri Vlach, tjeck, andra tili Pirkko 
Viitasalo, Pertti Kukkonen blev belönt av den 
lokala administrationen och Vilho Härkönen 
fick det lokala myntkabinettets erkännande. 

Gdansk II internationella porträttriennal. -
Arto Lappalainen från Nokia fick II pris i port
rättmedaljtävlingen. T ili Finland gick också 
guldmedaljen i porträttskulpturtävlingen, som 
vanns av Zoltan Popovits. 

ÄVEN EN IDROT T SMEDALJ KAN VARA EN 
KONST MEDALJ (s. 17)  
Leo Ääri 

Största delen av alla medaljer som utges är id
rottsmedaljer av olika slag med stora upplagor. 
1 allmänhet ignoreras dessa medaljer, då man 
talar om medaljkonst, man anser att deras 
konstnärliga nivå inte är tillräckligt hög. Förfat
taren beskriver dock ett par välgjorda medal
jer bl.a. Bo Aurens medalj om Finlands ldrotts
förbund. 

PÅ BESÖK HOS T VÅ KONST NÄRER -
GILLET S EXKURSION DEN 14.10.1989 (s. 20) 
Lena Tarkkila 
Gillets medlemmar gjorde den 14.10.1989 en 
utfärd tili skulptör och gjutare Toivo Jaatinens 
och skulptör Terho Sakkis ateljeer. Jaatinen vi
sade sin atelje och sitt gjuteri, inrett i en gam
mal ladugård och beskrev sina medaljer samt 
gjutandets svåra teknik. 1 Hyvinge besågs en 
konstutställning av lokala förmågor och besök
tes Terho Sakkis atelje, där värden presente
rade sina nyare arbeten, samt det intressanta 
huset kallat Fyllan (Humala). 

SJU FRÅGOR T ILL SKULPT ÖR V ILHO 
HÄRKÖNEN (s. 22) 

Hur började du modellera medaljer? - 1 sam
band med arbetsgivarens 100-årsjubileum 
(Härkönen är också ingenjör) skulle en medalj 
präglas. Jag blev intresserad och deltog sedan 
i Gillets 10-årsmedaljtävling. 

Vilket är ditt symbolspråk? - Torr symbolik 
tilltalar mig inte, jag har försökt medvetet att 
undvika den. 

Ditt förhållande tili bildhuggarkonsten. -

Kort sagt nära, har alltid velat bli skulptör och 
numera som s.k. fri konstnär övergår jag tili att 
göra större verk. 

Vad bör en konstnär göra för att befrämja 
medaljkonsten? - Viktigaste är att höja dess 
uppskattning t.ex. genom att på ett personligt, 
mångfacetterat sätt förverkliga sina intentio
ner. 

Höjdpunkterna i din medaljkonst. - De stun
der, då man tycker att man har lyckats. 

Servicekonst, vad är det? - För mig är det 
ett nytt begrepp, kanske uppfunnet av någon 
som viii låta klok. För mig är all konst service
konst, finns det någon annan? 

Hurudana medaljer gör du själv helst? - An
genämast finner jag att göra en gjuten medalj, 
helst en massiv sådan. Att modellera en dylik 
är en stor utmaning. 

SAND, GRANIT OCH BRONS (s. 24) 
Otso Kantokorpi 

Georg August Wallin (1811-1852) var en be
römd finsk upptäcktsresande och antropolog, 
som var speciellt intresserad av egyptisk och 
arabisk folkkultur och religioner. Han har tidi
gare avbildats i medalj år 1926 (Lauri Leppä
nen), 1954 (Gerda Qvist) samt senast av Voit
to Kantokorpi, vars gjutna medalj (diam. 180 
mm) utkom i år. 

AIMO T UKIAINEN: LIISA 
VOIONMAA-MEDALJEN (s.25) 
Marjatta Vehkaoja 

Aimo Tukiainen har modellerat en medalj av sin 
vän Liisa Voionmaa (1914-1984). Medaljen har 
gjutits av Toivo Jaatinen. På framsidan har av
bildats ansiktet i profil, åtsidan visar på ett hu
moristiskt sätt en antikens teaterarena, där fa
miljens barn som åskådare åser sin föräldrars 
kamp genom livet. 

HENRIK GABRIEL PORT HAN-INST IT UT ET 
(s. 26) 
Hannu Laaksonen 
H. G. Porthan-institutet, grundat för 30 år se
dan inom Åbo Akademi och Turun Yliopisto för 
att befrämja Finlands kulturella kontakter tili 
Västeuropa, speciellt Norden, har låtit prägla 
en medalj. Den har formgivits av Jarkko Roth. 
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PRÄGLADE MEDALJER (s. 26) 
KULTATEOLLISUUS OY (s. 26) OCH SPOR
RONG (s. 27) ger information om de medal
jer, som de präglat under år 1989. 

SNELLMANS SLÄKTMEDALJ (s. 28) 
Nils Snellman 
Släkten Snellman har låtit prägla en medalj, 
modellerad av Heikki Häiväoja. Den har på 
framsidan en avbild anfaderns, Olof Jönsson 
Snellmans, sigill och på frånsidan ett roder, 
symboliserande släktens medlemmar som 
stått ' vid rodret' på många höga poster i Fin
land. 

MYYTÄVÄNÄ OLEVAT 
M ITALIT 

PRESIDENTTISARJA 1 967-1 983 

K.J . STÅHLBERG, Johan Finne 
LAU RI Kr. RELANDEN ,  Terho Sakki 

P .E .  SVI N HU FVUD,  Kauko Räsänen 
KYÖSTI KALLIO,  Raimo Heino 
R ISTO RYTI ,  N ina Terno 
MANNERHE IM ,  E i la H iltunen 

J .K .  PAAS I KIVI , Pekka Kontio 

URHO KEKKONEN,  Aimo Tukiainen 

MAUNO KOIVISTO, Toivo Jaatinen 

Koko PRESIDENTTISARJA puualustal la  jä
senhintaan 1 450 mk . 

M italit yksitellen 1 50 mk. 
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SKRIFTLIG MEDALJAUKTION (s. 29) 
Mitali-Medaljen ordnar en skriftlig medaljauk
tion för sina läsare. Man kan delta på förjande 
sätt: 

Anteckna på ett papper eller ett kort num
ret på den medalj ni v i i i  köpa, samt det högsta 
priset ni är beredd att betala för den. Pasta kor
tet tili l ikka Voionmaa, ldrottsgatan 48 läg. 3, 
00250 Helsingfors eller per telefax 90-4771163. 
Anbudet bör vara framme senast den 
14.12.1989 kl. 18.00, då en kommite på tre per
soner går igenom anbuden. Eventuellt osålda 
objekt kan köpas för utbudspriset före den 
30.12.1989. 

- Pro Arte Metallica, Jarkko Roth 1 50 mk 

(pronssi) 
- Kalevala 1 50 v, Pekka Pitkänen 1 90 mk 

(pronssi) 
- Jäsenjetoni, Terho Sakki, hopeinen 1 05 mk 
pronssinen 35 mk 
- Maailman ravintopäivän mitali - FAO MITA
L I ,  Raimo Heino. 
Yhteistyössä FAO :n kanssa Suomessa suo
malaisten mitalitaiteil ijoitten kesken pidetyn 

kilpailun voittanut kaunis ja herkkä toteutus. 
Vastaava kilpailu on pidetty aiemmin vain 
Englannissa, USA:ssa ja Saksan Li i ttotasaval

lassa. 
Pronssimitali 1 1 0 mk 
hopeinen 340 mk 

kultainen 1 380 mk 

hinnat eivät sisällä postimaksuja 



Vuoden 1989 vuosimitalikilpailun voittajami
talia Ensio Härkösen 'Ajan puristuksessa' va
letaan enintään 20 kappaletta. Mitalin valaa 
Raimo Jaatinen. Mitalin myyntihinta on 1050 
mk. 

Samassa kilpailussa toisen palkinnon saanut 
Pekka Rytkösen ' Liskojen yö' -mitalia valetaan 

VUOSIMITALIT 1989 

niin ikään enintään 20 kappaletta. Mitalin va
laa sen tekijä. Mitalin myyntihinta on 880 mk. 

Molemmat mitalit on esitelty Mitali-Medal
jen-lehden numerossa 1/89. Sitovien mitaliti
lausten tulee olla yleissihteerillä viimeistään 
30.12.1989. 

Ensio Härkönen, Ajan puristuksessa. 

Tuottavaa 

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

Tule kysymään! 

YHDYSPANKKI 
Helsinki-Mäkelänkatu 58 



S E T O V T A O y  

Rakennuttajayhtiö 

Teol l isuus- ja l i i keti lojen myynti ja vuokraus 

Maati la - l ihaka rjan kasvatus 

U lkomaan kauppa 

Arvopaper i  kauppa 

Rahoitus- ja s ijo itusto im inta 
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Tuonti- ja vientiagenttina to imiminen 

Annankatu 1 0  C, 001 20 Hels inki 

Puh .  (3 58-0)  644 003 Te lex 1 2 1 523 

Telefax (3 58-0) 8531 3 1 6  
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Muovitehdas - muovituotte ita ru isku

puristama l la  

Ti i l it ie 4 ,  01 7 20 Vantaa 

Puh .  (358-0)  840 922 Telex 1 2 1 523 

Telefax (3 58-0) 8 53 1 3 1 6  
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