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Tuulikki Hakala 

HIENO KONGRESSI - OLETHAN MUKANA! 

Edessämme on hyvä ja monipuolinen mitalitai
teen kongressi. Näin itsevarmasti en uskaltai
si sanoa, mikäli kongressin järjestelyistä ei olisi 
nykyhallituksen lisäksi vastaamassa mm. en
tiset puheenjohtajamme Jorma K. Miettinen ja 
Arvo Aho. Uskallan luvata täysipainoista ja 
kongressimaksun hyvin kattavaa ohjelmaa. 
Mitä sitten tapahtuu 13-16 kesäkuuta 1990? 
Luehan välillä ohjelma, joka tässä jäljempänä. 

Panithan merkille puitteet, missä tapaamme: 
Helsingin kaupungin taidemuseon tienoot ovat 
kauneimmillaan, upea kehys n. 2000 mitalin 
näyttelylle; Amerin tilat ovat taideteos sinän
sä; kongressin kohokohta - avajaiset Helsin
gin yliopiston 350-vuotisjuhlan kunniaksi uu
situissa tiloissa; workshopit keskellä kaupun
kia yliopiston vieressä Porthanian ryhmätilois
sa; kaupungintalo kesäisessä merellisessä ym
päristössään: ennen Heurekaan menoa tutus
tuminen taiteilija-ateljeehen ja Heureka sinän
sä jo olisi käynnin kohde ilman lisäohjelmiakin; 
ja kaiken yhdessäolomme päätteeksi Kulosaa
ren Casino! 

T ärkeämpää on tietysti kongressin sisältö. 
Uskomme, että näyttely laajentaa kansainvä
listä näkemystä mitaleihin; hyvin valmistetut 
kolme esitelmää antavat rautaisannoksen tie-

toutta mitalitaiteen nykytilasta ja kehitykses
tä; ja erityisesti workshopit ovat tarkoitetut fo
rumeiksi, joissa jokaisella olisi tilaisuus syven
tää tietojaan ja vaihtaa mielipiteitä sekä vaikut
taa tulevaan kehitykseen. Eli näistä ohjelma
numeroista taiteilijat ja keräilijät eivät yksinker
taisesti voi olla poissa. 

Tule ja koe mitalit! Toivottavasti annat sen 
mahdollisuuden myös perheesi jäsenille tai tut
tavillesi - mitaliystävien piiriä voi aina laajen
taa ja kasvattaa nuoria taiteen tuntemukseen. 
Pelkästään hankkimalla näyttelyluettelon (150,-) 
ja upean kongressimitalin (350,-) saat kuiten
kin kalpean kuvan tapahtumasta. Osallistumis
maksulla pääset kaikkiin tilaisuuksiin ja ohjel
massa mainittuihin kuljetuksiin ja saat luette
lon ja mitalin. Perheet eivä ehkä halua montaa 
luetteloa ja mitalia - niinpä seuralaisen osal
listumismaksu on 500,-. llmoittauduthan pian, 
niin voimme varata Sinulle kongressimateriaa
lin. 
FIDEM XXII 1990 on edessämme. Olemme yl
peitä voidessamme toimia isäntämaana. Us
komme, että taiteilijamme ja jäsenemme tut
tavineen tulevat nauttimaan tilaisuuksista ja 
mitalituttavuuksista, koska meitä yhdistää tuo 
kiehtova pienoistaideteos - mitali. 

Heikki Häiväoja: Helsinki, 1965. 



OHJELMA 

KESKIVIIKKO 13. KESÄKUUTA 

klo 
9.00 Kongressitoimisto avataan Porthanias

sa Hallituskatu 11 
Kongressimateriaalin jako ilmoittautu
neille 

10.00 Valtuutettujen kokous SHOP :in tiloissa 

15.00 Kansainvälisen mitalinäyttelyn avajaiset 
Helsingin kaupungin taidemuseossa 
Meilahdessa Tamminiementie 6 

18.00 Presidentti Urho Kekkosen mitalikokoel
masta kootun näyttelyn avajaiset 

AMER-YHT YMÄN Get-together party 

TORSTAI 14. KESÄKUUTA 

Klo 
9.00 Kongressin avajaiset Helsingin yliopis

ton juhlasalissa 

10.00 Yliopiston rehtorin vastaanottotilaisuus 

10.30 Plemaariesitelmät 
1. Marja-Liisa Bell, Suomi 
2. Mark Jones, U.K. 
3. Alan Stahl, U.S.A. 

12.00 Tauko 

14.00 Workshopit Porthaniassa 
Aiheet auki 

16.00 1 .  Mitali taiteena 
2. Modernin mitalin tekniikka ja mate

riaalit 
3. Mitalin rooli yhteiskunnassa 
4. Nykymitalitaiteen aiheet 

20.00 Helsingin kaupungin vastaanotto 
Ylipormestari Raimo Ilaskivi 
Helsingin kaupungintalo 

FIDEM XXII HELSINKI 

PERJANTAINA 15. KESÄKUUTA 

Klo 
9.00- Workshopit jatkuvat tarvittaessa 
12.00 

14.00 Lähtö Heurekaan, yhteiskuljetus kes
kustasta 
1. ja :l. ryhmä vierailevat aluksi taiteili
jan ateljeessa 
3. ryhmä vierailee aluksi Ainolassa 
4. ryhmä lähtee suoraan keskustasta 
Heurekaan (tarkat lähtöajat ja paikat il
moitetaan kongressin ilmoittauduttaes
sa) 

16.00 Saapuminen Heurekaan jossa Vantaan 
kaupungin tervehdys 
Heurekassa olevan mitalinäyttelyn 
avaus 
Filmiesityksiä 
Kiertokäynti Heurekan näyttelyssä 
(mm. rautakausi) 

19.00 NEST E OY:n tarjoama iltapala 

LAUANTAINA 16 KESÄKUUTA 

Klo 
10.00 FIDEMIN yleiskokous 

kaupungintalon Valkoisessa salissa 

13.00- Kaupunkikiertoajelu 
14.30 

19.30 Kuljetus keskustasta Kulosaareen 

20.00 Banquet 
Kulosaaren Casino 

Kaikki edellämainittu ohjelma sisältyy kongres
simaksuun sekä lisäksi näyttelyluettelo ja kak
siosainen kongressimitali 

MUISTA TILATA ANNE VALKOSEN 

KIRJA ,TAIDETTA MOLEMMAT 

PUOLET, 
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Arvo Aho 

MITALIJUHLAA SILLE JOKA MITALIA 

JA JUHLAA TARVITSEE 

FIDEM 1983 Firenze 

Mitalitaiteen harrastajille, olivatpa nämä taitei
lijoita, kriitikoita, keräilijöitä taikka vain mita
lien ihastelijoita, on alkanut juhlavuosi. Kan
sainvälisen Mitaliliiton, FIDEM:in 22. yleisko
kous on nimittäin ensi kesänä, 17 vuoden jäl
keen täällä Helsingissä. Kiiruhdan heti jo näin 
alkuun vetoamaan, että älkää hyvät ihmiset 
vain antako sen mennä ohitsenne ilman että 
osallistutte siihen. 

Minulla on ollut unohtumaton ilo osallistua 
kolmeen FIDEM:in kongressiin, Firenzessä 
1983, Tukholmassa 1985 ja Colorado Spring
sissä 1987. Sen verran osallistuin neljänteen
kin, 1973:n Helsingin kongressiin, että sain vi
rikkeen heti samana vuonna liittyä Mitalitai
teen Killan jäseneksi. Mikä noissa kongresseis
sa sitten viehättää? 

Ensiksi tietenkin kolmisenkymmenen osan
ottajamaan viimeaikaisen mitaliparhaimmiston 
katselmus, toisin sanoen lähes 2000 mitalin 
näyttely. Eivät suinkaan kaikki mitalit katsojaa 
säväytä, mutta runsain määrin saa ihailla teki-

jöiden mielikuvituksen, joskus hätkähdyttä
vienkin oivallusten ja taiteellisen luomiskyvyn 
tuloksia. Mielenkiintoista on myös vertailla eri 
maiden mitaleita toisiinsa. Eroja on. Minua ovat 
eksoottisuudellaan erityisesti viehättäneet ja
panilaiset mitalit ja yhteiskunnallisilla kannan
otoillaan puolalaiset. Valinnan varaa on. 

Toiseksi, kongressissa pitävät eri maiden asi
antuntijat esitelmiä mitalitaiteen piiristä. Esi
telmät eivät ole tuntuneet herättävän kaikkien 
kiinnostusta, mutta vahinko on ehdottomasti 
ollut niitä vaille jääneiden. 

Kolmanneksi, kongressin ulkoiset puitteet 
ovat yleensä juhlavat. Minun kokemuksissani 
voiton vie Firenze, jossa mitalinäyttely ja ava
jaisjuhlallisuudet saivat sijansa Medici-suvun 
renesanssipalatsissa. Kongressin muissakin ti
laisuuksissa saatiin tutustua vielä toisiinkin sa
man suvun linnoihin ja palatseihin. Matkaker
tomuksessani sanoinkin mieleeni tulleen lap
suudesta tutun laulun: "Näin mua vierähän lin
nasta linnahan", sillä upeita kohteita riitti joka 
käänteeseen. 
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Neljänneksi, eri puolilta maailmaa kokouk
seen tulleet osanottajat ovat oma mielenkiin
toinen maailma sinänsä. Heissä on taiteilijoi
ta, mitalitehtailijoita, rahapajojen johtajia, mu
seomiehiä, keräilijöitä ja muita asianharrasta
jia. Heihin sopii solmia suhteita, jos kielitaito 
riittää. 

La Villa de Paggio 
a Caiano (Firenze) 

FIDEM XXI, 1987, Colorado Springs 
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Viidenneksi, kongressin jälkeen on mahdol
lista tehdä muutaman päivän kiertomatka isän
tämaan mielenkiintoisiin kohteisiin. Saatoin 
osallistua sellaiseen vain Amerikassa, mutta si
tä väkevämmin elävät muistoissani Colorado 
Rockies, Mesa Verde, Navajo Trail, Monument 
Valley, Grand Canyon. 

Kaiken kaikkiaan, myös Suomen kokousta 
ollaan valmistelemassa suurella huolella. Puit
teet pyritään saamaan edustaviksi ja ohjelma 
mielenkiintoiseksi. Mitaleita oheisnäyttelyi
neen on luvassa lähelle 2000. Erilaisia vastaa
nottoja ja tarjoilutilaisuuksia tulee niitäkin usei
ta. Kongressimaksuun sisältyen jaetaan osa
nottajille upea näyttelyluettelo ja kaiken huip
puna Kauko Räsäsen muovailema kaksiosainen 
kongressimitali. 

Toistan vielä: Älkää jättäkö käyttämättä hy
väksenne tätä maassamme niin tuiki harvoin 
tarjoutuvaa verratonta tilaisuutta. Siinä ei ole 
suuren mitalij-uhlan tuntua, vaan se on Suuri 
Mitalijuhla. 



Mitalitaiteessa latinan kielellä on ollut perintei
sesti keskeinen asema, eikä mikään viittaa sii
hen, että tilanne olisi tässä suhteessa miten
kään muuttumassa. Itse asiassa latina on mi
talitaiteen äidinkieli, sillä jo ensimmäisenä mi
talitaiteilijana pidetyn italialaisen Antonio Pisa
non eli Pisanellon Aragonian kuninkaasta laa
timassa mitalissa vuodelta 1448 on latinankie
linen teksti: DIV VS ALPHONSVS R EX 
T RIVMPHATOR ET PACIFICVS (Kuningas Al
fonso Jalomielinen, voittoisa sotapäällikkö ja 
rauhantekijä). Mitalilatinalla on historiallinen 
perustansa myös siinä, että mitalitaide sai al
kunsa varhaisrenessanssin kaudella tunnetus
ta kiinnostuksesta antiikin roomalaisiin rahoi
hin. 

Latinan käyttöä mitaleissa on myöhemmin
kin puolustettu: H. G. Porthan, joka oli merkit
tävä alan asiantuntija, katsoi latinan soveltu
van mitaleihin parhaiten ytimekkyytensä ja 
muuttumattomuutensa vuoksi (vrt. Mitali 
1/1989, s. 20). Näihin perusteluihin voidaan li
sätä latinan kielen ehdoton kansainvälisyys ja 
universaalisuus, mikä heijastaa latinan vuosi
sataisia perinteitä Euroopan yleiskielenä lähes 
kaikilla merkittävillä yhteiskuntaelämän ja si
vistyselämän aloilla. Tärkeä omaan aikaamme 
liittyvä näkökohta on se, että latina on täysin 
vapaa poliittisista sidonnaisuuksista, joten sen 
käytöllä vältytään niiltä prestiisiongelmilta, joi
hin usein törmätään pyrittäessä valitsemaan 
jokin kansalliskieli kansainvälisissä yhteyksis
sä käytettäväksi kommunikaatiokieleksi. Lati
nan kielen arvoa lisää edelleen sen primaari
suus: nykykielten kulttuurisanat ovat sikäli se
kundaareja, että ne juontavat tavallisimmin juu
rensa latinasta tai latinankielisessä asussa ole
vasta kreikasta, joten käytettäessä latinankie
listä sanaa käytetään samalla käsitteen aitoa 
ja alkuperäistä nimeä. Tässä autenttisuudes
saan ja pitkään historiaan perustuvassa arvok
kuudessaan latinan kieli antaa tekstille ja sen 
kautta itse teokselle sitä juhlavaa monumen
taalisuutta ja ajatonta klassisuutta, jota teok
sella muutenkin halutaan ilmaista. Tilanpuute 
on asettanut vanhastaan niin raha- kuin mita
lilegendoille rajoituksensa. Latinan kielellä oli 
kuitenkin jo varhain totuttu ilmaisemaan ly
hyesti tärkeitä asioita. Tiettyjä edellytyksiä tä
hän tarjosi itse kielen rakenne, mutta lapidaa-

Reijo Pitkäranta 

MITALI LAT INAA 

rinen tyyli kehittyi nimensä mukaisesti ennen 
muuta siitä, ettei kiveen hakattavalla piirtokir
joituksella ollut paljon kirjoitustilaa, joten sa
noma oli laadittava mahdollisimman keskitet
tyyn muotoon. 

R. Heino: Olli Närvä. 'Omiaan rakastaa, ja hän
ta omansa rakastavat'. 

Mitalitekstien sisältöön antiikki on tarjonnut 
ja tarjoaa monenlaisia esikuvia. Aiheet ja sym
boliikka ammennetaan mielellään antiikin my
tologiasta tai muista uskonnollisista käsityksis
tä. Jos mitalinsaaja on siniverinen tai yleensä 
erittäin korkea-arvoinen henkilö, häntä saate
taan verrata jumalaan tai aurinkoon. Kun Ruot
si-Suomen kuningas Kaarle XI oli 14.6.1694 
käynyt Tornion kirkontapulissa katsomassa 
keskiyön aurinkoa, tapahtuman kunniaksi lyö
tiin muistoraha, jonka takasivulla oli teksti: SO
LI INOCCIDVO SOL OBVIVS ALTER (Yöttömän 
yön auringon kohtaa toinen aurinko). Turun 
akatemian kansleriksi 1816 valitun suuriruhti
nas Nikolain muistorahaan kaiverrettiin teksti 
ERIS MIHI MAGNUS APOLLO (Olet minulle 
suuri Apollo). Samaisen akatemian viettäessä 
vuonna 1840 Helsingin yliopiston nimellä pe
rustamisensa 200-vuotisjuhlaa keisariksi nous
sutta Nikolaita kutsutaan yliopiston lyöttämäs
sä juhlarahassa ilmaisulla CAMENARUM DE
CUS ET PRAESIDIUM (Runotarten ylpeys ja 
suojelija), jolla niinikään tarkoitetaan Apolloa. 
Traditio jatkuu meidän päiviimme asti sikäli, et-
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tä Raimo Heinon suunnitteleman Helsingin yli
opiston 350-vuotisjuhlarahan toisella puolel
la on Apollon tunnuksiin kuuluva lyyra ja sen 
ympärillä kaiverrus UNIVERSITAS HELSIN
GIENSIS 1640-1990. 

Monia antiikin epiteettejä ja kunnianimiä 
käytetään mitalilegendoissa sellaisinaan. Roo
malaisista rahoista tuttu keisarin epiteetti 
AVG(VST VS) esiintyy mm. tsaari Aleksanteri 
11:n kuvan viereen kaiverretussa tekstissä sii
nä mitalissa, joka valmistettiin 1876 Vaasan 
hovioikeuden 100-vuotisjuhlan kunniaksi: LE
GUM ET CONST ITUT IONIS PAT RIAE TUTOR 
AUGVSTUS (Keisari isänmaan lakien ja perus
tuslain turvaaja). Ciceron käyttöönottama il
maisu PATRIAE LIBERATOR (Isänmaan vapaut
taja) on siirtynyt C. G. Mannerheimin kunnia
nimeksi Akseli Gallen-Kallelan 1919 muovaile
massa vapaussodan muistomitalissa. 

H. G. Porthanin mukaan roomalaisten runoi
lijoiden siteeraaminen mitaliteksteissä ei ole 

R. Heino: Jouko Voionmaa. 'Juno itse, ra
ha/Moneta paras johtaja'. 

hyvän maun mukaista (Mitali 1/1989, s. 20). 
Niinpä hän ei ehkä pitäisi siitä, että hänen myö
hemmän kollegansa E. N. Setälän 70-vuo
tismitaliin on otettu Propertiuksen säe (2,10,6) 
IN MAGNIS ET VOLVISSE SAT EST (Suurissa 
asioissa riittää jo se, että on hyvää tahtoa). Vie
lä jyrkemmin hän varmaan tuomitsisi sellaiset 
melko triviaalit lentävät lauseet kuin MENS SA
NA IN CORPORE SANO (Terve sielu tervees
sä ruumiissa) ja NAVIGARE NECESSE EST 
(Purjehtiminen on välttämätöntä), joita näkee 
mitaleissa silloin tällöin käytettävän. 

Kuitenkin suorat lainaukset antiikin aukto
reilta ovat varsin yleisiä, oli sitten kyseessä ru
nosäe tai proosatekstin lause. Turun yliopiston 
avajaisten kunniaksi 27.6.1922 lyötetyssä 
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muistorahassa oleva teksti ST VDIA ADVLE
SCENT IAM ALVNT SENECT VT EM OBLEC
TANT (Opinnot kehittävät nuorisoa ja ilahdut
tavat vanhuksia) on lainattu Ciceron puhees
ta Pro Archia poeta (kohta 16). Hieman oma
peräisemmältä vaikuttaa se heksametrisäe, jo-

A. Tukiainen: Turun Maakuntamuseo 100 v. 
'Esi-isiä muistaen teemme työtä nykyhetkes
sä tulevaisuuden hyväksi'. 

ka on kaiverrettu Turun kaupungin 700-vuo
tisjuhlarahaan 1929: AEDIFICANT VRBEM CI
VES ST RVC TAMQ VE T VENT VR (Kansalaiset 
rakentavat kaupungin ja pitävät siitä huolta). 
Jyväskylän lyseon 100-vuotisjuhlamitalissa 
(1958) oleva heksametri on Päivö O ksalan se
pittämä: HAEC SCHOLA CVLT VRAE FEN
NORVM PRO T VLIT LVMEN (T ämä koulu on 
tuonut valoa Suomen kulttuuriin). 

Mitaliteksti voidaan luoda myös jonkin klas
sisen ilmaisun pohjalle, jolloin legenda muo
dostaa enemmän tai vähemmän omaperäisen 
ja tilanteeseen sopivan variaation tuosta ilmai
susta. Itse käytin tätä tekniikkaa laatiessani Vil
la Lante -mitaliin (ks. Mitali 1/1989, s. 23) teks
tin FENEST RA FINNORVM IN VRBEM ET OR
BEM (Suomen ikkuna Roomaan ja maailmaan). 
Koska ajatuksena oli kuvata Suomen Rooman
instituutin Villa Lanten merkitystä Suomen tie
teen ja kulttuurin kansainvälistymisen kannal
ta, tuntui sopivalta käyttää tässä yhteydessä 
Rooman kirjailijoiden suosimaa sanaparia 
urbs/orbis. Sitäpaitsi ilmaisu urbi et orbi on 
edelleen aktuelli Vatikaanissa, johon suhtei
tamme hoidetaan Villa Lantesta käsin. 

Edellä mainitussa Pisanellon mitalissa ilme
nevä sodan ja rauhan teema on yksi keskeisiä 
mitalilegendojen aiheita. Mm. kolmikymmen
vuotisen sodan aikana jaettiin sotilaille urhool
lisuusmitaleja, joissa oli kuningas Kustaa II Aa
dolfin nimen ohella teksti DEO ET VICTRI
CIBVS ARMIS (Jumalan ja voitollisten aseiden 
avulla). Toisaalta PAX (rauha) on mitalisanana 



yleinen esiinnyttyään roomalaisissa rahoissa jo 
vuodesta 44 eKr. lähtien ja keisari Augustuk
sen tuotua vähän myöhemmin rauhanjumalat
taren kultin Roomaan. Oman maamme histo
riasta voidaan tässä yhteydessä mainita vuon
na 1721 solmitun Uudenkaupungin rauhan 
muistomitalin teksti CONCORDI PACE LIGA
MUR (Olemme solmineet yksimielisen rauhan). 
Yhdessä merkittävimmistä mitaleista eli Nobe
lin rauhanpalkinnossa on legenda: PRO PACE 
ET FRATERNITATE GENT IVM (Kansojen väli
sen rauhan ja veljeyden puolesta). Fraternitas, 
jonka ranskankielinen muoto fraternite on tul
lut kuuluisaksi Ranskan vallankumouksesta, 
pohjautuu roomalaisten poliittiseen terminolo
giaan heidän käyttäessään liittolaisistaan kun
nianimeä frater (veli). Itse sana fraternitas 
esiintyy ensimmäisen kerran Tacituksella (An
naalit 11,25) ja liittyy sekin Ranskaan: histori
oitE.ija toteaa, että Gallian heimosta vain hae
dut voivat kutsua itseään roomalaisten veljiksi. 

E. Hiltunen: ' Tulevan Euroopan puolesta'. 

Voittaminen on käsite, joka kuuluu paitsi so
taan myös urheiluun. Vaikka olympiakisat ovat 
antiikin ajan instituutio, nykyisissä olympiami
taleissa ei käytetä latinaa, vaan kulloisenkin 
järjestäjämaan kieltä. Sen sijaan taitoluistelun 
maailmanmestaruusmitaleissa ovat sanat PAL
MAM OVI MERUIT FERAT (Saakoon voittopal
kinnon se, joka on sen ansainnut). Legenda viit
taa voitonjumalattareen, jolla oli palmunlehvä 
kädessään. 

Valtiovallan teettämissä mitaleissa koroste
taan usein vapautta ja kansanvaltaa. Suomen 
itsenäisyyden 50-vuotisjuhlamitalissa on Tuo
mo Pekkasen suunnittelema kaiverrus RES 
PVBLICA FINLANDIAE L ANNOS LIBERA (Va
paa Suomen Tasavalta 50-vuotias). Vuonna 
1982 valmistettiin Suomen eduskunnan 
75-vuotisjuhlamitali, jota varten latinansin (Yrjö 
Tiisalan avustamana) hallitusmuodosta peräi-

sin olevan lauseen "Valta Suomessa kuuluu 
kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontu
nut eduskunta". Tilanpuutteen vuoksi mitaliin 
kaiverrettiin vain käännöksen alkuosa POTES
TATEM IN FINLANDIA T ENET POPVLVS. Tär
keä aspekti niin valtion kuin eri yhteisöjen val
mistamissa mitaleissa on edelleen yhteistyön 
merkityksen tähdentäminen. Niinpä Suomen 
Tasavallan hallitusmuodon vahvistamisen 
(17.7.1919) kunniaksi lyötetyn mitalin takasi
vulla ovat sanat VIRIBVS UNIT IS (Yhteisvoi
min). Motto on tunnettu edellisenä vuonna 
(1918) kuolleen Itävalta-Unkarin keisari Frans 
Joosefin vaalilauseena. Itse käytin tätä ilmai
sua kääntäessäni (Paavo Castrenin avustama
na) 1983 Jorvin sairaalan mitaliin lauseen "Yh
teistyön tavoitteena kokonaisvaltainen hoito": 
PRO HOMINE T OT O  VIRIBVS UNIT IS. Samoi
hin aikoihin Teivas Oksala laati professori Mart
ti Turusen kunniaksi lyötettyyn mitaliin tek!';
tin T RIVMPHVS DE MORBIS COOPERANDO 
(Voitto taudeista yhteistyön avulla). Yhteistyö
ajatusta vastaa adverbi communiter legendas
sa CONVENTVS SECVRITAT I EVROPAEAE 
COMMVNITER PROVEHENDAE (Euroopan 
turvallisuus- ja yhteistyökokous), jonka laadin 
(Tuomo Pekkasen avustamana) vuonna 1975 
Vatikaanin edustajalle ojennettavaa ETYK-mi
talia varten. 

R. Heino: Henrik Schauman. 'Ei päivää ilman 
kirjoja'. 

Keskeinen mitaliteema on edelleen jonkun 
yksityishenkilön tai yhteisön elämäntyön ku
vaaminen. Kauppaneuvos Antti Ahlströmin 
syntymän 100-vuotispäiväksi 1927 valmistu
neessa mitalissa on suomalais-latinalainen 
motto T YÖ ON MIEHEN KUNNI A/L ABOR HO
NOR HOMINIS. Sana labor esiintyy myös 
vuonna 1956 valmistuneessa sairaanhoitajien 
koulutussäätiön ansiomitalissa: PRO LABORE 
OMNI LAUDE DIGNO (Kaikkea kiitosta ansait
sevan työn puolesta). Mainittakoon myös, et-

7 



tä Mannerheim-liitto lyötti 1938 Suomen sai
raanhoitajakoulutuksen uudistajan Sophie 
Mannerheimin kunniaksi mitalin, jossa häntä 
puhutellaan sanoin: AV E SOROR MISERICOR
DI A E  A DIUTRIX V ULNERAT ORUM (Ole ter
vehditty, laupeudensisar ja haavoittuneiden 
auttaja). Koska työrauha on tärkeä käsite, Suo
men Työnantajan Keskusliiton 75-vuotismita
lissa (1982) on tähän viittaavana tekstinä PRO 
PACE L ABORIS (Työrauhan puolesta). 

T. Jaatinen: ST K 75 v. (kts. teksti) 

Kun Sakari Topeliuksen syntymästä oli vuon
na 1918 tullut kuluneeksi 100 vuotta, hänen 
kunniakseen lyötiin Tukholmassa mitali, jossa 
Topeliuksen suosiota niin Suomessa kuin Ruot
sissakin luonnehditaan ilmaisulla POETA DUO
BUS POPULIS DULCIS (Kahden kansan rakas
tama runoilija). Pakinoitsija H. J. Nortamon mi
talissa vuodelta 1932 on teksti POETA MARIS 
ET PORT VS (Meren ja sataman runoilija), ja 
vastaavasti Etelä-Pohjanmaan kuuluisaa mur
repakinoitsijaa J. 0. Ikolaa ( 'Vaasan Jaakkoo') 
kuvataan 1953 sanoilla CAMPORVM IOCVS 
SERMOQV E (Lakeuden leikkisä pakinoitsija). 
Mainittakoon tässä yhteydessä myös suoma
laisen kirjan 500-vuotisjuhlamitali, johon Tei
vas Oksala on muotoillut legendan P ER L I 
BROS A D  CONSCIENT I AM (Kirjojen kautta tie
don osallisuuteen). 

Myös monien lääkäreiden työt ja harrastuk
set heijastuvat mitaliteksteissä. Yrjö Meurman 
oli Helsingin yliopiston korva-, nenä- ja kurk
kutautiopin professori (kuoli 1960). Hänen elä
mäntyönsä on kiteytetty mitalilauseeseen VIR
T UT E  AV DIT US OBSTANT IA FREGIT (Hän pa
ransi ansiokkaasti kuuloviat). Ahkerana sauno
jana tunnettu lääkäriprofessori Harald Teir sai 
65-vuotispäivänsä kunniaksi 1979 mitalin 
(vrt . . .  ), johon oli kaiverrettu saunavihta ja kiu
as sekä latinankielinen teksti SAUNA BONA 
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A. Tukiainen: Anders Langenskiöld (kts. teksti) 

SALUS (Saunasta hyvä terveys) .  Helsingin yli
opiston ortopedian ja traumatologian profes
sorina 1968-79 toiminut Anders Langenskiöld 
kehitti elämäntyönään menetelmän lasten jal
kojen suoristamiseksi kasvun kautta, mihin hä
nen mitalissaan (1984) viitataan sanoilla RES
T IT V T IO P ER CRESCENT I AM (Parantuminen 
kasvun kautta). Lause on onnistunut variaatio 
lääkärilatinan ilmaisusta restitutio ad integrum 
(parantuminen täysin terveeksi). 

Plastisesti onnistunutta mitalia täydentää 
onnistunut latinankielinen leganda. Toisaalta 
taiteellisesti korkeatasoinenkin mitali menet
tää arvonsa, jos sen latinankielisessä tekstis
sä on virhe. Niinpä kuvanveistäjän tulisi ottaa 
hyvissä ajoin yhteys latinistiin (ellei hän itse ole 
etevä latinisti), jotta kiusallisilta ja korjaamat
tornilta kielivirheiltä vältyttäisiin. Teksti voi ol
la yksinkertainenkin, mutta kunnianhimoisem
pana tavoitteena voidaan pitää mahdollisim
man osuvan ja omaperäisen ilmaisun löytämis
tä. Latinan kielessä on aineksia vaikka mihin, 
joten latinistilla on tässä yhteydessä mahdol
lisuus muokata omasta materiaalistaan kestä
vä ja omaleimainen sanataideteos, latinankie
linen legenda, niin kuin kuvataiteilija muokkaa 
materiaalista plastisen taideteoksen. Latinistin 
työtä ei tosin noteerata signeerauksessa, mut
ta tämän uhrauksen latinan ja taiteen puoles
ta hän voinee tehdä. 
FT Reijo Pitkäranta on Helsingin ja Jyväskylän 
yliopistojen latinan kielen dosentti, Åbo Aka
demin klassillisen filologian dosentti sekä HY 
klassillisen filologian yliasistentti. 



VU OSIMITALIKILPAILU 1 990 

Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y:n vuosimitalikil
pailu järjestettiin vuonna 1990 yleisenä kilpai
luna. Johtuen FIDEM XXII HELSINKI- kongres
sin läheisyydestä kilpailu käytiin heti vuoden 
alussa. Määräaikaan mennessä oli saapunut 
62 ehdotusta. Oheisena julkaisemme kuten 
ennenkin A-luokan ehdotukset kuvineen ja lau
suntoineen sekä B-luokan kuvineen. A-luokas
sa oli 5 ja B-luokassa 12 ehdotusta. Toivom
me kipseistä otettujen kuvien antavan lukijoil
le käsityksen eri ehdotusten ansioista ja myös 
kokonaisuudesta. 

Kilpailun tulos julkistettiin Suomalaisella Klu
billa Helsingissä 14.2. Tilaisuuden tarjosi Se
tavia Oy, mistä Killan kaikkien paikalla olleit
ten jäsenten suurkiitos. Kaikki ehdotukset oli
vat nähtävissä Postipankin Töölön konttoris
sa 5.3.-16.3.1990. Palkitut esittävät lisäksi 
omat arvionsa palkituista töistään. Suomen 
Kuvanveistäjäliiton nimeäminä juryn jäseninä 
olivat kuvanveistäjät Barbara Tieaho ja Veijo Ul
manen, jotka yhdessä Killan hallituksen kans
sa muodostivat palkintolautakunnan. Kilpailun 
sihteerinä toimi likka Voionmaa. 

Vuosimitalikilpailun voittivat Ossi Somma Ja 
Seija Rusko Siurosta ehdotuksellaan 'Mitalin 
toinen puoli' (ehdotus numero 35). Jaetun toi
sen palkinnon saivat lavialainen Pertti Mäkinen 
ehdotuksellaan ' Oispa kesä - Oispa talvi' (34) 
ja lahtelainen Pirkko Viitasalo ehdotuksellaan 
'Ahneiden uhri' (21). Palkintolautakunta lunasti 
lisäksi lahtelaisen Toivo Pelkosen ehdotuksen 
'Abortti - kotimainen kansanmurha' (4) ja hel
sinkiläisen Main i  Pääläisen ehdotuksen ' Kevät' 
(48). Somma ja Rusko saivat voitostaan 
1 2.000 mk, Mäkinen ja Viitasalo kumpikin 
9.000 mk ja Pelkonen ja Pääläinen kumpikin 
5.000 mk. Palkintosummat ovat verovapaita. 

Taisi olla ensimmäinen kerta kun palkittujen 
joukossa oli kokonaista neljä vuosimitalikilpai
lussamme aiemmin palkittua taiteilijaa, Mäki
nen, Pelkonen, Pääläinen ja Viitasalo. 

Killan hallitus päätti, että Killan vuoden 1990 
vuosimitalina toteutetaan Pertti Mäkisen eh
dotus ' Oispa kesä - Oispa talvi'. Mitalin va
laa pronssiin tarjouskilpailun perusteella Jar-

mo Saarekas. Kuten vaalikokouksessa päätet
tiin, mitalin saa jokainen vuoden 1990 jäsen
maksunsa maksanut Killan jäsen. Mitalien pos
titus alkaa toukokuussa. Kuten ennenkin, Kil
lan jäsenet voivat ostaa kaikkia palkittuja (A
luokka) mitaleita sitten kun hinnat ovat tiedos
samme. B-luokan tekijät eivät ole tiedossam
me. 

A-luokan ehdotuksista annettiin seuraavat lau
sunnot: 

4 'Abortti - kotimainen kansanmurha'. Ai
heen käsittely voimakas ja selkeä. Ehdotuksen 
sommittelu hieman yksitotinen. 

21 'Ahneiden uhri'. Voimakkaasti ja raikkaas
ti muovailtu kokonaisuus. Luusivu hieman vii
meistelemätön. 

34 ' Oispa kesä - Oispa talvi '. Humoristises
ti käsitelty aihe. Rikas kuvakieli, maisemapuoli 
silti vaimeahko. 

35 'Mitalin toinen puoli'. Yllätyksellinen ja voi
makas ehdotus, jonka sivut täydentävät hyvin 
toisiaan. Symboliikka monivivahteinen. 

48 ' Kevät'. Herkkä aihe. Paripuolen massoit
telu ansiokasta. 

B-luokka 

2C 'Metsän puilta . .  ' 
3B ' Cococino I '  
1 5 ' Shamaani' 
16 ' Kuun valo - ilo maan ' 
1 8 'Aalloissa' 
20 ' Kuningas ja kuningatar sekä heidän 

aurinkonsa' 
23 ' Kaksi unta' 
25 ' Hiljaiseloa' 
36 'Taiteilija valitsee hyllystään todellisen 

löydön FIDEM vitriiniin' 
39 'Mahabharata' 
47 'Kissanpäivät' 
53A ' Silta tulevaan 
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T aideteosten koko on viime vuosina kasvanut 
- niin minulla kuin muillakin - niin suureksi, 
että on vaikeata ajatella niitä sijoitettaviksi yk
sityisiin asuntoihin. 

Haaveeni on ollut tehdä taideteos, jossa 
mahdollisimman pienessä tilassa voin sanoa 
kaikki ne asiat , jotka pyörivät päässäni. 

Mitalitaiteen K illan olemassaolon ajan eli 25 
vuotta tuoli on ollut eräs symboli töissäni. Si
sareni Seija Ruskon idea oli käyttää tuolia mi
talissa siinä toteutetulla tavalla. Ehdotuksella 
oli samanlainen vaikutus kuin T oivo Jaatisel
la vuonna 1 964 Jäiden lähdön onnistumises
sa. Asia tuntui heti selvältä. 

T uoli symboloi teoksissani hyvinvointi-ih
misten tavara-ahneutta, itsekkyyttä, jonka 
seurauksena huonompiosaiset rajataan tiukas
ti omaan karsinaansa, tilaan, jossa edes perus
tarpeita ei ole mahdollista saada tyydytetyksi. 

Mital itaiteen K ilta on jo 25 vuoden ajan teh
nyt mahdolliseksi taiteesta kiinnostuneille 
14 

'MITALIN TOINEN PUOLI ' 
Ossi Somma - Seija Rusko 

hankkia pienellä rahamäärällä hyvää taidetta. 
Lämpimät onnittelut juhlavuottaan viettäväl
le Killalle. 

Aimo Viitala ja vuosimitalikilpailun voittajat 
Seija Rusko ja Ossi Somma. 



Miten mitali syntyi ja mitä se tarkoittaa .. 
Viime vuoden loppu oli maailman kuvissa 

yhteiskuntien ja luonnon pahoinvoinnin aikaal 
"Ahneiden uhri" sai alkunsa näistä kuvista. 

Tiedotuksesta ja omista mielikuvista tuli yhdis
telmä joka lähti viemään kättäni. 

Tämänkin vuoden vuosimitalikilpailu oli jäädä 
väliin työkiireiden vuoksi, kunnes Ossi Somma 
ilmoitti pari päivää ennen kilpailun päättymis
tä lähtevänsä v iemään ehdotuksia. 

Olin "yllytyshullu" ja kun vaimo lähti vielä 
lapsilauman kanssa maitokauppaan aloin mi
talin leipomisen. Plastoliinia vain sängyn alta 
ikkunalaudalle ja valmiiksi muhinut idea tosi 
vauhdilla näkyvään muotoon. Oispa kesä -

P irkko Viitasalo, 1 1  P :  

'AHNEI DEN UHRI '  

Norsuaihe tuntui niin hyvältä, että se oli teh
tävä. Mitalin puoliskojen tarina on yksinkertai
nen: eläin ja ihmisen aikaansaannos - kasa 
syöksyhampaita. 

Tein mitalini hämärtämättä aihetta ulkonäön 
outoudella. Se selittää itse itsensä. 

Pertti Mäkinen 

' OI SPA KESÄ - OISPA TALVI '  

Oispa talvi. 
Ihmisen taipumus elää haaveissa, tyytymät

tömyys nykyhetkeen. Siinä päällimmäiset aja
tukset mitalin tekohetkellä, siitä puolikkaiden 
jyrkkä aihe-ero. Vaimo saapuu maitokaupasta 
ja mitali on valmis. 

Pari- kolme v i ikkoa kuluu. Puhelimesta kuu
luu: täällä likka Mitalitaiteen K illasta. "YL LÄ
TYS, YL LÄTYS" 

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

Tule kysymään! 

YHDYSPANKKI 
Helsinki-Mäkelänkatu 58 
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TAIDE-lehdessä lanseerasi eräs nuori mies lau
seen "ellet kirjoita, et ole taiteilija", ehkä ku
vaamaan tilannetta maalareitten keskuudessa. 
- Kun likka Voionmaa lupasi aukeaman MITA
LI-lehdessä omakohtaisten tekemisteni kerto
miseen alueelta, jota pitkästi kuvanveistäjänä 
ja piirustuksenopettajana olen taivaltanut, en 
kieltäytynyt. 

Opiskeluaikaa kertyi kohdalleni melkoisesti 
- maassa oli silloin kovat koettelemukset -
ensin taideteollinen, sitten taideakatemian ku
vanveisto-osasto. Monivaiheinen karsinta eh
kä vaikutti sen. että kaikki teoreettinen, taide
historiallinen ja käytännön opiskelu otettiin to
sissaan. Myös yksilölliset ja erikoislaatuisetkin 
opettajat auttoivat oikeutetusti jokaista nuor
ta oman itsensä löytämiseen. Yrittää parhaan
sa jäi pontimeksi. 

RUUSU 
- valettu yksipuolinen, v. 1973. Ruusu, joka 
kesti silmäni ilona niin kauan, että mitali syntyi. 

Taideteollisessa laskimme tulevista tositoi
mista leikkiä - "Medoodi - rudiini - disip
liini" auttaa. Käytäntö kyllä opetti opettami
senkin ... Kuvanveistossa on jo alkuvaiheessa 
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Kaarina Tarkka 

TAI T EENI MAAILMA 

KLAUS WARIS 
- lyötetty 1984 (T illander) tilaus (S.Pankki, 
PSP ja Kauppakorkeakoulu). 

MONSIEUR SURREALIST E 
- v. 1989. Kertomus omalaatuisesta miehes
tä, joka Place de la Concorde'lla piti vastalau
sekokousta "AVEC MOI" -minun kanssani -
"CONT RE VOUS" -teitä vastaan. 
Valettu 0 15 cm. 



HELENE SCHJERFBECK 
- Herkän Helenen mitali syntyi vastapainok
si edelliselle. Taustassa erään hänen maalauk
sensa saari, pinta kuin pellavaa. Valettu 1981. 

voitettava materiaali, savi, plastoliini, kipsi, va
ha - ja ihan omin käsin. Monet lopullisen val
mistumisen työvaiheet - vaikeat ja raskaat -
selviävät ammatti-ihmisten avulla. 

Opiskelun jälkeen Essi Renvallin ateljeessa 
sain harjoitella suurikokoisen savityön raken
tamista ja yksityiskohtien viimeistelyä. Sha
mottimassaa painoin muotteihin Ben Renval
lin, S TA-koulun pääopettajani, työhuoneella. 
Näistä "sormiharjoituksista" kai johtuu, että 
pidän erikoisesti punasaven ja vahan käsitte
lystä. Näihin aineisiin saan mielestäni jätettyä 
- erikoisesti mitalinteossa - haptista koke
mista helpottavan sormituntumani. 

Selittämätöntä ja yksilöllistä on idean väläh
dys ja sen esiintulo. T öitteni valmistuminen on 
hyvin erilaista. Rohkealla mielellä vahva ja no
pea työskentely saattaa tuoda tyydyttävän tu-

UN BALLO IN MASCHERA 
- v. 1989. Giuseppe Verdin oopperan ja Ruot
sin Kustaa 111. 
- Gustavo III di Svezia'n kohtalon muistoksi. 
Ensiesitys Roomassa v. 1859. 

Ioksen hetimiten, herkkä työ voi vaatia paljon
kin aikaa. Aihe, jonka tahtoisi toteuttaa, voi as
karruttaa mieltä pitkään. Veistoksen aihiokin 
saattaa puolivalmiina kiertää työhuoneella pai
kasta toiseen löytämättä toteutustaan. - Veis
toksien ja myös mitalieni kohdalla olen kuullut 
ihmettelynsekaista sanailua: monenlaisia aihei
ta, monenlaista käsittelyä. - Kuinka voisin sa
malla maneerilla ratkaista Helene Schjerfbec
kin ja Picasson mitalin. 

Aihepiirin ja sen sisällön, josta ammentaa 
ideansa ja tekemisensä, antavat monet asiat: 
luonto, suku, ystävät, kirjal lisuus, ympäristö, 
musiikki, historia. Oman persoonani vaatii eri
koisesti hiljaisuutta - luulen silloin ajatteleva
ni. Ja mielikuvituskin lähtee liikkeelle. Laajasti 
ottaen työni saattaisivat asettua "Matkamuis
toja Ranskanmaalta" -otsikon alle. 

DALI 
- v. 1988 - yksipuolinen. Muistuma kasvois
ta Pompidoukeskuksen suuren näyttelynsä vai
heilta. 
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SYYHYT TÄ SAUNAAN 

Puheenjohtaja Aimo Viitalan 60-vuotismitalin 
takasivulla muovaili Pertti Kukkonen saunavih
dan, jota jykevä vitsas pitää koossa. Hakemat
ta tulee mieleen, että saunasta käsinhän tätä 
maata takavuosina paljolti hallittiin. 

K1 1kkonen itse sanoo visaksen kertovan pu
heenjohtajan kyvystä koota joukkonsa. Hyvä 
niin. 

Pertti Kukkonen: Aimo Viitala 

Allan Ylinen 

ELI SAUNAN YLIST YS 

Sauna, rituaali, joka puhdistaa sielunkin. 
Suomalaisen jokaviikkoinen rippi. Taivas ja hel
vetti yhtenä kokemuksena, tuska ja nautinto 
kuin mitalin kaksi puolta, yhdessä täyttymys. 

Sauna ja Suomi, suomalaisuus, erottamaton 
käsitepari. Terho Sakin mitali SAUNA on yksin
kertaisuudessaan ja seesteisyydessään, pait
si nerokas myös perin suomalainen. Aivan aistii 
mustuneiden ja haljenneide.n seinähirsien tuok
sun, räppänä katon rajassa lisää ulottuvuuden 
- seinän takana maailma. Ja kiuaskivet, huo
lella valitut, veden ja kuumuuden kuluttamat. 
Suljet silmäsi ja kuulet sihahduksen, vesi 
muuttuu höyryksi ja lämpö hyväilee kolottavia 
jäseniäsi, ah niin autuaallisesti. 

Saunaprofessori Harald Teirin mitaliin on Ter
ho Sakki itsestäänselvyytenä sijoittanut kiu
kaan ja vihdan. SAUNA BONA SALUS on mi
talin sanoma. 

Aimo Tukiaisen mitali Suomi-Finland tanska
laisen Nyborgin pohjoismaiseen taidemitalisar
jaan vuonna 1977 on oodi saunalle sekin. Etu
sivulla on kesäinen järvimaisema lintuperspek
tiivistä nähtynä jonakin lauantai-iltapäivänä. 
Jokaisen niemen kärjessä savuaa ja lämpenee 
sauna. 

Terho Sakki: Harald Teir 
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Takasivu täyttyy rehevistä naisvarta loista, 
v ihdan lä iskeestä ja kiukaan s ih inästä. Viisi 
na ista si inä hartaasti saunoa. Mutta mikä kyy
risteleekään etuala l la, mies ! ?  Äijä on sen nä
köinen kuin ol is i  vahingossa eksynyt yle isen 
saunan na isten osastol le. Yrmeänä hän tuijot
telee eteensä, ei suinkaan nais ia vaan toden
näkö isesti ovea.  L ienee o l lut Aimol la hauskaa 
m ital ia tehdessään. 

Vi ides ja v i imeinen tässä saunamita l ipaki
nassani on Porin lyseon satavuotismital i vuo
delta 1 979.  Sen teki  Hemmi Koivun iemi,  pit
käa ikainen Porin lyseon kuvaamataiteen lehto
ri .  Etusivul la on lyseon rakennus a lkuperäises
sä asussaan ja takasivulla, aivan oikein, sau
navihta. OPIN SAU NA AUTUAS AINA jul istaa 
teksti .  

Sanal la sauna on s i is  laajempiakin merkityk
siä kuin ,  myös sanal la löyly. M utta se on taas 
Lui 1 18n ju Llu, ku Le 1 1  K iµl i 1 1y sa1 1uisi .  Hemmi Koivuniemi:  Porin lyseo 100 v. 

RAVINTOLA P IKKU SATAMA 

REST AURANG L I LLA HAMNEN 

Pikku Satama on 90-paikka inen 
seurusteluravintola idyl l isessä 
Wanhassa Satamassa Katajanoka l la .  
Tarjoamme asiakka i l le  hyvää ruokaa 
sopivaan h intaan v i ihtyisässä ympäristössä. 

Tervetu loa 
Avo inna arkis in 1 0.30- 24.00 

La 1 2 .00 - 24.00 

osoite: Pikku Satamakatu 3 
puh:  1 74 093 
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Julkisten mitalien syntyvaiheet ja tulokset ovat 
paljolti samanlaiset. Ne ovat sidonnaisia, kaa
vamaisia, 'virallisia'. Tuomariston valitsemina 
taidenäyttelyihin niistä tuskin pärjää monikaan. 
Mutta poikkeuksiakin on varsinkin jos mitali
taidetta edistävät henkilöt ja yhteisöt avusta
vat ja ' konsultoivat' mukana. Mitali liittyy usein 
läheisesti tiedotukseen, ja sitähän se onkin. 
Hallintoneuvostojen ja johtokuntien huoneisiin 
jäävät kuvat näkee vain harva, samasta aihees
ta lyöty mitali puolestaan tiedottaa ja mainos
taa aihetta laajasti, eikä häviä taiteen tasos
sakaan. Päin vastoin yhtiön teettämä mitali 
voittaa useimmat muotokuvat. 

Jouko Voionmaa 

H ELS I N KI -M ITALI N I  

hyvin etusivun esitykseen. Tietty arkaistinen, 
moderni käsitys tekee mitalista yhden parhais
ta Lauri Leppäsen melko laajasta mitalituotan
nosta. Etusivu on myös lyöty yksipuolisena se
kä käytetty Messujen laatukilpailu 1950-mitalin 
etupuolena. 

Vuonna 1956 järjestettiin kilpailu Helsinki 
mitaleista. Jo noin kaksi kuukautta myöhem
min kuvataidelautakunta ratkaisi kilpailun: en
simmäisen palkinnon sai Eila Hiltusen 'Versus I' 
ja toisen Armas Lähteenkorvan 'lucundi'. Har
vinaista kyllä, toteutus annettiin II palkinnon 
saaneelle Lähteenkorvalle. Toteutettuna, kul
taisenakin ansiomitalina jaettu 'Acti Labores lu-

Lauri Leppänen: Helsingin kaupungin 400-vuotismitali (1550-1950), 70 mm. 

Helsingin kaupunki on aina tajunnut mitali
taiteen merkityksen. Se on lyöttänyt ja valat
tanut joukon mitaleita, noin tusinan verran, 
joista tässä esittelen vain muutaman. 

HELSINKI 1550-1950 on Lauri Leppäsen 
vuonna 1950 muovailema lyöty mitali. Mieles
täni siinä on hyvin valittu, vaikkakin varhem
min muualla käytetty, idea. Etusivulla on kau
pungin tunnetuimpien rakennusten tornit, kes
keisimpänä Suurkirkko (nykyinen Tuomiokirk
ko). Myös teksti on huolellinen ja oikein muo
vailtu. Mitalin takasivun idea sopii yllättävän 
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cundi' täyttää epäilemättä hyvin ansiomitalin 
ulkoiset vaatimukset: etusivulla on kentän hy
vin täyttävä, heraldisesti moitteettomasti muo
vailtu kaupungin vaakuna, takasivun keskellä 
on tyylitelty kaupungintalon pylväsfasadi se
kä teksti tarkoin harkittuna. Mitalin ruusuke on 
sinivalkokeltainen. Mitalin on valmistanut Kul
tahamara Oy. 

Virikkeen tähän kirjoitukseeni antoi ensi ke
sänä Helsingissä pidettävä FIDEMin kongres
si, jonka esitteessä on kansikuvana käytetty 
Helsingin kaupungin pääkaupungiksi tulon 
150-vuotisjuhlamitalia. Mitalia jaetaan kunni-



Toivo Jaatinen: J. C. L .  Engel 1778-1978, 80 mm. 

amitalina lähinnä ulkomaille. Sen on muovail
lut Heikki Häiväoja ja lyönyt Kultateollisuus Oy. 
Mitalin ehyt ja tarkasti kuvattu etusivu tekee 
juhlavan vaikutelman jota takasivun aihe, joka 
liittyy siihen, mitä julkisivu kätkee sisäänsä, 
täydentää. Helsingin merellisyys korostuu hy-
vin etusivun veteen heijastuvissa rakennuksis
sa. Mitali on kokonaisuus, jossa kumpikin puoli 
tarvitsee toistaan. 

Leila Hietala muovaili vuonna 1973 kaupun
gin lahjaplaketiksi Helsingin vaakunan 
( 136 x 97 mm), jonka on lyönyt Kultateollisuus 
Oy. Plaketissa taiteilija noudattaa hyviä heral
diikan vaatimuksia ja on saanut aikaan plasti
sesti täysipainoisen mitalin. Aiheen jokapäiväi
syydestä johtuen mitalin taiteellisia ansioita ei 
heti huomaa. 

Toivo Jaatisen J. C. L .  Engelin syntymän 
200-vuotismitali on vuodelta 1978. Etusivul
la on kuvattu Engelin profiili kahden pylvään 
välissä, arkkitehti on ikään kuin nostettu töit
tensä mittaiseksi. Jaatisen sanoma on selvä, 
Helsingin empirekeskustaa ei olisi syntynyt il
man maailmantason arkkitehtia ja toisaalta niin 
taiteilijat kuin arkkitehdit ovat maineensa an
sainneet. Aivan liian usein Suomessakin tyy
dymme pelkkään toteamukseen, että tuo on 
se ja se rakennus - tai vaikkapa mitali - em
mekä ajattele kuka kulloinkin ihailumme koh
teen on luonut. Mitalin takasivulla on Tuomio
kirkko, jonka fasadi on lohkomaisesti sommi
teltu ja tarjoaa näin lähikuvan kirkon juurelta. 
Mitalin ainoa teksti on Helsinki-Helsingfors. 

Vuonna 1988 lyötettiin vuorostaan Helsin
gin oltua 175 vuotta pääkaupunkina Kauko Rä
säsen muovailema mitali. Tämä mitali oli Rä
säsen kolmas Helsinki-aiheinen mitali, sillä sa
ma taiteilija oli vuonna 1951 muovaillut Hel
singin olympialaisten osanottajamitalin ja 
vuonna 1966 Helsingin valetun urheilupalkin
tomital in ,  joka jaetaan Vuoden urheilijalle. 

Myös muiden aloitteesta on tehty Helsinki
aiheisia mitaleja, joista tässä pari esimerkkiä. 

XV Olympia 1952 Helsinki Helsingfors on 
yksipuolinen. Sen keskellä on seppelöity mie
hen profiili. Mitali on valettu ja tämän vapaan 
mitalin tekijä on Aarre Aaltonen, joka 13 vuot
ta aiemmin oli yhdessä Matti Visannin kanssa 
voittanut Olympiarahakilpailun. Useimmat A. 
Aaltosen mitaleista olivat valettuja mitaleita. 

Mielenkiintoinen sekä sommittelultaan että 
plastisesti on Martti Aihan Helsinki-mitali vuo
delta 1978. Mitali kuuluu sarjaan Pohjolan pää
kaupungit, jonka on lyönyt Sporrong Oy. Sen 
'kadunristeys' - jos se sitä on - on molem
min puolin juuri mitalin teon tajuavaa, virkeää 
ja harvinaisen elävää taidetta. Toisella puolel
la on Helsingin perustaja Kustaa Vaasa, sen 
pääkaupungiksi nimittänyt Aleksanteri I sekä 
arkkitehdit Engel, Ehrenström ja Aalto, toisel
la puolella viitteellisesti Senaatintorin muual
lakin maailmassa ainutlaatuinen empirekoko
naisuus ja Kulttuuritalo. Liikehtivä ihmisjouk
ko, meri ja puistomaisema täydentävät hyvin 
70-luvun hengen mukaisesti kuvaamme Hel
singistä. 

Aarre Aaltonen: XV Olympiakisat Helsingissä 
1952, yksipuol., valettu, 85 mm. 
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Veikko Löyttyniemi 

MITALISTA JA MITALITAITEESTA 

TIEDOTTAMINEN 

Raimo Heino, FIEJ, 1987 

Moni mitalitaiteen harrastaja saattaa ihmetel
läm miksi niin tärkeästä aiheesta kuin mitaleis
ta ja mitalitaiteesta kirjoitetaan lehdissä aika 
harvoin, puhumattakaan televisiosta ja radios
ta, joissa aihetta käsitellään vieläkin harvem
min. Ehkä tämä oli likka Voionmaan mielessä, 
kun hän pyysi kirjoittamaan Mitali-lehteen ot
sikossa mainitusta aiheesta. 

Aihe tuntui aluksi helpolta, mutta se tuli 
miettiessä yhä monitahoisemmaksi. Mitaleita 
ja mitalitaidetta on niin monenlaista. Jäin miet
timään, tulisiko kirjoittaa, miten tiedotetaan 
mitalin aiheesta, miten mitalin teettäjästä, vai
ko miten tiedotetaan mitalin tekijästä. Tulisiko 
kirjoittaa, miten koko mitalitaidetta tehtäisiin 
entistä tunnetummaksi, miten mitalin teettä
jä saisi aikaansaamiaan mitaleita yhä enem
män kaupaksi, miten mitalissa kuvattua hen
kilöä saataisiin julkisuudessa entistä enemmän 
esille ja arvostetuksi vaiko miten tulevaa tapah
tumaa, johon mitali liittyy, saataisiin mitalin 
avulla julkisuuteen. 
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Monet syntymäpäiviään viettäneet havait
sevat, miten yleistä mitalien teettäminen ja 
ojentaminen nykyään on. Kaunis mitali on oi
vallinen onnittelupuheen täydentäjä. Mitali on 
mieluisa vastaanottaa, se on kätevä säilyttää 
näkösällä, se on antoisa puheenaihe, se palaut
taa mieleen antotilaisuuden ja antajan. Mutta 
tällaiset tilanteet tulevat harvoin julkisuuteen; 
syntymäpäiväuutiset tiedotetaan vain etukä
teen ja on jo vuosikymmeniä siitä, kun esimer
kiksi sanomalehdissä lueteltiin julkisuuden 
henkilöitä onnittelemassa käyneet ja heidän 
antamansa lahjat. 

Se, miten hyvin mitalista tai mitalitaiteesta 
saadaan tietoja julkisuuteen, riippuu varmasti 
eniten tiedottajan haluista ja taidoista. Moni 
upea mitali on jäänyt vain pienen piirin tiedok
si kun siitä ei ole haluttu tai osattu tiedottaa. 
Tiedotusvälineisiin tulvii niin paljon tietoa eri
laisista asioista ja tapahtumista, että vain riit
tävän hyvin suunniteltuna ja valmisteltuna tieto 
mitalista ylittää julkisuuskynnyksen. 



Ehkä helpointa on tiedottaa mital ista silloin, 
kun se l i ittyy johonkin tapahtumaan, jolla on 
julkisuusarvoa muutenkin. Toisaalta hyvällä mi
talista tiedottamisella kyetään jollekin tuleval
le tapahtumalle saamaan julkisuusarvoa mita
lin avulla. Kummassakin tapauksessa on tär
keää, että toimenpiteet harkitaan riittävän 
ajoissa etukäteen ja varaudutaan antamaan 
tiedotusvälineiden käyttöön näitä kiinnostavaa 
aineistoa. 

Monet asiat ovat maassamme pääkaupun
kikeskeisiä ja sama koskenee myös mitalitai
detta ja sen julkistamista. Pääkaupungin suurta 
sanomalehteä säännöllisesti omana lehtenään 
lukeva ei aina tule ajatelleeksi, että lehti on vain 
yksi sadan muun joukossa. Tosin suuri sano
malehti tavoittaa suuren joukon lukijoitakin, 
mutta suureen sanomalehteen on vaikeampi 
saada uutisia kuin pienempilevikkiseen leh
teen, ainakin jos ai ala kysymye: a ivan mullis 
tavasta tapahtumasta. Sinänsä sanomalehti on 
Suomessa tavallisimmillaan maakunnallinen tai 
alueellinen tiedotusväline; siten si inä arvoste
taan eniten tähän omaan levikkialueeseen li it
tyviä asioita. Monet mitalit ovatkin kyllä sel
laisia, että ne liittyvät tavalla tai toisella eri puo
lilla maata asuvien ihmisten intressipiiriin. 

Aikakausilehdet ovat levikiltään valtakunnal
lisia mutta ni issä näkyy tietoja mitaleista v ie
lä vähemmän kuin sanomalehdissä. Aikakau
silehdet ilmestyvät sanomalehtiä harvemmin 
ja ovat tavallisesti erikoistuneet johonkin alaan. 

HVITTRÄSK KESÄLLÄ 1 990 
Hvitträskin mitalitaiteilijaksi 1990 on valittu ku
vanveistäjä Toivo Jaatinen, jonka tuotantoa on 
esillä Hvitträskin päärakennuksen vanhassa 
pesutuvassa, 'mitalimontussa' koko kesän. 
Näyttelyn avajaisista t iodotetaan lähemmin. 

KI RJOITA M ITALI-MEDALJEN 
LEHTEEN 
Lehden toimitus ottaa vastaan mielellään mi-

Suurilev ikkiset yleisölehdet ovat taasen sisäl
löltään sellais ia, että vain harva mitali ylittää 
niiden julkistamiskynnyksen. 

Kaiken kaikkiaan olisi kyllä toivottavaa, että 
mitaleista kirjoitettaiaiin lehdissä ja että samal
la saataisiin lisätyksi tietoa mitaleista ja mita
litaiteesta, mitalien tekijöistä ja mitalien kerää
j istäkin. T äl löin tarvitaan kutakin uutta mitalia 
tai siihen liittyvää tapahtumaa varten oma tie
dotussuunnitelmansa, jota varten kannattaa 
kysyä neuvoa asiantuntijoilta. T iedottamiseen 
perehtyneitä kyllä löytyy ja moni heistä arvos
taa mitaleita ni in paljon, että varmasti auttaa 
kysyjää mielellään. 

Lopuksi pari käytännön neuvoa ja tässä yh
teydessä: Mieti millaisena ajankohtana julkis
tat mitalin. Laadi si itä, sen tekijästä ja teettä
jästä lyhyehkö uutisteksti, joissakin tapauksis
sa ri ittää pelkkä kuvateksti. Teetä mitalista etu
käteen hyvät valokuvat lehtiä varten. Ne voi ja 
kaa mahdollisessa tiedotustilaisuudessa tai ne 
voi lähettää suoraan lehtien toimituksiin. Jär
jestä tiedotusti laisuus vain silloin kun tilaisuu
teen saa jotain "hohtoa" eli julkisuuden hen
kilöitä, johonkin tiedossa olevaan tärkeään ta
pahtumaan liittyvää jne. Mitalin luovuttaminen 
juhlallisesti jollekin arvohenkilölle on monasti 
käytetty julkistamismuoto, jolla on edelleen jul
kisuusarvoa monella paikkakunnalla. Ja muis
ta, että Suomi on todella lehtien maa ja että 
kyllä aina jokin lehti on halukas julkaisemaan 
tietoja mitalista ja mitalitaiteesta. 

AJANKOHTAISTA 

taliaiheisia juttuja. Tuleva kesä tarjoaa tukut
tain hyviä aiheita. Kommentit, mielipiteet esim. 
FIDEMin kongressista, kesänäyttelyistä koti
maassa ja ulkomailla tai vaikkapa uusista mi
talikirjoista voi lähettää lehden toimitukseen. 

MITALIHUUTOKAUPPA 
Syksyllä 1990 järjestämme jälleen kirjallisen 
huutokaupan. Huutokauppaan tarkoitetut hy
vät kohteet tulee lähettää K illan osoitteella toi
mistoomme. 
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Turun kauppaopisto lyötti vuonna 1939 mita
lin juhlistaakseen 100-vuotispäiväänsä. Mita
lin muovaili tuolloin kuvanveistäjä Jussi Vikai
nen. Vuonna 1989, kun maamme kauppaope
tus juhli 150 vuoden taivaltaan, Turun kaup
paoppilaitos lyötti jälleen mitalin. Mitalin muo-

Jussi Vikainen: Turun kauppaopisto 100 v. 
1939. 

M ITALI POLVESTA POLVEEN 

vaili Jussi Vikaisen poika Juhani Vikainen. 
Kummankin mitalin koko on sama eli 56 mm. 

Uudemman mitalin on lyönyt Kultateollisuus 
Oy ja sitä on valmistettu 300 kpl ja tilauspu
helinnumero on 921-324 660. 

Juhani Vikainen: Turun kauppaoppilaitos 
150 V. 1989. 

AKSELI GALLEN-KALLELAN 1 2 5-VUOTISJUHLAM ITALI 

Vammalan seudun taideyhdistys on lyöttänyt 
Akseli Gallen-Kallelan 125-vuotisjuhlamitalin, 
jonka on muovaillut syntyjään tyrvääläinen mi
talitaiteilija Pertti Mäkinen. Tämän kaksipuoli-
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sen mitalin halkaisija on 80 cm ja sitä lyödään 
pronssiin 210 kpl. Mitali valmistuu 26.4.1990 
mennessä. 

Tilauspuhelinnumero on 932-128 67/Prusi. 



Suomen Lakimiesliitto on lahjoittanut Mitalitai
teen Killalle Toivo Jaatisen muovaileman K. J. 
Ståhlberg-mitalin. Mitali on liiton valettu ansio-

Suomen Numismaattinen Yhdistys on lyöttä
nyt mitalin pitkäaikaisen puheenjohtajansa Ee
ro Helmeen 60-vuotispäivän kunniaksi 
25.10.1989. Mitalin on suunnitellut professori 
Aimo Tukiainen. 

Eero Helme on numismatiikan harrastaja ja 
yleiskeräilijä par excellence. Hänen kiinnostuk
sensa vaihtelevat antiikin Kreikan rahoista mo
derneihin taidemitaleihin. Helme on pitkäaikai
nen Suomen Mitalitaiteen Killan jäsen; Suo
men Numismaattiseen Yhdistykseen hän liit
tyi jo vuonna 1966. 

Mitalin takasivu kuvaa Eero Helmeen toista 

MITALILAHJOITUS 

mitali, joka ei  ole myytävänä. Mitalin halkasija 
on 110 mm ja sitä on valettu 25 kpl. 

EERO HELME-JUHLAMITALI 

rakasta harrastusta, shakkia. Hän on mm. eräs 
Maailman Shakkiliiton presidenteistä ja maa
ilmanliiton kunniajäsen. Mitalin takasivulta löy
tyy siirron matti. 

Juhlamitalin läpimitta on 80 cm ja sitä on 
lyöty 10 hopeista ja 150 pronssista kappalet
ta. Hopeisen mitalin paino on 475 g. Mitalin 
on lyönyt T illander Oy. 

Pronssisen mitalin hinta on 220 mk 
( +lähetys) ja hopeisen 1900 mk ( +lähetys). 
Mitalin tilausosoite on SNY/Panu Saukkonen 
PL 1, 00971 Helsinki. 
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l i kka Voionmaa 

MITALITAIT EEN KILLAN VU OSIMITALIT 

( 1 965-1 9 7 7 )  

Kilta on perustamisestaan (v. 1 965 )  järjestä
nyt vuosimital iki lpai lun, jonka tuloksena jäse
ni l le on lähetetty valettu vuosimita l i (vuonna 
'I 976 lyöty) .  K1lpa1lu on pidetty yleisenä ki lpai
luna muul loin paitsi vuonna 1 987, jol loin jär
jestettiin kutsukilpailu. Kilpai lun palkinnot ovat 
ol leet tekijöil leen verovapaat. Vuodesta 1985 
lähtien kannattajajäsenet ovat saaneet kaksi 
vuosimital ia . Vuosimital ina on yleensä toteu
tettu ki lpai lun voittanut ehdotus. Tästä sään
nöstä poikettiin vuosina 1 972, 1986 ja 1990, 
jolloin toteutettiin ki lpai lussa toiseksi sijoittu
nut ehdotus ja vuonna 1 989, jolloin toteutet
tiin kolmanneksi sijoittunut ehdotus. vuonna 
1972 ki lpai lun voitti Terho Sakin 'Maala ismai
sema' ja vuonna 1 986 Pirkko Viitasalon '276 
days'. Vuosina 1967, 1 969 ja 1988 jäsenil le 
tarjottiin vaihtoehtoisia vuosimitaleita. Jäsenet 
ovat lisäksi voineet lunastaa muita vuosimita
likilpai lussamme palkittuja mitaleita, koska pal
kittujen nimet ovat ka ikkien tiedossa. 

Jokaisessa vuosimitalissa tulee olla taitei-

1965 

l ijan n im i  tai nimikirjaimet (esim. KL tarkoittaa 
Kullervo Leinosta) ja nimen jä lkeen vuosiluku, 
jolloin mital i  on muovailtu. Mital in syl interipin
nassa on kaksi numeroa, joiden välissä on ke
noviiva (/). Esimerkiksi 401/280 tarkoittaa, että 
jäsenelle numero 401 on luovutettu vuosimi
tali, jota on valmistettu 280 kappaletta. Mai
nittakoon, että suurin luku kenoviivan oikeal la 
puolel la on 300 ja pienin 61 .  Seuraavassa jul
kaisemme luettelon Ki l lan vuosimitaleista vuo
si lta 1965-1977. Toivomme luettelon olevan 
avuksi ni i l le, jotka järjestelevät kokoelmiaan ja 
ni i lle, jotka esim. eri huutokaupoista havittele
vat täydennystä vuosimitalikokoelmaansa. 

Kil lan vuosimitaleita on viime a ikoina ol lut 
huutokaupoissa (esim kirjal l isessa huutokau
passamme tai SNY:l lä) säännöll isesti. H innat 
ovat vaihdelleet pohjahinnan ( 1 50-200) ja 
1 500 markan väli l lä. Aivan viime ajan hinnat 
osoittavat, että ki innostus taidemita leihin on 
reippaasti kasvamassa. 

TOIVO JAATINEN ( 1926), PANSSARIT/PANSARVAGNAR, 1 1 5  mm, 72 kpl/st. 
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1966 
LEENA TURPE INEN ( 1940) - MARKKU KITULA ( 1 945) .  KESÄ/SOMMAREN -66 

-TUMULTUS, 80 mm, 67 kpl/st. 

1 967 
KULLERVO LE INONEN (1939) .  P IEN I  SURREALIST INEN PERHE/LITEN SURREALISTISK 

FAM ILJ, 78 mm x 90 mm, 87 kpl/st. 

Vaihtoehtoisena/a lternativ TO IVO JAATINEN, NOAK, 108 mm, 61 kpl/st. 
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1 968 
ARVO SI IKAMÄKI ( 1 943),  NAISEN ELÄMÄÄ/KVINNOLIV, 78 mm, 85 kpl/st. 

1 969 
KARI JUVA (1 939), YKSILÖ JA YHTEISÖ/INDIVIDEN OCH SAMHÄLLET, 77 mm, 85 kpl/st. 

Vaihtoehtoisena/a lternativ KARI JUVA, DROITS DE L'HOMME. 
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1970 
LEENA TURPEINEN,  TUOMIOLLA/TILL DOMS, 9 5  mm, 105 kpl/st. 

197 1  
PUTTE KOIVU ( 1933) ,  SAARTORENGAS/BLOCKAD, 80  mm, 1 1 5  kpl/st. 

1 972 
KAIJA-RI ITTA I IVONEN ( 1 942), SUOMALAINEN UNELMA/FINSK DRÖM,  98 mm,  100 kpl/st. 
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1973 
TOIVO JAATINEN,  PISANELLO, 1 10  mm, 125 kpl/st. 

1974 
IRMA MELAJA ( 1955) ,  POPULAATIO/POPULATION, 120 mm, 1 5 5  kpl/st. 

1 975  
TOIVO PELKONEN ( 1 933), JUHLAVUOSI/JUBILEUMSÅRET, 1 20 mm,  200 kpl/st. 
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1976 
HANNELE KYLÄNPÄÄ ( 1948), ELÄMÄÄ/LIV, 1 1 5  mm, 230 kpl/st ( lyöty/präglad ) .  

1 977  
VILHO HÄRKÖNEN,  ( 1927) ,  KULTTUURIN UHRIT/KULTUROFFER, 1 1 8  mm,  2 1 5  kpl/st. 

OSTA KUVANVEISTÄJÄ KAUKO RÄSÄSEN ESPOON MUSI IKKIOPISTON MITALI .  

MITALIA ON LYÖTY TOM PAKKIIN 400 KPL VUONNA 1989 

JA SE MAKSAA NYT 200 MK/KPL. M ITALIA VOI TILATA 

OPISTON KANSLIASTA, PUH. VAIHDE 43071 .  
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Erik Mäkinen 

SEITSEMÄN NÄKÖKULMAA MITALEISTA 

1 .  A IH EMAAILMA 
Kaupunkilaiselämää tutkivissa mitaleissani ole
vat portti- ja ikkuna-aiheet ovat peräisin Hel
sinkiläisestä kerrostalosta, jossa asuin lapsuus
ja nuoruusajan. Portti symboloi itselleni mah
dollisuutta kulkea vanhasta uuteen ja myöskin 
uudesta vanhaan takaisin. Ikkuna taas merkit
see tarkkailua mahdollisuutta ihmiskunnan ja 
luonnon kysymyksiin. 

2. MUODON KEH ITTYMINEN PYÖ
REÄSTÄ VAPAAMUOTOISEEN 
Saadakseni porttikongin merkityksen selkeäm
min esille minun on ollut pakko puhkaista mi
talin muoto ja samalla muuttaa mitalin asento 
pystyasennoksi. Samasta syystä ikkunan muo
dosta kehittyi mitalin lävistävä muoto. Ihmis
hahmot teen hyvin viitteellisenä käyttäen sir
palemaista muotoa osittain kirkkaaksi hiottu
na saadakseni esille elämän moninaisuuden. 

Rakkaus 
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Mitalien suuren koon takia portti- ja ikkuna
aiheet läpipuhkaistuneena toimivat myös ke
ventävinä tekijöinä. Työn alla olevassa kaupun
kiaiheissa mitalissa ihmisryhmä on edelleen 
kuvattu viitteellisesti kun kaupunkiaihe taas 
kuvastuu talojen tiiviinä kattojen sommitelmal
la. 

Moreeni 

3. RENGASMUOTO 
Toinen muoto jota olen ja tulen vastaisuudes
sakin käyttämään on rengasmuoto, jota käy
tin ensimmäisen kerran Lauri Viidan elämää ku
vaavassa Moreenimitalissa vuodelta 1978. 
IRengasmuoto mahdollistaa parhaiten mieles
täni voimakkaan tunnemaailman kuvaamisen, 
tuoden samalla ratkaistavaksi itselleni aina vai
kean renkaan ulkoisen ja sisäisen muodon 
problematiikan. 



4. ENEMMÄN TILAA TULKINNALLE 
Olen välttänyt kuvaamasta mitaleissani esinei
tä tai erilaisia tapahtumia naturalistisessa muo
dossa, silti kieltämättä niiden vaikutusta työs
kentelyyni. 

5. TEKSTIN VAI KEUS 
Tekstiä käyttäessäni pidän tärkeänä sen som
mittelullista ratkaisua ja irrallisuutta yksittäisis
tä tapahtumista ja asioita tehden näin tilaa 
tekstin sisällölliselle ilmaisuvuuselle. 

6. VALETTU MIELUMMIN 
Valaessani mitaleitani työstän vahamallia 
yleensä erittäin voimakkaasti sekä pronssivai
heessa korostan valujälkeä. Se tähden saman 
sarjan mitalini ovat keskenään hyvin erilaisia. 

7. TULEVAISUUS 
Mitä tulevaisuus tuo? Mahdollisesti erilaisten 
materiaalien yhdistelemistä ja värin voimak
kaampaa käyttöä. 

Ajattelen Sinua 

Heinolalainen eläkkeellä oleva opettaja Kerttu 
Luhtala on lahjoittanut 85 mitalin kokoelman
sa Heinolan Kaupunginmuseolle. Kokoelman 
mitalit liittyvät maamme historiaan, kirkkoon, 
koululaitokseen, talouselämään, taiteeseen, 
kansainvälisyyteen, siirtolaisuuteen, sotien 
tuottamiin kärsimyksiin ja urheiluelämään. Luh
tala on halunnut tallentaa eri aikakausien ta
pahtumia jälkipolville. 

Kokoelman mitaleita ovat mm. Aimo Tukiai
sen Juho ja Maria Lallukka, Essi Renwallin ' El
mi Tsokkinen', Kauko Räsäsen "Aapiskukko', 

MITALIKOKOELMAN LAHJOITUS 

Kansakoulu - kokokansan koulu 1866-1966', 
edellinen liittyy Luhtalan kotiseutuun, Karjalaan 
ja Viipuriin ja jälkimmäinen hänen elämäntyö
hönsä. Mitalikokoelman ajallisesti vanhin mi
tali on Armas Lähteenkorvan 'Meren Henrik', 
joka kertoo 1150-luvulla Suomeen tehdystä en
simmäisestä ristiretkestä ja ajallisesti nuorin on 
Ari Yrjänän ' Kansanopistot Suomessa 
1889-1989' -mitali. Kokoelma tallentaa Suo
men valtion ja kansan vaiheita yli 800 vuoden 
ajalta. 
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E N  FIN KONGRESS-DU ÄR JU MED !  (s. 1) 
Tuulikki Hakala 

Författaren, som är ordförande för organisati
onskommitten för FIDEM XXII HELSINKI 1990, 
ger ett något mera detaljerat program för som
marens kongress. Dessutom uppmanar hon 
oss alla att tänka efter vad vi kan ge i work
shops och personliga samtal åt andra, samt 
vad vi får i materiellt hänseende, en fin medalj, 
flera kataloger och ali mat och dryck på olika 
receptioner och tillställningar. Följeslagarna be
talar bara 500 mk, då ingår allt annat utom me
daljen och kataloRen. Kom med alla som har 
möjlighet ! 

MEDALJFEST FÖ R DE N SOM T RAKTAR EF
TE R MEDALJER OCH FESTE R (s. 3) 
Arvo Aho 

Ett jubelår har börjat för medaljkonstnärer, 
samlare, kritiker och andra vänner av medal
konst. Efter 17 år är FIDEMs generalförsam
ling igen i Helsingfors. Låt den inte passera 
obemärkt ! Artikelförfattaren har deltagit i tre 
FIDEM-kongresser: i Florens 1983, i Stockholm 
1987 och i Colorado Springs år 1987. Kong
ressen i Helsingfors 1973 gav den första im
pulsen att bli medlem i Gillet för Medaljkonst 
i Finland. Skribenten berättar varför han gär
na deltar i dessa kongresser. 

1) Utställningen med ca 2000 medaljer från 
olika länder med olika kulturer från Japan i öst 
tili USA i väst. 2) De utmärkta föredragen, som 
många tyvärr inte åhör. 3) Den yttre ramen för 
kongressen är ofta magnifik, t.ex. i Florens i 
släkten Medicis renässanspalats. 4) Deltagar
na från de olika länderna med olika bakgrund 
och yrken, men med ett gemensamt intresse, 
medaljen. 5) Rundresorna efter kongressen ger 
m�jlighet att bekanta sig med kongresslandet. 

Aven för årets kongress har förberedelser 
pågått länge: en omfattande utställning med 
ca 2000 medaljer samt flere mindre; intressan
ta föredrag och seminarier (workshops); olika 
receptioner och kvällsevenemang och som 
pricken på iet Kauko Räsänens tudelade kong
ressmedalj. Låt inte detta tillfälle gå er förbi, 
det är fråga om en Star Medaljfest ! 

OM LATIN PÅ MEDALJE R  (s. 5) 
Reijo Pitkäranta 

Författaren, docent i latin, har skrivit en arti
kel om latinets användning i medaljlegender. 
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SVENSK RESU ME 

Också i detta hänseende har latinet gamla tra
ditioner, för redan Pisanello använde år 1448 
latin i sin medalj av kung Alfonso av Arago
nien. H. G. Porthan, som fördjupade sig i äm
net på 1700-talet ansåg att latin passar på me
daljer då det är ett kärnfullt och oförändrat 
spräk. Pä latin kan man ofta uttrycka sig kort, 
det är internationellt och universalt. En viktig 
synpunkt nuförtiden är att latinet är politiskt 
helt obundet. 1 sin autencitet och värdighet ger 
latinet åt texten och därmed åt själva konst
verket den solenna monumentalitet och tidlö
sa klassicitet som man velat uttrycka i konst
verket. 

Antiken har gett många förebilder tili medalj
legender. Man har använt direkta citat eller nå
got klassiskt uttryck som grund för legenden. 
För att få språkligt korrekta legender har man 
haft hjälp av latinister som har skrivit nya tex
ter eller modifierat gamla. 1 texterna återspeg
las kring och fred, frihet, jämlikhet och ofta nå
gon privatpersons eller samfunds livsverk el
ler fritidssysselsättning. En plastiskt lyckad 
medalj kompletteras av en lyckad legend på la
tin. Å andra sidan förlorar en konstnärligt 
högtstående medalj i värde om ett språkfel fö
rekommer i legenden på latin. Ett samarbete 
mellan en konstnär och en latinist är önskvärd. 
Liksom en konstnär formar en plastiskt njut
bar medalj gör latinisten ur sitt materia! ett 
bestående och individuellt ordkonstverk. 

ÅRSMEDALJSTÄV LINGEN (s. 9) 

Årets årsmedaljstävling var öppen för alla me
daljkonstnärer. 62 förslag kom inom rätt tid. 
5 förslag placerades i A-klassen och 12 i 8-
�lassen. Bilder av förslagen publiceras på sid, 
1 detta nummer. Juryn bestod av Gillets sty
relse förstärkt med skulptörerna Barbara Tie
aho och Veijo Ulmanen, vilka var utnämnda av 
Finlands Bildhuggarförbund. 

Tävlingen vanns av Ossi Somma och Seija 
Rusko från Siuro med "Medaljens andra sida". 
Det andra priset delades av Pertti Mäkinen 
med "Vore det sommar - vore det vinter" och 
Pirkko Viitasalo med "Offer för girighet". 
Dessutom inlöstes Toivo Pelkonens förslag 
"Abort - ett inhemskt folkmord" och Maini 
Pääläinens förslag "Vår". Som årsmedalj för
verkligas Pertti Mäkinens förslag, som gjuts i 
brons av Jarmo Saarekas. Medaljen postas i 
maj. Tili slut berättar pristagarna kort om upp
komsten av tävlingsförslagen. 



MIN KONSTVÄRLD (s. 16) 
Kaarina Tarkka 

1 artikeln presenterar bildhuggaren och teck
ningsläraren Kaarina Tarkka sin utveckling som 
konstnär från ung konststuderande till en full
lödig konstnär. bilderna får tala sitt eget 
språk om motiven och konstnärlig mognad. 

EN  LOVSÅNG TILL  BASTU N (s. 18) 
Allan Ylinen 

Finland och bastu hör ihop, därför har bastun 
också inspirerat finska medaljkonstnärer. 1 ar
tikeln beskrivs fem bastumedaljer. Formad av 
Pertti Kukkonen; Gillets oreförande Aimo Vii
talas 60-årsmedalj har en bastukvast på åtsi
dan. Terho Sakkis medalj SAU NA har heta 
bastustenar. Terho Sakki har också i sin me
dalj av prof. Harald Teir, patolog med bastu
forskning som hobby, på reversen avbildat en 
bastukvast med legenden på latin SAUNA B0-
NA SALUS (Bastun ger god hälsa). Aimo Tuki
ainen har också gjort en humoristisk bastume
dalj. Bastu har en överförd betydelse i finska 
språket i uttrycket lärdomsbastu, där kunskap 
nöts in. Denna symbol har utnyttjats då Björ
neborgs finska lyceum fyllde 100 år. Då for
made konstnär Hemmi Koivuniemi på åtsidan 
en stiliserad bastukvast med texten fritt över
satt 'Kunskapens bastu är alltid säll'. 

MINA H ELSI NGFORS-MEDALJER (s. 20) 
Jouko Voionmaa 

1 artikeln beskrivs några medaljer med Helsing
forsmotiv, utgivna av Helsingfors stad eller på 
privat initiativ. Ett exempel är bl.a. Heikki Häi
väojas Helsingfors-medalj, som används som 
vinjett för FIDEM-kongressen i sommar. 

HU R INFORMERA OM MEDALJER OCH 
MEDALJKONST (s. 22) 
Veikko Löyttyniemi 

Medaljer och medaljkonst behandlas förvå
nansvärt sällan i massmedia. Hur bör man in
formera pressen så att nyheten om en ny me
dalj publiceras. Orsaken till tystnaden är ofta 
den att den som informerar inte gör det på rätt 
sätt, då nyhetsflödet till en tidning är så stort 
att bara ytterst välformulerade nyheter passe
rar nyhetströskeln. Lättast är det att informe
ra om medaljer, som anknyter sig tili någon ak
tuell händelse, som annars också just då be
handlas i massmedia. Ju större tidning desto 
svårare att få en nyhet publiserad. Lokala tid
ningar tar lättare in medaljnyheter som har 
anknytning till någon person eller händelse i 
den landsändan. 

Härefter ges några goda råd om hur det bäst 

går att få sin nyhet publicerad: välj noga tid
punkten för publiceringen; se till att det finns 
högklassiga fotografier som kan delas ut vid 
pressinfo eller skickas till tidningarna; en väl
formulerad kort text om konstnären, beställa
ren bör finnas att tillgå; pressinfo lyckas en
bart om någon offentlig person är med. 

AKT U ELLT (s. 23) 

- Medaljkonstnär på Hvitträsk sommaren 
1990 är Toivo Jaatinen. 
- 1 höst ordnas igen en skriftlig medaljaukti
on. Närmare besked ger l ikka Voionmaa. 
- Skriv i Mitali - Medaljen! Redaktionen tar 
gärna emot mindre och större bidrag och ar
tiklar, som behandlar medaljer. 

- Pensionerade läraren Kerttu Luhtala hemma 
i Heinola har donerat sin medaljsamllng år Hei
nola stadsmuseum. 

- Finlands Juristförbund har donerat åt Gil
let för Medaljkonst Toivo Jaatinens K. J. Ståhl
berg-medalj. Medaljen är förbundets förtjänst 
medalj och har gjutits i 2 5  ex. 

FRÅN FAR TILL  SON (s. 24) 

Åbo finska handelsläroverk Iät år 1939 till sitt 
100-årsjubileum prägla en medalj, som forma
des av Jussi Vikainen. 50 år senare Iät skolan 
igen prägla en medalj i åminnelse av handel
skoleverksamhetens 150-årsjubileum Den har 
formats av Jussi Vikainens son Juhani Vikai
nen. 

AKSELI GALLEN-KALLELAS 125-ÅRS 
JUBILEUMSMEDALJ (s. 24) 

Vammalan seudun taideyhdistys (Konstföre
ningen i Vammala) har låtit prägla en medalj, 
då 125 år förglutit sedan Gallen-Kallelas födel
se. Den har formats av Pertti Mäkinen. 

EERO H ELME (s. 2 5) 

Numismatiska Föreningen i Finland har låtit 
prägla en medalj för att hedra sin långvariga 
ordförande Eero Helme på hans 60-årsdag. 
Medaljen har formats av prof. Aimo Tukiainen 
och präglats av Tillander Oy. Helme är också 
medlem i Gillet. Utöver detta är han en aktiv 
schackspelare och hedersmedlem i världsför
bundet. Medaljen i brons kostar 220 mk och 
i silver 1900 mk, därtill kommer postningskost
nader. Den kan beställas på NFF/Panu Sauk
konen, PB 1, 00971 Helsingfors. 
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GIL LET S FÖR MEDALJK0NST I FINLAND 
ÅRSMEDALJE R  1965-1977 (s. 26) 
likka Voionmaa 
Sedan 1965, då Gillet grundades, har Gillet ut
lyst en årsmedaljstävling, och som resultat har 
medlemmarna fått en gjuten årsmedalj (år 
1976 präglad) . T ävlingen har varit öppen för 
alla utom år 1987, då deltagarna kallades. Åren 
1972, 1986, 1989 och 1990 förverkligades nå
got annat förslag än det första. På varje me
dalj finns konstnärens namn eller initialer samt 
årtalet då den formats. På cylinderytan finns 
två tai 'xxx/xxx', det första är medlemsnum
ret, det andra antalet tillverkade medaljer. Bild
texterna ger närmare detaljer om medaljerna. 

Järvenpään Lions Club on lyöttänyt Jean Si
belius-mitalin (70 mm) ,  jonka on muovaillut 
tuusulalainen Hannele Kylänpää. Mitalin etu
sivu kuvaa säveltäjämestarin työn ja taistelun 
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Medaljerna från åren 1978-1990 publiceras i 
nästa nummer av Mitali-Medaljen. 

SJU SYNPU NKT E R  PÅ MEDALJER (s. 32) 
Erkki Mäkinen 

Skulptör Erik Mäkinen berättar om sina medal
jer ur följande synvinklar: 1. Motivvärlden. 2. 
Utvecklingen från den runda formen til i  den 
fria. 3. Ringformen. 4. Mera utrymme för 
tolkning. 5. Svårighet med text. 6. Hellre 
gjuten. 7. Framtiden. 

RESULTATET AV GILLET S SKRIFTLIGA 
MEDALJAUKTION HÖST EN 1989 
(bakpärmens insida) 

SIBELI US-M ITALI 

raskasta puolta, takasivun syksyinen metsä 
'viestii kuulaan ja ilmavan suomalaisen luonnon 
keskeistä sijaa Sibeliuksen sävellyksissä. 



SUOMEN M ITAL ITA ITEEN K I L LAN TARJOUSHUUTOKAUPAN TULOKSET . 

SYKSY 1989 . 29 . 1 1 . 1 989 14 . 1 2 . 1 989 .  

1 280 51 70 1 0 1  45  1 5 1  201 

2 220  52 85 102  80 1 52 202 60 

3 240 53 85 103 80 1 53 203 50 

4 1 70 54 75  104 1 0  1 54 185 204 60 

5 60 55  70 105 1 20 1 5 5  2 20  205 140 

6 300 56 140 106 1 1 0  1 56 130  206 145 

7 1 20 57  60  107  85  1 5 7  80 207 60 

8 250 58 7 5  1 08 70 1 58 1 20 208 

9 59 355 1 09 20 1 59 209 405 

1 0  60 1 1 0  80 160 380 2 1 0  255 

1 1  300 6 1  1 50 1 1 1  6 5  1 6 1  1 6 0  2 1 1  1 80 

1 2  1 6 5  6 2  1 50 1 1 2  1 62  1 00 2 1 2  85 

1 3  1 4 5  63 1 75  1 1 3  80 163 1 2 5  2 1 3  

1 4  220 64 165  1 1 4 1 64 2 1 4  

1 5  7 5  65 1 25 1 1 5  165  330  2 1 5  

1 6  1 50 66 85 1 1 6 60 166 50 2 1 6  70 

1 7  160 67 90 1 1 7 205 167  70 2 1 7  80 

1 8  220 68 65 1 18 1 68 50 2 18  85 

1 9  69 105 1 1 9  70 169 70 2 1 9  100 

20 70 95 1 20 65  1 70 50 220 95 

2 1  1 3 5  7 1  90  1 2 1  60 1 7 1  2 2 1  105  

2 2  5 5  72  165  122  60  1 7 2  160 222 165 

23 40 73 120 1 23 75  1 73 80 223 75  

2 4  2 5 5  74 1 65 1 24 85 174  75  2 24 135  

25  100 75  95  125  85 1 75 205 225 85 

26 95 76 1 50 1 26 1 20 1 76 226 80 

2 7  1 2 0  77  85 1 27 1 20 1 7 7  165  227  135  

28 350 78 105  1 28 40 1 78 220 228 1 2 5  

29  200 79 1 20 1 2 9  1 20 1 79 229 75  

30 85 80 1 20 1 30 45 180 75 230 145 

3 1  350 81  1 1 5  1 3 1  80 18 1  80 2 3 1  200 

3 2  140 82 80 1 3 2  250 182 1 1 0  232 45 

33 385 83 1 25 1 33 183 233 50 

3 4  85  84 1 1 5  1 34 250 184 80 234 1 50 

3 5  9 5  85 165 1 3 5  250 185 75  235  

36  305 86 70 1 36 275  186 140 236 60 

37 87 60 1 3 7  250 187 105 237 80 

38 1 60 88 80 138 250 188 100 238 

39 50 89 60 139 300 189 100 239 

40 90 350 140 190 240 

4 1  70 91 75 1 4 1  1 9 1  241  

42  1 40  92 55 1 42  1 92  70  242  

43  90 93 1 1 5  1 43 193 

44 94 105 1 4 4  194 1 50 

4 5  9 5  55 1 4 5  250 195  205 

46 60 96 50 146 50 196 80 

47 55 97 65  1 47  50  197  

48 140 98 148 55 198 

49 65  99 149 199 60 

50 1 5 5  100 70 1 50 200 60 



S E T O V T A O y  

Rakennuttajayhtiö 

Teo l l isuus- ja l i i keti l ojen myynti ja  vuokraus 

Maati la - l ihakarjan kasvatus 

U l komaan kauppa 

Arvopaper i  kauppa 

Rahoitus- ja  sijo itusto iminta 

Tuonti- ja vientiagentt ina to imiminen 

Annankatu 10 C, 001 20 Hels inki 

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

Telefax (358-0) 644 441 

ov PIIJplas� AB 

Muovitehdas - muovituotte ita ruisku

puristama l la  

Ti i l it ie 4 ,  01 720 Va ntaa 

Puh .  ( 358-0) 840 922 Telex 1 21 523 

Telefax (3 58-0) 8 5 3 1 3 1 6  

Porvoon Lomakepaino Ky 1 990 




