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Suomen Mitalitaiteen Kilta - Gillet för medalj
konst i Finland perustettiin vuonna 1965 edis
tämään ja tukemaan maamme mitalitaidetta. 
'Perustamisen aikaan oli keräilijöitä, mitalien ti
laajia ja valmistajia sekä ennen kaikkea taitei
lijoita, joilla oli valmiuksia tuoda uusia tuulia mi
talitaiteeseemme' (Leena Passi). Killan perus
tamisvaihe oli lyhyt, tosin asia oli kytenyt mo
nen mielessä jo pitkään. 13.4.1965 Taidehal
lissa pidetyssä kokouksessa Killan perustamis
ta kannattivat kaikki paikalla olleet 21 henki
löä yksimielisesti, varsinainen perustava ko
kous pidettiin 11.5.1965. Peru.stamisvaiheen 
keskeiset henkilöt olivat ennen kaikkea Kansal
lismuseon intendentti ja Killan pitkäaikainen 
yleissihteeri, kanslianeuvos Jouko Voionmaa 
ja Killan nykyinen kunniapuheenjohtaja, pro
fessori Jorma K. Miettinen. liman heidän into
mielistä uhrautuvaa panostaan emme nyt viet
täisi Killan 25-vuotisjuhlia. 

Killan toiminta käynnistyi alusta pitäen vilk
kaana. Vuosimitalikilpailutoimikunta aloitettiin 
vuonna 1965, samaten monet muut yhdistyk
semme toimintamuodot. Kotimainen ja kan
sainvälinen näyttelytoiminta näyttelivät alus
ta pitäen keskeistä osaa. Kilta oli myös Kan
sainvälisen Mitaliliiton FIDEMin jäsen toimin
tansa alusta lähtien. Myöhempien puheenjoh
tajien Edwin Törmälän, Mikko Kallion ja Arvo 
Ahon aikana Killan toiminta ja jäsenmäärä kas
voivat entisestään. 

Killan toiminnan näyttävin tapahtuma oli 
Helsingissä vuonna 1973 pidetty FIDEMin 
kongressi, joka oli kaikinpuolin menestys ja ta
kasi osaltaan sen, että Killan asema eräänlai
sena maamme mitalitaiteen instituutiona van
kistui: monet yhteisöt, valtion laitokset, yksi
tyiset ovat vuosien varrella saaneet mitalitie
toutta Killalta esim. järjestäessään mitalikilpai
luja. Kilta on myös ollut järjestämässä huomat
tavia mitalikilpailuja, mistä osoituksena ovat 
Kalevala-mitalikilpailu vuonna 1985 ja FAO-mi
talikilpailu vuonna 1986. Yhteenvetona tote
an että vuoden 1973 kongressi teki mitalitai
dettamme tunnetuksi kotimaassa ja ulkomail
la enemmän kuin mikään tapahtuma sitä en
nen. 

Aimo Viitala 

LUKIJALLE 

Eräs Killan tukipilareista on kuluneen neljän
nesvuosisadan aikana ollut Killan edistämisra
hasto, joka aikanaan perustettiin Edwin T örmä
län aloitteesta. Kilta on koko toimintansa ajan 
voinut rahaston turvin myöntää apurahoja tai
teilijoille ja tutkijoille ja kustantaa taiteilijoiden 
matkoja FIDEM-kongresseihin. Edistämisra
hastoon on jouduttu turvautumaan myös sil
loin kun vuosimitalin kustannukset ovat ylit
täneet kertyneet jäsenmaksutulot. 

Kilta ei ole tinkinyt vuosien aikana tärkeistä 
toimintamuodoistaan: 1980-luvun toiminnas
samme näkyvät monet kotimaiset näyttelyt, 
jotka ulotettiin pääkaupunkiseudun ulkopuolel
le. Omaa mitaliemme peruskokoelmaa kartu
tamme nyt yhdessä Tampereen taidemuseon 
- Pirkanmaan aluetaidemuseon kanssa. Mita
lilehti on ilmestynyt jo neljän vuoden ajan. 
Myös Kuvastoon liittyminen on toteutettu. 

FIDEM XXII HELSINKI - Kansainvälisen mi
taliliiton kongressi ja näyttely, kymmenlukujen 
vaihteen suururakkamme ja voimainkoitok
semme on nyt takanapäin. Kongressin kaikin
puolisen onnistumisen teki mahdolliseksi kaik
ki se talkootyö, jota kiltalaiset ovat mitalitai
teemme eteen tehneet. Ulkomaalaisten vierai
demme ja alan asiantuntijoiden esittämät ar
viot kongressista ovat olleet myönteisiä. Ennen 
kaikkea FIDEM-mitalinäyttelymme on saanut 
osakseen kiitosta. 

Kongressin useissa eri tehtävissä tarvittiin 
monia henkilöitä joille kaikille osoitan hallituk
sen lämpimät kiitokset erinomaisesti tehdys
tä työstä. 

Opetusministeriön antama taloudellinen tuki 
oli kongressin onnistumisen kannalta varsin 
merkittävä. Yritysten mitä monimuotoisin tu
ki hienon näyttelyn aikaansaamiseksi, näytte
lyluettelon painamiseksi sekä ainutkertaisen 
kuvanveistäjä Kauko Räsäsen suunnitteleman 
kongressimitalin kustantamiseksi oli erittäin 
huomattava. FM Anne Valkosen kirjoittama uu
si mitaliteos 'Taidetta molemma puolet' sai 
niin ikään tuntuvan taloudellisen tuen sekä Alf
red Kordelinin ja Wihurin säätiöiltä että Suomen 
Kulttuurirahastolta. 

Kongressin valmistelujen aikana pyysimme 
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Tasavallan Presidentti Mauno Koivistoa kong
ressin ja Mitalitaiteen Killan suojeliaksi, mihin 
pyyntöön hän myös suostui. 14.6.1990 Killan 
hallitus ja mitalitaiteilija Kauko Räsänen luovut
tivat Tasavallan Presidentille hopeisen kongres
simitalin ja kongressijulkaisut. 

Mitalitaiteen Killan toiminta jatkuu kohti uu
sia päämääriä. FIDEM-kongressin jälkeen tuli 
selväksi että seuraava tehtävämme on viedä 

maamme mitalitaidetta esittelevä laaja näytte
ly Kiinaan, Pekingiin ja Harbiniin. Mitalinäytte
lymme Pohjois-Kiinaan Harbinissa on meneil
lään samaan ai�aan kun nyt vietämme 
25-vuotisjuhliamme. Vaikka nyt on juhlan ai
ka, voimme todeta juhlivamme ikinuorta Kiltaa 
työn merkeissä. Toivokaamme että Kiltamme 
kehittyisi ja kukoistaisi myös tulevina vuosi
kymmeninä. 

SUOMEN MITALITAITEEN KILTA r.y:n 
VUOSIMITALIKILPAILU 1991 

KILPAILUOHJELMA 
Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y. julistaa täten kil
pailun vuoden 199 1 vuosimitalinsa ehdotuk
sista. Kilpailussa noudatetaan Suomen Taitei
lijaseuran kilpailusääntöjä ja seuraavia mää
räyksiä. 

1. Kilpailu on yleisenä kilpailuna toteutettava 
Mitalitaiteen Kilta r.y:n XXVI vuosimitalikilpai
lu, joka on aiheeltaan vapaa. Mitali toteutetaan 
lyötynä. 

2. Tullakseen kilpailussa huomioiduksi tulee kil
pailuehdotusten olla tehdyt kestävästä väril
tään valkoisesta materiaalista; mukaan voi liit
tää jotain asiaa valaisevaa materiaalia. Luon
noksen halkaisijan tulee olla 30 cm. Mitalin lo
pullinen koko toteutettuna on 85 mm. Ehdo
tukset jätetään molemmat puolet erikseen. 

3. Kilpailun palkintolautakunnan muodostaa 
Killan vuoden 1991 hallitus sekä kaksi Suomen 
Kuvanveistäjäliiton nimeämää tuomarijäsentä 
eli puheenjohtaja ja 8 jäsentä. 

4. Kilpailutyöt on varustettava nimimerkillä ja 
mukana on seurattava samalla nimimerkillä va
rustettu suljettu kirjekuori, jonka tulee sisältää 
tekijän henkilöllisyys. 

5. Kilpailussa jaetaan seuraavat palkinnot: 1 

palkinto 13.000 mk, 11 palkinto 11.000 mk ja 
111 palkinto 9.000 mk sekä kilpailulautakunnan 
niin päättäessä kaksi lunastusta a 6.000 mk. 
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Palkinnoille haetaan verovapautta. Kilpailun tu
losten tultua ratkaistuksi kilpailuehdotukset 
asetetaan näytteille erikseen ilmoitettavassa 
paikassa. Näyttelyn päätyttyä kilpailutyöt on 
noudettavissa pois Killan Luimislustä touko
kuun loppuun 1991 mennessä, jonka jälkeen 
ehdotukset tuhotaan. 

6. Lopullisen päätöksen teoksen tilaamisesta 
tekee Killan hallitus, jolla on oikeus tilata to
"teuttava ehdotus minkä tahansa kilpailussa 
palkitun luonnoksen pohjalla. 

7. Kilpailuaika päättyy perjantaina 15.2.1991 
klo 14.00, jolloin myös lähetettyjen ehdotusten 
tulee olla perillä Mitalitaiteen Killan toimistos
sa. Kilpailuehdotuksi otetaan vastaan 14.2. 
torstaina ja 15.2. perjantaina klo 13.00-16.00 
välisenä aikana Killan toimistossa Rauhanka
tu 6 B 26, 00170 Helsinki. 
8. Kilpailuohjelma on saatavissa Suomen Tai
teilijaseuran toimistosta, Galleria Sculptorista 
ja Suomen Taideakatemian koulusta niiden 
vastaavina aukioloaikoina sekä Mitalitaiteen 
Killan toimistosta, puh. 652 140, tai likka Voi
onmaalta, puh. 418 586. Kilpailuohjelma jul
kaistaan Killan Mitali-Medaljen lehden nume
rossa 2/90. Kilpailun tulokset julkaistaan sa
man lehden numerossa 1/91. 

Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y. 
Hallitus 

Aimo Viitala 
likka Voionmaa 



Arvo Aho 

KATSAUS SUOMEN MITALITAITEEN 
KILL AN TOIMINTAAN 1985-1990 

Suomen Mitalitaiteen Kilta-Gillet för Medalj
konst i Finland r.y.:n juhliessa 20-vuotista tai
valtaan 1985 ilmestyi painettu MITALI XX, jo
ka sisälsi fil.maisteri Leena Passin kirjoittaman 
Killan historiikin 20:lta toiminnan vuodelta se
kä Tuomiokirkon kryptassa pidetyn juhlanäyt
telyn luettelon. Vuoden 1985, eli juuri tuon juh
lavuoden osuus jäi kirjassa ymmärrettävän vä
häiseksi, koska juhlat vietettiin jo alkuvuodes
ta: näyttely oli maalis-huhtikuun vaihteessa ja 
muut juhlallisuudet toukokuussa. T ästä syys
tä nyt tehtävään 5-vuotiskatsaukseen sisälly
tetään lähes kuuden vuoden toiminta. 
Jäsentelyssä seurataan pääpiirteittäin vuosi
kertomuksen rakennetta. 

JÄSENISTÖ JA JÄSENMAKSUT 
Killan jäsenistön lukumäärä ja jäsenmaksujen 
suuruuden kehitys ilmenevät allaolevasta tau
lukosta. (Jäsenmaksut suluissa mk). 

Vuosi Jäsenet Taiteilija Kannattaja Yht. 
jäsenet jäsenet 

1985 248 (300) 53 (30) 17 ( 2000) 310 
1986 244 (300) 40 (30) 16 ( 2000) 309 
1987 24 2 (360) 55 (36) 16( 2000) 313 
1988 246 (4 20) 57 (42) 17( 2000) 3 20 
1989 240 (4 20) 67 (4 2) 16 ( 2000) 3 23 
1990 240 (4 20) 67 (4 2) 16 ( 2000) 3 23 

Taulukosta nähdään, että vähäisistä vaihteluis
ta huolimatta jäsenmäärä on pysynyt suunnil
leen samansuuruisena eivätkä jäsenmaksut
kaan ole kohonneet kuin ehkä hieman rahanar
von alentumista nopeammin, mutta tuskin 
edes kustannuksia vastaavasti. 

KILLAN HALLINTO 
Killan hallinnosta, ts. hallituksesta, yleissihtee
riydestä, tilintarkastuksesta ja juoksevista asi
oista ovat käsiteltävänä aikana vastanneet seu
raavat henkilöt. 

Aho, Arvo, puheenjohtaja 
Gryta, Radoslaw 
Hakala, Tuulikki 

1985-1986 
1985 - 1986 
1987 -

Heino, Raimo 
Hirvelä, Markku 
Honkanen, Mauno 
Häiväoja, Heikki 
Ikonen, Urho 
Kallio, Mikko 
Kankaanranta, Kerppo 
Kukkonen, Pertti 
Nieminen, Heikki 
Peltokangas, Matti 
Renvall, Tuomas 
Sakki, Terho 
Salminen, Erkki 
Sarvas, Pekka 
Sipiläinen, Anneli 
Siren, Hannu 
T ielinen, Erja 
Viitala, Aimo, puheenjohtaja 
Voionmaa, likka 

1988 -
1987 
1988 -
1989 
1986 
1985 
1988 -
1987, 1990-
1985 
1986 - 1987 
1988 
1989 
1985 - 1985 
1986 - 1987 
1985 
1988 
1985 - 1987 
1987-
1985 -

Yleissihteerinä on koko ajan toiminut likka Voi
onmaa. 
Notaarina 1.2.1988-31.5.1989 välisen ajan 
Mirja Turunen. 

TILINTARKASTAJINA OVAT 
TOIMINEET 
Hakala, Tuulikki 
Haavisto, Matti 
Linkosalmi, Aimo 

1985 
1985 - 1990 
1986- 1990 

KILLAN KOKOUKSET JA 
RET KEILYT 
Kilta on luonnollisesti järjestänyt sääntömää
räiset kokouksensa, kahdesti vuodessa kuten 
kuuluukin. Näissä on ollut jäseniä läsnä 30-60, 
lisäksi seuralaiset. Paria poikkeusta lukuunot
tamatta kokoukset on voitu viettää jonkin pan
kin, vakuutusyhtiön tai suuren liikelaitoksen ti
loissa ja vieraanvaraisessa isännöinnissä. Ko
kousten yhteydessä on useimmiten ollut esi
telmiä joko taiteesta tai mitalitaiteesta erityi
sesti. Näitä esityksiä ovat pitäneet Arvo Aho, 
Marja-Liisa Bell, Raimo Heino, Heikki Hongis
to, Kari Huhtamo, Heikki Häiväoja, Kari Juva, 
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Esko Koskenvesa, Leena Passi, Kauko Räsänen 
ja Hannu Siren. 

Killan toimintaohjelmaan kuuluvat oleellise
na osana retket historiallisesti ja kulttuurises
ti merkittäviin kohteisiin sekä taiteilijoiden atel
jeihin. Kuluneena kautena ovat ateljeensa jou
tuneet kiltalaisten katsastettavaksi järjestä
mään Radoslaw Gryta, Heikki Häiväoja kah
desti, Alpo Jaakola, Toivo Jaatinen kahdesti, 
Olavi Lanu, Laila Pullinen, Tuomas Renvall, Kau
ko Räsänen, Terho Sakki, Anneli Sipiläinen ja 
Heikki Varja. 

K ILLAN MI TALIKOKOELMAT 
Killalle on vuosien varrella omien vuosimitalien 
ja muunkin oman mitalituotannon lisäksi ker
tynyt ostojen ja lahjoitusten myötä varsin laa
jat mitalikokoelmat. Näiden säilyttäminen Kil
lan pienessä toimitilassa Rauhankatu 6 B 
26:ssa oli muodostunut melkoiseksi ongelmak
si, puhumattakaan siitä että Killalla ei näissä 
omissa tiloissaan ollut mitään mahdollisuutta 
pitää kokoelmia yleisesti nähtävillä. Vuosien 
varrella tehdyt sijoittamisponnistelut saivat oi
vallisen ratkaisun, kun kokoelmat Killan ja Tam
pereen taidemuseon - Pirkanmaan aluetaide
museon välisellä sopimuksella siirrettiin kevään 
1989 aikana Tampereelle ainaistalletukseen. 
T ässä siirrossa Tampere rikastui 1118 mitalil
la. Niin Taidemuseo kuin Kiltakin kartuttavat 
kokoelmia aktiivisesti ja niinpä vuoden 1989 
lopussa mitaleita oli ja 1199 kappaletta. 

K ILLAN MI TALI TUOTAN TO 
VUOSINA 1985-1990 
Sääntöjensä mukaisesti Kilta pyrkii vuosittain 
järjestämään mitalikilpailun, johon jätetyistä 
luonnoksista yksi voidaan toteuttaa vuosimi
talina jäsenistölle jaettavaksi. Kilta voi valmis
tuttaa myös muita mitaleita. Käsiteltävänä 
ajanjaksona Killan mitalituotanto järjestettyi
ne kilpailuineen on ollut seuraava: 

V UOSIMITALIT (+merkillä varustettu toteutet
tu) 

1985 Yleinen kilpailu, ehdotuksia 50 
1. Merja Vainio: Lintu ja pesä ( +) 
2. Radoslaw Gryta: Mitalin synty 
3. Radoslaw Gryta: Veikon koti 

1986 Yleinen kilpailu, ehdotuksi 5 7 
1. Pirkko Viitasalo: 270 days 
2. Maini Pääläinen: Elämä ( +) 
3. Heikki Varja: Aamu ja ilta 
4 

1987 Kutsukilpailu kuudelle taiteilijalle, ehdo
tuksia 11 

1. Kauko Räsänen: Neidon uni ( +) 
2. Pirkko Viitasalo: Elävä teatteri 
3. Rauni Liukko: Laivoillakin on satamansa 

1988 Yleinen kilpailu, ehdotuksia 64 
1. Matti Peltokangas: Syvä uni ( +) 
2. Pertti Mäkinen: Kilta 
3. Pertti Mäkinen: Katkennut kynnös 
L. Pertti Kukkonen: Ja maisteri pisti sen 
L. Radoslaw Gryta: Sisäpiha 

1989 Yleinen kilpailu, ehdotuksia 4 7 
1. Ensio Härkönen: Ajan puristuksessa 
2. Pekka Rytkönen: Liskojen yö 
3. Pertti Kukkonen: Muinaiset ajat ( +) 
L. Assi Madekivi: Kuuhullu 
L. Pirkko Viitasalo: Aikaa olla 

1990 Yleinen kil�ailu, ehdotuksia 62  

1. Ossi Somma ja  Seija Rusko: Mitalin toinen 
puoli 

2. Pertti Mäkinen: Oispa kesä-Oispa talvi ( +) 
3. Pirkko Viitasalo: Ahneiden uhri 
L. Toivo Pelkonen: Abortti - kotimainen kan

sanmurha 
L. Maini Pääläinen: Kevät 

MUUT MITALIT UOTANT O 
1985 Killan 20-vuotisnäyttelumitali, yleinen 
11:ilpailu, ehdotuksia 18 
1. Veijo Ulmanen: Mitalin ystävä ( +) 
2. Pirkko Viitasalo: Lisää kakkua, hyvät herrat 
3. Assi Madekivi: Mitalit päässä 
L. T imo Kara: Muistoja 
L. Pekka Rytkönen: Mitalin vaiheita 

1986 Maailman ravintopäivän 1986 mitali, ylei
nen kilpaiu, ehdotuksi 15 
Kilpailun voitti Raimo Heino, jonka ehdotus 
"Äiti maa" toteutettiin Italiassa ja asetettiin 
myyntiin kaikissa FAO:n jäsenmaissa. Pertti 
Mäkinen sijoittui kahdella ehdotuksellaan toi
seksi ja kolmanneksi. 

1987 
Pertti Kukkonen: Aimo Viitala 60 vuotta 

1989 
Ensio Härkönen: Ajan puristuksessa 
Pekka Rytkönen: Liskojen yö 

1990 
Kauko Räsänen: FIDEM XXll:n kongressimitali 



KILLAN NÄYTT ELYTOIMINTA 
Olennaisena osana Killan toimintaan kuuluvat 
näyttelyt. Niitä on järjestetty alusta lähtien, ei
vätkä vuodet 1985 -1990 tee poikkeusta. 
Erikseen mainittakoon, että Hvitträsk-säätiön 
kanssa on saatu aikaan sellainen yhteistyö, 
jonka tuloksena voidaan vuosittain Säätiön 
oman kesänäyttelyn yhteydessä esitellä myös 
mitaleita. 

1985 
24.3. -7.4. Killan 20-vuotisjuhlanäyttely Hel
singin tuomiokirkon kryptassa. Esillä 149 m!
talia 56 taiteilijalta, lisäksi vierailijoina puolalai
set Ewa Olszewska-Borys ja Zofia Demkows-
ka, joilta yhteensä 31 mitalia. .. FIDEM XX-näyttelyyn Tukholmassa Kilta la
hettl Suomen usäsluu, 1 4G mitalia 30 taiteili 
jalta. 

Hvitträskin kesänäyttelyssä mitaleita kuu
delta taiteilijalta. 

Suomen mitalitaiteen kiertonäyttelyn Neu
vostoliitossa (X-1985-V-1986) osallistui myös 
Kilta päävastuun kuitenkin olle_ssa �P.et�smi
nisteriöllä ja Kansallismuseolla. Es1lla oli 216 
mitalia 25 taiteilijalta. Ensimmäisenä etappina 
oli Leningradin Eremitaasin taidemuseo, jossa 
avajaiset 23.10. . 9.12.1985 -10.1.1986 Vantaan kaupungin 
pääkirjastossa näyttely "Mitali - suurta pie
nessä", esillä 98 mitali 8 taiteilijalta. 

1986 
13.1. avattiin Opetusministeriön kahvila Vitrii
nissä näyttely, jossa Killan oman tuotanno� li
säksi oli esillä kahdeksan taiteilijan mitaleita. 

7.-13.7. Finnish Art Medals -näyttely Finn
fest 86:ssa Berkeleyssä Kaliforniassa USA:ssa. 
Killan jäsen Heikki Hongisto aikaansai ja hen
kilökohtaisesti kuljetti tämän, 64 mitalia käsit
tävän näyttelyn juhlapaikalle. Mitalit liittyivät 
aiheeltaan Suomen historiaan, kulttuuriin, ta
louselämään ja Kiltaan. 

1987 
FIDEM XXI -näyttelyyn Colorado Springs:issä 
USA:ssa Kilta lähetti Suomen osastoon 61 mi
talia 20 taiteilijalta. Kokoukseen osallistui Suo
mesta 3 2  hengen ryhmä. 

1988 
6.1.-6.2. mitalinäyttely Porvoossa, esillä kuu
den taiteilijan mitaleita. 

5. 5.- 26. 5. mitalinäyttely Lahden historial
lisessa museossa, esillä 150 mitalia 11 taitei
lijalta. 

Hvitträskin kesänäyttely esillä Raimo Heinon 
mitaleita. 

9.9.-16.10. mitalinäyttely Tampereen taide
museossa, esillä 72 taiteilijan mitaleita, jotka 
muodostavat läpileikkauksen mitalitaiteemme 
vaiheista 1900-luvun alkupuolelta asti. Näyt
telyyn, jossa esiteltiin myös mitalien valmistus
menetelmiä, oli koonnut fil.lis Leena Passi. 

9.11.-4.12. mitalinäyttely Lohjalla, esillä 11 
eteläsuomalaisen taiteilijan mitaleita. 

1989 
18.3. -18.5. mitalinäyttely Tampereen taide
museossa, esillä Killan ainaistalletukseen kuu
luvat mitalit. 

Hvitträskin kesänäyttelyssä esillä Heikki Häi
väojan mitaleita. 

1990 
Hvitträskin kesänäyttelyssä esillä Toivo Jaati
sen mitaleita. 

13.6. - 29. 7. FIDEM XXII -nayttely Helsingin 
kaupungin taidemuseossa. Esillä kaikkiaan 
noin 1300 mitalia 30 maasta. Suomen osas
tossa 91 mitalia 41 taiteilijalta. 

13.6. - 26.8. FIDEM:in ohjelman kuuluvana 
Amerin kulttuurisäätiön galleriassa esillä vali
koima presidentti Urho Kekkosen mitalikokoel
masta. Näyttelyn valmisti Tuukka Talvio. 

14.4.-30.7. FIDEM:in ohjelmaan kuuluvana 
T iedekeskus Heurekassa esillä 54 teollisuus
ja teknologiamitalia yhteensä 30 taiteilijalta. 
Näyttelyn kokosi Heikki Hongiston johtamana 
pieni toimikunta. 

HUOMIONOSOITUKSET 
Killalla on sääntöjensä mukaisesti mahdolli
suus osoittaa kiitollisuuttaan ja kunnioitustaan 
mitalitaiteen ja Killan tarkoitusperien hyväksi 
toimineille henkilöille tai yhteisöille. Vuosina 
1985 -1990 näitä huomionosoituksia on jaet
tu seuraavasti. 

ANSIOMITALI 
1985 
Taiteilija Mauno Honkanen 
Fil. maisteri Leena Passi 
Kuvanveistäjä Kaarina Tarkka 
Toimittaja Allan Ylinen 

1986 
Agronomi Mikko Kallio 

1987 
Dipl.ins. Arvo Aho 
Kanslianeuvos Jouko Voionmaa 

1988 
Kuvanveistäjä Kari Juva 
Osastopäällikkö Olli Närvä 
T illander Oy 
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KUNNIAPUHEENJOHTAJA 
1986 
Agronomi Mikko Kallio 

1990 
Professori Jorma K. Miettinen  

KUNNIAJ ÄSEN 
1986 
Kuvanveistäjä Kauko Räsänen  

Terho Sakki: ' H arakanpesä' eli Keräilijä n  kät
kö. Killan a nsiomitali, 1967. 

K IRJEENVAIHTAJAJ ÄSEN 
1989 
FIDEM:in presidentti Lars 0. Lagerqvist 

ST IPENDI  
1989 
Fil.lis. Leena  Passille 10 .000 mk mitalitaidetta 
käsittelevä ä n  väitöskirjatyöhön 

TALOUS 
Killan tapaisen vapaan yhdistyksen toiminta 
rakentuu jäsenten oman aktiivisen harrastuk
sen varaan.  Tästä syystä sen taloudelliset voi
mavaratkin ovat periaatteeltaan "saantasaa
lis kuin suden eines". Killan pääasialliset tulo
lähteet ovat jäsenm aksut, mitalimyynti, mita
lihuutokaupat, Mitalitaiteen edistämisrahaston 
korkotuotot ja Opetusministeriön avustus. 
Näin on ol lut asianlaita tälläkin kaudella .  Tai
tavalla taloudenhoidolla tulot ja menot on saa
tu pidetyiksi tasa painossa. Erityisen koettele
vaa taloudelle oli FI DEM XXI I  jä rjestelyvastuu. 
6 

TOIMIN NAN HUIPENTUMA 
Killan vuosi- ja  vaalikokousten, retkeilyjen,  
näyttelyiden ja  vuosimitalien tasaiseen virtaan 
syntyy aina silloin tällöin kiivaampia kohtia. Toi
sin sanoen, toiminta huipentuu joidenkin eri
tyisten ratkaisujen ja hankkeiden myötä muo
dostaen joko aikaisempien suunnitelmien täyt
tymyksen,  uudenlaisen toiminnan a lun tai pe
räti uuden aluevaltauksen. Vuosilta 1985 
-1990 tällaiseksi toiminnan huipentumiseksi 
on katsottava, vielä erikseen mainiten, ainakin 
seuraavat tapahtumat, jotka tässä esitel lään ai
kajärjestyksessä. 

1985 
Killan 20-vuotisjuhlat. Saavutetun täysikäisyy
den juhlistamiseksi järjestettiin Tuomiokirkon 
kryptassa mitalinäyttely, vietettiin juhlaillalliset 
Suomalaisel la  Klubilla,  pid� L lii 1 1 1::rn;i 1 1 1 1 1 1 i:iirnm 
mitaliseminaari ja valmistutettiin Leena Passilla 
Killan 20-vuotishistoriikki MITALI XX. Ulkomai
sia vieraita olivat FI DEM:in presidentti Lars 0. 
Lagerqvist sekä puolalaiset kuvanveistäjättä
ret Ewa Olszewska-Borys ja Zofia Demkowska. 

1986 
Erityislaatuisen kansainvälisen huomion koh
teeksi Kilta joutui, kun YK:n  alainen järjestö 
FAO pyysi sitii jii rjP.stämään Maailman ravin
topäivä 1986:n mitalikilpailun aiheena " ravin
to - ensimmäinen asia". Voittajan, Raimo Hei
non ehdotus "Äiti maa" lyötiin Italiassa, mut
ta sitä on vielä saatavissa Killasta. 

198 7 
Mitali-lehden julkaiseminen alkoi, ja jatkuu yhä, 
kaksi kertaä vuodessa. Tämänkaltaisesta 
informatio- ja yhdyssidelehdestä oli haaveiltu 
kauan. Lehteä toimittaa l ikka Voionmaa. 

Killalle saatiin omat matkavitriinit, jotka 
suunnitteli Kauko Räsänen. Tästäkin hank
keesta oli vuosien mittaan monesti puhuttu. 
Vitriinit helpottavat sanomattomasti näyttely
jen järjestämistä. 

1988 
Killan sääntömuutos saatiin päätökseen. Yli 
20-vuotiaat säännöt ajanmukaistettiin .  Killa n  
jäsenistöä ehkä vä littömimmin koskettava 
muutos oli se, että Killan puheenjohtajan va
linta siirtyi hallitukselta jäsenistölle vaaliko
kouksessa toimitettavaksi. 

Killan peruskokoelman tallettamisesta Tam
pereen taide museoon päätettiin. Mitalien siir
to toteutettiin vuoden 1989 keväällä. Taidemu
seolla on Kiltaa suuremmat mahdollisuudet se
kä säilyttää kokoelmia että pitää niitä yleisön 
nähtävillä, kuten on jo voitu havaita .  



1 989 
Päätettiin kustantaa uusi m italikirja. Tämän kir
joittajaksi saatiin f i l .  ma isteri Anne Va lkonen. 
Ajatus o l i  jo kauan e länyt ha l l ituksen p i ir issä, 
nyt saatettiin si i rtyä a ikeista painomusteeseen. 
K i rja valm istui F IDEM XXl l :n kynnyksel lä ,  ku
ten oli tarkoituskin. "Taidetta m olemmat puo
let" välittää modernia suomalaista mitalitaidet
ta luk ijoi l leen ka ik i l la  1 36 sivu l laan .  

1 990 
F IDEM XXI I  näyttelyineen ja jä lk ikongress i ret
kineen p idetti in 1 7  vuoden tauon jä lkeen Suo
messa. Kokouksen järjestelyt o l i  K i l la l le n i in ta
loudel l isesti ja organ isatorisesti kuin henkises
tikin todella mittava tehtävä, jonka onnistunee
seen läpivient i in tarvitt i in monien vapaaehtois
ten vuosien työ. Koska kokousta selostetaa n  
tässä Mital in numerossa laajasti erikseen, mai
nittakoon katsauksessamme vain  yksi yksityis
kohta, joka Kauko Räsäsen muovaileman kong-

ressimital in ohel la saattaa muodostua pysy
väm mäksi jä ljeksi tapahtumasta. Ki l lan aloit
teesta, mutta suur imm aksi osaksi kuitenkin 
Yleisradion kustantamana teetett i in mital ihen
kinen elokuva "Kämmenen kokoinen avaruus". 
Elokuvan tekivät n uoret taite i l ijat I la ri Nummi 
ja Jarmo Lam pela  pääasia l l isina avustaj inaan 
ja materiaa l in  la inaaj ina Jorma K.  M iettinen ja 
Arvo Aho. Elokuvan kesto on 30 minuuttia. Se 
esitelt i in F IDEM: in  kokouksen tienoi l la televi
s iossa ja kokousväel le Heurekassa sekä jäl
keenpäin eräissä Kil lan t i laisuuksissa, mm. Kii
nassa. Elokuva l le  on luvassa jatkoa. 

A leksis Kiveä l ievästi jälj itel len totean, että täs
sä katsauksen i  loppu.  Olen kertonut Suomen 
M ital itaiteen Ki l lan va iheista sen kypsän m ie
huuden a lkuvuosi lta yl i  2000 kultaisen aurin
gonkierron ajalta. M itäpä muuta enää voin teh
dä kuin aidol la m ita l ien ä id inkie le l lä toivoa: 
CRESCAT, V IVAT, FLO REAT!  

dL 
RAVINTOLA P IKKU SATAMA 

RESTAURANG L I LLA HAMNEN 

Pikku Satama on 90-paikkainen 
seuruste luravintola  idyl l isessä 
Wan hassa Satamassa Katajanoka l l a .  
Tarjoamme asiakkai l l e  hyvää ruokaa 
sopivaa n  h intaan v i ihtyisässä ympäristössä . 

Tervetu loa 
Avo inna ark is in 10 .30- 24.00 

La 1 2.00 - 24.00 

osoite: Pikku Satamakatu 3 
puh :  1 74 093 
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Tuukka Talvio 

MITALITAITEEN HA RRAST UKSEN 
ALKU VAI HEITA SUOMESSA 

Vuonna 1691 ilmestyneen kuuluisan teoksen
sa T hesaurus nummorum sveo-gothicorum ni
miölehdellä Elias Brenner (164 7-1717) mainit
see aloittaneensa rahojen keräilyn 30 vuotta 
aikaisemmin. Brenner oli Isonkyrön kirkkoher
ran poika, joka 1663 lähti Upsalaan opiskele
maan ja toimi sittemmin loppuikänsä Tukhol
massa antikviteettikollegion asessorina. Jos 
tieto hänen keräilynsä alkamisesta 1660-luvun 
alussa on kirjaimellisesti totta, hän oli ensim
mäinen tunnettu Suomessa toiminut numis
maatikko. 

Brennerin teoksen nimi on tapana kääntää 
"raha-aarteeksi". Hänen aikanaan latinan 
"nummus" tarkoitti kuitenkin sekä rahaa et
tä mitalia. Näiden käsitteiden välillä oli toki ero, 
mutta se ei vielä ollut niin suuri, että siihen olisi 
tarvinnut ottaa kantaa otsikossa. Itse kirja kä
sitteli sekä rahoja että mitaleita. Yhtään suo
ranaisesti Suomeen liittyvää mitalia ei 169 1 
vielä ollut olemassa, mutta teoksen toisessa 
painoksessa vuodelta 1731 kuvattuna mitali 
Kaarle Xl:n käynnistä Torniossa (ks. Mitali 
1/1988 ). T ämä mitali oli tiettävästi Brennerin 
itsensä suunnittelema. 

Seuraavat tiedot numismatiikan harrastuk
sesta Suomessa ovat vasta 1700-luvun jälki
puolelta. H. G. Porthan tuli Turun akatemian 
raha- ja mitalikokoelman hoitajaksi 1772 ja ryh
tyi kehittämään siitä numismaattista museo
ta. Hän oli merkittävä mitalien tuntija (ks. Mi
tali 1/1989 ), kuten hänen kirjeenvaihdostaan
kin käy ilmi. Epäsuorasti siitä käy ilmi, ettei mi
talien keräileminen tuohon aikaan vielä ollut 
maassamme kovinkaan yleistä. 

1800-luvun huomattavimpia keräilijöitä Suo
messa oli helsinkiläinen postivirkailija Mathi
as Weckström (1803-1873), jonka jälkeenjää
neet muistiinpanot (Helsingin yliopiston kirjas
tossa) sisältävät mm. luettelon 3 2  yksityises
tä ja julkisesta numismaattisesta kokoelmas
ta. Weckström ryhtyi myös julkaisemaan nu
mismatiikan opasta nimeltä Myntbeskrifningen 
( 1853 ),  mutta sen ilmestyminen pysähtyi en
simmäiseen vihkoon. Vihkon kuvitukseen si
sältyy mm. Turun akatemian mitali vuodelta 
1733. 

Kuten toivon voivani toisessa yhteydessä lä
hemmin selvittää, oli 1800-luvun tärkein mi
talien harrastaja maassamme kuitenkin yliark
kitehti Johan Jakob (Jae. ) Ahrenberg 
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(1847-1914 ), joka 1870-luvulta alkaen pani 
alulle ja myös suunnitteli useita mitaleita. Vuo
sisadan vaihteessa oli mitalitaiteen harrasta
misella jo melko vakiintunut asema, ja 1906 
ilmestyi ensimmäinen luettelo suomalaisista ja 
Suomea koskevista mitaleista, Mauritz Hallber
gin Minnespenningar öfver enskilda personer 
födda eller verksamma i Finland (jatko-osa 
19 2 2 ). Vuonna 1914 julkaistiin myös Venäjäl
lä Suomen mitaleita käsittelevä teos Finljands
kija medali. Sen tekijä, pietarilainen lakimies A. 
A. Löwenstimm ( Levenstim) oli oletettavasti 
samaa sukua kuin hovineuvos Wilhelm Lövens
timm, joka 1858-60 lahjoittanut Helsingin yli
opistolle huomattavan kokoelman venäläisiä 
mitaleita. 

Vuosi 1914 oli muutenkin tärkeä Suomen mi
talitaiteen kannalta. Huhtikuun 1. päivänä pi
dettiin Ravintola Kämpissä "mitali- ja plaket
tiyhdistyksen" perustamista valmisteleva ko
kous, jonka oli kutsunut koolle kuvanveistäjä 
Ville Vallgren. Hän oli, kuten tunnettua, asu
nut kauan Pariisissa ja palannut sieltä kotimaa
han 1913. Pariisissa hän oli myös 1899 muo
vaillut Leo Mechelinistä ensimmäisen mitalin
sa, ja sitä olivat seuranneet Albert Edelfeltin 
muistomitali 1908 ja Robert T igerstedtin mi
tali 1913. 

Perustavan yhdistyksen tarkoitus oli edistää 
mitalien tuotantoa Suomessa ja estää sen jou
tuminen ulkomaisten taiteilijoiden ja rahapajo
jen käsiin. Muutamia suomalaisia mitaleita oli 
jo valmistettu Tukholmassa, ja sen jälkeen kun 
Suomen rahapaja oli kaivertaja Carl Jahnin 
kuoltua 1912 käytännöllisesti katsoen luopu
nut mitalien lyömisestä, oli kotimaisen mitali
taiteen asema vaakalaudalla. 

Kämpissä pidettyyn kokoukseen saapui hie
man yli kymmenen henkeä, joille Vallgren esi
telmöi mitaleista ja ehdotti, että tuleva yhdis
tys olisi joko itsenäinen tai Kuvanveistäjäliiton 
alainen. Kokouksen puheenjohtajan toimi filo
sofian tohtori Axel Lille ja sihteerinä kuvanveis
täjä Emil Cedercreutz. Paikalla olivat lehtiuuti
sen mukaan myös mm. kuvanveistäjä Emil 
Wikström ja John Munsterhjelm sekä Taidete
ollisuuskoulun rehtori Ernst Nordström, yllä 
mainittu professori T igerstedt ja oikeustieteen 
kandidaatti Ernest Gråsten (joka oli Lillen kol
lega sanomalehtimiehenä ja myöhemmin joh
kin aikaa valtiovarainministeri). 



Kokous päätti, että yhdistys olisi riippuma
ton Kuvanveistäjäliitosta. Vallgrenin valmiste
lemaa sääntöehdotusta käsittelemään valittiin 
toimikunta, jossa olivat hänen itsensä lisäksi 
Lille ja Nordström. 

Ville Vallgren ( Kuva Museovirasto). 

Mitaliyhdistyksen varsinaista perustavaa ko
kousta ei kuitenkaan koskaan pidetty, sillä en
nen kuin se ehti järjestäytyä perustettiin 20. 
huhtikuuta 1914 Suomen Numismaattinen Yh
distys. Perustamispäivämäärä motivoitiin sillä, 
että se osui lähelle Suomen ensimmäisen nu
mismaatikon Elias Brennerin syntymäpäivää 
(18.4.), mutta todellinen syy ajankohdan valin
taan oli selvästi se, että numismaatikkopiirit 
halusivat ottaa aloitteen asiassa itselleen. 
Maassa ei ollut tilaa kahdelle mitalialan yhdis
tykselle, ja koska Vallgren ei ollut numismaa
tikko (eikä kaikkien mielestä edes mikään hy
vä mitalitaiteilija) ,  ei alan yhdistystoimintaa 
tahdottu jättää hänen johdettavakseen. 

Todennäköistä on myös, että numismaatti
sen Yhdistyksen perustamista oli suunniteltu 
ja aikaisemmin. Yhdistyksen koollekutsuja, yllä 
mainittu liikemies ja myöhempi valtioneuvos 
Mauritz Hallberg oli yhdessä sen ensimmäisen 
sihteerin (ja tunnetun mitalien keräilijän) Ge
org Sidorowin kanssa osallistunut edellisenä 
vuonna Ruotsin numismaattisen yhdistyksen 
40-vuotisjuhlaan. Olisi ollut outoa, ellei ajatus 
vastaavan yhdistyksen perustamisesta Suo
meen olisi tullut puheeksi viimeistään tuossa 
tilaisuudessa. 

Suurin osa Numismaattisen Yhdistyksen en
simmäisistä jäsenistä edusti yhteiskunnan 

ylempiä piirejä. Vallgrenin mitalikokouksen osa
nottajista oli mukana vain T igerstedt. Kuvan
veistäjiä ei aluksi ollut ainoatakaan, mutta 
Wikström ja Munsterhjelm tulivat mukaan 
myöhemmin. 

Pian yhdistyksen perustamisen jälkeen alkoi 
maailmansota, jonka kuluessa mitalien teettä
miseen ei ollut mahdollisuuksia. Vuonna 1917 
oli kuitenkin Elias Brennerin kuoleman muisto
vuosi, ja yhdistys teki sen johdosta päätöksen 
ensimmäisestä mitalistaan; se valmistui 1920. 
Alkavasta vuosikymmenestä tuli mitalitaiteen 
alalla ainutlaatuisen antoisa. 

Numismaattinen yhdistys toimi vuosien mit
taan monin tavoin mitalitaiteen edistämiseksi, 
ja sen ansiota on osaltaan tämän taidelajin jat
kuva positiivinen kehitys Suomessa. Samalla 
yhdistys kuitenkin pysyi 1940-luvulle saakka 
ekslusiivisena ruotsinkielisen sivistyneistön 
seurana. Sotien jälkeen tapahtui vallanvaihto: 
yhdistys muutettiin suomenkieliseksi ja siihen 
alettiin värvätä yhä enemmän jäseniä. Valitet
tavasti uudet jäsenet olivat yleensä pelkkiä ra
han keräilijöitä ja monessa tapauksessa sellai
sia, joita rahoissakin kiinnosti vain harvinainen 
vuosiluku. Seurauksena oli, että mitalitaiteen 
harrastus jäi yhdistyksessä vähemmälle. 

Jo vuonna 1950 ehdotettiin, että Numis
maattisen Yhdistyksen rinnalle perustettaisiin 
erillinen mitalitaiteen ystävien seura. Aloite 
raukesi yhdistyksen puheenjohtajan Lauri Tu
deerin kielteisen mielipiteen takia. Tudeer oli ol
lut Numismaattisessa Yhdistyksessä vuodesta 
1914 alkaen, joten sen perinteet mitalienkin 
alalla olivat hänelle läheiset. 

Kehitystä ei kuitenkaan voinut pysäyttää. 
Modernin kuvanveiston mukana maamme mi
talitaide erkani 1950-luvun jälkipuolelta lähtien 
yhä kauemmaksi perinteisestä rahanomaisesta 
mitalista. Ne numismaatikot, jotka keräilivät 
mitaleita, vierastivat usein modernia mitalitai
detta, modernien mitalien harrastajat puoles
taan korostivat mielellään uudenaikaisen mi
talin riippumattomuutta rahahistoriallisesta pe
rinteistä. 

Keväällä 1965 Suomen Numismaattiseen 
Yhdistykseen perustettiin jaoksia numismatii
kan eri alojen harrastajille. Yksi niistä oli mita
lijaos - jonka toiminta kuitenkin loppui alkuun
sa. Syynä oli, aivan kuten vuonna 1914, kilpai
levan yhdistyksen syntyminen. Tämä yhdistys 
oli luonnollisesti Suomen Mitalitaiteen Kilta. 

Ville Vallgrenin kuolemasta on tänä syksy
nä kulunut 50 vuotta. Hänen mitaliyhdistyk
sensä tarina jäi lyhyeksi, mutta hänen ajatuk
sensa kotimaisen mitalitaiteen edistämisestä 
on pysynyt jatkuvasti elossa. Vaikka Suomen 
Mitalitaiteen Killan varsinainen perustamisvuo
si onkin 19 65, ulottuvat juuremme itse asias
sa vuoteen 1914. 
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likka Voionmaa 

FI DEM XXII HELSINKI 

13.6.-16.6.1990 
Suojelija Tasavallan presidentti, tohtori Mauno Koivisto 

Seuraavilla sivuilla kerrotaan kuluvan vuoden 
päätapahtumasta, järjestämästämme Kansain
välisen Mitaliliiton F.I.D.E.M:in kongressista ja 
sen yhteydessä järjestetyistä näyttelyistä. Mi
talitaiteen Kiltahan sai kongressin järjestettä
väkseen jo toisen kerran 25 vuotisen histori
ansa aikana. 

Kongressilla oli mittava, lähinnä talkoohen
gessä toimiva organisaatio: 

Kongressin presidenttinä oli Killan puheen
johtaja, varatuomari Aimo Viitala. Kunniatoimi
kunnan puheenjohtajana toimi ylipormestari 
Raimo Ilaskivi. 

puheenjohtaja, vuorineuvos K. K. Kankaanran
ta ja jäseninä lehdistöneuvos Mikko Pohtola, 
varatuomari Hannu Santalahti, toimitusjohta
ja T imo Laatunen ja yleissihteeri. 

Näyttelytoimikunnassa toimivat puheenjoh
tajana Ki l lan varapuheenjohtaja, kuvanveistä
jä Raimo Heino ja jäseninä taiteilija Mauno 
Honkanen, kuvanveistäjä Heikki Häiväoja ja 
yleissihteeri. 

Kongressin koordinaattorina oli yleissihteeri. 
Kongressin muita tekijöitä olivat esim. FI

DEM XXI I  -kongressimitalin taiteilija, kuvan
veistäjä Kauko Räsänen, FIDEM XXII -näytte-

Kongressin suojelia Tasavallan Presidentti tohtori Mauno Koivisto saa hopeisen kongres
simitalin Killan edustajilta (oik. Presidentti Koivisto, puh.joht. Viitala, Raimo Heino, Kauko 
Räsänen ja likka Voionmaa). 

Yleistoimikunta koostui seuraavista henki
löistä: pankinjohtaja Tuulikki Hakala, puheen
johtaja ja jäseninä Dl Arvo Aho, Dl Heikki Hon
gisto, Killan kunniapuheenjohtaja, prof. J. K. 
Miettinen, dos. Gunnel Sievers, varatuomari 
Merja Viitala, yo Kalervo Rötsä ja yleissihteeri 
likka Voionmaa. Taloustoimikunnassa olivat 
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lyluettelon kirjoitti FL Tuukka Talvio, jonka 
vastuulla oli myös Amer Gallerian näyttelym
me ja yliopistomiesten mitaleita esittelevä 
näyttely Yliopiston päärakennuksessa. FL Lee
na Passi kokosi Heurekan näyttelyn yhteistyös
sä Heikki Hongiston ja J. K. Miettisen kanssa. 
Helsingin kaupungin taidemuseon FIDEM-näyt-



telyn näyttelyarkkitehti oli Börje Rajalin ja näyt
telysihteeri yo Outi Järvinen. Usein tuntui sil
tä että yleistoimikunnan jäsenet Aho, Mietti
nen ja Hongisto olivat FIDEM-menossa koko 
ajan mitä erilaisimmissa pienissä ja suurissa 
tehtävissä. Hallituksen jäsenen Mauno Honka
sen osuus Meilahden näyttelyn pystyttämises
sä oli sangen merkittävä, jossa suurena apu
na oli myös FL Pekka Sarvas. Monet taiteilijat, 
Kansallismuseon Rahakammio, Tampereen tai
demuseo ja monet yksityiset antoivat mitalei
taan moniin näyttelyihimme. Jo ennen kong
ressia oli valmistunut Killan kustantama ja FM 
Anne Valkosen kirjoittama uusi mitaliteos 'Tai
detta molemmat puolet'. Ilari Nummi ja Jarmo 
Lampela olivat tehneet suurtyön valmistama!- Näkymä mitalinäyttelystä. 
la mitalivideon 'Kämmenen kokoinen avaruus'. 

Kauko Räsänen: FIDEM XXII kongressimitali. 

V IRALLISET KOKOU K SE T  
FIDEM XXI I  alkoi toimeenpanevan komitean ja 
delegaattien kokouksella Suur-Helsingin Osuus
pankin tiloissa ja vieraanvaraisessa huomassa 
13.6. aamulla. Kokousten keskeisintä antia oli
vat mm. yleiskokoukselle menevien esitysten 
hyväksyminen: 

- FIDEMin pääsihteerin vaihdos. M Arthus
Bertrand esitti eronpyyntönsä ja uudeksi pää
sihteeriksi esitettiin Mme Pasqualetti Johnso
nia. Samalla FIDEMin päämaja siirtyy vähitel
len Pariisista Milanoon. 

- uusien delegaattien ja varadelegaattien ni
meäminen 

- toimeenpanevan komitean uusiksi jäsenik
si esitettiin M. Aimo Viitalaa ja M. Arthus-Bert
randia 

- FIDEMin jäsenmaksujen korotusesitys alis
tettiin yleiskokoukselle: jokainen Kiltammekin 
jäsen voi olla suoraan FIDEMin jäsen. Jäsen 
maksaa tällöin 200 frangia ja esim. museo 500 
frangia. Jäsenmaksun vastineeksi saa FIDEMin 
lehden 'MEDAILLES'. 

- Päätettiin esittää yleiskokoukselle, että vuo
den 199 2 kongressi pidetään syyskuussa Lon
toossa ja vuoden 1994 Budapestissa. British 
Art Medal Societyn Mark Jones esittikin ko
koukselle yksilöidyn ohjelmaluonnoksen: kong
ressi kestää tiistaista lauantaihin ja sisältää 
huomattavan määrän luentoja. Luentojen aihe
piiri on mitalit ja piirros. Ohjelman varmennet
tut yksityiskohdat tullaan esittelemään lehtem
me palstoilla myöhemmin. 

FIDEM XXI I  HELSINKI - kongressin yleis
kokous pidettiin Helsingin kaupungin Valkoi
sessa Salissa 16.6. klo 10.00. Kokouksessa 
esitettiin liiton tilit ja toimintakertomus hieman 
monisanaisemmin kuin mihin olemme Suo
messa tottuneet. Kokous hyväksyi yllämainit
tujen kokousten esitykset yksimielisesti. Ko
kouksessa keskusteltiin myös FIDEMin jäsen
maitten mitalikiintiöistä, joita toimeenpaneva 
komitea lupasi harkita ennen Lontoota. Esityk
set mahdollisuuksista ostaa mitaleita kongres
seissa eivät tässä vaiheessa saaneet kannatus
ta. Todettiin, että tulevaisuudessa FIDEMin 
päämaja voisi kehittää järjestelmää myydä eri 
maiden mitaleja. T ällöin tarvitaan entistä tii
viimpää yhteistyötä eri maiden delegaattien 
välillä. Lopuksi FIDEMin puheenjohtaja tohtori 
Lars 0. Lagerqvist kiitti M. Arthus Bertrandia 
ja tämän sihteeriä Mlle Mosseria pitkästä ja an
siokkaasta työstä FIDEMin hyväksi. 
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MITALI NÄY T T ELY T  
FIDEM XXII mitalinäyttelyn avajaiset olivat Hel
singin kaupungin taidemuseossa Meilahdessa 
13.6. klo 15.00. Näyttely avattiin runsaslukui
sen kutsuvierasjoukon läsnäollessa. Vieraat 
toivotti tervetulleiksi kongressin presidentti Ai
mo Viitala, FIDEMin tervehdyksen toi puheen
johtaja Lars 0. Lagerqvist ja näyttelyn esitteli 
näyttelytoimikunnan puheenjohtaja Raimo Hei
no, joka on myös esittänyt kuvanveistäjän nä
kemyksiään tuonnenpana. Näyttelyluetteloon 
olivat tervehdyksensä kirjoittaneet ylipormes
tari Raimo Ilaskivi, Aimo Viitala ja FIDEMin pre
sidentti Lagerqvist. Näyttelyssä oli esillä 1237 
- vaikka kiintiöidessämme puhuimmekin mi
talien sivujen lukumäärästä - numeroa 28 
maasta ja noin 600 taiteilijalta. Tsekkoslova
kian eri teosten lukumäärä oli 123 (61 taiteili
jalta) ,  Ranskan 119 (9 2 taiteilijalta), Portuga
lin 117 (41 taiteilijalta) ja Suomen 89 (41 tai
teilijalta). 

Näkymä mitalinäyttelystä. 

Ohessa olemme esitelleet vitriinityypit, joi
ta näyttelyssä käytettiin. Suuret vitriinit oli 
suunnitellut Börje Rajalin ja useimmat niistä ra
kennettiin puusta ja lastulevystä paikan pääl
lä. Näyttelyssä oli lisäksi lainavitriinejä. Koska 
monet vitriinit olivat pystymallisia, mitalit oli 
jouduttu kiinnittämään nauloilla niihin. 

AMER-YHT YMÄN Amer Galleriassa avattiin 
mitalinäyttely 13.6. klo 18. 00. Esillä oli Tasa
vallan presidentti Urho Kekkosen laajasta mi
talikokoelmasta 115 numeroa. Näyttelystä oli 
laadittu monistemuotoinen luettelo. AMER-YH
T YMÄN puolesta meidät toivotti tervetulleek
si yhtymän pääjohtaja Heikki Salonen. Näyt
telyn esitteli sen kokooja FL Tuukka Talvio. Pre
sidentti Kekkosen mitalikokoelmaan oli vuosien 
mittaan kertynyt satoja mitaleita, joista nyt 
näytteillä oli vain osa. Hänen aikanaan oli ta
pana juhlistaa yksityisiä mitalihankkeita pyy
tämällä audienssi mitalin luovuttamista varten. 
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Monet Kekkosen mitalikokoelman mitaleista 
ovat hopeisia tai kultaisia. Presidentti Kekko
nen joka oli Mitalitaiteen Killan suojelija, oli kiin
nostunut taiteista ja mitaleista. AMER GALLE
RIASSA näytteillä ollut kokoelma kuvastaa ai
kansa yleistä historiaa. Mitalien aihepiiri ulot
tui valtiollisista tapahtumista elinkeinoelä
mään, kulttuuriin ja urheiluun. Muotokuvien 
henkilögalleriassa oli edustettuna lukuisat Kek
kosen aikakauden yhteiskunnalliset vaikutta
jat. 

HEUREKAN TIEDEK ESKUKSESSA avattiin 
15.6. mitalinäyttely, jossa oli esillä maamme 
tiede- ja teknologiamitaleita. Tunnettua on, että 

Amer- Yhtymän pääjohtaja Heikki 0. Salonen 
avaa Amer Gallerian mitalinäyttelyn. 

alinkeinoelämämme ja erityisesti teollisuuslai
toksemme lyöttävät mitaleita halutessaan ko
rostaa vuosijuhliaan, jolloin mitali on yleensä 
omistettu yrityksen perustajalle tai sen menes
tyville johtajille. Teollisuus on ollut myös yksi 
mitalituotannon keskeisistä tukijoista. Varsin 
usein - lainatakseni edelleen esipuheen kir
joittajaa Dl Heikki Hongistoa - teollisuusmi
talit ovat sangen korkeatasoisia. Näyttely oli 
erikoisnäyttely jonka tarkoituksena oli tuoda 
suuren yleisön nähtäville pieni mitali, kuvatai
deteos. 

Teoksia oli esillä 55 numeroa 30 taiteilijalta. 
Mitalit oli kerätty yrityksiltä, yksityisiltä, kol
mesta museosta, yhteisöiltä ja VT T:stä. Yksi
tyiskohtaisen näyttelyluettelon oli laatinut Lee
na Passi. Näyttelyn esitteli vierasjoukolle Heik
ki Hongisto. Luettelossa on 15 mitalia esitelty 
kuvin, mainoksissa oli lisäksi 7 mitalin kuvat . 
Näyttelyn vanhimmat mitalit olivat vuodelta 
1932 ja uusimmat vuodelta 1986. Luettelo, jo
ka on painettu, on jaettu kaikille Killan jäsenil
le ilmaiseksi. HEUREKAN käynti päättyi Nes
te Oy:n tarjoamaan iltapalaan. 



Kulttuuriministeri Anna-Liisa Kasurinen tuo val
tiovallan tervehdyksen. Tulkki FM Liisa Hongis
to. 

AVAJAISET torsta ina 1 4.6 .  
Kongressi avattiin kutsuvieras- ja kongressi
väen läsnäollessa Helsingin yliopiston vasta
uusitussa juhlasalissa. Valtiovallan tervehdyk
sen esitti kulttuuriministeri Anna-Liisa Kasuri
nen (sivu 6). Yliopiston tervehdyksen tilaisuu
teen toi yliopiston rehtori Päiviö Tommila. T i
laisuuden korkeatasoisesta musiikista vastasi 
Niente-kvartetti. Juhlasalista juhlaväki siirtyi 
Yliopiston rehtorin isännöimälle vastaanotolle. 
Järjestelyjen tiiviyttä korosti se, että juhlaylei
söllä oli juhlien lomassa tilaisuus tutustua Juh
lasalin lämpiössä esillä olleisiin yliopistomiehiä 
esitteleviin mitaleihin, jotka olivat vasta'ikään 
olleet esillä Sinebrychoffin taidemuseossa. 
Näyttelyn oli koonnut Tuukka Talvio. 

Näkymä workshopista. 

YLEISLUENNOT 
Ensimmäistä kertaa FIDEMin kongressin his
toriassa olimme tällä kertaa poikenneet totu
tusta ja järjestäneet avajaisten jälkeen juhla
saliin kolme yleisluentoa, joista ensimmäisen 
piti Helsingin Kaupungin taidemuseon inten
dentti Marja-Liisa Bell, toisen Englannin FI
DEM-delegaatti, British Museumiin Rahakam
mion hoitaja, toht. Mark Jones ja kolmannen 
Yhdysvaltain delegaatti, American Numisma
tic Societyn mitaliosaston hoitaja, toht. Alan 
Stahl. Yleisluentojen tiivistelmät ovat lehdes
sämme tuonnempana. 

Tohtori Mark Jones. 

WORKSHOPIT 
Kaikkein eniten järjestelymme poikkesivat to
tutusta juuri workshop-työskentelyn kohdalla. 
Ajatuksena oli ollut saada kuhunkin neljään 
työryhmään tarvittava määrä alustuksia, jois
ta voitiin keskustella. Lisäksi kukin puheenjoh
taja saattoi ottaa esille jonkin erityiskysymyk
sen. Workshopien aiheet ja puheenjohtajat oli
vat seuraavat: 
1. Mitali taiteena, puheenjohtaja Raimo Heino 
2. Tekniikka ja materiaalit, puheenjohtaja Jor

ma K. Miettinen 
3. Mitalin rooli yhteiskunnassa, puheenjohta

ja likka Voionmaa 
4. Mitalitaiteen nykyaiheet, puheenjohtaja 

Heikki Hongisto 
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Mikäli workshopit olisivat jatkuneet perjan
taina olisivat ryhmien puheenjohtajat olleet ul
komaalaisia. Keskustelu workshopeissa kävi 
vilkkaana ja pian tuli esille myös järjestelym
me pieni heikkous. Aiheet olivat ilmeisesti niin 
kiinnostavia, että moni olisi halunnut osallis
tua useampaan workshoppiin, mikä ei nyt käy
nyt, koska ryhmät kokoontuivat samanaikai
sesti. Esimerkin workshopeista ja niiden alus
tuksista antaa ryhmä kolme. Alustusten aiheet 
liikkuivat historiasta nykypäivään, ja kaikkiin 
esityksiin liittyi hyvät diakuvat. Paul Arnold 
Leipzigista kertoi, miten vaaliruhtinas Fredrik 
Viisas oli ratkaisevasti vaikuttanut mitalien kai
vertamiseen ja näin edistänyt mitalitaiteen 
myöhempää leviämistä koko Saksan valtakun
nan alueella. Fredrik Viisas oli teettänyt suu
ren määrän muotokuvamitaleita mikä johtui 
maan suurista varannoista. Myöhemmin Fred
rik Viisaalle myönnettiin rahanlyöntioikeus 
Rooman valtakuntaan, mihin sisältyivät myös 
muotokuvamitalit. Fredrik Viisas tunsi mitali
taidetta huolehtien mm siitä, että mitalien kol
miulotteisuuden vaatimuksesta ei tingitty. 

Kuulimme myös kaksi esitystä mitalien yh
teiskunnallisesta tehtävästä Israelissa. Mitali
taiteilija Natan Karpin mukaan mitalit ovat Is
raelissa taidemuoto, joka on yhdyssiteenä 
menneeseen ja tulevaan. Mitalien metallisuu
den ansiosta ne ovat kestävä perintö tuleville 
suku1,.1ulville. Israelissa on valtiollisen rahapa
jan lyömiä mitaleja, joita kansalaiset voivat ti
lata ja ostaa ja toisaalta mitaleja, joita anne
taan vain ansioista. Maan mitaleissa kuvastuu 
maan historia, juutalaisuus, maantieteellinen 
sijainti ja luonto. Esityksistä toisen piti tutkija 
lra Rez.ak, joka laajensi Karpln näkökulmaa kä
sittelemään Euroopan juutalaisten tekemiin mi
taleihin. 

Beverly Philip Mazze, Yhdysvaltain mitalitai
teilijoiden entinen puheenjohtaja johdatteli ryh
män aivan toisenlaisiin ajatuksiin: mitalien 
markkinointiin. Yhdysvalloissa on kysyntää 
valtion rahapajan lyömistä muistorahoista ja 
jonkin verran mitaleista joilla on rahallista ar
voa (kulta tai hopeamitalit). Toisaalta koska 
maassa ei ole mitalitaiteen perinnettä yksityis
ten lyöjien lyömien mitalien markkinat ovat ra
jalliset. Taidemitalien markkinat ovat lähes ole
mattomat juuri sen takia, että mitalin materi
aali ei ole tarpeeksi arvokas. Taidekoulut ja mu
seot pitävät mitaleita vähäarvoisena taiteena
lana ja näin ollen mitaleihin kohdistuvaa tutki
musta ei juuri ole. 1980-luvulla lähinnä Ame
rican N umismatic Societyn ansiosta mitalien 
taso ja arvostus ovat nousseet. Jotta mitalien 
menestys voidaan jatkossakin taata, tulee ke
hittää markkinointia. Mitali on hyvä lahjaesi
ne, työnantajalle asia pitää esittää vakuutta
vasti. Myös mitalien esillepano on tärkeä: lah-
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jan antaja haluaa mitalinsa olevan esillä. Mita
litaiteilijalle tulee olla nimeä ja mitallilla näköä! 
Jopa mitalien pakkauksen tulee kiinnittää huo
miota. Myös mitalien ajankohtaistamiselle nii
den myyntiä voidaan lisätä. Kerääjille voidaan 
tarjota esim. Crazy Horse mitalia mitalina, tai
degallerioissa kävijöille taas voidaan tarjota sa
maa suurikokoisempaa pienoisveistoksena. 

Seuraavaksi lisäksi joitakin otoksia muissa 
workshopeissa esitetyistä alustuksista: 

Kuvanveistäjä Hector Garcia esitteli kokeile
maansa kylmävalumenetelmää. Kemiallisen re
aktion avulla metallihiukkasia sitovat hartsi ko
vettuu, jolloin se on valetun metallin näköistä. 
Metallia voidaan tämän jälkeen patinoida tai 
maalata esim. akryyliväreillä. 

Ylipormestari Raimo Ilaskivi ja FIDEMin presi
dentti Lars 0. Lagerqvist Helsingin kaupungin 
vastaanotolla. 

Portugalilaiset lsabel Carrico ja Fernando 
Branco ovat osallistuneet moneen mitaliprojek
tiin maasaan. Heille molemmille on tyypillistä 
värien ja erityisesti emalin käyttö mitaleissa. 

Joseph Noblen alustuksen aiheena oli 'Mi
talin neljäs ulottuvuus'. Mitaleilla on samat 
ulottuvuudet kuin veistoksella, mutta mitalilla 
on lisäksi neljäs ulottuvuus - aika; mitalin mo
lempia puolia ei voi nähdä samaan aikaan, ne 



on nähtävä järjestyksessä kun m ital ia käännel
lään ja pyörite l lään käsissä. Koska m ita l in etu 
ja takasivun yhteys on k i inteä, a ika näytte lee 
keskeistä osaa. Toisaalta on m ita leita joissa mi
ta l in puolet erottaa to is istaan ehkä seku nn in  
murto-osa, toisaa lta mitale ita joissa aikaero on  
pitempi .  Aikaelementin korostuminen l i ittyy 
oleel l isesti myös mita l in  d ramat i ikkaan .  

Puolan Ewa Olszewska-Boryksen alustus kä
sitte l i  'M ital ia ja t i laa'. Klassisessa mital issa t i 
lakäsitteen t i la l la o l i  perinte inen perspekti iv i ,  
joka saati in a ikaan tasojen pääl lekkäinasette
lu l la .  Use immiten t i la  i lma isti in  tasaisel la p in
na l la, jol le rel iefi o l i  asetettu. Merkityksetön ta
so yhdistetti in veistettyyn muotoon , jonka 'ta
so' leikkasi jotakuinkin mekaan isesti .  Moder
neissa mitaleissa t i lakäsite es i intyy muodos
sa, joka häi lyy kohti täydel l istä veistosta. A lus
tajan käsitys t i lasta on toisen la inen:  t i la on jo
tain konkreett ista ja  läsnäolevaa .  Se tunkeu
tuu ka ikkien esineel l isen maai lman muotojen 
väl i in ja on samal la ni iden paineen vaikutukses
sa. To isaalta t i la  ja materia ovat erottamaton 
kokonaisuus.  'Ti lakokei lut o l ivat er ityisen an
toisia s i l lo in  kun  te in  muotokuvia,  jo l lo in  saa
to in henki löä ympäröivään t i laa  luoda tunnel 
maa ja korostaa näin mal l in  per'soonal l isuutta'. 

Moskova la isen Al la  Kosarevan a ihe o l i  ' M i 
tali j a  kuvanveisto'. M ital itaide o n  ikään kuin si
sä l lyttänyt itseensä maalausta iteen ja graf i i 
kan, gobe l i in in  ja  ju l isteen sekä kuvanveiston 
keinot, m ikä seikka tulee m ita l in  hahmoa va
l ittaessa. Nykyajan mita l itaite i l ijaa houkuttelee 
tehtävän vaativuus. Va ikka mita l i  on fasad ino
mainen haasteena on laatia mehukas plastinen 
hahmo, joka on harmonisessa vuorova ikutuk
sessa reaa l isen t i laympä ristön kanssa. Nyky
ajan taite i l ija l le mital ista on tu l lut pienimuotoi
nen veistosmetafora, jossa on yhtenäinen plas
t inen hahmo. 

AT ELJEEKÄYNTI 
Perjantaina kongressiväestä puo let kävi profes
sori La i la  Pul l isen ja toinen puol i  kuvanveistä
jä Heikki  Hä iväojan ate ljeessa. Mo lemmat ker
toivat F IDEMlä is i l le  taiteestaan ja vastai l ivat 
moni in tehtyih in kysymyksiin ta rjo i lun ohessa. 

KONGRESSI MITALI 
Eräs F IDEM -kongressin pysyvimm istä anneis
ta tu lee olemaan upea kongressimital i ,  jonka 
o l i  kuvanve istäjä Kauko Räsänen muova i l lut.  
Tämä kahdesta ne l ikulma isesta osasta koot
tu m ita l i  on varmaan parhaimpia F ID EM-kong
ress im ita le ita kautta a ikojen .  

Yle isto imikunnan pu heenjohtajan Tuu l i kki Ha 
ka lan bankettipuhe. 

'KÄMMENEN KOKOINEN AVARUUS' 
Toinen pysyvä muisto kongressista tu lee ole
maan kongressin a lkuun valmistunut videof i l 
mimme ' Kämmenen kokoinen avaruus', jonka 
ol ivat tehneet I l a r i  Nummi  ja Jarmo Lampela .  
F i lmi  (29  min uuttia ) esitett i in  1 8 . 6.1 9 90 TV 
1 :ssä. F i lmi  on tehty mielenki intoisesti n i in ,  että 
s i inä haastatel laan eri  henki löitä samoin kysy
myksin ja saadaan kysymyksiin näin mitä er i 
la isempia vastauksia. Ta itei l ijan ja kerä i l ijän nä
kemykset siitä mikä on mitali eroavat toisistaan 
merkittäväst i .  Ma in ittakoon,  että videol le on 
tulossa jatko-osa, joka keskittyy mita l in valmis
tamisen es itte lyyn .  

HELSING IN KAUP UNG IN 
VASTAANOT TO 
Aiemmin  on kerrottu s i itä miten AM ER-YHTY
MÄ tarjosi mei l le  i ltapalan pääkonttorinsa t i 
lo issa tai s i itä miten Neste Oy tarjosi aterioi n 
n in  H E U REKA-iltapäivä n  päätteeksi. Torstai- i l 
l an  isäntänä o l i  He ls ing in  ka upunki ja y l ipor
mestari Raimo I laskivi ,  kongressin kunniatoi
mikunnan puheenjohtaja .  
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Banketin juontaja likka Voionmaa ja kanslia
neuvos Jouko Voionmaa. 

Kunnianarvoisa juhlayleisö, hyvät naiset ja her
rat ! 

On sanottu, että mitalit ovat metalliin kirjoi
tettua historiaa. T ämä pitää varmasti paikkan
sa. Suomenkin historian monet valtiolliset ja 
kulttuuriset merkkitapahtumat on ikuistettu 
mitaleihin. Mainitkaamme tässä eräänlaisina 
ääripäinä vain kaksi mitalia: Emil Wikströmin 
muovailema Suomen itsenäiseksi julistautumi
sen juhlamitali vuodelta 19 23, jossa jalolla mi
talikielellä kerrotaan, että FINLANDIS LIBE
RAM SE IPSA VINDICAVIT, Suomi julistautui 
itsenäiseksi, ja Kauko Räsäsen tekemä, tämän 
Kansainvälisen Mitaliliiton XXII kongressin juh
lamitali, jossa puolestaan yleismaailmallisella 
kuvakielellä kerrotaan mitalin tekemisen ja saa
misen riemusta. 

Muttä tämän metallisen historiankirjoituksen 
ohella me nimenomaan tässä tilaisuudessa kir
joitamme toista, pehmeämpää, osanottajien 
mieliin muistoina piirtyvää historiaa. Suomel
la, Helsingillä ja Suomen Mitalitaiteen Killalla 
on jo toisen kerran kunnia toimia FIDEM:in kan
sainvälisen mitalikongressin ja -näyttelyn isän-
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P OSTI LEIMA 
Kongressin ajan kaikki kongressitoimistossam
me kävijät saattoivat leimauttaa korttinsa FI
DEM-postileimalla. 

KON GRESSIN BANKETTI 
Banketin pitopaikaksi oli valittu Kulosaaren ka
sino, jossa aterioimme ja kuulimme monta hy
vää puhetta joiden myötä lahjoja annettiin ja 
saatiin. 

KONGRESSIN JÄLKEINEN 
KIERTOMAT KA 
Sunnuntaina klo 8 aamulla noin 70 kongressi
vierasta lähti neljän päivä ja kolmen yön kier
tomatkalle Suomeen. Matkan emäntänä toimi
vat Katja Räsänen ja Leena Arnould sekä Lee
na Säppi. Onnistuneen matkan päätöspäivänä 
oli ylimääräisenä numerona ateria Haikon kar
tanossa, jonka jälkeen loputkin kongressin osa
nottajat erosivat omille teilleen. 

MINISTERI AN NA-LIISA 
KASURISEN TERV EHD YS 

tänä. Ymmärrämme, että tämä on ollut mah
dollista toisaalta maamme mitalitaiteen korke
an tason ja Mitalitaiteen Killan ihailtavan tar
mokkuuden ansiosta. Onhan Kilta vasta tänä 
vuonna yltämässä ensimmäisen neljännesvuo
sisadan virstanpylväälle. 

Mitalitaiteella, niin silmiä hivelevää ja älyä 
inspiroivaa kuin se parhaimmillaan onkin, ei 
ratkaista maailman polttavia ongelmia. Mutta 
on ilahduttavaa havaita, että sen piirissä on jo 
ajat sitten voitu ylittää ideologiset ja poliitti
set rajat. Yhteinen pyrkimys kauneuteen on 
auttanut ojentamaan ystävänkäden läpi kaik
kien muurien. T ällaista toimintaa on valtioval
lankin helppo tervehtiä tyytyväisin mielin ja an
telian käsin. 

Suomen valtion kulttuuriministerinä terveh
din kongressianne ja sen kaikkia osanottajia 
parhain menestymisen toivotuksin. Tämän pie
nen pohjoisen maamme puolesta toivon, että 
se näyttäisi teille kaikki parhaat puolensa, kor
keatasoisen rakennustaiteensa, ihanan suvisen 
luontonsa ja ennen kaikkea ystävällisten ihmis
ten hymyilevät kasvot. 



M ODERNEJA HENKILÖMITALEJA SUOMESSA 

Tiivistelmä Intendentti Marja-Liisa Bell'in 
FIDEM XXll:ssa pitämästä yleisluennosta. 

Suomessa henkilömitalia pidetään huomiono
soituksena. Niiden lyöntimäärä on yleensä pie
ni ja tästäkin syystä henkilömitalit ovat arvok
kaita. Seuraavassa esitellään kahdeksan vielä 
elävän ja yhden jo kuolleen suomalaisen mita
lintekijän henkilömitalituotantoa. Heidän luo
muksissaan on eräänlaisen uuden renessans
siajan henkeä, yksilöllistä ja vapaata taiteellista 
voimaa. 

Suomen mitalitaiteen "Grand Old Lady", 
Gerda Qvist, keskittyi lähes kokonaan mitalien 
tekemiseen. Hänen mitalinsa Jaakko Juhani 
Karvosesta vuodelta 1933 kestää taiteellises
ti lähes minkä tahansa mitalin rinnalla. Muo
tokuva on kiinteä ja veistoksellinen. Toinen 
Ovistin työ esittää pakinoitsija ja humoristi 
Gustaf Mattsonia. Näyttämäni mitali on vuon
na 1951 tehty toisinto jo vuonna 19 29 valmis
tuneesta alkuperäisteoksesta. 

Kuvanveistäjä Aimo Tukiaisen mitali tunne
tusta ja monumentaalisesta teollisuuspatruu
nasta Juuso Waldenista kertoo hyvin sen, et
tä tämä mies hallitsi aikanaan firmaansa, paik
kakuntaansa ja joskus ehkä koko maatakin. 
Kielentutkija Aimo Turusen mitalissa Tukiainen 
hyvällä tyylitajullaan kertoo kuvattavansa har
rastukset ja ammatin aiheisiin liittyvin yksityis
kohtaisin kuvin. Sama toteutuu myös kansan
musiikkitieteen professorin Erkki Ala-Könnin 
mitalissa. Aimo Tukiaisen mitalitaiteelle onkin 
tyypillistä yksityiskohtien osuvuus ja niiden 
huumorillinen väritys. 

Kuvanveistäjä Eila Hiltusen suunnittelemas
sa suomalaisen terästeollisuuden mahtimiehen 
Helge Haaviston mitalissa on materiaalina 
symbolisesti teräs. Mitalissa on erityisen hy
v in tavoitettu mies ja hänen elämäntyönsä. 

Kuvanveistäjä Anja Juurikkalan mitalissa 
Heikki Rinteestä on aiheen käsittely hyvin va
paa ja maalauksellinen. Mitali on valettu, vaik
ka onkin suhteellisen pieni. 

Suomen tunnetuimpiin mitalitaiteilijoihin 
kuuluva kuvanveistäjä Kauko Räsänen käyttää 
mitaleissaan epäsovinnaisia ratkaisuja. Hänen 
mitalinsa ovat joskus lähes pienoisveistoksia. 
80-vuotismitalissaan Suomen pitkäaikainen 
presidentti Urho Kekkonen on esitetty suoraan 
edestä kuvattuna aivan kuin televisiossa esiin
tyvänä, jonkalaisena kansa hänet parhaiten 
tunsikin. Mitalin takasivun oikeuden jumalatar 

symboloi niin hyvin Kekkosen molempien oi
keuksien tohtoriutta kuin valtionhallinnon oi
keudenmukaisuutta. Mitalien keräilijä ja numis
maatikko Aarre Vuorjoen mitalissa kasvot täyt
tävät kuvapinnan kokonaan. Ystävänsä Eino 
Roihan mitalissa kuvattava ylittää kuvapinnan 
rajat. 

1960-luvulla suomalainen mitalinlyöntitek
niikka kehittyi niin, että korkea reliefi tuli mah
dolliseksi. Erityisesti kuvanveistäjä Heikki Häi
väoja on käyttänyt tätä hyväkseen. Näin esi
merkiksi jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin 
mitalissa, jonka takasivulle on kuvattu kenraa
lin sotilaselämän taistelukenttiä. Muista Häi
väojan tekemistä henkilömitaleista mainitta
koon sos.dem. puolueen entisen puheenjohta
jan Rafael Paasion ja kirurgi Martti Turusen mi
talit. 

Kuvanveistäjä Toivo Jaatinen on erinomainen 
mitalien valaja. Hänen mittavasta tuotannos
taan esitetään Suomen Pankin entisen johta
jan Ahti Karjalaisen mitali. Karjalainen oli vuo
sikymmenien ajan maamme eturivin poliitikko
ja kunnostautuen erityisesti Neuvostoliiton 
kauppapoliti ikassamme. Nämä saavutukset 
kuvastuvat myös mitalissa. Taiteilija Erkki Tan
tun mitalissa taiteilija Jaatinen on hyvin eläy
tyneesti pystynyt kuvaamaan taiteilijatuttavan
sa persoonallisuuden ja taiteen salaperäisen 
sykinnän. 

Kuvanveistäjä Terho Sakilta esitetään kaksi 
henkilömitalia. Innokkaan saunanystävän, pro
fessori Harald Teirin mitalin takasivulla on lati
nankielinen teksti SAUNA BONA SALUS. Toi
sena esitetään kotiseutuasioita harrastaneen 
Robert Boltin mitali. Sakki suosii mitaleissaan 
suoraan edestä kuvattuja kasvoja. 

Kuvanveistäjä Raimo Heinon laaja mitalituo
tanto sisältää mm. sellaisia harvinaisuuksia 
kuin lapsista tehtyjä henkilömitaleja. Kansal
lismuseon rahakammion intendentin Pekka 
Sarvaksen lapset Henrik ja Helena on kuvattu 
mitaleihin lapsuuden aikaisine harrastuksineen. 
Lääkäri Klaus Järvisen mitalissa ikuistetaan 
lääkärintyön ensimmäinen sääntö: PRIMA RE
GUL A NON NOCERE, (älä vahingoita ). Järvi
nen toimi sotiemme aikana viisi pitkää vuotta 
joukkosidontapaikan lääkärinä ja tämä seikka 
kuvataan mitalin takasivulla. Arkeologi Aarni 
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Erä-Eskon Heino on kuvannut klassisoivasti ku
ten asiaan kuuluukin. Takasivulla kuvattava käy 
kynä kädessään germaanisen ornamentiikan 1 1  
vaiheen ongelman kimppuun tunnuksenaan 
FORT IT ER, rohkeasti. 

Hauskana esimerkkinä mu utenkin huumoril
lisen Heinon tuotannosta on hänen 50-vuo
tispäiväkseen tekemä omamitalinsa, jossa sep
pelöity maestro etusivulla kertoo SUMMAE 
GLORIAE SUAE IPSE FECIT. Takasivulla tämä 
monien toimikuntien puheenjohtaja on laittau
tunut Donatellon Gattamelatan ratsastajapat
saan ratsastajan tilalla. 

Edellä on tutustuttu eräisiin Suomen mitali
taiteen vahvoihin taiteilijanimiin ja samalla hei
dän kuvaamiensa henkilöiden välityksellä suo
malaisen yhteiskunnan ominaispiirteisiin. Hei-

singin kaupungin taidemuseossa vuonna 1983 
järjestetyssä, Suomen Mitalitaiteen Killan 
avustamassa näyttelyssä MITALIN UUSI KE
VÄT oli näyttelyluettelo, johon kirjoitin mm. 
näin: "Pieni on kaunista, sanotaan. Mutta se voi 
olla myös monumentaalista, suurimuotoista, 
rohkeaa ja mittavaa. Pieni mitali voi osuvasti 
ja sattuvasti ilmentää ihmiselämän koko kaa
ren, tai jonkin yhteisön moninaiset ulottuvuu
det. Se voi kuvata kahdella, neljällä, kuudella 
sivullaan inhimillisen olemisen sisimmän, usein 
viitteenomaisesti ja vähäeleisesti. Taiteellinen 
toteutus kiteytyy sen pienessä mittakaavassa 
jäntevästi ja syvälliseksi ilmeeksi. Näyttää sil
tä k uin kuvanveistäjä mitalia tehdessään pu
ristaisi itsestään oleellisimman osaamisensa". 

T ähän minulla ei ole lisättävää. 

INTIAANIEN RAUHANMITALIT 
V IRALLISET JA EPÄV IRALLISET 

Tri Alan Stahlin XXII  FILJl::M kongressissa 
pitämän yleisluennon tiivistelmä. 

Eugene Daub: Crazy Horse in prison, 1990 vai. 

Intiaanien rauhanmitali sai alkunsa eurooppa
laisten ja syntyperältään amerikkalaisten tra
ditioiden vuorovaikutuksesta. Saksassa oli ta
pana 1500-luvun alussa pitää mitaleja liiton ja 
uskollisuuden osoituksena; sama tapa oli Eng
lannissa, Ranskassa ja Alankomaissa 1600-
luvulle tultaessa. Amerikan intiaanit antoivat 
yleensä nahkoja ja väitä heimojen välisen lii
ton merkiksi. Varhaisimmat eurooppalaisten 
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antamat mitalit intiaaneille olivat tunnistamis
merkkejä intiaaneille, jotka vierailivat Virginian 
englantilaisissa siirtokunnissa. Ludvig XIV:n ai
kana ranskalaiset antoivat kookkaita hopeami
taleja kanadanintiaanien päälliköille; suosituin 
niistä kuvasi kuningasta etusivulla ja hänen 
poikaansa ja kolmea pojanpoikaansa takasivul
la. 

Englantilaiset, jotka taistelivat ranskalaisten 



kanssa Pohjois-Amerikan herruudesta, antoivat 
myös hopeisia mitaleja omille intiaaniliittolai
silleen, ensin kuningatar Annan aikana vuon
na 1710, sitten Yrjö l :n aikana. Uudisasukkail
le ei kuitenkaan lähetetty tarpeeksi virallisia ho
peamitaleja, ja ainakin yksi turkiskauppias teet
ti yksityisesti pronssimitaleja Englannissa, an
nettaviksi intiaaneille. Ranskalaiset jatkoivat 
hopeamitalien antamista - suosituin Ludvig 
XV:n aikana kuvasi kunniaa ja hyvettä. 

Englannin kuninkaan Yrjö II:n virallisessa mi
talissa noin vuodelta 1750 oli takasivulla hä
nen vaakunansa, mutta taaskaan ei saatu vi
rallisia mitaleja käyttöön. Kveekarien the So
ciety of Friends of Philadelphia teki oman mi
talinsa vuonna 17 56, joka kuvasi intiaania ja 
kveekaria polttamassa yhteistä rauhanpiippua. 
Ei ollut tarpeeksi englantilaisia mitaleja, joten 
eräs hopeaseppä New Yorkista teki uusia. In
tiaanien piti vaihtaa vanhat ranskalaiset mita
linsa uusiin englantilaisiin, mutta joillakin oli 
Englannin kuninkaan nimi kaiverrettuna van
haan ranskalaiseen mitaliin. 

Vuonna 1776 eteläiset englantilaiset siirto
kunnat irrottautuivat ja Amerikan Yhdysvallat 
sai alkunsa. Koska siirtokunnissa oli prässejä 
jotka pystyivät löymään suuria 'mitaleja, uuden 
tasavallan varhaisimmat intiaanien rauhanmi
talit olivat käsin kaiverrettuja hopealevyille. Ne 
kuvasivat George Washingtonia ja intiaania 
etusivulla ja heraldista kotkaa takasivulla. Pie
net mitalit tilattiin Englannista, jotka kuvasivat 
maanviljelyksen eri puolia, mutta ne eivät eh-

tineet saapua Washingtonin aikana; tutkimus
matkailijat Lewis ja Clark jakoivat niitä 
1800-luvulla. Muutamia mitaleja, jotka kuva
sivat George Washingtonia, valmistettiin epä
virallisesti, todennäköisesti turkiskauppiaiden 
toimesta, ja jaettiin intiaaneille koko 1800-
luvun aikana. 

Vuodesta 1801 alkaen, jolloin presidenttinä 
oli T homas Jefferson, Yhdysvaltain rahapaja 
teki intiaanien rauhanmitalit presidenttien ni
missä; seuraavien 50 vuoden aikana niillä oli 
sama muoto - presidentin muotokuva etusi
vulla ja takasivulla kaksi kättä liittyneinä yh
teen sekä teksti ' Rauha ja ystävyys'. Yksityi
set turkisyhtiöt käyttivät tätä samaa muotoa 
omissa mitaleissaan. 1800-luvun lopulla Yh
dysvaltain presidenttien intiaanien rauhanmi
talit kuvasivat taas vakiintuneen maanviljelys
elämän etuja. 

Yksi mielenk1 1nto1s1mm1sta epävirallisista in
tiaanien rauhanmitaleista annettiin Pitalesha
rulle. Hän oli Pawnee-heimoon kuuluva intiaa
nisoturi, joka pelasti komansi-tytön joutumasta 
heimonsa hedelmällisyysuhriksi. Tapauksen 
johdosta hänet tuotiin Washingtoniin ja hänelle 
annettiin mitali, jonka eräs kaupungin tyttökou
lu oli järjestänyt. 

Kaikkina kolmena vuosisatana, joina intiaa
nien rauhanmitaleja on valmistettu, ne ovat 
symbooleja intiaanien samaistumiselle euroop
palaisiin arvoihin. Mitalin tärkeää asemaa tä
nä aikana osoittaa se, että juuri mitali valittiin 
näin tärkeän tehtävän välikappaleeksi. 

MI TALI TAIDE BRI TANNIASSA 

T iivistelmä Dr Mark Jonesin 
pitämästä yleisluennosta. 

Britannialla, toisin kuin Italialla, Ranskalla, 
Alankomailla ja Saksalla ei ole merkittävää mi
talitaideperinnettä. 1700-luvun lopulle asti eh
dottomasti suurin osa englantilaisista mitaleis
ta oli Ranskasta, Alankomaista, Saksasta ja 
Skandinaviasta muuttaneiden taiteilijoiden te
kemiä. Silti brittiläisen mitalitaiteen historia on 
kiinnostavaa, koska mitalitaiteen vähäinen ase
ma on tyypillistä monelle muullekin maalle. 
Niinpä niillä keinoilla, joita mitalitaiteilijat ja 
muut ovat Britanniassa käyttäneet päästäk
seen eroon keskinkertaisuudesta ja nostaak
seen tasoa, sekä myös tilaisuuksilla joihin on 
tartuttu ja menetetyillä mahdollisuuksilla saat
taa olla yhtä paljon merkitystä nykyajan mita
litaiteelle kuin perinteiltään tärkeämpien mai
den loistavalla historialla. 

On vaikeaa sanoa, miksi kuvataiteilla on Bri
tanniassa ollut suhteellisen vähäpätöinen ase
ma. Henrik V lll:n välirikko katolisen kirkon 
kanssa varmasti heikensi kulttuuriyhteyksiä 
Italian kanssa; samoin parlamentaarisen tradi
tion vahvistumisesta johtuvat monarkian kus
tannusten hillitseminen on ehkä estänyt sa
manlaajuisen mitalitaiteen suosimisen, jota ku -
ninkaalliset ovat harjoittaneet muualla. 

Eräiden mitalitaiteilijoiden ura Englannissa 
kuitenkin todistaa sen, että mitaleilla oli kysyn
tää: Stephen van Herwyck, Simon van der Pas
se, Nicolas Briot ja Claude Warin. Tasavallan 
aika, jolloin pitkä parlamentti ja Cromwell hal
litsivat, oli yleisesti ottaen taiteille vaikeaa ai
kaa Englannissa; T homas ja Abraham Simon 
saivat kuitenkin silloin useita toimeksiantoja 
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sarjan yksilöllisiä ja kauniisti suunniteltuja 
muotokuvia. 

Kaarle 11:n paluu valtaan toi Englannin lähei
sempään yhteyteen muun Euroopan kanssa. 
Roettiersin perhe, ja erityisesti John Roettiers, 
hallitsivat ns. restauraation aikaan, ja he teki
vät mitaleja, jotka olivat laadullisesti ja tekni
sesti niin loistokkaita, että niillä ei ollut vertais
taan omalla ajallaan. 

Vuoden 1688 'mainion vallankumouksen' 
jälkeinen katolisvastainen ilmapiiri johti Rottier
sin perheen lähtöön Englannista. John Croker, 
joka siirtyi kuninkaallisen rahapajan pääkaiver
tajaksi, oli pätevä taiteilija, mutta hyvin riippu
vainen Ludvig XIV:n 'histoire metalliquesta', jo
ta Ranskan hallituksen toimesta oli julkaistu vä
hitellen 1600-luvun lopulla ja 1700-luvun alus
sa. 

Aikalaisten mielestä 1700-luku oli yleisesti 
ottaen huonoa aikaa Britannian mitalitaiteelle. 
Kahden Dassiersin vierailut osoittivat kuiten
kin, että oli kysyntää korkealuokkaiselle mita
litaiteelle. Niinpä vastaperustettu the Royal So
ciety of Arts, Manufactures and Science käyn
nisti 1750-luvulla hankkeen, jonka tarkoituk
sena oli parantaa mitalitaiteen tasoa: kilpailu
jen järjestäminen erilaisten tapahtumien muis
toksi. 

T ämäntapaiset yritykset tason parantami
seksi tulivat olemaan myöhemminkin tyypilli
siä mitalitaiteen historialle Britanniassa. T he 

Art Union 1800-luvun puolivälissä, the Socie
ty of Medallists 1800-luvun lopussa ja 
1990-luvun alussa, sekä kuninkaallinen raha
paja maailmansotien välissä tekivät kukin 
oman osuutensa. Suurin vaikutus on kuiten
kin ollut eräillä yksittäisillä taiteilijoilla kuten 
William Wyon sekä hänen kuuluisa kilpailijan
sa, italialainen jalokivikaivertaja ja mitalitaitei
lija Benedetto Pistrucci. 1800-luvun lopulla 
ranskalainen maalari Alphonse Legros ja hänen 
valetut Pisanellolaiset muotokuvamitalinsa, se
kä Itävallan juutalainen Emil Fuchs ja hänen 
varsin koristeelliset, erittäin matalalle relifille 
tehdyt mitalinsa osoittivat, mitä uusi, käyttä
mättömiä mahdollisuuksia mitali taiteellisesti 
ja kaupallisesti tarjosi. 

1900-luku on ollut vähemmän maineikas ai
ka Britannian mitalitaiteen historiassa. Esimer
kiksi ensimmäinen maailmansota, jolloin saksa
lainen mitalitaide osoitti elinvoimaisuutensa, 
melkein sivuutettiin Englannissa. Siitä huoli
matta viime vuosien aikana on ollut nähtävis
sä kiinnostuksen elpymistä sekä mitalien val
mistusta että mitalitaiteen historiaa kohtaan. 
Yhä enemmän arvostetaan mitalin mahdolli
suuksia tuottaa monistettuja muotokuvia; sa
moin nykyisin tunnetaan tarvetta enemmän 
kuin ennen huomioida erilaisia tapahtumia. Toi
vottavasti tuleva FIDEM Lontoossa merkitsee 
uutta alkua Britannian mitalitaiteelle. 

Ron Dutton: Last wind, 1990, 135 mm, vai. 
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Arvo Aho 

OLIKO SE SUU R I  MITALIJU HL A ?  

Ennen viimekesäistä FIDEM:in yleiskokousta 
kirjoitin tässä Mitali -lehdessä, että älkää hy
vät ihmiset jättäkö väliin tätä juhlaa, sillä siinä 
ei vain tule olemaan suuren mitalijuhlan tun
tua, vaan se on Suuri Mitalijuhla. Nyt on aika 
kysyä ja samantien itse vastatakin kysymyk
seen: T äyttikö FIDEM XXII todella ennakko
odotukset? 

Noin tunkeilevaan kysymykseen on päättä
västi vastattava, että kyllä ja ei. Kongressi oli 
puitteiltaan juhlava tapahtuma. Oli Yliopistoa, 
Taidemuseoa, Ameria, Heurekaa, Kasinoa ja 
taiteilijoiden ateljeita; oli ministeriä, rehtoria, 
ylipormestaria, pääjohtajaa, apulaiskaupungin
johtajaa ja ulkomaan ihmisiä; , oli kaunista il
maakin ja päälle päätteeksi valikoidun hienos
tunut, edustava ja kuitenkin luonnonläheinen 
retki armaan isänmaamme kauneimpiin maise
miin. Kongressijärjestelyt sujuivat kaiken kaik
kiaan niin kuin niiden on meiltä suomalaisilta 
sujuttavakin. 

lvanka Mincheva, Bulgaria, T he theatre, 
1-puol. , vai. 

Kokouksen sisällössäkään ei meidän osalta 
pitäisi olla kovin suuresti arvostelun sijaa. T äys
istuntoesitelmien vähentäminen ja korvaami
nen workshopeissa kuulijan kokoisilla esityk
sillä oli onnistunut uutuus. Juuri kongressin 
kynnyksellä valmistunut Anne Valkosen mita
likirja "Taidetta molemmat puolet" ja vartavas
ten kongressiin tuotettu Ilari Nummen ja Jar-

mo Lampelan filmi "Kämmenen kokoinen ava
ruus'' olivat mielestäni näissä yhteyksissä 
poikkeuksellisia aikaansaannoksia. Ja jos to
della oli mitaleista kiinnostunut, niin niitä oli: 
noin 1300 mitali päänäyttelyssä Helsingin kau
pungin taidemuseossa ja lisäksi oheisnäytte
lyssä teollisuus- ja teknologiamitaleita Heure
kassa, presidentti Kekkosen mitaleita Ameris
sa ja akateemisia mitaleita Yliopistolla. 

Mutta on sentään sanomisen sijaakin. T ä
mänkaltaisten kansainvälisten kokousten yksi 
viehättävimmistä anneista voisi olla tutustu
minen ulkomaisiin vieraisiin, mutta mistäs otat 
siihen kokouksen pyörteissä ajan? Juuri ajan
puute esti ainakin ulkomaisia osanottajia tutus
tumasta syvällisesti päänäyttelyynkin, joka kai
ken lisäksi on luvattoman laaja. Eräät maat tun
tuivat lähettävän sinne aivan valikoimatta kai
ken mitalituotantonsa. Raimo Heinon ehkä hie
man leikkimielisen arvion mukaan näyttelyssä 
oli vain parisataa hyvää mitalia. Nämä ovat 
vaarassa hukkua huonojen tulvaan, ellei ole ai
kaa erotella täyspainoisia alamittaisista. 

Eräs vakava puute kongressin vaatimaa val
mistelutyötä, kustannuksia ja me�kittävyyttä
kin ajatellen oli sen saama vähäinen julkisuus. 
Taitaa yhä pitää paikkansa nuijasodari aikainen 
totuus: ei julkisuutta maassa saa, jos itse 
sit 'ei hanki. T ähän eivät järjestäjien voimat ja 
mielikuvitus riittäneet, ei esimerkiksi ymmär
retty kehittää vesisänkyä puhkovaa mitalia. 

Alapuolelle kaiken arvostelun jää FIDEM:in 
virallinen kokoustekniikka, joka näyttää elävän 
esigutenbergiläistä aikaa: kirjoittaa jo osataan 
muttei vielä painaa tekstiä paperille. "Good 
grief", huudahtaisi sarjakuvasankari. 

T ietenkin on paljon muutakin, jonka olisi voi
nut tehdä toisin, paremmin, huolitellummin. 
Mutta tehty mikä tehty. Olen eräässä toises
sa yhteydessä jo sanonut ja toistan sen täs
sä, että osaltamme kongressin onnistumisen 
takasivat ne monet vapaaehtoiset ja palkatto
mat puurtajat, jotka antoivat enemmän kuin 
heiltä minäkään kohtuuden nimessä olisi voi
tu vaatia. He todella tekivät osansa "lihaa 
säästämättä ja laadusta tinkimättä' '. 

Jos elonpäiviä riittää, niin 199 2 lähdetään 
Lontooseen! 
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Raimo Heino 

HAJAM IETTEITÄ F I DEM IN 
NÄYTTELYN T I IMO ILTA 

Kun näyttelytoimikunnan jäsenenä jouduin kä
sittelemään koko sen materiaalin, joka näytte
lyssä oli, syntyi mielessäni joitakin ajatuksia: 

MITÄ OLISI TEHTÄVÄ ETTÄ FIDEMIN NÄYT TE
LYT VASTAISUUDESSA EIVÄT OLISI TÄMÄN 
NÄYTTELYN KALTAISIA. 
- Mielestäni mitalien määrää tulisi rajoittaa 
oleellisesti. Tällaiset kaaottista kokonaisuutta 
ei kukaan jaksa katsella. Hyvien taiteellisesti 
korkeatasoisten mitalien erottaminen mitali
massasta on vaikeaa ellei suorastaan mahdo
tonta. Siitä erottuvat lähinnä poikkeavat mita
lit, suurikokoiset uudet materiaalit, u udet rat
kaisut ym. On kuitenkin selvää, että esim. poi
keuksellinen muoto ei itsessään merkitse sitä 
että teos on hyvä. 
- Rajoittaminen ei kuitenkaan tunnu olevan 
mahdollista koska FIDEMin johdossa vaikutta
vat mitalin valmistajien edustajat - nykyinen 
pääsihteerikin on italialaisen Johnsonin mita
litehtaan edustaja. 
- Tuntuukin siltä, että mitalien rajoittamiseen 
päästään vain muuttamalla järjestön johtoa. 
Taiteilijat tekevät mitalit eli mitään näyttelyä ei 
voida järjestää ilman taiteilijoita. Kuitenkin tai
teilijoiden edustus FIDEMin johdossa on pieni. 
- Osallistuville maille on tähän mennessä ai
na annettu lukumääräiset kiintiöt. Tämä me
netelmä on huono, koska FIDEMin 'pehmohal
litus' ei ole uskaltanut määrätä tarpeeksi pie
niä kiintiöitä osallistujamaille. Ei ole uskaltanut 
eikä tule uskaltamaan. Ymmärtääkseni rohkea 
leikkaus pystytään tekemään vain valintasys
teemiä muuttamalla. Maille on annettava vit
riinien lukumäärä ja vitriinien pinta-ala. Kun he 
alkavat sitten sommitella omaa osastoaan, he 
joutuvat väkisin suorittamaan karsinnan itse. 

MIKÄ SIT T EN ON MITALI?  
T ästä asiasta keskusteltiin sekä näyttelytoimi
kunnan piirissä että yhdessä kongressin 
workshopeistakin. Tässä ikuisuuskysymykses
sä ei tietysti päästä sen suurempaan selvyy
teen kuin ennenkään. 
- Eräs lähtökohta tuntui kuitenkin saavan laa-
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jaa kannatusta. Mitalin luonteeseen kuuluu 
monistettavuus. Tämän asian olivat unohta
neet ne monet taiteilijat joiden teokset olivat 
kangasta ja kiveä. Sinänsä hienoja teoksia 
ITTutta ei mitaleita. 
- Samaa voi sanoa sellaisista pienoisveistok
sista, joista jotkut olivat jopa asennettu kivi
selle jalustalle. 
- Näyttelyn järjestäminen rassasi järjestelyi
hin osallistuneita melkoisesti. Arvelimme että 
olemme nyt tekemässä ns. suurta mediatapah
tumaa. Jo näyttelyn alkuvaiheessa oli kuiten
kin todettavissa, että julkisuuskynnys ylittyi 
vain harvoin ja silloinkin tikkuja takapuolessa, 
ja pitemmälle ehdittäessä tuli sitten täysi py-
sähdys. Miksi? Vuoden 1973 FIDEM sai tähän 
viimekesäiseen verrattuna suorastaan ylettö
mästi julkisuutta. Olisiko jotain tehtävissä mi
talitaidetta vieroksuvan ellei ihan kuoliaaksi 
vaikenevan pääkaupunkilehdistön asenteiden 
muuttamiseksi. 
- Jos laskisi FIDEMiin käytetyn nais- ja mies
työpäiviä, päätyisi varmaan huikeaan lukuun. 
Olisiko tuo työmäärä muunnettuna joksikin 
muuksi mitalitaiteen edistämistyöksi kenties 
tuottanut mitalitaiteen kannalta paremman tu
loksen. Sitä emme voi tietää ja jossittelu on 
turhaa. 



likka Voionmaa 

MITALITAITEEN KILL AN 
VUOSIMITALIT 1978-1989 

Killan vuosimitalit 1965-1977 esiteltiin lehtem
me numerossa 1/90. Jutussa selostettiin myös 
muita vuosimitaleihin liittyviä asioita, kerrot
tiin mitalien numeroinnista ja annettiin kunkin 
vuoden kappalemäärät. T ähän liittyen esite
tään vielä vuosien 1965-1977 valurit (tiedot 
perustuvat FL Leena Passin laatimaan Killan 
Tampereen taidemuseoon deponoidun kokoel
mamme yksityiskohtaiseen kortistoon). 

1965 Aug. Bischoff, Dusseldorff, viher ja rus-
kea patina 

1978 

1966 Markku Kitula, Espoo 
1967 Aug. Bischoff 
1968 Naisen elämää: Aug. Bischoff 

Nooa: Martti Suominen 
1969 molemmat: Markku Kitula 
1970 Markku Kitula 
1971 Hiekkavalimo, Kilo, Espoo 
197 2 Raimo Jaatinen, Perttula 
1973 Toivo Jaatinen 
1974 Raimo Jaatinen 
1975 Kari Kuru, Hyvinkää 
1976 Sporrong Oy ( lyöty mitali) 
1977 Markku Kitula 

Taisto Martiskainen ( 1943-198 2), Avanto/Vake, 100 mm, 220 kpl/st, valanut 
Jukka Hänninen, Kirkkonummi. 
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1979 
Jarkko Roth (1943), Leikin lomassa/Under leken (Lapsen vuoden mitali), 100 mm, 
235 kpl/st, valanut Martti Aiha ja Jukka Hänninen. 

1980 
Vilho Härkönen (1927 ), Muinaislöytö/Fornfynd, 100 mm, 230 kpl/st, valanut 
Jukka Hänninen (vaal. ruskeat patinat), Toivo Jaatinen (viherpatinaiset) 

1981 
Matti Peltokangas (1952), Kevyt kosketus/Lätt beröring, 110 mm, 250 kpl/st, valanut tekijä. 
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198 2 
Pirkko Viitasalo ( 1945 ), Tarinan pituus/Berättelsens längd, 98 mm, 2 50 kpl/st, valanut 
Matti Peltokangas. 

1983 
Vilho Härkönen, Mr Columbo, Harjoitusvastustaja/Sparringpartner, 8 2  mm, 280 kpl, 
valanut Toivo Jaatinen. 

1984 
Matti Peltokangas, Joutsenlaulu/Svanesång , 108 mm, 270 kpl/st, valanut tekijä. 
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1985 
Merja Vainio (1956), Lintu ja pesä/Fågeln och boet, 95 mm, 270 kpl, valanut Matti 
Peltokangas. 

1986 
Pirkko Viitasalo, 270 days (1 palkinto), 104 mm, 12 kpl, valanut Matti Peltokangas. 

Maini Pääläinen, Elämä/Livet (toteutettu), 120 mm, 280 kpl, valanut Raimo Jaatinen. 



1 9 8 7  
Kau ko Räsänen, Neidon uni /J ungfrudrömmen, 1 1 0  mm,  300 kpl/st, va lanut Jarmo 
Saarekas, Hels inki .  

1 98 8  
Matti Pe ltokangas, Syvä un i/Djup sömn, 1 0 6  mm, 2 2 0  kpl/st, va lanut Ra imo Jaat inen.  

Pertti Mäkinen, K i lta/G i l let, 108 mm, 90 kpl/st, va lanut Raimo Jaatinen. 
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1 989 
Ensio Härkönen, Ajan puristuksessa/Pressad av tiden, 105 mm, 15 kpl/st, Ra imo Jaatinen. 

28 

Pertti Kukkonen, Muina iset Ajat/Forna tider, 1 1 0  mm, 280 kpl .  

MU ISTATHAN OSTAA KILLAN KUSTANTAMAN JA ANNE VALKOSEN K IRJOITTAMAN UU
DEN M ITALIK IRJAMME 'TA IDETTA MOLEMMAT PUOLET'. KI RJAA ON V I ELÄ JÄLJ EL
LÄ JA S ITÄ VOI T ILATA KILLASTA TAI YLE ISS IHTEERILTÄ. 

F IDEM XXI I  H ELSI N KI-NÄYTTELYLU ETTELO ON SAATAVISSA H I NTAAN 1 50 MK K ILLAN 
TO I M I STOSTA.  LU ETTELON ON TOIM ITTANUT FL TUU KKA TALVIO. 

FIDEM XXI I  HELSINKI-KONGRESSIM ITALIA ON VI ELÄ SAATAVISSA HINTAAN 350 MK/KPL 
K I LLAN TOI M I STOSTA.  MITALIN ON M U OVA I LLUT KAU KO RÄSÄNEN.  



Leena Passi 

TER HO S AK I N MITALEI DEN 
VO IM A JA HERKK YYS 

T äysin asiaa matrikkelista tarkistamattomana 
huomasin sopineeni vierailun kuvanveistäjä 
Terho Sakin Humalaan ja Krapulaan matkapäi
vän aatoksi; taiteilija oli lähdössä pohjoisen 
Suomen avaran maiseman ja luonnon keskel
le saavuttamaan 60 ikävuotensa virstanpylväs
tä 15.10.1990. Onnittelut vielä näin jälkikäteen. 

Terho Sakin tähän mennessä 104 mitalin 
tuotanto on syntynyt kolmen vuosikymmenen 
aikana 1960-luvulta alkaen. Sakki onkin kol
mas taiteilija nykyään elävien tekijöiden "sa
tasen kerhoon" Raimo Heinon ja Kauko Räsä
sen lisäksi. Aivan ensimmäisiä mitalitehtäviä 
olivat Suomen ja Neuvostoliiton nuorison ys
tävyyspäivä 1962 (L,  0 45 mm) ja E-juhlavuo
den mitali 1966 (L, 0 70 mm) sekä myös Suo
men rauta- ja koneliikkeiden yhdistyksen 
60-vuotismitali 1966 (L, 0 73 mm). Viimeksi 
mainittu valmistui 1967 ja taiteilija muistaa 
työn vielä hyvin, mutta muistaa myös, että se 
ei ollut vielä mitali, jonka tekeminen olisi eri
tyisesti sytyttänyt kiinnostuksen mitalitaitee
seen. Sakki kertoi myös Pekka Kontion 
(1933-1976) lausuneen noihin aikoihin mitalin
tekoa muuhun kuvanveistoon suhteuttaneen 
mielipiteen, että ei mitalitaiteen takia kannata 
uudestisyntyä (T. Sakki 10.10.1990). 

Sen sijaan myös vuonna 1966 muovaillun 
Suomen itsenäisyyden 50-vuotisjuhlamitalin 
(L,  1967, 0 72 mm) Terho Sakki mainitsee it
seään innostaneena työnä. Sakki osallistui 
Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 1967 neu
vottelukunnan julistamaan kilpailuun luonnok
sella " Viisi tasoa peruskalliossa". 

Palkintolautakunta totesi ehdotuksesta: 
"Plastillisesti voimakas sommittelu, jossa ta
sopintojen syvyyksien ja kaarien käyttö mes
tarillista. Pinnan muotoilulla saavutettu monu
mentaalinen vaikutus, joka hyvin symboloi ai
hetta. Teksti yhtyy muotoon elimellisesti ja on
nistuneesti ja sijoittelu antaa mitalille laajuu
den tunnun". (Palk. 1tk 1,4. ja 7. lokakuuta 
1966 § 6/Jäsenet fil. tri Torsten Steinby, kv Eila 
Hiltunen ja Toivo Jaatinen (SKVL), prof. Jor
ma K. Miettinen, intendentti Jouko Voionmaa, 
siht. oik. kand. Jouko Hulkko/SMK arkisto). Mi
tali valmistui 1967. 

Työssä näkyy Sakin mitaleiden se puoli, jo
ka on otsikoitu voimaksi: usein teräväreunai
set, rosoiset elementit yhdistyneinä sileisiin, 
tässä teoksessa tasonomaisiin mutta usein 
myös mitalin pinnasta kohoaviin kulmamuotoi
hin kuten mm. Hanko � Hangö 1874- 1 974 
-mitalissa (L,  0 70 mm). Sakki kutsuu näitä 
muotoja lohkaremaisiksi suunnittelun elemen
teiksi, joiden perustana on hänen halunsa to
teuttaa kontrasteja. (T. Sakki 10.10.1990). Suo
men itsenäisyyden 50-vuotisjuhla mitalissa on 
sileiden pintojen lisäksi epätasaisia ja uurtei
sia kohtia ja vaikka mitali on melko abstrakti, 
se on katsojalle selkeän sommittelunsa vuoksi 
ymmärrettävä. Lohkaremaiset tasot luovat 
myös juhlavuuden tuntua ja mikään ei estä kat
sojaa pitämästä työtä myös luonto-kallio -ai
heen kuvauksena. 

Lohkareenomaisia elementtejä on esiintynyt 
sittemmin Sakin mitaleissa usein ja nämä juu
ri ovat niitä töitä, joiden yhteydessä tulevat 
mieleen mitaleiden ja monumenttien saman
kaltaiset lähtökohdat. Mm. OKO 75 vuotta 
(1977, L ,  0 70 mm), Teosten 50-vuotisjuhla
mitali (1978, L ,  0 74 mm, ja V, 0 104 mm), 
Suomi itsenäisenä 60 vuotta (1977, L, 0 70 
mm) ja Geologian Tutkimuskeskus 100 vuot
ta (1985, L, 0 70 mm) pohjautuvat veistokse
nomaisten lohkareiden luomaan voimaan. Vi i
meisimpiä Sakin tällä tavalla muovailluista te
oksista on Christer Boucht, 1988-1989 valmis
tunut lyöty mitali (0 70 mm). Etusivun muo
tokuvaa ympäröivä huppupäähineen turkisreu
nus oli mallin esittämä toivomus (T. Sakki 
10.10.90) ja toimii kyllä yhdessä takasivun aa
vassa maisemassa koiravaljakolla vaeltavan 
tutkimusmatkailijakuvan kanssa. (Vrt. väistä
mättä mieleen muistuva toisenlainen, valettu 
mitali Kulttuurin uhrit/Vilho Härkönen, 1977, 
0 118 mm). 

Toinen muovailutapa, joka Sakin mitaleissa 
on havaittavissa on otsikoitu herkkyydeksi. T ä
mänkin muovailu piirteen juuret ovat hänen ,var
haisissa mitaleissaan. Aivan idullaan ja parem
minkin tasa-arvoisena uurteiden ja rosojan 
kanssa ominaisuus on Suomen Mitalitaiteen 
Killan ansiomitalissa. Harakan pesä eli keräili-
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jän kätkö. ( 1967, V, 0 90 mm), jonka keskio
sassa on matalaa epätasaisuutta. Sakki sai 
työt toteuttaakseen osallistuttuaan menestyk
sekkäästi Killan ansiomitali- ja jäsenemblemi
kutsukilpailuun. Muut kutsutut olivat Johan 
Finne ja Pekka Kontio (Palk. 1tk 9.6.1967 § 

5/Jäsenet prof. Jorma K .  Miettinen, kv Kauko 
Räsänen, intendentti Jouko Voionmaa, varat. 
Edwin T örmälä, kv Raimo Heino, kv Heikki 
Konttinen, prof. Martti Salmi ja siht. Anja Ny
känen). Valetussa mitalissa Kotka ( 1970, 
1 15 x 1 14 mm) piirre esiintyy jo selvästi ja myös 
kaikissa kolmessa 1971 vuosimitalikilpailuun 
osallistuneessa työssä. Nämä olivat Lapponia 
(V, 0 1 10 mm),  Respectus Vitae (V, 0 90 mm) 
ja Metsän henki (V, 0 100 mm). Kaikki sijoi
tettiin A-luokkaan ja Lapponia sai 11 palkinnon 
(Palk. 1tk 9. 2.1971 § 8-13/Jäsenet varat, Edwin 
T örmälä, kv Kauko Räsänen, kv Harry Kivijär
vi, kv Heikko Häiväoja, prof. Martti Salmi ja in
tendentti Jouko Voionmaa, Veli-Pekka Vahanen 
siht.). 

Lapponia on muovailtu niukoin muodoin, 
vain muutama kaari, kohouma ja reverssin pai
nanne. Struktuuri on epätasainen ja pinta ko
konaan pienten, epäsäännöllisten kohoviivojen 
verkoston peittämä. Pohjoinen maisema on ku
vattu rauhallisimmillaan ja puhuttelevimmillaan 
- taiteilija itse luonnehtii työtapaa muodon ha
kemiseksi työkalun avulla. (T. Sakki 
10 .10.1990 ). 

Samaan mitaliryppääseen kuuluvat vielä Sa
kin seuraavana vuonna Killan kilpailuun toteut
tamat luonnokset Maalaismaisema ( 1972, V, 
0 100 mm) ja P ienet pallot 1972, V, 0 98 mm),  
jotka molemmat palkittiin. Maalaismaisema 
voitti vuosimitalikilpailun ja Pienet pallot oli kol
mas. (Palk. 1tk 3. 7.90 ja 13.3.1972 § 

8-1 1 /Jäsenet varat. Edwin T örmälä, kv Kauko 
Räsänen, kv Leila Hietala -nyk. Hänäläinen, kv 
Kari Juva, kv Heikki Varja, intendentti Jouko 
Voionmaa, fil.yo Kaarina Rissanen siht.). Eriä
vän mielipiteen esittivät Kauko Räsänen ja Jou
ko Voionmaa, joiden mukaan Pienet pallot oli-

Maalaismaisema 

Pienet pallot 
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Terho Sakki: Christer Boucht 

si ollut sijoitettava I:ksi, Jännite-ehdotus 11:ksi 
ja Maalaismaisema sekä Tuhoutuminen jaetulle 
kolmannelle tilalle. Lopulta toiseksi tullut Suo
malainen unelma ( V, 0 98 mm) toteutettiin 
vuosimitalina. 

Maalaismaisema on muovailultaan ja maise
ma-aiheeltaan kuin Lapponian parityö. Pienet 
pallot -mitalin aiheena ovat lapset sommitel
tuina kuin "pienet pal lot" vain päät näkyvis
sä teoksen molemmilla puolilla. 

Ilmaisun herkkyys, joka esiintyy mainitussa 
valetuissa teoksissa on näkyvissä myös useis
sa Sakin lyödyissä mitaleissa. Mm. Mikko Ju
vasta muovaillun työn (1978, L, 0 74 mm) ta
kasivun pintarakenne on verrannollinen kuvat
tuihin valumitaleihin. Työn herkkyyttä korosta
vat vanamonkukkien varsin ohuet kohoviivat. 
Vastaavanlaista muovailutapaa ja myös laajasti 
ymmärrettynä luontoaiheista symboliikkaa 
Sakki on hyödyntänyt mm. seuraavissa töis
sään: Toivo Rautavaara (1980, L, 0 74 mm), 
Robert Boldt (1981, L, 0 70 mm) ja Jorma K. 
Miettinen (198 2, L, 0 80 mm). Aivan tuorein 
ryhmään kuuluvista töistä on Tavastia-mitali 
(1990, muov. 1989, L, 0 70 mm). Teos on Ta
vastia-seuran tilaama huomionosoitusmitali, 
jonka takasivulla on pelkistetty, sinivuokkoa 
ojentava ilveksen tassu. Herkkyys on tassun 

IVANKA MINCHEVAN (BULGARIA) 
VALETT UJA PLAKETT EJA 
1. Asetelma ( Composition) 70 mm, 190 mk 
2. Christyn maailma (T he World of Christy) ,  

85 mm, 300 mk 
3. Tulokas, (Newcomer), 100 mm, 3 20 mk 
4 .  Vierailija (Visitor), 110 mm x 120 mm, 350 

mk 

muotojen ja kukan varassa, struktuuri on huo
mattavasti sileämpää kuin aikasemmissa tä
män ryhmän mitaleissa. 

Kaikkia Terho Sakin mitaleita ei voi sijoittaa 
esiteltyihin ryhmiin, mutta aivan selvästi nä
mä kaksi linjaa ovat edustettuina hänen tuo
tannossaan. Sakki pitää mitalia intiiminä työ
nä vastakohtana monumentin julkisuudelle ja 
suuremmalle mittakaavalle. Etenkin valettuun 
mitaliin muovailtava henkilökuva edellyttää lä
heistä otetta. Käytäntö vaatii pienemmät työ
kalut ja huolellista jälkeä. Valetun teoksen 
muotokuva on myös hitaampi tehdä kuin lyö
tyyn mitaliin tarkoitettu, koska työskentelypin
nan halka isija pysyttelee useimmiten 120 
mm:n paikkeilla. Lyödyn mitalin toteutus on 
hiukan reilumpaa käytettävissä olevan suurem
man luonnospinta-alan vuoksi (T. Sakki 
10.10.1990 ). Tärkeänä Sakki pitää kulloinkin 
parhaillaan valmisteilla olevaa työtä. Merkittä
vimmäksi innoittajakseen Sakki mainitsee 
luonnon, mikä myös näkyy hänen mitaleiden
sa voimassa ja herkkyydessä. 

Lähteet SMK arkisto, Terho Sakin haastattelu 
10.10.1990. 

5. Puu (Tree), 85 mm x 85 mm, 250 mk 
6. Muotokuvan luonnos (Attempt for a port

rait), 85 mm x 85 mm, 250 mk 
7. Ikkuna (Window), 85 mm x 90 mm, 270 mk 
8. Maisema ( Landscape), 83 mm x 93 mm, 

250 mk 
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Leena Passi 

MITALEITA KANKAANPÄÄN TA I DEKOULUN 
25-VUOTISJU HLANÄYTTELYSS Ä 

Artikkelin runkona on kirjoittajan Satakunnan 
Kansassa 30.9. 1990 ilmestynyt näyttelykri
tiikki. 

Kankaanpään Taidekoulun 25-vuotisjuhla
näyttely avattiin Porin taidemuseossa yleisöl
le 23.9. ja Kankaanpään kaupungintalolla te
okset olivat esillä 19.10. alkaen. Kankaanpään 
Taidekoulusta on tullut useita kuvataiteen am
mattilaisia, joiden töitä on ollut niin koti- kuin 
ulkomaisissakin näyttelyissä. Koulu aloitti 
"uranuurtajana " maaseudulle perustettujen 
taiteen opinahjojen joukossa ja runsaiden ul
kopuolelta tulleiden epäilysten rasittamana. 
Koulun ensimmäiset opettajat, kuvanveistäjä 
Kauko Räike ja taidemaalari Juhani Tarna us
koivat kuitenkin asiaansa ja pienen tukijoukon 
turvin toimineesta koulusta on kehittynyt ny
kyinen, arvostettu keskiasteen oppilaitos. 

Kankaanpään Taidekoulu on saman ikäinen 
kuin Suomen Mitalitaiteen Kilta ja todennäköi
sesti molempien perustajilla on ollut samankal
taista aatteellista raivaajahenkeä omalla saral
laan. Kankaanpään Taidekoulun juhlanäyttely 
osoitti, että kookkaiden moniväristen ja moni
puolisten teosten lisäksi koulussa opiskelleet 
ovat luoneet joukon mitaleita. 

Näyttelyn mitalit olivat paikkansa ansain
neet, sillä jokaisen teoksia on ollut FIDEMin 
Suomen osastoissa 198 5-1990. Ja nähtävillä 
olleista vaietuista mitaleista kaikki muut pait
si Pertti Mäkisen Kankaanpään Taidekoulu 25-
vuotta (1990, V, 0 120) ovat menestyneet 
Suomen Mitalitaiteen Killan vuosimitalikilpai
lussa. Lisäksi Reijo Paavilaisen Kalevalan 
150-vuotisjuhlaraha (1985, L, 0 35) voitti kan
sainvälisen "Vuoden raha" -palkinnon ( T he 
Coin of the Year). Arvostettu huomionosoitus 
rahataiteen piirissä ja näyttelyn dokumentaa
rinen kattavuus riittävät perusteeksi tämän ja 
Ateneumin 100-vuotisjuhlarahan (1989, L, 0 
35) sijoittamiselle mitaleiden joukkoon. 

Näyttely osoitti edelleen, että mitali on vai
keasti lähestyttävä taideteos, sillä moni vain 
vilkaisi kohti vitriinejä ja syventyi huomiotahe
rättävämpiin ja suurempiin töihin. Ja näyttely 
havainnollisti myös rajun eron nykytaiteen ja 
mitaleiden välillä. ( ! ?) Mitali muovaillaan kuvan
veiston perusmenetelmin plastoliniin tai sa
veen ja lyödään tai valetaan pronssiin. Silloin 
3 2  

jäävät syrjään erikoiset ratkaisut ja muodolla 
revittelyt, jotka vetäisivät yleisön huomion 
puoleensa ja tarjoaisivat uusia ulottuvuuksia 
mitalille. Mitalin eteen täytyy malttaa pysäh
tyä, vilkaisu ei riitä. Etenkin lyödyn ja tilatun 
mitalin muovailijan täytyy myös malttaa mie
lensä ja pitäytyä niin selvässä ilmaisussa, että 
mitali täyttää sille asetetun tehtävän. 

Pertti Mäkiseltä ja Reijo Paavilaiselta oli näyt
telyssä molemmilta viisi mitalia; Mäkiseltä oli 
sekä lyötyjä että valettuja - Paavilaiselta vain 
lyötyjä. Taiteilijoiden töiden harjannemaisissa 
kohoelementeissä, kerrosteissa kubismiviit
teissä muodon kuvaamisessa ja pinnan koho
uurto -osista koostuvassa struktuurissa on yh
täläisyyksiä. Paavilaisen teoksissa on kuiten
kin enemmän kerrosteisuutta ja kuvioiden ja
koa selvärajaisiin osiin kuten esim. Arje Schei
nin -hammaslääkärimitalissa (1987, L, 0 80). 
Mäkisen vuosimitalin Oispa kesä - oispa tal
vi (1990, V, 0 110) struktuuri taas koostuu epä
tasaisista, pehmeähköistä pikkuelementeistä. 
T ämän vuoksi ja osittain myös työn ns. pot
kupatinan vuoksi figuuri jää jonkin verran epä
selväksi. Näyttelyvitriinissä olleissa harjatuis
sa kappaleissa valkouurteinen potkupatina kävi 
la�tuun, mutta useissa valun jäljiltä jäsenille lä
hetetyissä kappaleissa liika valkoisuus on ol
lut haitaksi. Perinteinen, työstetty patina olisi 
parantanut lopputulosta. 

Mäkisen lyöty Kankaanpää-Tuomarila -hiih
to (1988, 0 70) kuuluu suomalaisten urheilu
mitaleiden parhaimmistoon. Työn ripustusidea 
- useita samanlaisia mitaleita diagonaalina ri
vinä - toi hyvin esiin pelkistetyn latusommi
telman korkeusvaihtelut. Akseli Gallen-Kallela 
syntymän 125-vuotismitalissa Mäkinen esittää 
selvästi nimihenkilön taiteen kaksi puolta: etu
sivun viite Poika ja varis -maalaukseen osoit
taa kohti realismia ja takasivun Väinämöis-hah
mo kertoo symbolistisesta Kalevalakuvitukses
ta. Massiivisin on Kankaanpään Taidekoulu 
25-vuotta -mitali, joka ilmaisee jo materiaalil
laan ja pelkistetyillä muodoillaan opinahjon 
merkityksen. Patinassa on lämmin punaruskea 
sävy. Esillä oli myös Killan vaihtoehtoinen vuo
simitali 1988 Kilta (V, 0 110, vuosimitalikilpai
lu 1988 1 1  palk.) 
Paavilaisen mitalit ovat perusmitaleita perintei
simmässä merkityksessään, minkä näkymis-



tä hän  ei ole koettanutkaan  hä ivyttää,  s i l l ä  
m u utoin teokset eivät toimisi kertojana.  Aiheet 
ovat esitettäviä ,  m uodot pelk istettyjä ,  m utta 
ymmärrettäviä kuten sym bol i ikkakin,  jossa on 
usein a inak in  osa na kasvisomm ite lma .  Suo
men A pteekkar i l i iton 300-vuotismita l in  ( 1 989, 
L, 0 80) nimisivua hal l itsevat pääl lekkäin som
mite l lut, ositta i n  negat i iviset, ositta in  posit i i 
viset er i  kokoiset pu l lot muun a laan l i ittyvän 
kuvaston kanssa ja reverssin kasvia ihe on yh
d istettävissä e lämään ja paranem iseen V I VOS 
A O M  -tekstin kanssa .  

Tam pereen y l iopisto ( 1 9 8 5, L ,  0 80) -mita
l in reverssi l lä on na isf iguuri n  ja t iedon puu  ja  
YYA-sop imus 40-vuotta -työn ( 1 988, L, 0 70)  
vertauskuvana takas ivu l la  ovat jy lhät k uuset. 

g uur i  ol is i  täydentänyt hyvin hahmon moore
m a isen pehmeitä m u otoja .  

Pat inansa v iherrykse ltä l i i an  ky lm iksi jäävät 
Assi M adekiven Vig i l i a  ( 1 988,  V, 0 80, vuosi
m ita l ik i lpa i lu  1 988,  B- luokka) j a  Kuuhul lu  
( 1 989, V, 0 90,  vuosimita l iki lpa i lu  1 989, lunas
tus ) .  Vig i l iaa  on valettu myös alumiinis ina ver
s io ina, jotka puolustavat hyvin pa ikkaansa nyt 
nä htyjen pronss iva lujen r inna l la .  (es ite lty Mi 
ta l i /Medaljen 2/1988) .  Reverssin s ipu l ikattojen 
y läpuole l le  le ija i lemaan muova i l l ut, h iukan pel
kistetyt munkkiveljet l i ittävät työn surrea l ismin 
i lma isuper inteeseen ja v i ittaavat hengen pyr
k imykseen voittaa mater ia .  Kuu h u l l u  -työn 
ave rss in  kuu  erottuu ruskean pat inansa vuok
s i  ympäristöstää n  ja antaa ryhtiä työ l le, jossa 

Assi M adekivi ,  Ku uhu l lu .  

Ainoastaan ete läpohjalaisuuden huomionosoi
tusmita l i  J aa kko l i kka ( 1 9 88, L, 0 80, esitelty 
M ita l i /Meda ljen 1 / 1988 )  jäänee katsoja l le  pit
källe viedyn pel kistyksensä vuoksi jonk in  ver
ran epäse lväksi ,  va ikka mm. averssi l le u urre
tun nel iön keskeltä on hahmotettavissa aseita. 

Ensio H ärkönen ja Marjo Su ikkanen esi i ntyi
vät näyttelyssä yhdel lä mita l i l la .  Härkösen Ajan 
pu ristuksessa ( 1 989, V, 0 1 1 0, vuosimita l i  k i l 
pa i lu  1 989,  1 pa lk . ) pyrkii e roon perinteisestä 
mita l i - i lma isusta.  Paksun, a ukol l isen työn reu
nojen raskaat, tummat ja ku lmikkaat e lemen
t i t  pu ristuvat kohti keskiosan lävistävää auk
koa abstraktina ajan  i lmauksena.  Suikkasen S i 
sä iset un iversumit ( 1 984, V, 0 1 1 0, vuos imi
ta l i k i lpa iu  1 984, 1 1 1  pa lk . )  o l i  n äyttelyssä va in  
yksin kappale in .  Kääntösivun tyyl itelty n a isfi-

hahmon hyppyl i ike on dominoiva e lementti, ja 
johtaa ajatukset ' uskonhyppyyn' ja  ' kuoleman
hyppyyn'. Takas ivu l le  M adek ivi on luonut k u 
vittee l l isen k u u h u l l u n  s ie lunmaiseman:  p itkä
nokkaisen l innun,  kuomamuodon, rast in jne. 
Kuuhu l lun  perimmäisen symboli ikan kukin kat
soja tu lk innee näkemystensä m u ka a n .  

Kankaanpään Ta idekou lun  2 5-vuotisnäyt
telyn pienikin mital i ryhmä havainnol l ist i  va
paan, va letun mita l in  ( H ärkönen, M adekiv i ,  
Su ikkanen,  osin M ä kinen ) ja lyödyn henki lö- ja 
tapahtumamita l i n  ( Paav i la inen,  Mäkinen osi n )  
väl isen eron .  Lyödyn mita l in  o n  ede l leen täy
tettävä viestintätehtävänsä kertojana .  Vapaas
sa m ital issa tekijä  voi kertoa va in ha lutessaa n, 
e i  m ita l in  tehtävän vuoksi .  

33 



KILLAN V UOSIKOKOUS 1 8.4.1 990 
Vuoden 1990 vuosikokouksemme pidettiin AL
KO Oy:n ltämerentalossa. Paikalla oli 45 Killan 
jäsentä ja 13 seuralaista. liian aluksi kuultiin 
diaesitys ALKON taidekokoelmista. Yhtiöllä on 
näyttävät taidekokoelmat kaikilla tehdaspaik
kakunnillaan. 

Kokous hyväksyi sille Killan säännöissä mää
rättyjen asioiden jälkeen suosionosoituksin 
hallituksen esityksen professori Jorma K. Miet
tisen kutsumiseksi Killan uudeksi kunniapu
heenjohtajaksi. Koska prof. Miettinen ei voinut 
itse olla läsnä kokouksessa sai hallitus tehtä
väkseen esittää prof. Miettiselle kutsun hänen 
saavuttuaan ulkomailta. 

MITALI-ILTA J YVÄSK YLÄSSÄ 
11.10.90 pidettiin Jyväskylän Alvar Aalto-mu
seossa paikallisten Killan jäsenten aloitteesta 
mitali-ilta. Tilaisuudessa Arvo Aho piti esityk
sen aiheenaan ' Haarukkapaloja mitalitaitees
ta', Pirkko Viitasalo omista mitaleistaan, ja 
yleissihteeri kertoi käsityksistään mitalitaitees
ta palvelutaiteena. Kaikkiin esityksiin liittyi run
sas diakuvitus. T ilaisuus oli tarkoitettu sekä Kil
lan jäsenille että muille asian harrastajille, joi
ta oli paikalle kerääntynyt noin 30. Mitali-illan 
järjestelyt olivat onnistuneet. Vastaavien tilai
suuksien järjestämiseksi saa Killan toimistosa 
apua tarvittaessa. 

KILPAILUJA 
American Numismatic Societyn järjestämä mi
talikilpailu. 

Kilpailun aihe on Amerikan löytymisen 
500-vuotisjuhla vuonna 1992. Kilpailu on 
avoin ja mitalin tulee lyöttämään kilpailun jär
jestäjä vuonna 199 2. Aiheen käsittelytapa on 
vapaa: ehdotuksen ei tarvitse kuvata Kolum
busta tai viitata ' Uuden maailman löytymi
seen'. Taiteilija voi haluamallaan tavalla kuva
ta Vanhan maailman ja Amerikoitten vuosisa
toja kestänyttä kulttuurien kanssakäymistä. 
Mitalissa tulee olla nimi American Numisma
tic Society tai yhdistyksen symboli tammen
lehti. 

Ehdotus voi olla muodoltaan vapaa yksisi
vuinen, kaksi- tai moniosainen. Mitalin lopulli
nen halkaisija on suurimmillaan 70 mm. Mitali 
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KILLAN TOIMINTAA 

TOIV O JAATISEN MITALIT ESILLÄ 
HV ITTRÄSKISSÄ 
FIDEM XXII- kongressin aattona torstaina 7.6. 
avasimme Hvitträskin päärakennuksen pesu
tuvassa tällä kertaa mitalitaiteilija Toivo Jaati
sen mitalinäyttelyn, jossa olivat esillä Jaatisen 
mitaleja vuosilta 1962-1990. Näyttelyssä oli 
numeroita 51. Jaatisen ensimmäisiä valettuja 
mitaleita oli Killan ensimmäinen vuosimitali 
'Panssarit' (1965) ja Nooa (1967) ja viimeisem
piä Suomen Lakimiesliiton ja Vilho Askolan mi
tali. Väliin mahtuu monia tunnettuja valettuja 
töitä kuten Pisanello ( 1973 ), Äiti Teresa (1980 ), 
Tansania (1981) ja· V T T  (1976). 

Jaatisen löytyjä mitaleita edustivat näytte
lyssä esim. presidenttisarjamme 'Mauno Koi
visto' (1983 ) sekä C. 1. Engel (1978 ) ,  Martin 
Luther (1983) ja J. W. Snellman (1981). Yh
teisö- ja yritysmitaleista olivat esillä mm. Neste 
Oy (198 2) ,  Olavinlinnan 500-vuotisjuhlamitali 
(1975), Valtioneuvosto (1984) ,  Itsenäinen Suo
mi (1987) ja Pro Silvis (1977) .  Jaatisen muuta 
tuotantoa edustivat hänen muovailemansa ra
hat ja rahakkeet. 

voidaan toteuttaa joko valettuna tai lyötynä. 
Ehdotukset tulee jättää nimettöminä, ehdo

tuksen takana tulee olla symboli, joka tulee olla 
myös mukana seuraavassa kirjekuoressa. 

Voittaja saa palkintona 5000 dollaria, mikä
li kyseessä on kolmiulotteinen ehdotus ja kun 
kilpailun juryn vaatimat mahdolliset muutok
set on tehty. 

Ehdotuksen tulee olla perillä 31.12.1990 
mennessä. 

Jury ratkaisee kilpailun 1.6.1991 mennessä. 
Ehdotukset jätetään seuraavaan osoittee

seen: Dr Alan Stahl, Curator of Medals, T he 
American Numismatic Society, Broadway and 
155th St, New York, NY 1003 2. 

Englanninkielisiä kilpailuohjelmia saa yleis
sihteeriltä. 



likka Voionmaa 

ART M EDALS FROM F I N LA N D  
Suomen M ita l ita iteen näytte lyt K i i nassa 

27.10.1990 avattiin Pekingin Kansallisen Kirjas
ton uudessa näyttelytilassa laaja Suomen mi
talitaiteen näyttely. Pekingistä näyttely siirtyy 
Pohjois-Kiinaan, Harbiniin, jossa se on esillä 
20.11.-4.12. Näyttelyn avasivat Kiinan varakult
tuuriministeri Chen Chandben ja Suomen suur
lähettiläs Arto Mansala runsaan ja arvovaltai
sen kutsuvierasjoukon läsnäollessa. Näyttely
luettelo on julkaistu kiinaksi ja englanniksi. 
Luettelon esipuheen, katsauksen maamme mi
talitaiteeseen ja näyttelyn esittelyn, on kirjoit
tanut Leena Passi. Näyttely on tehty yhteis
työssä Tampereen taidemuseon kanssa, jonne 
deponoidusta Killan kokoelmasta useimmat 
näyttelyn mitalit ovat. Monet yksityiset antoi
vat lisäksi mitaleitaan näyttelyymme. Näytte
lyn teki mahdolliseksi Suomen ja Kiinan väli
nen kulttuurivaihtosopimus, minkä perusteel
la Suomen Opetusministeriö kustansi tämän 
projektin. Suomi-Kiina Seuran osuus näyttelyn 
aikaansaamiseksi oli niin ikään merkittävä. 
Mainittakoon, että näyttelymme on ensimmäi
nen eurooppalainen mitalinäyttely Kiinan maa
perällä. 

29.10.90 Mauno Honkanen ja allekirjoittanut 
pitivät Suomen mitalitaiteen diakuvin höyste
tyn luentotilaisuuden Pekingin taideteollises
sa korkeakoulussa. T ilaisuudessa esitimme 
myös Killan kustantaman videon ' Kämmenen 
kokoinen avaruus' englanninkielisen version. 
Luennot käsittelivät mitaliemme aihemaailmaa, 
eri materiaaleja, ja niiden valmistusta. Saatoim
me todeta, että vaikka taidekouluissa opete
taan muovailua ja kuvanveistoa, mitalitaide 
meidän tarkoittamassamme muodossa puut
tuu lähes kokonaan. Hyviä esim. pronssiin va
lettuja yksipuolisia mitalimaisia reliefejä teh
dään ja tietysti runsaasti erilaisia lyötyjä kak
sisivuisia urheilumitaleja ja erilaisia merkkejä. 
Kiinassa on mm. kaksi mitalitehdasta. 

Mitalitaiteemme näyttelyn viimeistelystä 
vastasivat suomalaiset ja voimme todeta mi
taliemme olevan paikallisissa vitriineissä hyvin 
esillä. Suuren näyttelytilan seinillä on 17 mi
taliaiheista valokuvasuurennosta. Näyttelyssä 
on esillä 196 numeroa eli noin 370 mitalia, jot
ka ovat esillä 26 vitriinissä. Mitalitaiteilijoiden 

lukumäärä on 65. Mitalitaiteen Killan vuosimi
talit ja Killan muu mitalituotanto, kuten presi
denttisarja muodostavat yhden kokonaisuu
den. Muut mitalit on jaoteltu taiteilijakohtaises
ti. Näyttelyssä on maamme vanhalla mitalitai
teella (1960-luvun alkuun mennessä tehdyt mi
talit) myös merkittävä osuutensa: Wäinö Aal
tonen, Gunnar Finne, Kalervo Kallio, Lauri Lep
pänen, Viktor Malmberg, John Munsterhjelm, 
Felix Nylund, Gerda Qvist, Essi Renvall, Wal
ter Runeberg, Ville Vallgren ja Emil Wikström 
edustavat hyvin tätä kautta. 

Mitalinäyttelyn suunnittelua. 

Kiinaan asti viedyn mitalinäyttelyn merkitys
tä on vielä liian aikaista arvioida. Voidaan kui
tenkin lainata maan varakulttuuriministerin sa
noja hänen toivoessaan että näyttely avaa uu
den kauden Kiinan mitalitaiteessa, jolloin suo
malaisten osuus tullaan myös muistamaan. 
Toisaalta, näyttely on erinomaista kulttuuri
vientiä, pyrkimystä kulttuurierojan ymmärtämi
seen, henkisten etäisyyksien lyhentämistä. 
Näyttelyä pystytettäessä monet kiinalqiset 
osoittivat suurta kiinnostusta etenkin arvioi
dessaan mitaliemme aihepiirejä ja monimuo
toisuutta. Tulevaisuus näyttää, liittyykö Kiina 
kansainvälisen mitaliliiton, FID EMin jäseneksi. 
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SPORRONG OY V. 1990 LYÖ T YJÄ MI TALEJA 

Aihe TIiaaja Ta ite i l ija 0 

Yrjö Alanen Turun Yl iop isto Kauko Räsänen 80 pro h 
Kaarlo Hart ia la  Turun Yl iopisto Kauko Räsänen 80 pro 
Treen Raatihuone 1 00 V. Treen kaupunki  Kauko Räsänen 80 pro 
Treen Raatihuone 100 V. Kauko Räsänen 
Hels. G raafinen 

Kauko Räsänen 80 pro 

Konemestar ik lub i  sama Asser Jarl 70 pro 
Tavastia ry. sama Terho Sakki  7 5  pro h 
F in landia h i ihto sama Marjo Lahtinen 60 pro 
Pamaus Seura 1 00 v. sama Kauko Räsänen 80 pro 
Johan Järnefelt He ls .  Y l iop isto Ni ls  Oker-Blom 70 pro 

Lääket.Kemian laitos 
ESSO 70 v. Esso Oy A b  Terho Sakki  70 pro 
Berner Oy Ab sama Terho Sakki  70 pro h 
Suomen Akatemia sama Kauko Räsänen 80 pro 
Kalevan Kierros sama Reijo Paavilainen 60 pro 

htu pro 

Sota inval id ien 
kttu pro 

Ve ljesl i itto 50 v. He ikki  Häiväoja 70 pro 
htu pro 
ktu pro 

40 hop. 
ku lta 

SVU L  SVU L  Terho Sakki 70 pro 
htu pro 
kttu pro 

33 hop. 
kulta 

OY T ILLANDER AB:n 1989-90 LYÖMÄT TAIDEMI TALI T 

Yl iopiston Farmasiakunta 1 00 V. 0 80 mm pr .  2 50 kpl Toivo Jaatinen 
Veho 50 v. 0 80 mm hop. 20 kpl  Bo Auren 

0 80 mm pr .  2 . 200 kpl  Bo Auren 
Sisäasia inmin isteriö 0 80 mm pr. 500 kpl Raimo Heino 
Suomen Ta ite i l ijaseura 1 2 5  V. 0 80 mm pr .  300 kpl  Erkki Salmela 
Savon l inna 3 50 v. 0 80 mm pr .  2 . 000 kpl  Jarmo Vel lonen 

0 80 mm hop.  1 0  kpl  Ja rmo Ve l lonen 
Sanoma Oy 100 v. ( 3  m ital in sarja )  pr .  400 sarjaa Kar i  Juva 

hop. 30 sarjaa Kar i  Juva 
Eero Helme (Suomen Numism.yhd . )  0 8 0  mm pr .  1 50 kpl  Aimo Tukiainen 

0 80 mm hop .  1 0  kp l  Aimo Tukiainen 
Esko Rekola (WSOY) 0 80 mm pr .  230 kpl  Raimo Heino 

0 80 mm hop. 20 kpl Raimo Heino 
Fysiologian Maai lmankongressi 0 80 mm pr .  1 50 kpl  H annu Veija la inen 

0 80 mm hop. 25 kpl  Hannu Ve ija la inen 
0 50 mm pr .  3 . 300 kpl  Hannu Veija la inen 

Tapio Pentti lä 0 80 mm pr. 1 00 kpl Hannu Veija la inen 
I N  NOVO WE TRUST 0 80 mm 200 kpl  Niilo Pekka Huttunen 
(NOVO NOROISK FARMA OY) 
Tauno Palva (HYKS, Korvakl in ikka ) 0 80 mm 300 kpl L i isa Neuvo 
Hels ingin Y l iop isto 350 v. 0 56 mm 8 . 000 kp l  Toivo Jaatinen 
Teletekno 50 v. 0 80 mm 270 kp l  Raimo Heino 

36 



K ULTAT EOLLISU U S  OY TAI T EELLISE T MI TALI T 
KOT IMAAHAN VALMIST ET UT 
Hämeenkyrön 700-vuotismitali 
Patrik Bruun -mitali 

Akseli Gallen Kallela -mitali 
Jyväskylän Suurajojen 
40 -vuotismitali 
Fidem Kongressimitali 
Oriveden kaupungin juhlamitali 

Hämeenkyrön kunta 
Suomen Pankki 
Maakuntamuseo 
A. Nyyssönen Ky 
Jyväskylän Suurajot 

Suomen Mitalit.Kilta 
Oriveden kaupunki 

Pertti Nykänen 
Raimo Heino 

Pertti Mäkinen 
Pentti Papinaho 

Kauko Räsänen 
Aimo Tukiainen 

VALETTUJA M ITALE ITA 

RAIMO H EINON 
'PEKKA SARVAS'-mitalia voi tilata Raimo Heinolta. Mitalin hinta on 1 .000 mk/kpl. 

RAIMO JAAT ISEN 

'EU RYDIKE' -mitali on valmistun ut tänä vuonna. Tekijä on valan ut sitä 10 kpl, mitalin 
hinta on 900 mk/kpl. 

80 
56 

80 
70 

50 
80 
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T ILL L ÄSAREN (s. 1) 
Aimo Viitala 
1 sitt förord ger ordf. Viitala en kort återblick 
på hur Giliet grundades av hängivna samlare 
och konstnärer med Jouko Voionmaa och Jor
ma K .  Miettinen som drivande krafter. Verk
samheten har hela tiden varit livaktig utan tee
ken på avmattning. Höjdpunkter har varit de 
bägge FIDEM-kongresserna i Helsingfors. En 
ekonomisk stöttepelare har varit Fonden för 
befrämjande av medaljkonst, som bl.a. har 
kunnat dela ut stipendier åt konstnärer. Under
visningsministeriet och olika fonder har ock
så stött Giliets verksamhet . Låt oss hoppas, 
att Giliet utvecklas och blomstrar även under 
kommande årtionden. 

ÅRSMEDALJST ÄVLINGEN (s. 2) 
Medaljtävlingen om Giliets XXVI årsmedalj har 
utlysts. Medaljen kommer att präglas. T iden för 
inlämnandet av förslag utgår 15.2. 1991 kl. 16. 
Närmare uppgifter fås av sekreteraren. 

EN BLICK PÅ GILLET FÖR MEDALJKONST S 
VERKSAMHET UNDER ÅREN 1985-1990 
(s .  3 )  

Arvo Aho 
T ili 20-årsjubileet utkom en skrift MITALI XX, 
som bestod av en historik skriven av Leena 
Passi samt 20-årsutstäliningens kalalog. 

Denna artikel beskriver tiden därefter. För
fattaren behandlar medlemskåren och -avgiften, 
Giliets styrelse, möten och utflykter, medalj
samlingar, Giliet egen medaljproduktion: års
medaljer och annan produktion. Utställnings
verksamheten under denna period har också 
varit omfattande. Hedersbetygelser ss. utdel
ning av förtjänstmedaljer, hedersordförande, 
hedersmedlemmar, korresponderande medlem 
och stipendier räknas sedan upp. Ekonomin be
handlas kort och sedan höjdpunkterna under 
perioden ss. 20-årsjubileet 1985, FAO-medalj
tävlingen 1986, utgivandet av Mitali-Medaljen 
tidskriften började år 1987. Giliet medaljsam
ling deponerades å r  1988 i Tampereen taide
museo - Pirkanmaan aluemuseo i Tammer
fors. Den nya medaljboken av Anne Valkonen 
"Konst på bägge sidorna" utkom våren 1990. 
Den verkliga höjdpunkten var förstås sedan FI
DEM XXII kongressen med utställning. Nu på 
hösten är utställningen i Kina den största sats
ningen. T ili slut utropas: CRESCAT, VIVAT, FLO
REAT ! 
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BEGYNNELSESKEDEN FÖR MEDALJINT RES
SET I FINLAND (s. 8) 
Tuukka Talvio 
År 1691 utgav Elias Brenner T hesaurus num
morum sveo-gothica, i vilken han nämner att 
han börjat samla mynt för redan trettio år se
dan. Sålunda kan han anses vara den första 
kända numismatikern i Finland. 1 en senare 
upplaga nämner han också en medalj, Karl 
XXll:s besök i Torneå. Följande kända numis
matiker var H. G. Porthan på slutet av 
1700-talet. Han var en betydande samlare av 
mynt och medaljer. På 1800-talet fanns post
tjänstemannen Mathias Weckström, som bl.a. 
utgav katalogen över ett trettiotal koliektioner. 
Den första katalogen över finska medaljer ut
gavs av Mauritz Haliberg år 1922. Konstnär Vil
le Valigren ville grunda en förening för medalj
konst, men Numismatiska föreningen grunda
des å r  1914 och företaget förföll. lnom den 
nygrundade föreningen fanns också personer 
intresserade av medaljer och den främjade me
daljkonst. Först år 1965 grundades en förening 
enbart för medaljkonst, Gillet för medaljkonst 
i Finland, av personer som ansåg att medalj
konsten och numismatiken fjärmats från va
randra. 

FIDEM XXII HELSINKI (s. 10) 
likka Voionmaa 
1 denna artikel ges än en gång en sammanfatt
ning av alit som hände under kongressen. 

Officiella möten var: delegatmötet 13.6. och 
alimänna mötet 16.6.1990, som bl.a. valde en 
ny generalsekreterare för FIDEM. M. Arthus 
Bertrand efterträdes av Mme Pasqualetti John
son. 

Medaljutstäliningen var enorm med 1237 
medaljer av ca 600 konstnärer från 28 länder. 
Bilden visar specialbestälida vitriner, designe
rade av Börje Rajalin. Tuukka Talvio var redak
tör för en välgjord utstäliningskatalog. En mind
re utställning, sammanstälid av Tuukka Talvio, 
med medaljer från framlidna president Urho 
Kekkonens samlingar fanns i Amer-galleriet. 1 

vetenskapcentret Heureka fanns dessutom en 
utställning med 55 industri- och teknologime
daljer, sammanställd tili kongressen av Leena 
Passi. 



Kongressens öppningsceremonier hölls i 
Helsingfors universitets nyrenoverade Solen
nitetssal med kvartettsång och tai av kong
ressens president Aimo Viitala, FIDEMs presi
dent Lars 0. Lagerqvist, kulturminister Anna
Liisa Kasurinen samt rektor Päiviö Tommila. Ef
ter en mottagning given av Rektorn, hölls ple
narföreläsningar av intendent Marja-Liisa Bell, 
Finland, dr. Mark Jones, England och dr. Alan 
Stahl, USA. Sammanfattningen av dessa fö
redrag finns på annat håll i tidningen. 

Programmet i fortsättningen bestod av 
workshops, utgående från fyra teman: 1) Me
dalj som konst, 2)Teknik och materia! i medalj
konst, 3) Medaljens roll i samhället samt 4) 
Moderna teman inom medaljkonsten. Works
hops var nytt inom FIDEM, men de samlade 
många åhörare. Det enda negativa var att de 
hölls parallellt, så man inte kunde delta i alla. 

Under kongressen gjordes också ateljebesök 
tili Heikki Häiväojas och Laila Pullinens ateljeer. 
Kongressmedaljen, modellerad av Kauko Rä
sänen, bestod av två fyrkantiga delar, som 
ihopsatt utgjorde en stjärnformig medalj. Me
daljen gjorde stor succe. Ett annat bestående 
minne från kongressen är videofilmen "En 
världsrymd på handflatan". 

Helsingfors stad med överborgmästare Rai
mo Ilaskivi som värd gav en mottagning för 
kongressdeltagarna. 

Ännu kan nämnas, att en specialpoststäm
pel fanns också och tillsammans med Univer
sitetes 350-årsfrimärken och -kort utgjorde de 
en vacker filatelistisk helhet. 

Kongressen avslutades med en bankett med 
många tai och utbyte av gåvor. En del av kong
ressdeltagarna deltog tili slut i en 3 dagars 
rundtur i det vackra inlandet, som vi tror nöj
da med hela kongressen. 

HÄLSNING VID ÖPPNANDET AV FIDEM
K0NGRESSEN (s. 16) 
Anna-Liisa Kasurinen 
Kulturminister Kasurinen framförde statsmak
tens hälsning tili kongressen. Hon började med 
citatet att medaljer är historia skriven i metall. 
Sålunda har händelserna i Finlands historia 
markerats med utgivande av medaljer. Man lö
ser dock inga problem i världen med medalj
konst, men den överskrider politiska och ide
ologiska gränser genom den gemensamma 
strävan efter skönhet. 

M0DERNA PERS0NMEDALJER I FINLAND 
(s. 17) 
Marja-Liisa Bell 
En personmedalj anses som en hedersbetydel
se i Finland. 1 föredraget presenteras person
medaljer modellerade av åtta prominenta 

konstnärer, nämligen Gerda Qvist, Aimo Tuki
ainen, Eila Hiltunen, Arja Juurikkala, Kauko Rä
sänen, Toivo Jaatinen, Terho Sakki och Raimo 
Heino. 

INDIANERNAS FREDSMEDALJER - OFFI
CIELLA 0CH IN0FFICIELLA (s. 18) 
Alan Stahl 
Detta plenarföredrag handlar om hur frans
männen redan under Ludvid XIV:s tid gav sto
ra silvermedaljer med konungens bild åt india
ner som tecken på vänskap. Engelsmännen 
gav också sina medaljer på områden som kont
rollerades av dem. Fanns det inte tillräckligt av 
dem präglades inofficiella i Amerika. Denna 
tradition fortsatte efter det Nord-Amerika ha
de blivit republik. 1 brist på riktiga medaljer gra
verades på stora silverplåtar först Georg Was
hingtons, senare andra presidenters bild, mind
re präglades i England. Fredsmedaljer framställ
des under ca trehundra år. Att medaljen vai
des tili en så viktig uppgift visar vilken förnäm 
ställning medaljen innehade under denna pe
riod. 

MEDALJK0NST EN I BRITANNIEN (s. 19) 
Mark Jones 
Britannien har inte som länderna på kontinen
ten en lång medaljtradition. Ända tili slutet av 
1700-talet gjordes medaljerna i England av ut
ländska konstnärer. Först under 1800-talet 
uppkom flera föreningar, som försökte höja 
medaljkonstens nivå. 1900-talet har inte varit 
betydande i den brittiska medaljkonstens his
toira, men ett visst uppsving kan skönjas. Man 
börjar mera intressera sig för att duplicera port
rätt ss. medaljer och celebrerar olika händel
ser med en medalj. Kanske kongressen i Lon
don år 199 2 kan verka stimulerande på den 
brittiska medaljkonsten. 

VAR DET ST 0R EN MEDALJFEST (s. 21) 
Arvo Aho 
1 föregående nummer skrev Aho om den kom
mande FIDEM-kongressen med slutvinjetten 
att det kommer att bli en Stor Medaljfest. Nu 
svarar han på rubrikens fråga med både ja och 
nej. Kongressen var en betydande tillställning 
i storartade lokaler med högdjur ss. ministrar, 
rektor mm. Kongressorganisationen fungera
de nästan friktionsfritt. lnnehållsmässigt var 
kongressen också lyckad med utmärkta 
plenar- och workshopsföredrag. En ny bok 
"Konst på bägge sidorna" av Anne Valko,nen 
och videofilmen ' '  En världstymd på handfla
tan" av Ilari Nummi och Jarmo Lampela utkom 
just lagom tili kongressen. Utställningen med 
ca 1300 medaljer var också imponerande. 
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Plats för kritik finns också. T idsbrist, det var 
svårt att hinna utställningen grundligt. Brist 
på publicitet, vi hade hoppats på mera upp
märksamhet från massmedia. Också allmän
na mötet mötte kritik, inga siffror eller figurer 
visades, då bokslutet och verksamhetsberät
telsen presenterades, bara ord, ord. 

Att kongressen blev så lyckad beror närmast 
på den frivilliga, obetalda arbetsinsatsen av 
många hängivna personer. Vi möts i London 
199 2 !  

ST RÖDDA TANKAR OM FIDEM-UTSTÄLL 
NINGEN (s. 22)  
Raimo Heino 
Raimo Heino, ordförande för utställningskom
mitten, ställer följande frågor: Vad gör man för 
att FIDEM-utställningarna inte vore lik denna? 
och Vad är en medalj? Den första frågan be
svarar Heino med att antalet medaljer borde 
begränsas kraftigt, man borde inte ge kvoter 
med ett visst antal medaljer åt deltagarländer
na, utan vitrinernas antal och storlek borde an
ges, så att varje land själv skulle planera sina 
vitriner. Den andra frågan föranleds av att på 
utställningen fanns ett antal unika medaljer 
gjorda bl.a. av tyg och sten. Enligt Heino är ett 
av kriterierna för en medalj att den kan mång
faldigas, vilket man inte kan göra med ovan
nämnda i och för sig intressanta konstverk. 

1 proportion tili det enorma arbete som gjor
des för denna utställning, blev responsen i 
massmedia ringa. Heino frågar sig om allt detta 
arbete är mödan värt, eller om det i något an
nat sammanhang bättre hade främjat medalj
konsten. 

GILLET FÖR MEDALJKONSTS ÅRSMEDAL
JER ÅREN 1978-1989 (s. 23) 
likka Voionmaa 
Denna katalog är en fortsättning på artikeln i 
föregående nummer. Den inleds med en kata
log över gjutarna för den tidigare periodens 
medaljer och fortsätter med fullständiga upp
gifter om den senare periodens medaljer. 

KRAFT EN OCH K ÄNSLIGHET EN I T ERHO 
SAKKIS MEDALJER (s. 29 ) 
Leena Passi 
Bildhuggare Terhos Sakki, som 15.10.1990 fyll
de 60 år, hör tili de mest produktiva medalj
konsnärerna i Finland. Hans 104 medaljer 
överträffas i Finland bara av Kauko Räsänen 
och Raimo Heino. En av de första medaljerna 
är från 1962, Vänskapsdagen för Finlands och 
Sovjetunionens unga. Han säger dock själv, att 
han blev på riktigt intresserad av medaljer först 
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år 1967, då han vann tävlingen om medaljen 
för Finlands självständighets 50-årsjubileum. 

Sakki har gjort kantiga medaljer med upp
höjda hörn och skorvliga ytor (t.ex. Hangö-me
daljen, 1974 ) och med känslig ytbehandling 
och låg profil, t.ex. Lapponia, som vann 2. pri
set i årsmedaljstävlingen 1971, och Lantligt 
landskap ( 2 .  priset 197 2). En mellanform mel
lan dessa är Gillets förtjänstmedalj, Kråkboet 
(1967), som vann tävlingen om Gillets fört
jänstmedalj och medlemsemblem . Sakki anser 
naturen vara sin främsta inspirationskälla. 

MEDALJER UTSTÄL LDA PÅ KANKAANPÄ ÄN 
TAIDEKOULUS 25-Å RSUTSTÄLLNING 
(s. 32)  
Leena Passi 
1 anledning av att Kankaanpään Taidekoulu 
(Konstskolan i Kankaanpää) fyllde 25 år hade 
de en konstuställning med verk av forna ele
ver. Bl.a. medaljkonstnärerna Pertti Mäkinen, 
Reijo Paavilainen, Ensio Härkönen, Marjo Suik
kanen samt Assi Madekivi var väl företrädda. 
Nämnas kan att nästan alla har vunnit pris i Gil
lets årsmedaljstävlingar. De utställda arbeten 
visar att med pionjäranda och hängivna lärare 
kan en konstskola fjärran från huvudstaden ås
tadkomma högklassiga resultat även inom me
daljkonsten. 

GIL LETS VERKSAMHET (s. 34) 
- Årsmötet hölls på Alko, bl.a. valdes prof. 
Jorma K. Miettinen tili hedersordförande med 
acklamation. 
� Toivo Jaatinens medaljer var utställda på 
Hvitträsk under sommaren. 

TÄV LINGAR (s. 34 ) 
American Numismatic Society ordnar en me
daljtävling i anledning av upptäckten av Ame
rika år 149 2. Närmare uppgifter av sekretera
ren. 

ART MEDALS FROM FINLAND - GILLETS 
MEDALJUTSTÄLLNING I KINA (s. 35) 
likka Voionmaa 
lnom ramen för ett kulturutbyte mellan Finland 
och Folkrepubliken Kina förde Gillet en medal
jutställning tili Kina. Utställningen öppnades i 
Pekings nationella bibliotek 27.10.1990 av Fin
lands ambassadör och Kinas vicekulturminis
ter. 20 .11.-4.12. finns utställningen i Harbin. 
Utställningskatalogen på engelska och kinesis
ka har sammanställts av Leena Passi. Mauno 
Honkanen och författaren byggde upp utställ
ningen (170 st. i 2 ex. )  med 17 förstorade fo
tostatkopior av medaljer. Dessutom höll de var 



sitt föredrag och visade videofilmen, vilka tol
kades tili kinesiska. 

NYA MEDALJER 
Präglade medaljer 
- Väinö Linna 70 år, modellerad av Aimo Tu
kiainen, utgiven av Väinö Linna Seura, präg
las i 300 ex., pris 350 mk. Kan beställas från 
VLS, PB 33, 3 176 21 Urjala. 
- Punkalaidunmedaljen av Jarkko Roth, präg
lad i 200 ex. Delas ut som förtjänstmedalj av 
Punkalaidun kommun. 
- VM i skidskytte, minnesmedalj från år 1981, 
modellerad av Pentti Papinaho pris 90 mk. 
Säljs av Finlands Skiskytteförbund, Radioga-

tan 20, 00 240 Helsingfors. 
Gjutna Medaljer 
- Assi Madekivi, Kuuhullu (Mångalen), place
ring i Gillets årsmedaljstävling 1989, gjuten av 
Raimo Jaatinen, pris 1000 mk. 
- Raimo Jaatinen, Eurydyke (1990), gjuten i 
10 ex. av Raimo Jaatinen, pris 900 mk. 
- Raimo Heino. Pekka Sarvas (1990) kan bes
tällas av Raimo Heino, 1000 mk. 

BÖCKER 
- Anne Valkonen: Taidetta molemmat puolet 
(Konst på bägge sidorna), bildtexten kan erhål
las på svenska, pris 190 mk (medlemmar) 200 
mk (övriga), kan beställas via sekreteraren. 
- FIDEM XXII HELSINKI, sammanställd av FL 
Tuukka Talvio, pris 150 mk från sekreteraren. 

Helsingin yliopiston 3 50-vuotisj uhlamital i 

Kuvanveistäj ä Toivo Jaatinen , 1990  



S E T O V T A O y  

Rakennuttajayhtiö 

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

Maati la- l ihakarjan kasvatus 

U lkomaan kauppa 

Arvopaperikauppa 

Rahoitus- ja sijo itusto iminta 

Tuonti- ja vientiagentt ina toimiminen 

Annankatu 10 C, 001 20 Hels inki 

Puh .  (358-0) 644 003 · Telex 1 2 1 523 

Telefax (358-0) 644 441 

ov Plllplas� Aa 

Muovitehdas - muovituotte ita ruisku

puristamal la  

Ti i l it ie 4 ,  01 7 20 Vantaa 

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

Telefax (358-0) 8 5 3 1 3 1 6  

Porvoon Lomakepaino Ky 1990 




