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Allan Ylinen

JOUKO VOIONMAA IN MEMORIAM
Suomen Mitalitaiteen Ki!lan perustajajäsen ja
pitkäaikainen yleissihteeri (1965-1983), kans
lianeuvos Jouko Voionmaa kuoli Helsingissä
18.3.1991.
Hän syntyi 19.9.1912, tuli ylioppilaaksi Hel
singin Normaalilyseosta 1932 ja suoritti filo
sofian kandidaattitutkinnon 1938, pääainee
naan arkeologia.
Varsinaisen elämäntyönsä Jouko Voionmaa
teki Kansallismuseon suojissa, Muinaistieteel
lisen toimikunnan intendenttinä vuosina
1940-72 ja Museoviraston rahakammion toi
mistopäällikkönä 1972-76.
Päätoimensa ohella hänellä oli harrastusta ja
tarmoa myös laajemmaltikin, osoituksena täs
tä Kotiseutuliiton toiminnanjohtajuus 1951-52,
Mannerheim-museon intendentin virka 195557 ja Heraldisen seuran hallituksen jäsenyys
1958-68.
Ikäänkuin luontaisetuna päätoimesta koitui
hänelle Suomen Numismaattisen Yhdistyksen
sihteeriys (1945-72) ja puheenjohtajuus
(1973-75), sekä edelleen hallituksen jäsenyys
1975-76.
Jouko Voionmaan myönteinen suhtautumi
nen keräilijöihin ja heidän murheisiinsa tuotti
kauniin hedelmän yhdistyksen jäsenmäärän
paisuessa muutamasta kymmenestä yli puo
len tuhannen.
Suomen Numismaattinen yhdistys palkitsi
Jouko Voionmaan Pro Numismatica-mitalilla
vuonna 1977.
Perustettaessa 1965 Mitalitaiteen Kiltaa oli
Jouko Voionmaalla huomattava, ellei suoras
taan ratkaiseva osuus. Yleissihteerinä hän oli
mukana kaikessa Killan toiminnassa. Vuoden
1973 FIDEM Helsingissä oli suoritus, josta pää
vastuun kantoi Jouko Voionmaa.
Monet olivat mitalinäyttelyt, joita hän oli jär
jestämässä sekä kotimaassa että ulkomailla.
Suomen Mitalitaiteen Kilta kiitti Jouko Voi
onmaata kunniajäsenyydellä ja ansiomitalilla,
Kuvanveistäjäliitto puolestaan Pro Sculptura
mitalilla.
Suomen Numismaattikkoliiton perustami
sessakin Jouko Voionmaa esitti merkittävää

osaa. Liitto kutsuikin hänet kunniajäsenekseen
kymmenvuotiskokouksessaan 1980.
Liisa ja Jouko Voionmaan upea kuvateos
" Suomen mitalitaidetta" ilmestyi vuonna
1964.
Runsaan elämän lyhyt tiivistelmä ei tee oi
keutta kohteelleen. Ihmisestä tulee pelkkiä vir
koja ja vuosilukuja. Sanottakoon siis, että Jou
ko Voionmaa oli toki verta ja lihaa, huumorin
tajuinen ja lähimmäisiinsä myönteisesti suh
tautuva. Purjehtiminen Suomen Joutsenella
1932-33 ja meriupseerin tutkinto toivat ehkä
raikkaan tuulahduksen myös museon tutkija
kammioon. Sotilasarvoltaan Jouko Voionmaa
oli kapteeniluutnantti. Kansalisneuvoksen ar
vonimen hän sai vuonna 1983.

****
Mies on mennyt, hyvä ystävä on poissa ! Mi
talitaiteen manageri, edistäjä ja myyntimies on
jättänyt markkinat.
Monessa hän oli mukana, hiivana Suomen
Numismaattisessa Yhdistyksessä, siemenso
luna Mitalitaiteen Killassa, alkumoottorina
Suomen Numismaatikkoliittossa.
Opastaja ja tutkija, ideoija, mutta myös käy
tännön hallitseva organisaattori. Kilpailulauta
kuntien arvostettu jäsen ja armoitettu näytte
lyiden järjestäjä. FIDEM 1973 Helsingissä oli
mahtava työnäyte.
Jouko Voionmaa oli lähestyvä ja lähestyttä
vä, hän suhtautui aloittelevaan keräilijään yh
tä luontevasti kuin Opetusministeriön apura
hoista päättäviin.
Seurallinen, virkamieheksi ehkä liian bohee
mikin hän oli. Mutta vain ehkä. Virkaura oli pit
kä ja hoitui kunnialla. Päällimmäiseksi hänen
elämäntyöstään jää kuitenkin yhdistystoimin
ta, se kylvö mitä hän teki mitaliharrastuksen
hyväksi.
Arvostelutta ei kukaan tästä maailmasta
pääse, mutta kiitostakin tuli. Kunniajäsenyydet
ja ansiomitali ovat tästä todisteena.
Mies on mennyt, mutta muisto jää. Työnsä
jatkuu vielä kauan. Olkoon leponsa rauhallinen.
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likka Voionmaa

POST FESTUM ET ANTE

Killan vauhtivuosi 1990 on takana: isännöim
me FIDEMin XXII kongressin ja vietimme
25-vuotisjuhlia. Meistä puhutaan kuluneen
vuoden jälkeen monessa FIDEM-maassa ja
kqngressin jälkeisen laajan mitalinäyttelykier
tueen ansiosta Kiinan kansantasavallassa toivottavasti pelkkää hyvää. Vuoden aikana jul
kaisimme Anne Valkosen kirjoittaman 'Taidet
ta molemmat puolet ', Tuukka Talvion toimitta
man XXII F IDEM 1990 HE LSINKI FINL AND
näyttelyluettelon ja Leena Passin kirjoittaman
Kiina-näyttelyn luettelon. Mitaliprojekteihin
kuuluu ennen kaikkea Kauko Räsäsen kaksio
sainen lyöty F IDEM-kongressimitali ja Pertti
Mäkisen muovailema 'Oispa kesä - Oispa tal
vi' -vuosimitali, vaalikokouksessamme luovu
tettu Kauko Räsäsen muovailema valettu Ar
vo Aho -mitali sekä Mauno Honkasen tämän
vuoden puolella julkistettu Kiina-näyttelyn mi
tali:
Mitä onkaan edessämme juhlan jälkeen. Ar
vo Aho ja Raimo Heino kiinnittivät viime nu
m1hossamme huomiota FIDEM XXII kongres
siin, joten esitän seuraavassa, miksi olen mie
lelläni lähdössä FIDEMin Lontoossa vuonna
1992 pidettävään kongressiin.
IVlitalitaiteen arvostus maailmalla on selväs
tikin kasvussa, eikä vain Kiinassa. Esim. kes
kusteluni chileläisten kuvanveistäjien ja mita
lin tekijöiden kanssa viime joulukuussa viesti
samaa kuin kokemuksemme Kiinasta: mitali
taide perinteisen suomalaisen käsityksen mu
kaan tuntui sekä Kauko-Idässä että Etelä-Ame
rikassa olevan piilossa; veistoksia, pienveistok
sia ja erilaisia relifejä ja teknistä osaamista löy
tyy. runsaasti, mutta mitalit rajoittuvat viime
vuosien aikana vain virallisiin juhla- ja vastaa
viin.- mitaleihin. Toisaalta halu kuulla ja nähdä
uutta oli yhtä aito molemmilla tahoilla. Tuskin
tarvitsen ennustajan lahjoja jos sanon että FI
DEM�järjestömme saa lähitulevaisuudessa uu
den jäsenen tai uusia jäseniä, jos hoitaa leivis-
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känsä hyvin. Toivottavasti mekin voimme
suunnata osan tarmostamme tähän uusvien
tiin.
Pysyn edelleen kansainvälisenä. Toinen ta
ho, jossa on huomattavaa mitalipotentaalia on
Baltia. Kongressissamme olivat ulkopuolisina
edustettuina sekä virolaiset että liettualaiset
mitalit. Näyttää siltä, että kehitys on hidasta
mutta varmaa. Lontoossa voimme kenties jo
iloita lähinaapureittemme todellisesta mitali
menestyksestä. Killan suhteet mainittuihin
naapureihin ovat luomisasteella.
Vuoden 1991 vuosimitalikilpailumme oli lu
pauksia herättävä. Ensimmäistä kertaa kilpail
tiin lyödystä mitalista. Ennakkoon oli mahdo
tonta ennustaa osanottajajoukon määrää:
muistissa on lyödyn mitalin kilpailuja joihin on
jätetty vain muutama ehdotus. Kilpailuun jä
tettiin yhteensä 4 7 ehdotusta, jotka olivat kor
keatasoisia. Laadullisesti raati, Kauko Räsäsen
ja Toivo Jaatisen asiantuntemukseen tukeu
tuen, katsoi kilpailun täyttäneen odotukset.
Niinpä A-luokaan sijoitettiin 9 ehdotusta. Toi
votaan, että valmis lyöty mitali on tärnän mes
sun arvoinen.
Miten voisimme hyödyntää tämän vuoden
kilpailun mahdollisimman täysipainoisesti. Vain
yksi eli voittanut mitali lyödään, vaikka moni
muukin ansaitsisi toteutuksen, jolla olisi sijansa
myös kansainvälisillä areenoilla.
Hyvät Killan jäsenet ! Ostakaa korkeatasoi
sia suomalaisia taidemitaleita ja osallistukaa
Killan toimintaan. Jäsentemme toiminta 011 ol
lut aktiivista. Voisin viitata vaikka siihen erino
maiseen aloitteeseen joka tuli viime syksynä
Jyväskylästä ja jonka seurauksena vietimme
mitali-iltaa Alvar Aalto-museon viehättävissä
suojissa. Jäsenkuntamme tulee maamme eri
puolilta, jokaisen tulee päästä osalliseksi Kil
lan toiminnasta tai - niin halutessaan - osal
listumaan aktiivisesti toimintaamme.

VUOSIMITALIKILPAILU 1991

Mitalitaiteen Kilta r.y:n järjestyksessä 2 7. vuo
simitalikilpailu järjestettiin tänä vuonna yleise
nä kilpailuna. Saapuneet 47 ehdotusta täytti
vät kilpailuohjelman vaatimukset ja olivat kaik
ki halkaisijaltaan 30 cm. Ensimmäistä kertaa
kilpailu pidettiin lyödyn mitalin kilpailuna ja mi
tali tullaan myös toteuttamaan lyötynä. Valmis
vuosimitali on pronssinen ja halkaisijaltaan 85
mm. Kilpailun palkintolautakuntana toimi Kil
lan hallitus, joka oli nimennyt keskuudestaan
neljän hengen työvaliokunnan, jonka jäseninä
olivat Suomen Kuvanveistäjäliiton nimeämät
juryn jäsenet, kuvanveistäjä Toivo Jaatinen,
Kauko Räsänen, asiantuntijoina sekä hallituk
sen jäsenet Mauno Honkanen ja likka Voion
maa, joka toimi kilpailun sihteerinä.
Oheisena julkaisemme A- ja 8-luokan ehdo
tukset kuvineen ja lausuntoineen. Toivomme,
että lausunnoista on hyötyä ja iloa sekä ehdo
tusten tekijöille että uusille yrittäjille. Palkinto
lautakunnan päätöksen mukaisesti A-luokkaan
sijoitettiin 9 ehdotusta ja 8-luokkaan 8 ehdo
tusta. C-luokassa oli siis 30 ehdotusta. Kuten
ennenkin, olemme pyytäneet kilpailussa pal
kittuja kertomaan ehdotuksistaan ja niiden
taustoista lehdessämme. Palkintolautakunnan
näkemyksen mukaan kilpailun taso täyttää hy
vin kilpailuun asetetut toiveet.
Kilpailun tulos julkistettiin 17.4.1991 Mitali
taiteen Kilta r.y:n vuosikokouksessa, jonka
isäntänä oli Killan kannattajajäsen Suomen Ra
hapaja. Kaikki ehdotukset asetettiin näytteille
vuosikokouksessamme, minkä jälkeen ne ovat
nähtävissä Killan toimistossa sen aukioloaikoi
na. Kilta on yleensä asettanut ehdotukset
näytteille jonkin pankin konttorin tiloihin. T äl
lä kertaa ehdotusten vaatima esittelytila on 35
juoksumetriä !
Vuosimitalikilpailun voitti palkintolautakun
nan yksimielisen päätöksen mukaisesti helsin
kiläinen kuvanveistäjä Pertti Kukkonen ehdo
tuksellaan numero 6 'Elena ja Nicolae', toisen
palkinnon sai niin ikään Pertti Kukkonen ehdo-

tuksellaan numero 5 'Suojaava maailma' ja kol
mannen palkinnon sai turkulainen kuvanveis
täjä Maarit Nissilä ehdotuksellaan numero 2
'Onnea - iloa'. Palkintolautakunta päätti lisäk
si lunastaa santtiolaisen kuvanveistäjä Reijo
Paavilaisen ehdotuksen numero 24 'Mexico' ja
Raimo Heinon ehdotuksen 32 'Hahmo'.
Palkintojen suuruus on kilpailuohjelman mu
kainen: 1 palkinto 13.000 mk, 11 palkinto 11.000
mk ja 111 palkinto 9.000 mk. Lunastukset oli
vat kumpikin å 6.000 mk. Palkintosummat
ovat verovapaita.
Killan hallitus päätti yksimielisesti toteuttaa
vuoden 1991 vuosimitalina Pertti Kukkosen eh
dotuksen "Elena ja Nicolae'. Mitalin lyöjä sel
viää myöhemmin kun asiasta on päätetty tar
jousten perusteella. Vuosimitali lähetetään jo
kaiselle jäsenmaksunsa maksavalle jäsenelle
myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
Koska vuosimitali on lyöty ja vain yksi mita
li on päätetty toteuttaa Killan hallitus on päät
tänyt, että jokainen jäsen saa lisäksi Anne Vai-.
kosen 'Taidetta molemmat puolet' -mitalikirjan
ja Matti Malmbergin kirjoittaman ja Tuukka Tal
vion kuvittaman mitalikirjasen Sylloge Nomis
matum Academicorum, joka käsittelee Helsinc
gin yliopistoon liittyviä henkilömitaleita.

A-LUOKKA
A-luokan ehdotuksista annettiin seuraavat lau
sunnot:
2 'Onnea - iloa'. Voimakas persoonallinen
ote. Sommittelussa pientä hapuilua.
5 'Suojaava taivas'. Selkeä persoonallinen ja
yksinkertainen ote. Lopputulos jää hiukan
ohueksi.
6 'Elena ja Nicolae'. Sommittelu ansiokasta.
Teksti, joskin osoitteleva, täydentää koko
naisuutta. Raikas veistoksellinen ote. Plas
tinen oivallus onnistunut.
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21 'Talvi'. Vähäeleinen, plastista herkkyyttä.
Osittain kaavamainen, kuviollisesti vaati
maton.

8 'Pimennys'. Takasivun sommittelu tasapai
noinen ja eheäkin. Sivujen muotokielet ris
tiriidassa toistensa kanssa.

23 ' Skenaario'. Kokonaisuutena hallittu ja val
mis, puolet yhtenevät. Muovailu hieman
maneerimainen. Kolmiopuoli sommittelul
taan liian pysähtynyt.

16 ' Nostalgia'. Huolellisesti muovailtu ja tasa
painoinen, figuurisivultaan staattinen. Tuk
kisivu ilmeetön.
20 'Maakunnan keisari'. Sommittelu huolitel
tu ja rauhallinen. Toisen puolen sinänsä
selkeässä sommittelussa epäjohdonmu
kaisuutta. Figuuripuolessa plastista epä
varmuutta.

24 'Mexico'. Huolella tehty tasapainoinen ja
mielenkiintoinen ehdotus. Veistoksellisesti
ryhdikäs. Esikuvat liian dominoivat.
32 ' Hahmo'. Tasapainoinen, hauska ja huolella
tehty muttei kovin omintakeinen ratkaisu.
Koristeellinen kuviointi plastisena rasittee
na.

34 ' Linnunradan nielijä'. Huolella tehty ehdo
tus. Jää sommittelultaan ja muodoltaan
löysähköksi.
44 ' Runoilija ja muusa'. Ehdotuksessa on näp
pärä tekniikka, mutta puoliskot ovat tyy
lillisesti hajanaiset.

33 ' Huuto'. Selkeä, koristeellinen tekotapa.
Detaljien käytössä sekavuutta. Kasvopuoli
jäsennelty, tekstipuolessa keskeneräisyyt
tä. Räväkkä ehdotus.

45 ' Vedän henkeä sykkii sykkii palaan alkuun'.
Etu- ja takasivlm sommittelut sopivat toi
siinsa. Reipas luonnosmainen kosketus.
Lopputulos ei ole selkiintynyt.

4 1 'Kevät'. Rohkeasti muotoiltu mutta puol
ten sommittelu kooltaan epäsuhteessa.

8-LUOKKA
B-luokan ehdotuksista annettiin seuraavat lau
sunnot:

On valitettavaa, että näin monesta hyvästä
ehdotuksesta vain yksi voidaan toteuttaa.
Summittaisten laskelmien mukaan ylimääräi
sen lyödyn mitalin toteutuminen vaatisi yli sa
dan kappaleen tilauksen, jotta mitalin kappa
lehinta pysyisi 200-250 markan haarukassa.
Näissä laskelmissa ei ole otettu huomioon tai
teilijalle tulevaa korvausta toteutuksesta.

3 ' Enne'. Huolella tehty ehdotus, sommitte
lultaan monikuvioinen. Kokonaisvaikutel
massa toistoa.
4 'Aika rientää, lapsenlapset kasvavat'. Eh
dotus on lämpimästi muovailtu. Veistok
sellisessa tyylittelyssä levottomuutta.
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Pertti Kukkonen

VOITTAJAN MIETTEITÄ
Killan vuosimitalin luonnokset tehtiin ensim
mäistä kertaa isompaan kokoon, mikä tuntui
sopivan minulle. Vähäsen teetti hommaa se,
että se oli päästävä. Isompaan kokoon tekemi
nen ei ollut niin näpertämistä kuin pieneen ko
koon tekeminen vaikka tämä oli ensimmäinen
tähän kokoon tehty luonnokseni koska mitali
ni ovat olleet valettuja. ' Suojaavan taivaan'
molemman puolen idea syntyi aivan yht'äkkiä
autolla ajaessa ja huomattavasti helpommin
kuin Elenan ja Nicolaen. Onhan lapsi- ja per
heaihe huomattavan henkilökohtainen. Tuntui
siltä että kuvat putosivat suoraan eteeni. Ele
na ja Nicolae oli ajatustyöskentelyn tulos. Olin
miettinyt ajankohtaista ideaa pitkään ja käytä
väpuolen valmistuttua toinen puoli tuli erään
laisena työvoittona. Kaikki ratkesi siinä vai
heessa kun huomasin yhdistää reiän puolisko
jen välillä. Halusin nimenomaan tehdä ajankoh
taisen mitalin. Koska halusin osallistua kilpai
luun aloin metsästää ideaa. En usko että mi
talin toteutus tuottaa ongelmia paitsi reiän
osalta ehkä. Toivon, ettei loppuvaikutelma ole
kuollut ja että voisin eri patinavaihtoehtoja ko
keilemalla saada hyvän lopputuloksen. Oleel
linen seikka on että mitaliin saa sammoisen

paksun, vahvan tunnun. En usko että mitalin
halkaisijalla on mitään merkitystä.
Molemmat sijoittuneet mitalini ovat erilaisia
ja pidän toisesta aiheen puolesta enemmän
kuin ensimmäisestä. Toinen on omakohtainen
ja siten mallit ovat erilaisia myös siinä että en
simmäisessä on selkeä tarina, kertomus ja toi
nen taas on eräässä mielessä abstraktimpi
vaikka se on figuratiivinen ja se on siten puh
taampi. Pidän sitä ehkä taiteellisempana.
Mitalin idea lähti ensisijaisesti henkilöiden
elämäntilanteesta ja kohtalosta joten tekohet
kellä en ajatellut sitä yleisemmin. Käytävän pa
kohomma liittyy juuri Ceaucescuihin. Mutta
yhden henkilön kautta voidaan symboloida
yleisiäkin tapahtumia. T ämän tapaista tapah
tumaahan on ympäri maailmaa jatkuvasti. On
melkein parempi että teksti on osoittava. Toi
saalta vaikka mitali osoittaa henkilöihin se on
tapahtumamitali. Mitalia voi verrata ehkä Sven
Tuuvaan tai johonkin toiseen murhattuun val
tiomieheen joiden kautta näemme laajempia
yhteyksiä. Lisäksi mitali voi säilyttää ajankoh
tasuutensa juuri siksi, että kyseessä oli valti
on päämiehen kohtalo.

Maarit Nissilä

ON NEA - ILOA (111
Ihmissuhteet, tunteet, lähellä olevat arkisetkin
asiat ovat minulle tärkeitä. Olla niissä läsnä, et
siä iloa, vakavuutta ja varauksettomuutta. T ä
hän pyrin myös veistoksissani: lujalle muodol
le, pelkistetysti, en pelkästään itseäni peilatak
seni, vaan löytääkseni yhteyden katsojaan.
T ältä pohjalta lähdin työstämään ehdotusta
Suomen Mitalitaiteen Killan vuosimitalikilpai
luun. Äitiyslomalla olo antoi tuoreen näkökul
man aiheeseen, joka kiinteästi liittyy muuhun
tuotantooni. Käytännöllisistä syistä pienimuo
toinen mitalityöskentely soveltui hyvin sen het
kiseen elämän rytmiin. Mutta ennen kaikkea
mitali tuntui oikealta ilmaisumuodolta ajatuk
selle naisen kahdesta 'maailmasta' vaimona ja
äitinä.
Kaksipuolisena mitali korostaa kahden eril
lisen ihmissuhteen, miehen ja naisen ja lapsen,
suojattua yksityisyyttä, ja kuitenkin molem-
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pien puolien yhteys on selvä. Pienessä koos
sa tiivistetty aiheen intiimisyys ja intensiivi
syys. Äidin rinnoilla lepäävä lapsi jää äidin kä
sivarsien kolmioon, turvaan. Toisen puolen sy
leily maastoutuu reunojen kohoavaan suojaan.
Paitsi aihesommitteluna on mitalin 'pinnan
muodostuksessa' pyritty huomioimaan sen si
vuprofiili ja mitalin asento vapaasti tasolla. Lo
pullinen materiaali, oikea koko, viimeistely ja
patina luonnoksesta tietysti puuttuvat, mutta
niitä samoin kuin muita sisällöllisä, veistoksel
lisia ja teknisiä osatekijöitä taiteilija sommitte
lee keskenään läpi monien työvaiheiden löy
tääkseen tärkeän ilmaisun alkuperäiselle ide
alleen.
Vaikka mitalin aihe on henkilökohtainen, on
se samalla yhteinen monille ihmisille. 'Onnea
- iloa' on paitsi tunnustus myös toivotus: Näin
olen kokenut, samaa toivon muille.
9

Reijo Paavilainen

MEXICO
Vuonna 1989 tein matkan Meksikoon.
Matkan tarkoituksena oli etsiä mennyttä ai
kaa ja kulttuuria. Astuin ajan taakse silmät,
korvat ja vähän suukin auki.
"Mexico" mitali on tämän matkan tunnot,
näyt ja maut, joissa yhdistyvät mayojen, ats
teekkien ja tolteekkien ym. kulttuuri omiin mie
likuviin tuosta ajasta ja paikasta joka rakensi
eräät historien kauneimmat ja vaikuttavimmat
teokset.
Kahden erihenkisen kulttuurin kohdatessa
niistä suuri osa tuhoutui. Se herätti ajatukset
ihmismielen muuttumattomuudesta, ovatko

ajatuspolkumme vieläkin niin kapeat, että niille
ei mahdu useampaa kulkijaa ?
P yrimmekö edelleen sysäämään sivuun po
lultamme erilaiseen asuun pukeutuneet ideo
logiat, kulttuurit ja sivilisatiot ?
Tarvitsemmeko päähämme enemmän uni
versaaleja teitä ja polkuja, joissa olisi useam
pia kaistoja helpottamassa omaa suvaitsevai
suuttamme ?
Matkalla ajan siiven hipaisu kosketti ja las
keutui, tunsin löytäneeni mayat, atsteekit ja
tolteekit ja he minut: menneen ajan katse pu
huu minulle edelleen.

Armas Lähteenkorva

MITALI VAATII SELITYKSEN

Katselin kerran televisiosta selostusta Kreikan
taiteesta. Siinä mainittiin, että naamio näytte
lijällä vaikutti sen, ettei sanoma ollut liian hen
kilökohtainen, vaan sai yleispätevää kantavuut
ta. Mieleeni tuli ortodoksinen resitatiivinen tyy
li. - Entä mitali, sen monumentaalisuus. Joh
tuuko se sanoman arvosta ja selkeydestä.
Ellei mitalia selitetä, se voi jäädä katsojalle
arvoitukseksi. Otan esimerkiksi Airo-mitalin:
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Tunnuspuolen suunnittelussa lähdin sisareni
Mirjamin runosta 'Hiekka ja Meri' (Jer. 5:12)
'Olen pannut hiekan rajaksi merta vastaa'. Lok
ki: Päämajan peitenimi. - Heinolan sillat.
(Lyöttäjä Heinolan res.upseerikerho). - Ellei
mitalia selosteta se voi jäädä vain kenraalin ke
sämaisemaksi. Ja kuitenkin sanoma on: Uhka,
puolustus ja kotiseutu. - Selostus näyttelyis
sä voi olla yhteisselostus tai mitalikohtainen.

KILLAN TOIMINTAA
KILLAN VAALIKO KO US JA
2 5-V UO TISJ U H LA
Killan vaalikokous ja 25-vuotisjuhla pidettiin
lauantaina 24.11.1990 Suomalaisella Klubilla
Helsingissä. Juhlissa oli läsnä lähes 70 Killan
jäsentä ja seuralaista. Vaalikokouksen puheen
johtajana toimi lehdistöneuvos Mikko Pohtola.
Kokouksessa hyväksyttiin Killan talousarvio ja
toimintasuunnitelma vuodelle 1991 ja vahvis
tettiin jäsenmaksut entisen suuruisiksi: kannat
tajajäsenet 2000 mk, jäsenet 420 mk ja tai
teilijajäsenet 42 rnk. Killan puheenjohtajaksi
vuodeksi 1991 valittiin edelleen varatuomari
Aimo Viitala kiitosten kera. Killan hallitukseen
valittiin myös uudelleen taiteilija Mauno Hon
kanen ja yleissihteeri likka Voionmaa vuosiksi
1991-93.
25-vuotisjuhlamme ohjelma oli arvokas. Kil
lan edellinen puheenjohtaja, k iinteistöneuvos
Arvo Aho esitelmöi aiheesta 'Mitalin lopullinen
ratkaisu', mikä on julkaistu lehtemme tässä nu
merossa. Killan ansiomitaleita annettiin seu
raaville henkilöille:
Dl Heikki Hongisto sai ansiomitalin pitkästä
työstään Killan tarkoitusperien toteuttamisek
si. Hongisto on vienyt mm. mitalinäyttelyn
U SA:han ja toimi aktiivisesti FIDEMin XXII
kongressin toteuttamiseksi.
Tri Lars 0. Lagerqvist, Kungliga Myntkabinet
tin johtaja ja FID EMin presidentti, sai ansiomi
talin Killan ansioituneimpana ulkomaisena jä
senenä. Lagerqvist on voinut myötävaikuttaa
oleellisesti siihen, että Mitalitaiteen Kilta on ol
lut kaksi kertaa F ID EM-kongressin isäntänä.

Mitalitaiteilija Seija Rustholkarhun ansiomi
talin perusteena on ansiokas työ etenkin va
paiden valettujen mitalien tekijänä ja hänen ah
kera osallistuminen Killan näyttelytoimintaan.
Neljäs ansiomitali annettiin kuvanveistäjä Ni
na Ternolle hänen taiteilijan työstään lyötyjen
ja valettujen mitalien tekijänä. Temon mitalituo
tanto ei ole laaja mutta se on tunnettu.
Vuosimitalin muusta ohjelmasta vastasivat
paistin jälkeen Kruunuhaan yläasteen nuoret
huippuviulistit upeilla viulusooloillaan sekä
nuori korkeatasoinen taikuri, joka osoitti pys
tyvänsä mm. mitalin hävittämiseen.

KIIN AN MI TALINÄY T TELYIDEN
PÄÄTÖS
19.2.1991 pidettiin Suomalaisella klubilla tilai
suus, johon oli kutsuttu kulttuuriministeri An
na-Liisa Kasurinen, ylijohtaja Irmeli Niemi, Kii
nan suurlähettiläs ja kulttuuriattasea herra Shi
Jingli sekä Suomi-Kiina-seuran pääsihteeri Veli
Rosenberg. T ilaisuudessa kaikille näille Kiina
projektin kannalta keskeisille henk ilöille luovu
tettiin Mauno Honkasen muovailema näytte
lymitali. T ilaisuudessa todettiin mm. että se
kä Pekingin että Harbinin näyttelyt olivat jär
jestelyiltään varsin onnistuneet. T ilaisuudessa
keskusteltiin myös laajemmin maittemme kult
tuurivaihdon ja er ityisesti erilaisten taiden�yt
telyiden tärkeydestä. Mm. Har binin seudulta
voidaan tarjota näyttävää kansantaidetta, tyy
lisuunnissa on vaihtelua kiinalaiseen naivismiin
saakka. Taiteilijavaihdon saralla on myös pal
jon työtä. Kiinnostus maamme taiteita kohtaan
on varsin suuri.
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Arvo Aho

MITALIN LOPULLINEN RATKAISU
Kansainvälisen M italiliiton ( F I D E M ) H elsingin
yleiskokoukseen teetetyssä elokuvassa "Käm
m enen kokoinen avaruus" kysyttii n eräiltä tai
tei l ijoi lta: " M ikä on m ital i ? ". Toivo Jaatin en
väitti m italin olevan taideteos sinänsä. Raimo
H eino muisteli jonkun joskus sanoneen, että
mital i on se, minkä taite ilija m ita l iksi tekee. Ni
na Ternoll e mital i oli suuri työ pi enoiskoossa,
Pirkko Viitasalolle puolestaan käm m en en ko
koinen ava ruus.
Häm mästyttävin ja samalla haastavin oli jo
pitkälti toistasataa mitalia tehneen Kauko Rä
säsen huokaus: "Jaa-a, kun sen nyt vihdoin 
kin joku ratkaisisi, m ikä se mitali on ! ". Kun mi
nua sitten pyydettiin pitämään juhlaesitelmä
Suomen Mitalitaiteen Killan 2 5-vuotisjuhlassa,
oiva lsin heti että m italin lopullisen ratkaisun
esittäminen olisi sekä Killan kunnioitettavan
iän että juhlassa vierailevan F I D EM:in kunnioi
tettavan presidentin a rvon muka ista. Tiesin
kyllä, että ottamani tehtävä on vai kea, kenties
mahdotonkin, m utta minua kannusti siihen
maailmankuulun yhteiskuntatietei lijän Max
Weberin h avainto: " M ahdollinen ei toteutuisi
maa ilmassa koskaan, jollei yhä uud estaan yri
tettäisi mahdotonta".

A lussa mainitsemieni taiteilijoiden määrite l
mät m italista ovat sinänsä varsin osuvia. Mi
ta l i on ta id eteos s inänsä, kuten esimerkiksi
Kaarina Ta rkan " M uinainen optimisti". Raimo
H einon liian laveana pitämän määritelmän mu
ka isia teoksia näkee aina myös FIDEM:in n äyt
telyissä, tosin usein erillisiin vitriineihin sijoi
tettu na. N ina Terno tuskin tarkoitti suurella
työllä pienoiskoossa juuri tätä, mutta katsokaa
m iten ta itavasti H e ikki Varja on mahduttanut
Tam pereen tuomiokirkon interiöörin m italin
pyöreyteen. Pirkko Viitasalon kämmenen ko
ko inen avaruus on a ivan sananmuka isesti to
teutunut Bryan Wattkinsin mitalissa " G en e 
sis", jossa kaaoksesta j ärjestyvä kosmos to
d ella saadaan mahtumaan käm m e n e e n . Mut
ta kaikki nämä, sinänsä oikeutetut määritelmät
jäävät vajaiksi, sillä niistä puuttuu eräs hyvin
ratkaiseva seikka. Ja siksi yhä kaikuu Räsäsen
h a astava vetoomus: "J aa-a, kun s en nyt vih
doinkin joku ratka isisi, m i kä se m ita li on".
Omassa ajatuksen kehittelyssä tunnusta n
olevani velkaa am erikkalaiselle Joseph V. Nob
l e l l e, jonka esitelmät ovat avan n eet minul l e
erään uuden ulottuvuud en mitaleihin, nim ittäin
ajan. Olin kyllä itse jo aiemmin löytänyt usei-

Ka arina Ta rkka: Muin ainen optimisti
12

Heikki Varja: Tampereen seurakunnat
takin aineettomia sivuja mitaleista. Noblelle ai
ka on hyvin ratkaiseva tekijä. Miten ? Maalauk
sessa on kaksi ulottuvuutta: leveys ja korkeus.
Veistoksessa on leveyden ja Korkeuden lisäksi
vielä syvyys. Mitalissa on näiden kolmen ulot
tuvuuden lisäksi vielä aika, joka konkretisoituu
siinä että mitali on käännettävä, jotta sen voi
si kokonaisuudessaan nähdä. Toisin sanoen,
mitalia ei voida nähdä yhdellä kerralla koko
naan, ja - mikä tärkeintä - sitä ei edes saa
nähdä yhdellä silmäyksellä kokonaan. Noble jo
pa kieltäytyy näyttämästä diakuvina mitalin eri
sivuja yhtaikaa.

osapuilleen saman ajan kuin etusivuun tutus
tuminen ja mitalin kääntäminen ottaa. Mitali ai
van kuin liikkuu ajassa, se syntyy ajan rahtu
sessa.
Aikaero voi olla jopa vuosia, kuten Leonda
Finken mitalissa "T he Prodigal Son". Tutussa
Raamatun kertomuksessa perheen nuorin poi
ka haluaa perintöosansa heti, puhtaana kä
teen. Sen saatuaan hän uhmakkaasti rientää
vieraille maille jättäen vanhempansa surun ja
kaipauksen valtaan. Koska tuolloin ei vielä ol
lut kasinotaloutta, tätä nopeiden voittojen ja
yhtä nopeiden tappioiden aikaa, tuhlaajapojalta
meni eräitä vuosia ennen kuin rahat oli hum
mattu loppuun. Sikopaimenessa pojalle vih
doinkin tuli "suru puseroon" ja hän palasi ta
kaisin isänsä kotiin. Hänet otettiin rakkaasti
vastaan, ja pionit, nuo vanhempain kunnioituk
sen symbolit, puhkesivat kukkaan. Mitalin
kääntäminen ei tässä tapauksessa vie kuin
muutamia sekunteja, .mutta sen kertoma ta
paus monia vuosia.
Edellä olen noudattanut Noblen ajatuskulku
ja, nyt jatkan omia polkujani. Ajattelen näet,
että vaikka aika onkin kosmoksemme neljäs
ulottuvuus - tieteessähän puhutaankin aika
avaruudesta - se ei välttämättä sellaisenaan
esiinny hyvissäkään mitaleissa, paitsi tieten
kin eri puolten katsomisen eriaikasuutena. Ai
kamitoissa ilmaistava aika, muutama sekunti,
vuorokausi, vuosi, korvautuu jollakin muulla,
henkisellä ulottuvuudella. Otetaan äskeiset
kaksi mitalia uudelleen esille ja katsellaan nii
tä nyt tästä uudesta näkökulmasta.

Bryan Wattkins: Genesis
Katsotaanpa nyt, miten mitalit tuossa aikau
lottuvuudessa elävät. Mitalin eri puolten aikae
ro voi ääritapauksessa olla vain muutamia se
kunteja, kuten Richard Me Dermott Millerin mi
talissa " Escape - Capture". Siinä kuvataan
hyvin inhimillinen tilanne, nuori neito pakene
massa nuorta miestä ja kohta kuitenkin joutu
massa kiinniotetuksi. Voidaan olettaa, että mi
talin kuvaama tapahtuma todellisuudessa vie

" Pako - Kiinniotto" -mitali panee meidät
kysymään pakeneeko siinä itseasiassa kukaan
ketään tai kuka siinä oikeastaan ottaa kiinni ja
kenet. Ettei vain toteutuisi suomalaisen sanan
laskun ajatus: "Vie sinä, minä vikisen, ole vie
vinäs väkisten". Mikä sitten on "Tuhlaajapo
jan" henkinen ulottuvuus. Näin lähellä isänpäi
vää sopinee uskoa Hanon� de Balzacin ajatel
maa äidistä isään siirtäen, että "isän sydän on
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Richard Me Dermott Mill er: Escape - Capture

Leonda Finke: The Prodigal Son

Raimo H eino: Raimo H eino, sculptor

Toivo Jaatinen: Vilho Askola
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Kauko Räsänen: Oulun suomalainen klubi
syöveri, jonka pohjalla on ante eksia nto". Joka
ta pauks essa näin syntyy m itali: lähtö ja uhma
- m italin kääntö - paluu ja sovinto. M ita l in
molempi en puolten yhtaikainen näkem inen
tappaisi m italin; siksi tarvitaan tuo kääntämi
sen vaatima aikalisä.
M italin syntymiseksi tarvittava "aikaero" voi
olla muunkinlainen. Otetaan eräitä esimerkke
jä: kuvanveistäjä ja hänen u nelmansa, taite ili
ja ja hänen teoksensa, m iesjoukko ja sen rak
kain harrastus. Ratkaisevaa jokaisessa ta pauk
sessa on s e, että kaikkea ei voi nähdä yhd ellä
kerralla, etusivu ei vielä kerro ta kas ivun sisäl
töä. Teos on käännettävä ainakin kerra n. Tie
tenkin, jos jonkun monipuolisuus ei m itenkään
mahdu kahdel l e sivulle, niin otetta koon käyt
töön kahde n monikertoja, kuten Kauko Räsä
nen on tehnyt esimerkiksi Leonardo da Vincin
kohdalla.

tämän ta ideh istorial l is esti m erkittävän määri
telmän paperille vangituksi; paperi puolestaan
oli 80 gramman Montana on the rocks ja kool
taan A4.
Tieteessäkin teoria on oikea vasta, jos s e
kestää koetukset. Koitetaan siis koetella. Täs
sä on lvanka Minchevan teos " N ewcom er".
Siinä on jännittävän , n äköinen ti lanne, outo
olento, m istä hän tulee, m itä hän a i koo. Taka 
s ivu varmaan antaa selvyyde n asiaa; käänne
tään siis s e näkyviin. Siellä e i ol ekaan m itään.
M e itä on petetty. Tämä ei olekaan m ital i vaan
plaketti.
Otetaan toinen jänn ittävä teos, Erkki Kan
noston "Viesti herra Gordion ill e". I l m e isesti
tärkeä viesti, koska on näin hyvin sidottu. Mi
tähän tämän avaamisesta on palkkioksi l uvat
tu tai mikä mahtaa olla viestin sisältö ? Ehkä
takasivu kertoo, käännetään näkösälle. Eikös

lvanka Mincheva : N ewcomer
Edellä olleen todistelun jälkeen olen nyt va l 
mis kertomaan m italin lopullisen ratkaisun. M l 
TALI ON S U U N N ILLEEN KÄ M M ENEEN M A H 
TUVA, LITTEÄ TAI AI NAKI N LITTEÄ HKÖ, VÄ
H I N TÄÄN KAKS I P UOLI N EN, AIKA-AVA R U U
D ELLI N E N TAI D ETEOS, JONKA MATERIAA
LISTA HAH MOA E N E M PÄÄ KUIN H ENKI STÄ
SI SÄLTÖÄKÄÄN E l VOI DA Y H D ELLÄ KAT
SAN NOLLA NÄHDÄ EIKÄ KÄSITTÄÄ. Päivä oli
2 3. m arraskuuta 1 990 ja kello 1 5. 2 0 kun sain

mitä, entistä sykkyräisempi solmu vain. Ideal
taan sykähdyttävä teos, mutta ei m ital i vaan
pienoisveistos. Pienoisveistos on myös tämä
Kai n Ta pperin Aura-yhtiöiden 70-vuotismuis
toesine. Siinäkin on oivallinen ajatus, mutta
kääntelipä sitä miten päin tahansa, niin m itään
uutta ajatusta tuosta maanvilj elyskalusta e i
paljastu.
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Erkki Kannosta: Viesti h erra Gordionille
Haluan tällä kohdalla huomauttaa, että vaik
ken pidäkkään edellä esittämiäni teoksia mita
leina, niin niiden taiteellista arvoa en m itenkään
vähe ksy. Tässä näet ei ole ollenkaan kysymys
taiteellisesta laad usta vaan teoksen luontees
ta. E i kenk ienkään a rvoa vaatekappaleena vä
hennä se, että ne eivät ole hansikka at. Kuiten
kin voisi kysyä, m i ksi niin moni hyvä plaketti
jää plaketiksi eikä täydenny m italiksi. Osasel
vitys voi n e e olla Pirkko Viitasalon h avainto
"Taidetta molemmat puolet" -kirjassa: " M ita
lissa on kaksi puolta. Ensimmäinen puoli on hy
vin h elppo tehdä. Toinen puoli taas on tavat
toman vaikea". Tähän kirjan te kijä Anne Va l 
konen puolestaan l isää, että m italin toisellekin
puolelle on esitettävä pa ras mahdollinen rat
kaisu, "sillä juuri kääntöpuoli tekee m ital eista
m uista taid elajeista poikkeavan".

John Cook: U SA:n d e legaation m ita l i
1 983

n en ja muukin rasitus niistä on niin eri maiden
d elegaatei l l e kuin järjestäjämaallekin. Minus
ta FIDEM:in tulisi ottaa tiukka ote asiaan ja ker
takaikkiaan rajata epämitalit näyttelyistään. El
lei FIDEM eli siis FEDERATION INTERNATIO
NALE de la M EDAI LLE näin tee, sen pitäisi ai
n a kin rehellisyyden vuoksi muuttaa nim ensä.
Tällöin FEDERATION I NTERNATIONALE d e la
M E DAILLE, d e l a PLAQUETTE et d e l a S C U L
TURE M I N IATURE eli siis F I D E M S olisi aivan
paikallaan.

Kain Ta pper: Aura-yhtiöt 70 v.
Palaan vielä plaketteihin ja pienoisveistoksiin
FIDEM:in n äyttelyiden kannalta, koska näissä
mitalinäytte lyissä yhä enenevässä määrin on
n i m enomaa n plaketteja ja pienoisveistoksia.
Kokemuksestani tiedän näiden näyttelyiden
paisuneen niin ylivoimaisen suuriksi, että enää
va in harva jos kukaan ennättää ta i jaksaa nii
hin huolelli se sti syventyä. Ja mikä taloudelli16

Amerikkalainen John Cook piti Firenzessä
esite lmän, jossa hän sanoi hyvässä m italissa
aina olevan amuletinomaisuutta; jota kin sala
peräistä, yli aineen m e n evää. Saman voisi il
ma ista näinkin: hyvä mitali on aina enemmän
kuin sivujensa, aineensa ja toteutuksensa
summa. Tätä samaa olen minäkin pohjimmil
tani yrittänyt julkituoda . S iksi tiedän, että vie
lä tämän "mitalin lopullisen ratkaisun" jälkeen
kin vakaasti päte e Robert Frostin toteamus:
We dance round in the ring and suppose,
But the S ecret sits in the middle and knows.

VALETTUJA MITALEITA
ARVO AHO-MITALI

Kuvanveistäjä Ka u ko Räsänen m uova i l i K i l l a n
vuosien 1 9 8 5-86 puheenjohtajasta kiinteistö
johtaja Arvo Ahosta m italin. M itali, joka voi
daan nyt l i ittää K i l l a n teettämien mitalien sar
jaan, l uovutettiin Ahoile K i l l a n va alikokouksen
yhteydessä 24.1 1 . 90.
Aho-m ita lin takasivun tarina l i ittyy Ahon si
viilityöhön Helsingin seurakuntayhtymän kiin
teistöjohtajana. Ahon johdolla rakennettiin yh
tymän alueella kym me n i ä kirkkoja .
Arvo Aho on jäsen, jonka rake n n ustyö K i l 
lan p i i rissä jatkuu. O l e m m e mon asti k u u l leet
hänen ansiokka ita yleisöesite l m i ä ä n ja l u ke
neet hänen art i kkeleitaan m ital ita iteen a l a lta.
Ahon m ital itietä mys ja paneut u m i nen kulloin-

k i n käsillä olevaan a i heeseen o n varsin syvä l 
l istä . Aho on pitä nyt m ita l iesite! miään e r i puo
lilla Suomea, lokakuussa 1 990 Alvar Aalto-mu
seossa J yväskylässä, tilaisu udessa, jonka si
kälä iset jäsenemme ol ivat järjestä neet. Viime
h e l m ikuussa Aho esitte l i Suomal aisen klubin
kirjallisuusill assa Anne Va l kosen kirjoittam a n
teoksen 'Ta idetta molemmat puolet'. Ahon m i 
taleita käsittelevä d i a ko koelrn a on laaja ja kor
keatasoinen.
Aho-mitalin on val anut Jarmo Saarekas ja si
tä on va lettu 35 kpl. M italin voi tilata yleissih
teeriltä: jäsenhinta on 800 mk ja u l kopuolishin
ta 900 m k .

KI INA-NÄYTTELYN MI TALI
M a u n o Honkanen m uova i l i Kiina-proje kti m m e
a i k a n a ja viime iste l i m atkamme j ä l keen ta pah
t u m a m italin, joka kertoo ytimekkä ästi n äytte
lystäm me. M italin etusivulla on kuvattu osa
nen Kiinan m u u ria ja takasivu l l a kaksi henki
löä ( I V ja M H ) pyörittä m ässä isoa mita l i paket
tia ( 302 kg ) m u urin a u kosta K i i n a n ka nsan
nä htävä ksi. Mita l i n perusajatu kse na on saa
mamme käsitys, että näyttelymme oli lajissaan
ensimmäinen e urooppala inen saati sitten suo
malainen m italinäyttely Kii nassa. M ita lin taka
sivu l l a on kiina ksi teksti Beij ing ( Peking ) , m ut-

ta m ita l i n ajatus l i ittyy myös Pohjo is-K i i n a n
Harbinissa Pekingin jälkeen pidettyyn n äytte 
lyyn. Harbinin operaation toteutti paikan päällä
Leena Passi. S i is, kaiken takana on nainen !
Kiina-m italin ( h a l kaisija 92 m m ) on valanut
Toivo Jaatinen. Mita l i n ensim m ä i nen ka ppale
luovutettiin kulttuurim i n isteri Anna- Liisa Kasu
riselle 1 9. 2.1 9 9 1 Suomalaisella Klubilla pide
tyssä tilaisuudessa. Halukkaat voivat tilata mi
talia Killan yle issihteeri ltä jäsenh i ntaan 7 50
mk (kuva takakan nessa ) .

17

G U N N E L S I EVERS-M ITALI

Gunnel Sievers on biokemian dosentti ja SP R:n
veripalvelun osastonjohtaja. Mitalin takasivu
liittyy hänen toimintaansa biokemian tutkija
na: hän tutkii moninkertaisesti suurennettua
proteiiniketjua. Latinankielinen teksti 'Rerum
natura ab ea cognoscitur' on käännettynä
' Hän tutkii asioiden luonteen'. Todettakoon, et
tä GS on myös aktiivisesti Killan toiminnassa

mm. lehden ruotsinkielisten yhteenvetojen toi
mittajana ja muutenkin tarvittaessa taustavoi
mana ja apuna.
Mitalin on valanut Toivo Jaatinen ja mitalei
den valumäärä on 15. Mitalia voi tilata Raimo
Heinolta puh. 90-407 084 tai postitse Apol
lonkatu 13 E, 00100 Helsinki.

�

RAVI NTOLA PIKKU SATAMA
RESTAURANG LILLA HAMNEN

Pikku Satama on 90-pa i kkainen
seu rusteluravintola idyl lisessä
Wan hassa Satam assa Katajanoka l l a .
Tarfoamme asiakka i l l e hyvää ruoka a
sopivaan hintaan vi ihtyisässä ympä ristössä.
Tervetuloa
Avoinna

arkisin 1 0 . 3 0 - 24.00
1 2 . 00 - 24.00
La

osoite: Pi kku Sata m a katu 3
puh:
1 74 093
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Leena Ahtola-Moorhouse

AJ ATUKSI A MITALISTA

1. Jos joku sanoo minulle sanan mitali ja ky
syy mitä se tuo mieleeni, niin luettelisin ai
nakin seuraavaa: kuvanveistoa, pyöreä,
pronssi, sormenpäät, paino, sokea, sana ja
kuva, kunnia, palkinto, muotokuva, kaksipuo
lisuus, mitali- ja rahakammio, keräilijä, Pisa
nello, kreikkalainen raha, Gerda Qvist. Luet
telo jatkuisi tutuin nimin ja kattaisi myös mo
net Mitali-lehden tekijät ja tilaajat, joita en
tässä kuitenkaan ryhdy erikseen luettele
maan, sillä tällä kertaa mitali kiinnostaa ano
nyyminä, vaikkakin konkreettisena kokemuk
sena.

3. Mitalin alku ja kukoistusaika sattui ai
kakauteen, jolloin ihailtiin yksilöllisiä suorituk
sia, sankaritekoja, ihminen oli kiinnostunut it
sestään. Renesanssi synnytti mitalin siten
kuin sen tänään käsitämme. Sen ensimmäi
siä harjoittajia pidetään vieläkin mitalitaiteen
huippuniminä. Rinnakkaisesti voidaan muis
taa, että harva nykyajan kivenveistäjä on pys
tynyt ylittämään muinaisia kivenveistäjiä
Egyptissä, Perussa, Meksikossa, Kreikassa.
Kypsänä syntyminen ei ole harvinaista tai
teen lajille. Sen sijaan tavalliselta vaikuttaa pi
kainen rappio, kiinnostuksen kaikkoaminen,

Kreikkalainen tetradrakma n. 449-413 e.Kr.

2. Kuvanveiston erikoishaara, käteensopi
va kaksipuolinen, pyöreä ja litteä, useimmi
ten kohokuvioiseksi käsitelty metallinpala eli
mitali on historiansa myötä saanut paljon
vaihtelevaa auraa. Kreikkalainen raha plasti
sine muotoineen, reunustan koristemerkkei
neen, kirjaimin, numeroin on ollut yksi lähtö
kohta ja pitkän länsimaisen kulttuuriperimän
takaaja. Mitalilla ei kuitenkaan yleensä mak
seta laskuja, vaihdon väline se kuitenkin voi
olla.

kirkkaiden lähtökohtien hämärtyminen, peli
nappulaksi joutuminen. Näin on tapahtunut
usein mitalillekin.
4. Mitalin yleisimpiä tehtäviä on ollut sii
nä kuvatun henkilön, seuran, tapahtuman
juhlistaminen. Siitä on tullut myös palkinto,
joka on merkki voitosta, ainakin jonkinlaisesta
voitosta. Yhteiskunnallisen arvonannon saa
vuttamisesta, urheilu- tai kulttuurisuorituk
sesta, poliittisesta, tieteellisestä tai taiteelli19

Gerda Qvist: Gustaf Matsson
sesta voitosta, jonkin arvokkaaksi käsitetyn
asian ikuistamisesta. Sen takia siihen asso
sioituu heti jotain juhlavaa ja kunniakasta ja
hieman konservatiivista. Ikään kuin pronssi
tai ylipäänsä metalli heti kestävyytensä takia
tekisi aiheesta ikuisen ja perinteisen.
5. Jonkinlainen yhteisöllisyys kuuluu
olennaisesti mitaliin. Se yleensä tilataan jo
honkin tarkoitukseen parhaimmissa tapauk
sissa hyvältä kuvanveistäjältä. Siihen kuuluu
myös olennaisesti sanat, erisnimi, nimi, afo
rismi, elämänviisaus, joka on usein latinaa ja
liittyy kuva -aiheeseen. M italia on usein ver
rattu grafiikkaan. Yhtä hyvin voisi verrata ex
librikseen ja yhteisöllisyytensä ja juhlistavuu
tensa takia myös julkisiin m uistomerkkeihin,
miniatyyrikokoisiin muistomerkkeihin. Se on
kädestä käteen kulkeva muistomerkki, liikutel
tava kunnianosoitus kohteelleen ja parhaim
missa tapauksissa tekijälleen.
6. Sokea on yksi ensimmäisistä mieleen
tulleista sanoista ajatellessani mitalia. Sormen
päät oli myös assosiaatioiden joukossa. Tämä
johtuu siitä, että pidän mitalia erittäin taktilli
sena. Ensinnäkin sen paino on rnielyttävä, tun
tuva mutta ei liian raskas. Metallin pinta on vii
leä, jäntevä ja turvallinen. Sen molempia puo-

lia ja reunaakin on helppo lukea sormenpäillään
sokkona. Itse asiassa m italista saa usein voi
makkaamman aistimuksen koskettamalla kuin
katsomalla. Sen lämpötilakin m uuttuu ihmis
läheisesti. Parhaimmat mitalintekijät luottavat
kin sormenpäätestiin muotojen ja terävyysar
vojen ratkaisuissaan.
7. Keräilijän suosikkikohteita on m itali. Se
on pienikokoinen, ei kuitenkaan hauras ja sär
kyvä. Siihen sisältyy taiteellisia, kulttuurisia ja
yhteisöllisiä a rvoja. S itä valetaan tai lyötäte
tään vain rajallinen määrä. Keräilijä rikastut
taessaan kokoelmaansa voi myös rikastuttaa
tietojaan monelta alalta helposti ja melko vai
vattomasti. Mitalia suurennuslasilla tuijottava
keräilijä ja suurlahjoittaja Herman Frithiof An
tell Akseli Gallen-Kallelan maalaamassa muo
tokuvassa on mitalin keräilijän arkkityyppi. Sil
mälasit nenällään, suurennuslasi kädessään,
kotinutussaan kirjojen, sanomalehtien, rahojen
ja mitalien keskellä tämä keskittyy selvittä
mään jotain pientä nyanssia metallilevyn pin
nassa täysin uppoutuneena tehtäväänsä.
"Roope-setä", tutkija, aart13en vartija, salai
suuksien paljastaja, rakkauden ja kauneuden
kaipaaja löytyvät tästä henkilökuvasta, jossa
mitalilla on avainasema.

A. Gallen-Kallela: Herman Antell

H VITTRÄSK KESÄLLÄ 1991
Tulevan kesän mitalitaiteilijaksi Hvitträskiin on
valittu professori Terho Sakki. Sakin mitalinäyt
tely on päärakennuksen pesutuvassa kuten
aiemmatkin näyttelymme edellisinä kesinä.
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Näyttelyn avajaiset pidetään kesäkuun 6. päi
vänä yhdessä Suomen Kuvanveistoliiton ulkoil
manäyttelyn avajaisten kanssa. Hvitträskin ta
pahtumista tiedotetaan jäsenkirjeissä.

Bengt von Bonsdorff

FEL I X NYLUND SOM MEDALJKONSTNÄR
TAIDEH IST ORIA L L ISIA T UT K IMUKSIA KONST H IST ORISKA ST UDIER 12

R EFERAT
Medaljkonsten i Finland följde i början a\/
1990-talet de traditionelia mönstren från fö
regående århundrade med präglade myntlik
nande medaljer utförda tili minnet av bortgång
na märkesmän.
1 denna anda tilikom även minnesmedaljen
över Fredrik Cygnaeus tili vilken bildhuggaren
Felix Nylund (1878-1940) utförde porträttrelie
fen år 1907. Medaljen, som var den första Ny
lund medverkade i, präglades två år senare.
Med sina övriga fjorton medaljer blev Nylund
inte helier någon förnyare av medaljkonsten i
vårt land. Han var emeliertid road av medalj
konsten och fick beröm för sina fåtaliga verk.
Medaljerna hörde tili det Nylund sysslade med
melian de stora beställningsarbetena inte
minst i slutet av 1920-talet och början av
19 30-talet.
Som en skicklig reliefkonstnär med gedigen
utbildning i Konstföreningens ritskola i Åbo och
Kunstakademien i Köpenhamn visade Nylund
i sina tidigaste medaljer över Cygnaeus och
dubbelporträttet av Engel och Ehrenström att
han behärskade porträttkonsten på ett suve
ränt sätt.
Felix Nylunds klassiska formkänsla avslöja
des redan i Engel - Ehrenström-medaljen 1912
och sviten av medaljer som tilikom i mitten och
slutet av 1930-talet då de antika och nyklas
siska förebilderna blev allt starkare. lntresset
för den klassiska kansten hade hos Nylund
väckts redan under studietiden i Köpenhamn
med besök i T horvaldsens samlingar och Glyp
toteket. Av enskilda konstnärer som Nylund di
rekt efterbildade sina antikinspirerade reliefer
och medaljreverser kan nämnas den tyskdans
ke bildhuggaren H. E. Freund vars medaljer och
mynt från 18 30-talet fick utgöra Nylunds för
lagor.
1 medaljen över Eino Leino 1928 kom Nylund
närmare den stil Carl Milies odlat i sina ban
brytande medaljer i slutet av 1910-talet och som

Gerda Qvist, förnyaren av den finländska me
daljkonsten, tillämpade på 1920-talet. Samma
frihet som i Leino-medaljen hade Nylund inte
i t.ex. Ali Krogius och Fredrik Wilhelm Rosen
lews medaljer men· lyckades av dessa skapa
vackra helheter med både lyckade porträtt och
adverser. Vid samma tid tillkom också reliefen
av J. J. T ikkanen som tillhör Nylunds renaste
och finaste. Av denna präglades emeliertid in
gen medalj.

Bengt von Bonsdorff: Felix Nylund mitalitaitei
lijana, sarjassa Taidehistoriallisia Tutkimuksia
- Konsthistoriska Studier no. 12
Bengt von Bonsdorff on kirjoittanut artikkelin
kuvanveistäjä Felix Nylundin (1878-1940) mi
talitaiteesta. Nylund teki yhteensä 1 5 mitalia.
Se oli hänelle enemmän harrastus, mutta tai
tavana reliefitaiteilijana hänen mitalinsa muo
tokuvat ovat korkeatasoisia. Hän sai paljon vai
kutteita klassisesta taiteesta. Myös kuvanveis
täjien H. E. Freundin ja Carl Millesin työt olivat
esikuvina.
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SUOMEN ITSENÄ ISYY DEN LXXV JUHLA
VUODEN MITAL IN SUUNNITTELUK ILPAILU
Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y. Valtioneuvos
ton nimeämän Itsenäisyyden 75-vuotisjuhla
toimikunnan valtuuttamana järjestää Suomen
kuvataiteilijoille yleisen kilpailun Suomen itse
näisyyden LXXV juhlavuoden mitalin luonnok
sista. Kilpailussa noudatetaan Suomen Taitei
lijaseuran kuvataidekilpailun sääntöjä sekä kil
pailuohje lmassa esitettyjä määräyksiä. Kilpai
lu julistetaan kansallisena veteraanipäivänä
27.4.1991 ja kilpailuaika päättyy perjantaina
13. päivänä syyskuuta 1991 klo 16.00, jolloin
viimeistään kilpailuehdotukset on jätettävä
Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y:n toimistoon,
Rauhankatu 6 B 2 6, 00170 Helsinki. Postitse
lähetettyjen ehdotusten tulee olla myös tuol
loin perillä. Killan postiosoite on PI 101, 00171
Helsinki.
Kilpailussa jaetaan seuraavat palkinnot:
1
palkinto 20.000 mk
palkinto 16.000 mk
11
111 palkinto 13.000 mk
Lisäksi palkintolautakunnalla on oikeus lu
nastaa enintään kaksi ehdotusta a 6. 000
markkaa.

Palkinnoille haetaan verovapautta. Palkinto
lautakunnalla on oikeus jakaa palkintosumma
toisin, jos se on asiasta yksimielinen.
Kilpailuohjelmia saa Suomen Kuvanveistäjä
liitosta, Yrjönkatu 11, 00 1 20 Helsinki, puh.
90-649 277 tai Suomen Mitalitaiteen Killas
ta, puh. 90-65 2 140 tai 418 586.
Kilpailun palkintolautakunnan puheenjohta
jana on kansliapäällikkö Jaakko Numminen
Suomen itsenäisyyden 75-juhlavuoden toimi
kunnasta ja muina jäseninä Suomen Mitalitai
teen Killan kaksi edustajaa, Sotainvalidien vel
jesliiton edustaja, Sotavete raaniliiton edusta
ja, Rintamanaisten liiton edustaja, Rintama
miesveteraanien liiton edustaja sekä kaksi Suo
men kuvanveistäjäliiton nimeämää tuomarijä
sentä. Lautakunnan sihteerinä toimii FM likka
Voionmaa Suomen Mitalitaiteen Killasta.
Helsingissä 15. päivänä maaliskuuta 1991
Suomen itsenäisyyden
75-vuotisjuhlatoimikunta
Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y.

AJANKOHTAISTA
MITAL IT ERVE I S ET C H I LESTÄ
Yksityinen lomamatkani Chileen tapahtui osin
mitalien merkeissä. Matkani lomassa tutustuin
paikallisiin kuvanveistäjiin ja mitalinlyöjään Ca
sa de Monedaan. Chilen kulttuurielämä on
avautumassa ja innostus luoda yhteyksiä ul
komaihin on valtava. Taiteilijoiden valmius luo
da vapaita valettuja mitaleita on hyvä, lyöjien
kohdalla tarvittaisiin paljon enemmän tieto-tai
toa, mitä yhden matkan ja siellä pidetyn mita
liesitelmän puitteissa pystyy antr1maan. On il
meistä, että ensimmäinen askel Chilen mitali
killan synnyttämiseksi on kuitenkin otettu.
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K I LL AN JÄSEN K AN S AN ED U STA
JAKSI

Marjatta Vehkaoja os. Voionmaa Vaasan vaa
lipiiristä pääsi maalis-vaaleissa eduskuntaan yli
10600:lla äänellä. Marjatta on peruskiltalainen
ja tulee toimimaan eduskunnassa mm. maam
me mitalitaiteen edistämiseksi. Onnea !

LONTOO L Ä H EST YY

Seuraava FI DEM-kongressi pidetään syyskuus
sa 1992 Lontoossa. Toivomme voivamme lä
hettää näyttelyyn edustavan näyttelyosaston
ja innostuneen kongressijoukon.

Leo Ääri

RAH AN JA MITALIN SUHTEISTA
Kun jokin aika sitten tullasin eräitä ulkolaisia
juhlarahoja, huomasin, että tullivirkailija käyt
ti niistä nimitystä "mitaliraha".
T ällainen nimitys oli minulle aivan uusi ja sil
loin rupesin ajattelemaan mikä oikeastaan on
raha ja mikä on mitali ja onko mahdollisesti ole
massa myös niiden välimuotoja, mitalirahoja.
Kun tätä ongelmaa pohtii, on löydettävä
määritelmä rahalle ja määritelmä mitalille.
Rahan olemukseen on aina kuulunut, että se
on arvon mitta ja että sitä käytetään vaihdon
välineenä sekä vielä kolmanneksi, sitä käyte
tään arvon säilyttäjänä. Rahalla on usein ollut
myös tärkeä merkitys viestittäjänä ja sanoman
julistajana, jopa propagandavälineenä. T ämä
ominaisuus onkin tuonut rahan lähemmäksi
mitalia.
Antiikin aikana ja myöhemminkin kansa nä
ki rahoissa kuvia taistelukentillä saavutetuis
ta loistavista voitoista ja kolikot olivat usein
myös ainoat missä ihmiset saattoivat nähdä
kuvat hallitsijastaan, useimmiten kylläkin vah
vasti idealisoidun kuvan.
Vuosisatojen aikana rahat ovat sitten muo
toutuneet sellaisiksi kuin ne nykyisin ovat. Oi
keastaan harvinaisen yksimielisesti on eri
maissa omaksuttu ne periaatteet, joita on nou
datettava rahoja suunniteltaessa. Ensinnäkin
rahasta pitää käydä ilmi, minkä maan raha on
kyseessä, toisin sanoen kansallisuustunnukset
on oltava selkeästi esillä. Yhtä tärkeä on ra
hayksikön nimi ja niiden lukumäärä, toisin sa
noen rahan nimellisarvo. Myös vuosiluvun täy
tyy katsoa kuuluvan nykyaikaiseen rahaan.
Mitalin taas ei tarvitse välttämättä täyttää
yhtään noista rahan tunnusmerkeistä. Toisin
voidaan ajatella että hyvällä mitalilla pitää olla
lähes vastaavanlaisia ominaisuuksia. Valtakun
nan vaakunaa vaan vastaa puhtaasti taiteelli
nen sanoma ja jokainen mitaleja tutkinut on
joutunut usein huokaamaan, oi jospa jokainen
taiteilija merkitsisi teokseensa selkeästi nimen
sä ja vuosiluvun.
Mitalin ominaisuuksiin katsotaan kuuluvak
si myös monistettavuus. T ässä on tärkeä yh
täläisyys rahoihin nähden, tosin valmistettavat
mitalimäärät ovat tavallisesti paljon pienempiä
kuin rahamäärät.

Maineikas mitalintutkijamme H. J. Boström
puhui aikoinaan muistorahoista. Nykyisin enää
harvoin sanotaan mitalia muistorahoiksi, mutta
tuo nimitys kuitenkin paljastaa, että rahalla ja
mitaleilla on tietty sukulaisuussuhde, joka on
sitä selkeäm min todettavissa mitä kauemmak
si ajassa mennään taaksepäin. Oikeastaan ko
ko mitali-idea on aikoinaan syntynyt siten et
tä rahan merkitys maksuvälineenä on koko
naan unohdettu ja kaikki huomio on keskitet
ty taiteelliseen esitykseen, nimenomaan jon
kun henkilön tai tapahtuman kuvaamiseen.
Nuo alussa mainitut mitalirahat eli juhlara
hat ovat kyllä aitoja rahoja, välimuotoa rahan

Myös tämä teos voi olla mitali, mikäli tekijä on
sen mitaliksi määritellyt. Raha se ei ainakaan
ole.
ja mitalin välillä ei todellisuudessa ole. Useim
mat maat pitävät edelleen tarkkaa huolta siitä
että myös juhlarahat täyttävät kaikki normaa
lirahan ominaisuudet. Esimerkiksi naapurimais
samme ei ole ainakaan toistaiseksi voitu aja
tellakaan lyöttää sellaista juhlarahaa josta val
takunnan tunnus, vaakuna puuttuisi. Suomi on
siinä suhteessa erikoinen maa että sen kaikis
ta juhlarahoista puuttuu valtakunnan vaakuna.
Aivan viime aikoina on alkanut näkyä merkke
jä siitä, että kehitys voi tulevaisuudessa kul
kea tuohon Suomen noudattamaan suuntaan.
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Esimerkiksi Itäva l l a n kaik issa juhlara hoissa on
perinteisesti ollut aina a rvopuo lella liittova lti
on ja yhdeksän osavaltion vaakunat. Äskettäi n
on t u l l u t kuiten kin liike nteeseen myös rahoja,
joissa nuo vaakunat on korvattu itse ra han ai
heeseen liittyvällä symboliikalla, siis kuten mi
talissa.
Va ikka ra hat muotoilta isiin lopulta m i n kälai
siksi tahansa, on rahan määritelmä aina hyvin 
kin täsmä l l inen: raha on se jonka jon kin m a a n
hallitus on rahaksi mää rittänyt.
H erää kysymys, voitaisiinko m ita leille esit
tää yhtä täsmällinen määritelmä. Voidaan hy
vinkin. Mitali on teos, jonka sen tekijä, taiteili
ja itse on m ita liksi määritellyt.
Täm ä määritel m ä on todella pakko hyväksyä
kun katseli esimerkiksi viime kesänä arvova l 
taista F I D E M -näyttelyä Helsingissä. Nykya ikai
nen m italitaide ei todellakaan tunne m itään ra
joja tai sääntöjä . E hkä näin onkin hyvä, rajoi-

tukset eivät yleensä ole hyvä ksi a i n akaan tai
teen alalla.
F I D E M -n äyttelyn yhteydessä ol i esillä myös
M auno H aartmanin m assiivinen h i rsive istos.
Mieleeni tuli silloin ajatus, o n ko sekin mitali,
toisin sanoen, onko Haartman sen mitaliksi
mää ritel lyt. Sitä en tiedä vielä tänä päivänä
kään.
Vielä tähän lopuksi täytyy kirjoittaa van h a n
konservatiivin ehdotus s iitä m iten aito mita l i
voita isiin mä äritellä: Meta l l ista, yhdestä osas
ta va l m istettu, pyöreä, h a l ka is ija korkeintaan
80 mm ja paksuus korkeinta a n 30 mm, niitä
täytyy olla monistettu vähintään kaksi a ivan
samanlaista alkupe räisen mallin m u kaan.
Kaikki ne muut voisivat olla n imeltään m ita
lin kaltaisia tai jota in muita esineitä, taiteelli
sesti hyvinkin ansioituneita, tai joskus hiuka n
vä hemmän.

K I INA-NÄYTTELYSTÄMME
Le htemme numerossa 2/90 kerrottiin m a a m 
m e m italinäyttelyistä K i i n a n Kansantasavallas
sa loka -joul u kuussa 1 9 90. Voimme nyt tode 
ta että n äyttelyn järjestelyt suju ivat erinomai
sesti sekä Pekingissä että H arbinissa, Pohjois
Kiinassa. N äyttelyistä julkaistiin n äytte lyluet
telo, jonka p a inos loppui heti a l kuunsa. Ohei
sena julkaise mme yhteenvedon n iistä taiteil i 
joista j o i d e n töitä oli m u ka n a näytte lyssä.
Näytte ly oli koottu pääasiassa Killan perusko
koelmasta sekä muutaman kerä ilijän kokelmis
ta. Kolme taiteilijaa oli lisäksi a ntanut näytte
lyyn omia teoksiaan. Kiitämme ka ikkia taiteili
joita heidän osal lisuudestaa n näyttelyn onnis
tumiseksi. Luettelossa o l i kohteita 1 96, joista
kohteet 1 -30 ol ivat Killan vuosi m italeista ja
kohteet 3 1 - 3 9 Killan presidenttisarja. M italit
ovat lyötyjä ellei n i iden perässä o le merkintää
'vai'.
kohde
40

Kari J u va: F I D E M X V Helsinki

41

Kauko Räsänen: F I D E M XXII Helsinki

42

Jarkko Roth: Pro Arte Meta l l ica

43

Raimo Heino: Kansainvä linen ruokapä ivä
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44-4 7 Wä inö Aaltonen: Suomen Kirjall isu us
seura, Aleksis Kivi, M a i l a Ta lvio, Väinö Auer
48

M a rtti Aiha: Helsinki

49- 5 3 Gunnar Finne: Anders Donner, Elias
Alcen i us, Johan G rundström, Finn Feiring,
J. A. Palmen.
54

Johan Finne: Hugo E. Pipping

55

Radoslaw Gryta: Hel lyys, vai.

56-65 Raimo Heino: Pa n, vai., Pentti Kaski
puro, va i., U rho Kekkonen, vai., C i rcus, va i.,
Jou ko Voionmaa, va i., Ta isto Ahtola, Kultate
ollisuus 75 v, Paavo N u rmi, Don Qu ijote, va i.,
Ti llander Oy
66-72 Eila H iltunen: I l m ari Kianto, Fran s E.
Sillanpää, Jean Sibelius, Suomen kansallisoop
pera 100 v., Islanti, Alvar Aalto, Helge Haavisto
73

Mauno Honkanen: Keravan I Apteekki

74- 75 Kari H uhtamo: N i metön Laser-sarja
( 3 mitalia).
76-82 Heikki H ä iväoja: Ateneum 100 v., Hel
sinki 1 50 vuotta pääkaupunkina, Va asan höy
rymylly, Aarne Koskelo, Sotaveteraaniliitto
1 940-1 980, Erik Sarlin, Lem m inkäinen Oy

83-85 Leila Hämäläinen: Martta Salmela-Jär
vinen, Isot ja pienet, va i., Emojän is, va i .

1 38

86

1 39-1 41 Walter Runeberg: Johan Ludvig Ru
neberg, Thiodolf Rein, Ernst Dahlström ja Mag
nus Dahlström

Vilho H ärkönen: Tu rku 7 5 0 vuotta.

87-92 To ivo Jaati n e n : J. C. L. Engel, Äiti Te
resa, vai . , STK 7 5 vuotta, va i., N este Oy, Oy
Wilh, Schauman Ab 100 vuotta, Suomen La
kimiesl iitto, va i.
93-95 Ta pio Junno: Suud elma, va i., Pal ava
mies va i., Kaj Franck
96

Anja Juurikkala: Villa Lante, vai.

97-98 Ka ri J uva : Suomen Ag enttiyhdistys
30-vuotta, H e lsingin Sanomat 100 vuotta
9 9 Kal e rvo Kallio: H elsingin Yliopiston ansi
omita l i
1 00-1 02 Erkki Kan nosto: Viesti herra Gordi
onille, vai., H eijastus va i., Missale Aboense Suomalainen Kirja 500 vuotta.
1 03-1 04 M arkku Kitula: Tanssi, Kohti tasa
arvoisuutta
1 05

Harry Kivijärvi: Fär-s3a ret

1 06

M atti Koske l a : Eino Leino

1 07

Pertti Kukkonen: Aimo Viitala 60 vuotias

1 08

Lauri Le ppän en: G. A. Wallin

1 09-1 1 0 Assi Madekivi: Uimahyppy, vai., Mi
ta leita tukassa vai.
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Viktor Malmberg: Gustaf Adolf H elsin

1 1 2- 1 1 4 John Mu nsterhj elm: Suomen rita
risto ja a ateli, Fredrik Elfving, Mauritz Hallberg
1 1 5-1 1 7 Erik Mäkinen: Katu vai., Kaupun ki
laiselämää vai . , Ajattelen sinua vai .
1 1 8- 1 1 9 Antti N e uvonen: Tampereen kau
punki 200 vuotta, H elsingin Työväenyhdistys
1 00 vuotta
1 20-1 21 Fe l i x Nylund: Frans Ali Bruno Kro
gius, Wi l h elm Ramsay
1 22

Pekka Pitkänen: Kal evala 1 835-1 9 8 5

Jarkko Roth: Kivikartio Oy

1 42-1 44 S e ija Rustholkarh u: Rytmiä veres
sä, va i., H i ljaiseloa, va i., 1-2-3-4, va i .
1 45-1 5 5 Kauko Räsänen: H elsingin Olympi
alaiset, Via Salaria, vai., Sculptor, vai., Suomen
Kultaseppien liitto, Kymi Oy 1 00 v, Only one
earth, ympäristövuoden m itali, Leonardo da
Vinci, Espoon Musiikkiopisto, Raha-automaat
tiyhdistys, Tampereen Raatihuone 1 00 v., Saa
ra ja Eino Roihan kultahääpäivä, vai.
1 56-1 63 Terho Sakki: Itsenäinen Suomi 50 v.,
Lapponia, vai., Metsän henki, vai., Maalaismai
sema, vai., Itsenäinen Suomi 60 v., Oy Alko Ab,
Jorma K. M i ettinen
1 64 Erkki Salmela: Suomen Ta iteilijaseura
1 2 5 V.
1 6 5 Kaarina Tarkka: Pablo Picasson synty
mästä 1 00 v., va i .
1 66

Nina Terno: Va lta m e ri Oy

1 6 7 - 1 7 6 Aimo Tukiainen: P. H. U. Streng
berg, La ulumiehet 50 v., A. 1. Virtanen 70 v.,
Finncell, J uuso Walden, Suomi, Paavo Va ra,
Väh ittäiskauppia itten Liitto, Liisa Voionmaa,
vai., Eero H e l m e
1 77

Leena Turpeinen: Rytm ejä

1 78-1 8 1 Raimo Utriainen: Suomen Kansal
listeatteri 1 00 v., Lauri Kivekäs, Björn Wester
lund
1 81 -1 8 2
Sibelius

V i l l e Val lgren: Albert Edelfelt, J ean

1 83-1 8 5 H eikki Varja: Kaupunki 1, va i., Lin
nun pesä, vai.
1 85

Pirkko Viitasalo: 270 päivää, va i.

1 86-1 88 J ussi Vikainen: C. G . E. Mannerhei
min ratsastajapatsaan paljastus, Susanna, vai.,
Auringon pim ennys, va i .

1 23 Laila Pullinen: Suomen Punainen Risti
1 00 vuotta

1 89 Emil Wikström: Suomen julistautuminen
itsenäiseksi, Elias Lönnrot

1 24

1 90-1 93 M italisarja Urho Kekkosesta (3 mi
talia), tekijät Toivo Jaatinen, H eikki N i eminen
ja Leena Tu rpeinen

Kimmo Pyykkö: Bacchus, vai.

1 2 5-1 3 3 G e rd a Qvist: Zachris Topel ius, vai.,
Fredrika Brem e r, va i., Andreas Chydenius, Vik
tor Ferdinand Brotherus, Juhani Jaakko Karvo
n en, Walter Karsten, J a kob Johannes S ed er
holm, J e a n S i belius, vai., A rvo Yl ppö
1 34-1 3 7 Essi Renva l l : Ka l eva la iset naiset,
Johannes G abriel G ranö, Rauha, ansiom itali,
Sanomal ehti Kal eva 7 5 v.

1 9 5 Mitalisarja Maailman luonnonsäätiöstä,
(3 m ita lia), Raimo H eino, Bubo Bubo, Nina Ter
no, Muuttohaukka, Te rho Sakki, M erikotka,
Mauno Honkanen, Mitalien takasivut
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Tuukka Talvio

KYSYMYKSIÄ MITALEISTA
T ämän kirjoituksen aiheena on kaksi erilaista
nykyajan mitaleihin liittyvää ongelmaa. Ensim
mäinen koskee mitaleista saatavilla olevaa ja
erityisesti niihin itseensä sisältyvää informaa
tiota. Näyttää siltä, etteivät mitalien tilaajat lä
heskään aina tule ajatelleeksi, haluavatko he
pienelle piirille tarkoitetun intiimin taide-esi
neen vai onko aikomuksena säilyttää henkilön
tai tapahtuman muisto jälkipolville; tarkoitus
on usein viimeksi mainittu mutta tulos toinen.
Jälkipolvien käsiin tulee pelkästään 1980luvulta jäämään satoja erilaisia suomalaisia mi
taleita, yhteensä tuhansia kappaleita. T ietojen
saaminen niistä on jo nyt vaikeata; myöhem
min on vieläkin vaikeampaa.
Toisenlaisia ongelmia tuottaa nykyajan mi
talien suuri koko. Eikö ihanteellisen kokoinen
mitali ole sellainen, jota voi käännellä sormen
päiden varassa ? Mielestäni jotain on vialla, jos
mitalia täytyy pidellä kaksin käsin, varoen et
tei se putoa ja vaurioita lattiaa.

Entisaikojen mitalit saattavat näyttää vaikea
selkoisilta, mutta niistä ilmenee aina, miksi ne
on lyöty. Suomen sotaväen mitali vuodelta
181 1, takasivu (Carl von Leberecht).
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T IET OJEN SAAMINEN MITALE ISTA
Kysymys siitä miksi, koska ja kenen toimesta
jokin mitali on tehty ei läheskään aina ole help
po selvittää. Jos mitali on suomalainen ja val
mistunut ennen vuotta 1968, se on todennä
köisesti julkaistu H. J. Boströmin (1932, 1936)
tai Aarne Laitakarin (1969) luetteloissa. Uu
demmat mitalit tuottavat usein ongelmia: tie
tojen saaminen niistä saattaa vaatia yllättävän
paljon aikaa ja vaivaa.
Allan Ylinen kirjoitti 1970-luvulla Numismaa
tikko-lehteen palstaa uusista mitaleista. Sa
manlaista tietoutta julkaisee nyt Mitali-lehti.
T ämän julkaisutoiminnan jatkuminen ja laaje
neminen on kaikkien meidän etujemme mu
kaista; lukijoiden aktiivisuus voisi auttaa sitä
oleellisesti.
T ietojen saannin vaikeus ei kuitenkaan joh
du pelkästään julkaisujen puuttumisesta. Yk
si syy miksi vanhemmat mitalit - toisin kuin
saattaisi odottaa - ovat yleensä paremmin
tunnettuja kuin uudet, on yksinkertaisesti sii
nä, että ne antavat itse enemmän tietoa alku
perästään. Nykyajan mitalit ovat ensisijaisesti
kuvataidetta, johon taiteilijat useinkaan eivät
halua ylimääräisiä kirjoituksia. Niissä on toki
aiheena olevan henkilön tai yhteisön nimi ja
usein - mutta yhä harvemmin - vielä jokin
mietelause takasivulla. T ämä ei välttämättä au
ta meitä pitkälle, etenkin kun vuosilukujen mer
kitys saattaa olla epäselvä. (Ottakaamme esi
merkiksi mitali jossa on vuosiluku 1920: jos tai
teilija on signeerannut työnsä 19 70, voimme
päätellä että aiheena on 50-vuotismuisto. On
ko mielekästä että mitalin lyömisen syy ilme
nee vain signeerauksen yksityiskohdasta ?)
T ällaista tapahtui toki ennenkin. Boström
esittelee teoksessaan venäläisen diplomaatin,
kenraalin (ja Suomenlinnan valloittajan) J. F.
van Suchtelenin mitalin, jossa on muotokuva
ilman nimeä ja takasivulla vain sanat T ESSE
RA AMICIT IAE, " Ystävyyden merkki". Such
telen teetti mitalin itse ystäviään varten. Sen
intiimistä luonteesta johtuu, ettei siinä ollut

enempiä tekstejä. Lopputulos onkin, että jot
kut kirjoittajat, Boström heidän joukossaan,
ovat käsittäneet Suchtelenin mitalin tarkoituk
sen väärin.
Useimmat mitalit on kuitenkin tarkoitettu py
syväksi muistoksi. Silloin on mieletöntä, jos tie
to mitalin alkuperästä katoaa yhtä pian kuin
sen teettäjät väistyvät näyttämöltä.
Haluanko siis, että mitaleissa olisi enemmän
kirjoituksia ? Ehkä niinkin, mutta kirjoituksia on
monenlaisia. Takasivun pääasiallinen kirjoitus
on perinteisesti ollut mietelauseen muodossa.
Entisaikaan mitalien mattojen sepittäminen oli
suorastaan eräs k irjallisuuden muoto. Mutta
pelkät mietelauseet eivät silloinkaan riittäneet
kertomaan tarpeeksi: niitä ei useinkaan voinut
edes ymmärtää ilman tarpeellisia taustatieto
ja. T ämän takia mitaleihin (yleensä niiden ta
kasivun alareunaan) oli vielä meidän vuosisa
tamme alussa tapana sijoittaa pieni teksti, jos
sa selväsanaisesti ja vuosiluvun kera ilmaistiin
mitalin aihe ja lyöttäjä. Kun kaikkia "ylimääräi
siä" tekstejä nyttemmin on pyritty vähentä
mään, on tavallaan heitetty lapsi pois pesuve
den mukana. Pitäisi toki olla mahdollista sijoit
taa nykyaikaiseenkin mitaliin muutama infor
matiivinen sana ilman että taiteelliset arvot sii
tä kärsivät.

Numismaattisen Yhdistyksen mitalin kuva
aiheena oli maahan kätketty raha-aarre. Ei eh
kä ole liian haettua muistuttaa tässä, että mi
talitaide on alun perin syntynyt juuri vanhojen
rahojen pohjalta. Renessanssin hallitsijat ja op
pineet keräilivät rahoja voidakseen niiden vä
lityksellä tutkia ihailemiensa roomalaisten kas
vonpiirteitä. Ryhtyessään tekemään mitaleita
he halusivat ikuistaa itsensä yhtä kestävällä ta
valla, ja he onnistuivat siinä. Mitalit säilyivät
vuosisadasta toiseen. T ämä velvoittaa niiden
tekijöitä !
MITA L I E N KOKO
Italialaiset renessanssimitalit olivat usein kook
kaita, harvoin kuitenkaan suurempia kuin 10
cm. Myös nykyajan valetut mitalit, jotka perin
teiseen tapaan muovaillaan suoraan lopulliseen
kokoon, ovat yleensä suurehkoja.
Lyötyjen mitalien kohdalla on sen sijaan ta
pahtunut muutos: aiki:lisemmin ne olivat kes
kimäärin paljon pienempiä kuin nykyään, siitä
huolimatta että ne ennen kaiverrettiin suoraan
luonnolliseen kokoon. Nykyään ne muovaillaan
ylisuureen kokoon ja kaiverruskone pienentää
ne.
Lyötyjen mitalien koko oli menneinä vuosi
satoina yleensä yhteydessä niiden aiheeseen:
yksityishenkilöiden mitalit olivat läpimitaltaan

Pekka Kontion muovailema Suomen Numis
maattisen Yhdistyksen 50-vuotismitali on mo
dernin mitalitaiteemme klassikkoja, mutta sii
tä ei käy ilmi, miksi se on lyöty, vaikka yhdis-

tyksen nimi onkin syrjäkirjoituksena. Mitali on
näin ollen yhdistyksen jäsenten keskeinen
muistoesine pikemmin kuin muisto jälkipolville.

Yksi mahdollisuus, johon toisinaan turvau
dutaan, on syrjäkirjoitus. T ästä voidaan mai
nita esimerkkinä Pekka Kontion muovailema
Suomen Numismaattisen Yhdistyksen 50vuotismitali - jonka senkin lyömisen syyn voi
sivullinen päätellä vain, jos huomaa taiteilijan
nimen perässä luvun -54 ja tietää yhdistyksen
perustamisvuoden.

50 mm:n molemmin puolin ja vain hallitsijois
ta ja tärkeistä tapahtumista tehtiin isoja mita
leita. T ämän aiheutti osittain hopean käyttö mi
talien normaalina raaka-aineena. Kokoeroissa
heijastui myös sääty-yhteiskunnan ajatteluta
pa: kun jostakin 1700-luvun professorista lyö
tiin mitali, siitä tehtiin kooltaan rahamainen,
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mutta kun Katariina S u uri halusi mitalin ruhti
nas Potemkinista, saattoi siihen mennä metal
lia yhtä paljon kuin jonkun suomalaisen teol
lisuusmiehen mitaliin nykyään.
Viime vuosisadan lopulta aina 1960-luvulle
oli 56 mm (2 ¼ ") suosittu vakiokoko, jota käy
tettiin useimmissa henkilömitaleissa. Se ei ole
aivan unohtunut vieläkään, mutta 1960-luvulta
alkaen mitalien koko on jatkuvasti kasvanut:
ensin siirryttiin 70 mm:n läpimittaan, nyt on 80
mm yleinen. Moni näyttää ajattelevan, että
kunnianosoituksen kohde voi loukkaantua, jos
mitali ei ole tarpeeksi iso.
Isot mitalit ovat painavia ja hankalia säilyt
tää; ne ovat romahduttaneet kaappien hyllyjä
sekä Helsingin että Tukholman rahakammiois
sa. Ne ovat myös kalliita ja hyödyttävät siinä
suhteessa vain valmistajiaan. Ja ennen kaik
kea: miksei mitali voi olla pieni, käteen mah
tuva ja taskussa kannettava ?
T ämä koskee myös valettuja mitaleita, joiden
koko on viime vuosina ollut suurenemaan päin.
Kysymys ei ole pelkästä läpimitasta: suoma
laisilla moderneilla valmismitaleilla on taipumus
olla käsittämättömän massiivisia. (Olen kuul
lut poliisilta tapauksista, jossa murtovarkaan
jäljiltä löytyi ikkunan särkemiseen käytetty mi
tali.) Jos suuruutta perustellaan taiteellisilla
syillä, voimme kysyä miksi Pisanello aikanaan
tyytyi 10 cm:n läpimittaan.
Jos palaisimme pienempään kokoon, voisim
me ainakin lyödyissä mitaleissa palata myös
hopean käyttämiseen. Pronssi (tompakki) on
toki kaunis ja mitaleihin hyvin sopiva metalli,
mutta se ei suinkaan ole tähän tarkoitukseen
itseoikeutettu eikä edes perinteinen muiden
kuin valettujen mitalien kohdalla. Lyödyt mitalit
valmistettiin aikaisemmin ensisijaisesti hope
asta, ja pronssia käytettiin vain halvempana
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vaihtoehtona. On usein todettu, että jotku t m 1talit näyttävät paremmilta pronssisena, toiset
hopeisena: viimekesäinen presidentti Kekko
sen kokoelman näyttely Amerin galleriassa
osoitti tämän hyvin. Hopea on myös todellisuu
dessa halvempi metalli kuin monet luulevat.
Siitä tehdyillä mitaleilla olisi varmasti käyttöä
lahjaesineinä varsinkin jos 56 mm:n koko tuli
si jälleen muotiin. Nykyäänhän hopeamitalien
hintaa nostaa suhteettomasti se, että niitä ta
vallisesti valmistetaan vain muutamia kappa
leita.
En tiedä kuinka realistisia yllä esitetyt toivo
mukset ovat. Olen kuitenkin varma, ettei mi
talitaiteemme siitä köyhtyisi, että isojen ja kir
joituksettomien mitalien ohella tehtäisiin myös
pieniä (40 -60 mm ?) mitaleita, joissa kuva ja
sana toimisivat yhdessä.

OU ESTI O N S ABOUT M E DALS
fhe article discusses two problems related
with modern Finnish medals. T he makers of
medals do not always seem to be sure, whet
her they intend to produce an intimate work
of art or a memorial for future generations. T he
purpose often seems to be the latter, but the
omission of relevant dates etc. will make it dif
ficult for posterity to classify many of the me
dals of today. lt can already now be very time
consuming to find information about the me
dals of the 1980s.
Another problem is caused by Finnish me
dals often being unnecessarily large and hec:1vy. T he author hopes that smaller medals made of silver as well as bronze - would be
come fashionable again.

Anne Valkonen:

TOIVO JAATINEN JA
KUVALLINEN KIELILLÄLAULANTA
Mahtava ääni täyttää työhuoneen. Sävelet kii
rivät korkealla katonrajaan ja palaavat sieltä ta
kaisin. Laulussa on sanat. Melkein kuin suo
mea. Mutta ei, e i niistä saa selvää. T ämä mies
laulaa kielillä - Toivo Jaatinen. Kuvanveistä
jä. Mitalimestari. Ja nyt myös laulaja.
"Jotakin tästä laulujutusta olen perinyt isäl
täni Lauri Jaatiselta. Minä koin isän laulussa
sisäistä sävyttämistä, jossa sielulliset kuvat
liikkuivat vielä sanojen välissä. Ehkä se oli hä
nen tapansa kokea taide Renqvistiläinen herän
näisyys kun oli hieman taidekielteistä. Uskon,
että isä teki omia kuviaan ääntään käyttäen.
Kuunnellessaan lauluani eräs toimittaja sa
noi kuulevansa siinä gregoriaanista ja ortodok
sista sävyä: T ämä avasikin minulle hurjia pers
pektiivejä, kun ryhdyin pohtimaan, mistä tämä
olisi lähtöisin."
Topilta tulee puhetta ja laulua vuoronperään.
Kuin helminauhaa. Kuvat kiinnittyvät säveliin
ja päinvastoin.

Pisanello
" Kyllä minä laulan kielillä myös kuvissa. Teen
silloin vapaita sommitelmia saveen. Pääsen si
sälle rytmiseen ajattelutapaan ja vasta myö
hemmin katson, voinko käyttää tätä abstrak
tia hahmotelmaa jotenkin. Näin kävi esimerkik
si Farmasia-mitalissa. Tilaaja antoi minulle hur
jan paljon materiaalia. Oli kirjoja, esitteitä ja ku
via. Tutkimuspaikoissa käyntejä. Koeputkia.
Mikä on oleellisinta farmasia-koulutuksessa
kysyin ? Vastaus oli selvä: reseptori eli välittä
jä. Siis viiva - kuppi - viiva jne. Komponent
teja jotka pelaavat yhteen. Siitä se lähti".

Museovirasto
Mitaleita on laatikossa, pöydillä, hyllyissä joka paikassa. Osa omia, osa muiden tekemiä.
" En minä ole juurikaan tehnyt nk. 'vapaita'
mitaleita. Yleensä ne ovat johonkin kilpailuun
tai tilaustöitä.
Jotkut olen sitten valanut pronssiin, vaikka
ehdotus ei olisi sijoittunutkaan kilpailussa. Ide
oita pyörii päässä koko ajan. Taiteen tekemi
nen on sitä, että jotakin jolkahtaa mielessä juuri
oikealla hetkellä ja oikeassa paikassa. Silloin on
mahdollisuus onnistua. En tee paperille luon
noksia, koska plastisuuden saavutettavuus sii
nä on heikko. Mielikuvia pyörii koko ajan hur
jasti ja olen kova assosioimaan. Mutta usein
kun totuuden hetki eli tekemisen hetki tulee
eteen häviää kaikki.
Jos nyt nimittää sitä omaa tekemistään tai
teeksi, niin sillä pitää olla oma sisäinen ja mer
kittävä olemuksensa, johon on uskottava. Tai
de tarkoittaa sitä, että se asia, joka minulle an
netaan pitää muuttaa näkyvään muotoon. Sii
nä näkyy minun oma prosessini yhtenä oleel
lisena osana. Ihan niinkuin Essi ( Renvall) ker
ran sanoi 'taide on tosiasioiden yhteenvetoa'.' '
T OIV O JAAT I N E N ON MONISSA MITALEIS
SAAN PYST YNYT T IIV ISTÄMÄÄN KERT OVAN
AINEKSEN UPEAKSI V E RTAUS KUVAKSI. MI
T E N TÄLLA ISEEN PÄÄSTÄÄN ?
" Kalevala todistaa, että niinkin yksinkertainen il
maisu kuin sanat voivat säilyä hengissä vaik -
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Ahti Karjalainen
ka kuinka kauan. Minä en pelkää, että taide voi
si mennä maan rakoon ja kadota, koska sano
misen ja tekemisen tarve on jokaisen ihmisen
sisällä. Samoin on kuulemisen ja näkemisen
tarve. Tämä peli pelaa. Monet taiteilijat pitä
vät ' m aallikkoja' jotenkin ala-arvoisempina,
mutta minusta maallikko näkee kaiken yhtä hy
vin kuin asiantuntija. Hän ei vain pysty tiedos
tamaan eikä ilmaisemaan, miksi hän tuntee
juuri noin. Ihmisellä on lähes vammaan asti tä
mä 'oikean asettelun' rytminen vaatimus."

ko tämä Pisanello nyt Pisanellon näköinen, niin
minä sanoin, että on se ainakin yhtäpaljon nä
köinen kuin yhden italialaisen kuvanveistäjän
tekemä kuva Väinämöisestä on Väinämöisen
näköinen' '.
Puhe pulppuaa. Leveä nauru ryydittää ker
tomaa. Hänestänän voisi kirjoittaa kirjan. Tästä
Toivo Jaatisesta. Hänen kuvistaan, lauluistaan,
kielestään. Kielillälaulamisesta. Kielilläveistämi
sestä.

O N KO MITALIN MU OVAILU H ELPO M PAA
K U I N VEISTOKSEN TEKEMINEN ?
"Jotkut sanovat, että m italin tekeminen on
helppoa. Minä sanon, että ottakaa vähän ko
vempi vaatimus, niin se muuttuu vaikeaksi. Ne
kuvanveistäjät, joilla ei tule veistoksellisia on
gelmia, eivät ole kuvanveistäjiä. Työssä pitää
tulla ongelmia.
Sitähän taiteen tekeminen on, että mihin saa
sen virheen piilotetuksi, taas Essiä lainatakse
ni".
M I KÄ TAI M ITKÄ OVAT O M ISTA MITALEISTA
SI RAKKAIM MAT ?
"Vaikeaa sitä on sanoa. Jotenkin ne ovat kaikki
rakkaita. Jokaiseen liittyy omat muistonsa. Jos
nyt pakko on nimetä jokin, niin kyllä tuo Pisa
nello on aika tärkeällä sijalla. Samoin Noak.
Lyödyistä ehkä Museovirasto ja Olavi n l inna.
Jokaisessa on omat lähtöideasta lopputulok
seen johtavat polkunsa, jotka vain minä tiedän.
Esimerkiksi Noak oli al uksi ihan toisenlainen.
Arkki oli kooltaan suuri ja ilmeeltään natura
l istisempi. Nythän sen kokka vain häämöttää.
Nekin joiden usko horjuu mahtuvat mukaan,
sillä jokainen voi suurentaa laivan m ielessään
sen kokoiseksi kuin uskoo tarvitsevansa. Eräs
italialainen vieraani kysyi minulta kerran, on30

Suomi LXX vuotta itsenäisenä

VIISI KYSYMYSTÄ KARI JUVALLE
MITA L I VA I MONUMENTT I
Viime vuosina olen saanut tehdä monia julki
sia monumentteja, mitalit ovat jääneet vähiin.
Olen vuosien varrella maalannut, piirtänyt ja
veistänyt. Nyt tuntuu lähes mahdottomalta et
tä repeäisi moneen osaan. Mitalien aiheiden
synnyttäminen vaatii keksittymisen mitalin te
koon. Toivelistallani ovat vapaat pienoisveis
tokset, jotka jääneet paitsioon ja maalaaminen,
jota harrastin aktiivisemmin 1 97O-luvulla.
Vapaa pienoisveistos ja mitali syntyvät eri ti
lanteissa. Voisin hyvin kuvitella tekeväni mita
lin, joka annetaan esim. perhejuhlassa tai va
paan henkilömitalin jostain merkkihenkilöstä
tai mainetta niittäneestä kylähullusta. Saksa
laisen Matias Rustin lento Moskovaan olisi ol
lut ehdottomasti mitalin arvoinen.

Mitalin kohdalla on kysymys esim. valettu
jen mitalien heikosta kysynnästä askarrutta
nut. Kysyntää lisäisi varmaan jos tiedettäisiin
kuinka mitalit asetetaan seinälle. Toisaalta voi
olla, että kysynnän huippu on ohitettu ja että
mitalit on moneen kertaan vatvottu nykyhen
gessä. Jouko Voionmaan ansiota oli se laaja
kiinnostus mitalien tekemistä kohtaan 196O
luvulla, nykyään impulssit tulevat ulkomailta,
F I D EMin kongresseista ja omilta taiteilijoiltam
me. Helsingin viime F I D EM-kongressista jäivät
mieleen monet elegantisti, sirosti ja vähäelei
sesti tehdyt mitali, joissa ei oltu haettu kons
tikkuutta vaan klassista linjakkuutta, jossa ko
rostuvat modernit ajattomat aiheet.
Mitalien keräämistä pidetään liian vaikeana
ja jopa elitistisenä: postimerkkien ja rahojen ke-

Sibelius Finlandia

TA I D ET EOS JA YLEISÖ
Kaikki teokset ovat yksilöllisiä, jotka ovat so
pusoinnussa ympäristön kanssa. Toivottavas
ti monumenttejani ei sotkettaisi liian helposti
toisiinsa. Sekä mitaleissa että suuremmissa
töissä on aina jokin viitteellisyys ja yleisön voi
ottaa aina huomioon. Hyvän mitalin ominai
suuksiin kuuluu jokin juju jota kukaan ei ole
aiemmin käyttänyt, symboliikaltaan osuva
seikka. Helsingin Sanomien mitalissa rotaatio
suoltaa lehteä nauhana, paperi on rullalla kuin
nauha, uutinen kulkee myös nauhan tavoin. Mi
talin jokainen etusivu pelaa yhteen takasivun
kanssa, uutisen tie etenee samaa tahtia Päi
välehden ja Helsingin Sanomien kanssa.

ruu on helpompaa. Toisaalta mitalit ovat pal
jon antoisampi keräyskohde, koska vapaa tai
de on silloin enemmän esillä. Miksei voitaisi pe
rustaa vaikka mitalikauppa !
A BST RA KT I VA I F I G U RAT I I V I NEN
Figuratiivinen tekeminen on ollut paitsiossa lii
an pitkää. Figuurin tekijöitä ei ole ymmärretty
pitkään aikaan, mikä johtunee yleisistä tren
deistä maailmalla. Taiteilijat haluavat olla ajan
kohtaisia, minkä ohella kriitikot ja lehdistö vai
kuttavat tyylin muovautumiseen. Kuvataide
kuvan osalta on ollut paitsiossa, naivismissa
figuuri hyväksytään. Käydessäni Firenzessä
näin jättimäisen uudisrakennuksen, jonka mo-
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Genesaret

lemmissa reunoissa oli n. 10 m korkeat ja 3 m
leveät naisfiguurit. Talo oli katkaistu figuurein
onnistuneesti kolmeen osaan.
Figuuria tehdessän i pyrin välttämään ma
neeria ja olenkin esim. joissakin miesfiguuriryh
missä erottanut ryhmät toisistaan lisäeffek
tein.

Kummitäti, 1 980
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UUSIUTUMINEN
Uusiutumista on tapahtunut kolmen viime vuo
den aikana. 1 970-IUV"!l muhkeat naishahmot
ovat hoikistuneet. Olen käyttänyt liehuvan kan
kaan ideaa, mikä näkyy esim. Helsingin Sano
mien mitalissa. Kokeilut ja erilaisten uusien ide
oiden työstäminen olivat keskeinen osa työtäni
1 960-luvulla. ' D roits de ! 'homme' (11 palkinto
Killan vuosimitalikilpailussa ) oli yksi kokeilun
tuloksia ja pidän mitalia onnistuneena. Puolet
ovat lähellä toisiaan kuten valetussa Genetsa
ret-m italissani.
ARKKITEHTUURI JA KUVANVEISTO
Suomessa arkkitehdit suhtautuivat suht'
myönteisesti kuvataiteisiin. Enkeli n i Kontulan
Mikaelin k irkon katolla on tästä hyvä esimerk
ki. Helsingissä ei ole ollenkaan lii kaa patsaita
ja toivonkin että kun esim. Töölönlahden ete
läpäätä aletaan rakentaa, kuvanveiston vaati
mukset voitaisiin ottaa huomioon. Toistaisek
si hoitamaton rappioratapiha on saanut olla olla
hoitamatta Eduskuntatalon varjossa jo vuosi
kausia. Ratapihanhan ei tarvitse olla keskellä
kaupunkia, vaan se voi olla kauempanakin.
Alueelle ei saisi ahtaa l iikaa suuria kolosseja,
eikä monumentteja saa asettaa väkipakolla,
kaupungin täytyy hengittää. Helsinki on valkoi
nen kaupunki, joka on säilyttänyt ilmavuuten
sa. Finlandiatalon ja sen ympäristön hyvän
hengen tulisi säilyä. Luonnollisesti liikenne
asettaa joitakin rajoituksia suunnittelulle.
Helsinki on melko idyll inen pieni kaupunki,
joka ei ole liiaksi turmeltunut. Arkkitehtien asi
antunter:1us tulee kä·:ttää hyväksi kun taide
teoksia istutetaan ympäristöön, samoin tulee
kiinnittää huomiota toimiviin materiaaleihin.

Ahti Tarkkanen

VEIKKO PALOTIEN MITALI PAULON SÄÄTIÖLLE

Heikki Häiväoja

Kun 1990 tuli kuluneeksi 75 vuotta Säätiör
edesmenneen ensimmäisen ja elinikäisen pu
heenjohtajan, pääkonsuli Veikko Palotien syn
tymästä (1915- 1988), päätti Säätiön hallitus
lyöttää Veikko Palotien mitalin, jonka suunnit
telijaksi kutsuttiin taiteilija Heikki Häiväoja. Ny
kyisin maamme suursäätiöihin lukeutuva Pau
lan Säätiö aloitti toimintansa 1966. Säätiön
toiminta perustui alkuvaiheessa pääosin Hul
da ja Marja Paulan jättämään testamenttiin.
Säädekirjan mukaisesti Säätiö tukee lähinnä
lääketieteellistä ja liikesivistyksen piiriin kuu
luvaa tutk imustyötä sekä myös kuva- ja sävel
taiteita. Pääkonsuli, varatuomari Veikko Palo
tie harjoitti asianajotoimintaa Helsingissä vuo
desta 1945 lähtien. Hänen toimistonsa oli kes
kittynyt mm. kansalliseen ja kansainväliseen lii
kejuridiikkaan ja lisäksi lahjoitus-, perintö- ja
testamenttikysymyksiin. Pääkonsuli Palotie va
littiin jo Paulon Säätiön perustamisvaiheessa
Säätiön ensimmäiseksi ja elinikäiseksi puheen
johtajaksi. Myös säätiökysymyksiin perehty
neenä hän toimi tarmokkaasti Säätiön pää
määrien hyväksi. Hän korosti aina korkean ta
son kansainvälisen kanssakäymisen merkitys
tä. T ässä mielessä Paulon Säätiöllä on perin
teisen apurahatoiminnan lisäksi useita vuosit-

Veikko Palotie

tain toteutettavia kansainvälisiä tutkijavaihto
sopimuksia eri puolilla maailmaa ja myös vuo
sittain Suomessa järjestettävä kansainvälinen
lääketieteen symposio. Myös liikesivistyksel
lisen tutkimustyön alueella kansainvälinen yh
teistyö on merkittävää.
Mitalin etusivulla nähdään Veikko Palotien
kasvot sekä teksti V EIKKO PALOT IE 19151988. Takasivulla taiteilija on sijoittanut kuvaa
mansa henkilön konsulien vanhaan Roomaan.
Siellä nähdään oikeuden palvelija, joka on ra
kentanut vahvoja siltoja. Ne yhdistävät erilai
sia näkemyksiä, suomalaista kulttuuria kaikki
alle maailmaan ja myös vaikkapa Veikko Palo
tien korostamaa liikesivistyksen tärkeyttä tek
nillisillä aloilla. Sillan johtavat oville, joiden ta
kana kulkijaa odottavat uudet, tuntemattomat
haasteet. Niiden kohtaamista ei Veikko Palo
tie koskaan säikkynyt, päinvastoin ne ka nnus
tivat häntä aina uusiin ponnistuksiin.
Veikko Palotien mitali on lyöty Paulan Sää
tiön käyttöön jaettavaksi Säätiön päämäärien
hyväksi merkittävällä tavalla työskenneille hen
kilöille. Ensimmäiset kappaleet luovutettiin
Säätiön 25-vuotisjuhlassa 25.1.1991 rouva lra
Palotielle, kuvanveistäjä Heikki Häiväojalle se
kä professori Ahti Tarkkaselle.
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KILLAN KIRJALLINEN MITALIHUUTOKAUPPA
SUOMEN MITALITAITEEN KI LTA JÄRJE STÄÄ KIRJALLIS EN MITALIHUUTOKAUPAN , JOKA ON
TARKOITETTU MITALI -MEDALJEN LEHDEN LUKIJOI LLE .
HUUTOKAUP PAAN O SALLI STUTAAN SEURAAVASTI :
VALITTUANNE KOHTEEN MERKITSETTE SEN NUMERON JA KORKE IMMAN TARJOUSHINTANNE
KIRJELAPULLE TAI KORTILLE . TÄMÄN JÄLKEEN POSTITATTE TARJOUKSENNE ILKKA
VOI ONMAALLE ( MYÖS TELEFAX 9 0 - 4 7 7 1 1 6 3 ) . MINIMI KOROTUKSET OVAT VI I S I MARKKAA .
MIKÄLI ON KAKSI SAMANSUURUISTA TARJOUSTA , ENSIN TULLUT VOITTAA .
E S IMERKKI : ON JÄTETTY KAKS I TARJOUSTA , HEKILÖ A : N 2 0 0 mk JA HENKILÖ B : N 6 0 0 mk
KOHTEESTA X , JONKA LÄHTÖHINTA ON 1 5 0 mk . HENKILÖ B SAA KOHTEEN 2 0 5 : l l ä MARKALLA
TARJOUSTEN TULEE OLLA PERI LLÄ ILKKA VOIONMAALLA 2 2 . 0 5 . 1 9 9 1 KLO 1 8 . 0 0 MENNE S SÄ ,
JOLLOIN KI LLAN HALLITUKSEN NIMITTÄMÄ KOLMEN HENGEN RAATI KÄY SAAPUNEEN
TARJOUS POSTIN LÄVITSE .
OSOI TTE ENI S I I S URHE I LUKATU 4 8 A 3 , 0 0 2 5 0 HE L S IN KI .
1 VUODEN 1 9 7 1 NOB E LPALKINON SAAJAT
SARJA YHT . 6 kpl ,
2 CARL XVI GUSTAF
P . L INDE
3 SUOMEN SUURKI SAT 1 9 5 6
4 AMMUNNAN P OHJOI SMAI DEN M E STARUUSKILPAI LUT
HEL S INGI S SÄ
5 SUOMEN SUURKI SAT 1 9 6 6
6 KUNNALL INEN I T SEHAL L I NTO 1 0 0 RÄSÄNEN K
7 SUOMEN M ITAL ITAITEEN KILTA 2 0VU
8 CRI STIANI A - OSLO 3 5 0 v .
9 EX L IB R I S + STOCKMANN 1 2 5 v .
1 0 CARL XVI GUSTAF
WALLENBERG
1 1 SUOMEN VÄHITTÄI S KJ!,U P P IAS L I ITTO
70 v . 1982
E RI K SON 0
1 2 SÄÄ STÖPANKKIAN S I O I STA
HEINO R

1981
1972

AE

70

13
14
15
16

S . K . S . 1 0 0 v . - ARH I P PAINEN
SOTASOKEAT
THORVALD SE N BERTEL
KOTITEOSNÄYTTELÖ 1 8 7 5

1930 B II 162
1970
1982
1875

AE
AE
AE
AE , l +

70
60
50
50

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

KRI STINU S KO 7 0 0 v . SUOM E S SA L JALIN A
P RÖYSEN ALF
HE I NO R
VIGE LAND GUSTAV
W.G
L I L JE ROOS E H
RENVALL E
RENVALL E
PAA SI KIVI J K
SVEA L I FGARDE - SVENS KSUND
JOHNS SON I
EN
ENGELBRE KT 1 4 3 4
KANSALL I S OSAKE PANKKI 7 5 V HÄIVÄOJA H
HELMUTH OSVALD
HEINO R
CARL GUSTAF - SV . KRONPRINS
GSL
HOLMGREN L
S E RGEL TOB IAS
COLLAN ANNI
QVI ST G
RÄSÄNEN K
BENSOW V I LHELM & OY
JAATINEN T
KOIVI STO MAUNO
HONKANE N M
KESK . HENK . VAK . YHT . SUOMI
HILTUNEN E
FAZ E R MUS I I KKI 7 5 v .
SUOMEN KAUPUNKIL I ITTO 6 0 v . HÄIVÄOJA H
ÖSTE RGÖTLANDS FLYGHI STORI S KA
SÄLLSKA P , VALETTU , 8 2 mm
HÄIVÄOJA H
SUOMEN KUVALEHT I 5 0 V .
SVUL : n K E S K I - SUOMEN P I I RI 7 0v .
NUME ROITU
KAUPPAKILLAN " JÄSEN AVA I N "
HONKANEN M
VIREN LASSE

AE , l ,
AE
AE
AE , 1 +
AE
AE
AE
AE
AE
AE
1 + - 0 1 AE
AE
AE
AR
AE
AE
AE
FE

45
60
50
45
65
55
65
30
60
35
60
75
65
1 50
60
25
80
75

35
36
37
38

34

j alusta puuttuu

kantorenkaal l a

AALTONEN W
RUSTHOLKARHU
SALOMON H
JAHN C

1 9 7 2 RUOTSI

AE

1 9 7 3 RUOTS I
L --1967

AE
AE
AEkul

35
30
40

L
1964 L 555
1985
1 9 7 4 NORJA

AEhop
AE
AE
AE
AE
AE
AE

30
100
45
30
30
35
75

1 9 7 3 RUOT S I

1857
1976
1978
1962
1 94
1926
198?
1964
1977
1971
1980

B II 124
NORJA
L 181
L 236
L 876
RUOTS I
L 517

RUOT S I
RUOTS I ,
L 46
1964 L 18
1983
1965 L 870
1 9 7 2 3 1 mm
1972
RUOT S I
1966 L 795
1977
1976

AE
AE
AE
AE

150

55
35
20
55

3 9 HELS INGIN R . A . U . - SVEN S KA S E KTION
4 0 S E INÄMARATON
4 1 RUK 5 0 v . - HAMINA
RUK - P E RUSKALLIOMME -MAANPUOLUSTUS
SUOMEN PULUSTUSVOIMAT , p l a k .
4 2 S PARBANKENS I DROTTSMEDALJ
MONETARIUM 1 0 V
SYP - ARKAD IA
43 GUSTAV II ADOLF-REGALSKEP PET VASA
MEDALJME S ENATERNA 1 9 7 8
KUNGL . MYNTET 1 8 5 0 - 1 9 7 4
UINTI PALKINTO P LAK .
4 4 UTAH 2 0 0 V .
PAUL KRUGER
AIDA - MADRID 1 9 7 8
VALOKUV . PALK . 1 9 3 5
CAPDEVILA-TAMBAR S . A .
HANEMANN
4 5 PORTMAN HG
JM
SUOMEN KENNEL KLUBI
GSL
46 CARL GUSTAF - KRONPRINS
WALLENBERG
CARL XVI GUSTAF
4 7 HUMPP I LAN LASIHÖLKKÄ 1 9 8 5
TATU KOLEHMAINEN-KAIVOPUISTON MARATON
SULKAVAN SUURSOUTU
TASALA WI LKK-RAUMAN URHE ILI JAT
4 8 HÖLKKÄ
SULKAVAN SUURSOUTU
E KA HÖLKKÄ
IMPIVAARAN JUOKSU
49 HÖLKKÄ
SULKAVAN SUURSOUTU
PRESIDENTIN TARPOJAISET-NAANTALI
LAUTTASAARI HÖLKKÄ
5 0 SULKAVAN SUURSOUTU
LÄNSIVÄYLÄ JUOKSU
SUSIHÖLKKÄ-NOUS IAINEN
PORNAI STEN PUHINAT

5 1 TATU KOLEHMAINEN-KAIVOPUISTON MARATON
SULKAVAN SUURSOUTU
E KA HÖLKKÄ
SUOMI JUOKSEE 1 9 8 1 ,
5 2 UITTAMO JUOKSU-TURKU
HÖLKKÄ
SULKAVAN SUURSOUTU
TERNO N
K I I KOSKARAUS
5 3 SULKAVAN SUURSOUTU
LÄNS IVÄYLÄ JUOKSU
PAKILAN HÖLKKÄ
JT
HUUKON HÖLKKÄ-VAAJAKO SKI
54 SULKAVAN SUURSOUTU
PORNAI STEN PUHINAT
E KA HÖLKKÄ
VANTAAN VENTTI-VANTAAN SALAMAT
5 5 SE PÄNKYLÄN KIERROS
TASALA WI LKK-RAUMAN URHE ILIJAT
VANTAAN VENTTI -VANTAAN SALAMAT
HÖLKKÄ

5 6 S EPÄNKYLÄN KIERROS
S IUNTIONAJOT - S JUNDEÄLOPPET
RUS KON KUNTOMITALI - WÄRTS I LÄ
AULANKO- JUOKSU
5 7 SE PÄNKYLÄN KIERROS
E KA HÖLKKÄ
E KA HÖLK KÄ

SE RLA HÖLKKÄ
5 8 AULANKO- JUOKSU
SE RLA HÖLKKÄ
TATU KOLEHMAINEN- KAIVOPUI STON MARATON
PÄÄKAUPUNK I JUOKSU

AE

AE

35
30
40

AE

30

RUOTS I

AE

45

USA
ET . AFRI KKA
E S PANJA

AE

45

7 0 mm
1+

1864 1?
1+
1 9 7 1 RUOTS I
1 9 7 3 RUOT SI
LM , J 2 4 8
L S , J 5 5b
LS , S9
L S , J 1. 5 9
LS , J l 4 a
LS , S9
LM , J2 2 0 a
L S , J 4 2b
LS , J l 4 a
LS , S9
LM , J3 7 5
LS , J98
LS , S9
L S , Jl07
LS , Jl 7 1
LS , Yl 2
L S , J 5 5b
LS , S9
LM , 2 2 0b
LM , 4 1 2b
L S , Jl 8 7
LS , Jl4a
LS , S9
1 9 7 6 LS , J68
LS , S9
LS , Jl07
1980
LS , S9
LS , Y1 2
LM , J 2 2 0 a
LS , J l 9 0
LS , Jl59
LS , J 1 7 9
LS , J l 9 0
LS , Jl4a
LS , Jl 5 9
LS , P 1 6
LS , Jl 5 3
L S , J6
LS , Jl 5 9
LM , 2 2 0 a
LM , 2 2 0b
LS , Jl60
LS , J 6
LS , J l 6 0
L S , J 5 5b
LS , J144

AE

T INA
AE
AE
AE
LASI
AEkul
AE kul
AEhop
LASIA
AEhop
AEkul
AE
LASIA
AEkul
AE
AE
AEkul
AEhop
AEhop
AE
AE kul
AEkul
AE
AEkul
AEhop
LAS IA
AE kul
AE
AE kul
AE
AE
AE
AEkul
AE
AEhop
AEhop
AE
AE
AEhop
LAS IA
AE
AE
AE
AE
AEhop
AEhop
AEhop
AE
AE
AE
AE kul
AE

30
65
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

35

5 9 E KA HOLKKÄ
LM , 2 2 0b
LS , Jl44
PÄÄKAUPUNKI JUOKSU
VANTAAN VENTTI-VANTAAN SALAMAT
LS , J l 9 0
HÖLKKÄ
LS , J l 4 a
6 0 TATU KOLEHMAINEN-KAIVOPUI STON MARATON
LS , J 5 5b
S IUNTIONAJOT- S JUNDEÄLOPPET
LS , P l6
PÄÄKAUPUNKI JUOKSU
LS , Jl44
I LAUKKUHÖLKKÄ 1 9 8 2 -ÄETSÄN KUNTO
LM , J4 5 3
6 1 KANKAANPÄÄN KAHINAT - S PORTTI KLUBI
SOLVALLA MAR S S I - ESBO I F .
KAANAAN LENKKI
KANGASALA HÖLKKÄ
6 2 SVUL ETELÄ POHJANMAA 7 0 v .
1978
LAUTTASAARI HÖLKKÄ
LS , J 9 8
HÖLKKÄ
LS , J l 4 a
KUNTOAJO - KOND ITIONSLOPPET
63 VANTAAN VENTTI-VANTAAN SALAMAT
LS , J l 9 0
E S KIMO HÖLKKÄ 1 9 8 2 - E URA
P IRKAN HÖLKKÄ
ÄÄNE KOSKI HÖLKKÄ - HUIMA
SUOMEN SUURKI SAT 1 9 6 6 - SUOMEN KUNTOURHEILUL IITTO ,
KE I JON LENKKI
VALETTU
6 4 S IUNTIONAJOT-SJUNDEÄLOP P E T
LS , P l 6
TATU KOLEHMAINEN-KAIVOPUISTON MARATON
LS , J 5 5b
JÄMSÄNKOSKI HÖLKKÄ
1 9 8 0 LM , P l Ob
6 5 MÄNTSÄLÄN AJO , valettu
VARJA H
1 9 8 0 LM , P l Ob
VARJA H
6 6 MÄNTSÄLÄN AJO , valettu
1977
6 7 ROTARY 5 0 v . SUOME S SA
HONKANEN M
6 8 TUOREMEHUTOIMIKUNTA-TERVEYDE KSE S I
6 9 KEKKONEN URHO
1967 L
TUKIAINEN A
7 0 VILJANEN ARNO 6 0 v .
1984
ROTH J
ROTH J
1981
7 1 P RO ARTE METALLICA
TERNO N
1967
7 2 RYTI RI STO
1978
7 3 SUOMEN LÄÄKETI ETEEN SÄÄTIÖ
HÄIVÄOJA H
KONTIO P
1967
7 4 PAAS I KIVI J K
1967
HILTUNEN E
7 5 MANNE RHEIM C G
1928
7 6 RAMSAY W
NYLUND F
1976
ERI KSSON 0
7 7 S/V POMMERN
1976
7 8 S/V S I GYN
ERIKS SON 0
1985
P I KÄNEN P
7 9 KALEVALA 1 5 0 v .
80 SMK v . m . 1 9 8 1 , KEVYT KOSKETUS P ELTOKANGAS 1 9 8 1
8 1 SMK v . m . 1 9 8 2 , TARINAN P I TUUS VIITASALO P 1 9 8 2
8 2 SMK v . m . 1 9 8 3 , HARJOITUSVAST . HÄRKÖNEN V
1983
8 3 SMK v . m . 1 9 8 4 , JOUTSENLAULU PELTOKANGAS M 1 9 8 4
1985
84 SMK v . m . 1 9 8 5 , LINTU JA P E SÄ VAINIO M
1981
ROTH J
8 5 PRO ARTE METALLICA
1 983
SAKKI T
86 KO IVI STO M 6 0 v .
87 MM KI SAT HELS INGI SSÄ 1 9 8 3
PAAVILAINEN R 1 9 8 2
1976
HONKANEN M
88 VIREN LAS SE
1973
JUVA K
89 XV FIDEM HELS INKI 1 9 7 3
1973
9 0 XV FIDEM HELSINKI 1 9 7 3 , HOPEA JUVA K
HOPEA HI LTUNEN E
1974
9 1 AALTO ALVAR ,
1973
RÄSÄNEN K
9 2 ETYK 1 9 7 3 HELSINKI ,
2 -0SAINEN
HOPEA

AEhop
35
AEhop
AEhop
LASIA
AEkul
35
AE
AE
NAHKAA
AEkul
35
AE
AE
AL
AE
35
AEhop
LAS IA
AE
AEhop
35
AL
AE
AE
AE
AE
35
AEhop
AEkul
AE
AE
50
50
AEkul
AE
35
AE
20
AE
100
150
AE
AE
100
AE
100
AE
70
AE
100
AE
100
80
AE
40
AE
40
AE
AE
150
AE
210
AE
210
210
AE
AE
210
210
AE
100
AE
80
AE
100
AE
55
AE
50
AE
550
AR
AR
400
850
AR

LISÄKSI MYYDÄÄN KI RJALLI SUUTTA KI INTEÄLLÄ HINNALLA
A

FIDEM XV 1 9 7 3 JA XXI I 1 9 9 0 , HELS INGIN KOKOUKS IEN NÄYTTELYLUETTELOT YHTEISHINTAAN

B

MITAL I - MEDALJEN LEHDEN 'TÄYDELLINEN SARJA ,
VUODET 1 9 8 7 - 9 0 , YHT 8 kpl . S I S . POSTIKUL .

C

HALLBERG M . MINNE S PENNINGAR ÖVER ENSKILDA PERSONER
FÖDDA ELLER VERKSAMMA I FINLAND , OSAT I JA I I - HE L S INKI 1 9 0 6 , - 2 3 .
NID .

230

D

BOSTRÖM H . J . SUOMEN MUI STORAHAT OSA I - HENKI LÖMITAL I T
SID .

340

36

200
80

MITALIH U U TOKAU PASSA OVAT MYYTÄVÄNÄ
MM. KILLAN PR ESIDEN T T ISARJAN MITALIT

Nina Terno: Risto Ryti

Aimo Tukiainen: Urho Kekkonen

T A I D E M A T K A

Eila Hiltunen: Man nerheim

Toivo Jaatinen: Mauno Koivisto

S K O T L A N T I I N

J A

E N G L A N T I I N

MAECENAS KI LTA ry . JÄRJE STÄÄ TAI DEMATKAN S KOTLANTI IN JA ENGLANTIIN
20 - 2 8 . 0 5 . 1 9 9 1 . TÄLLE MATKALLE OVAT MYÖS SUOMEN MITALITAITEEN KI LTA ry : n
JÄSENET P E RHE INEEN TERVETULLEET .
OHJELMAAN KUULUVAT E DINBURGH ( 4 YÖTÄ ) , GLASGOW JA LONTOO ( 4 YÖTÄ )
MATKAT TEHDÄÄN LENTÄEN . MATKAN HINTA ON 5 . 8 6 0 m k .
MATKAN JOHTAJANA TOIMI I DI JAKKO HEMMI .
VAIN SOITTO OLYMPIA LENTOMATKATOIMISTOON , PUH . ( 9 0 ) 6 4 4 0 3 3
NIIN SAAT YKSITYI S KOHTAISEN MATKAOHJE LMAN . LÄHILINJANUMEROON
9 8 0 0 - 2 9 0 0 KAUKOPUHELUT PAI KALLI S PUHELUN HINNALLA .
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SVENSK RESUME
JOUKO VOION MAA I N M EMO RIAM (s. 1 )
Allan Ylinen
Den första sekreteraren för och en av grundar
na av Gillet för m edalj konst i Finland, Jouko
Voionmaa, avl ed 1 8.3.1 9 91 . H a n föddes
1 9. 9 .1 91 2, och efter studentexa m e n studera
de han till arkeolog. Sin livsgärning gjorde hon
som intendent för M yntkabin ettet vid N atio
nalmuseet ända till sin pension ering å r 1 9 76.
Hans intesse låg i n u m ismatiken och senare
m era inom m ed a lj konsten. Han är välkänd i
m eda ljkretsar l ångt över l andets gränser. Hans
bok tillsammans m ed Liisa Voionmaa om finsk
medaljkonst, årets konstbok då den utkom, har
fått en vid spridning och är utsåld.
En sällskapsmänniska, stor kännare av mynt
och m edaljer, som ka llade sig kolportör i me
da ljkonst, har gått ur tiden.
POST FEST U M ET ANTE (s. 2)
l i kka Voionmaa
Ett fartfyllt å r i Gill ets historia är till ända m ed
F I D E M XXll-kongressen, 2 5-årsjubileet och
utställning a rn a i Kina. En bok har utkomm it,
förtjänstful l a utställningskataloger, nya medal
jer som Gillet har beställt såsom Arvo Aho-me
dalj en, och F I D E M XX I I av Kauko Räsän e n
s a m t minnesmed a lj e n över Kinautställningen
av M auno Honkanen. Framför oss finns bl.a.
F I D EM i London å r 1 9 9 2 . l ntresset för m edalj
konst är stort i länder som Kina och Chile, som
sekreteraren har besökt. Balticum har en me
d aljkonst med hög nivå, närmare samarbete ut
lyses. Årsm edaljstävlingen, denna gång om en
präg lad m ed a lj, har sl utförts. En önskan är att
Gill ets m e d l e mm a r m era skulle köpa m ed alje r
och a ktivt d e lta i G i l l ets verksamhet.
ÅRSMEDALJTÄVLINGEN ÅR 1 9 91 (s. 3 )
47 förslag l ä m n n a d e s in i den 2 7 . årsm edalj
tävl ingen, denna gång för en präglad m edalj .
Pertti Kukkonen vann 1 . priset (1 3.000 m k )
m ed förslag et nr. 4 ' E lena och N icolae' och
andra priset (11.000 mk) med nr. 5 ' D en skyd
dande äng e l n'. 3. priset (8.000 mk) fick Maa
rit Nissalas n r. 2 'Lycka - glädje'. Juryn inlös
t e också förslagen nr. 24, ' M exico' av Reijo
Paavilainen och nr. 32 ' G estalt' av Raimo Hei
no.
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SEGRARENS TA NKA R (s. 9 )
Pertti Kukkon en
Det kärare förslaget för segraren är ' Den skyd
dande värld en' det ligger så nära hjärtat. 'Ele
na och Nicol a e' är m era fram krystad som re
sultatet av tan kearbete. Trots sitt namn är 'Ele
na och N icolae' helt allmängiltiga, det är e n dik
tators öde. Båda försl agen skiljer sig markant
från varan n . 'Den skyddande världen' är ka ns
ke m era abstrakt, och enligt konstnärens egen
åsikt något mera konstnärlig.
'LYCKA - GLÄ DJ E ' (s. 9)
Maarit N issilä
Männ iskorelationcr, känslor och t.o. m. vard ar
liga ting är viktiga för författa ren, att vara när
va rande, att söka g lädje, allvar och oförbehå ll
samhet. Till d essa strävar hon i sin konst: e n
fast from, inte enbart för att pejla sig själv uta n
för att få kontakt m ed tittaren.
BREV (s. 10)
Arman Lähteenkorva: En m edalj fordrar e n
förk laring
Brevs krivaren anser att om man inte förkl ara r
innehållet i en m edalj kan den förbli en gåta för
åskådaren. Som exempel a nför han en medalj
över g e neral A iro med broar i H einola, Måsen
(täc knamn för huvudkvartere) m m . vilka på
m edaljen utan förklaring kan föra tankarna t i l l
genera l ens sommarlandskap, inte tili en krigs
plats.
G ILLETS VE RKSA M H ET (s. 1 1 )
- G i l l ets va lmöte
och
2 5-å rsju bileum
24.11.1 9 90. Pä mötet fastslogs G i llets budget
och verksamhetspaln för 1 991 . Medlemsavgif
ten är 420 mk för m edlemm ar, 2 000 mk för
understödsmedlemmar och 42 mk för konst
närer. Til l ordförande återvaldes V H Aimo Vii
tala och till medl emmar konstnär M auno Hon
kanen och s ekreteraren likka Voionmaa för tre
år framåt. Följande personer erhöll förtjänst
m edaljen: Dipl. ing. H e ikki Hong isto, dr. L. 0.
Lagerqvist, konstnärerna S eija Rustholka rhu
och Nina Terno.
- Kina-utställ ningarna fick en värd ig avslut
ning då kulturmin ister Kasurinen, Kinas ambas
sadör och a ndra som arbetat för utställningar
na fick Mauno Honkanens m edalj över utstäl l 
ningarna v i d e n högtidlighet den 1 9. 2 .1 9 91 .

DEN SLUT G I LT I GA LÖSNI NGEN PÅ P ROBLE
MET MEDA LJ (s. 12 )
Arvo Aho
1 sitt föredrag på Gillets 2 5-årsjubileum spe
kulerar författaren över definitionen för en me
dalj. När vissa konstnärer i Gillets nya video
film om medaljer blev tillfrågade vad en me
dalj är, svarade dessa följande: Toivo Jaatinen
- ett konstverk i sig självt; Raimo Heino det som konstnären gör tili en medalj; Nina Ter
no - ett stort arbete i ett litet format; Pirkko
Viitasalo - en rymd i handflatan och Kauko
Räsänen med sina över 100 medaljer visste in
te. Aho talar om tidsskillnaden mellan sidor
na, man kan inte se båda sidorna av en medalj
på samma gång, den måste vändas. Genom
att utveckla temat med illustrationer kommer
Aho tili följande definition: Medaljen är ett
konstverk ungefär av en handflatas storlek,
platt eller nästan platt, minst dubbelsidigt, med
en tidsdimension och vars gestalt eller andli
ga innebörd inte kan ses eller uppfattas på en
gång. Enligt Aho kan plaketter - ensidiga eller miniatyrskulpturer inte inkluderas i defi
nitionen, fastän de kan stå på en hög konst
närlig nivå.

GJUT NA MEDA LJER (s. 17)
Arvo Aho av Kauko Räsänen, beställd av Gil
let för m edaljkonst i Finland. Dipl. ing. Arvo
Aho, tidigare ordförande för Gillet och stor kän
nare av medaljer (hans föredrag finns på an
nan plats i tidningen) har avbildats med en kyr
ka i handen, då han var fastighetschef för Hel
singfors församlingar och i den egenskapen
ansvarade för kyrkobyggen i Helsingfors. Me
daljen kan beställas av sekreteraren för 800
mk (medlemmar) och 900 mk (icke-medlem
mar ) .
Medalj över Kina-uställningarna av Mauno
Honkanen, kan beställas från Gillet för 750 mk.
Gunnel Sievers av Raimo Heino. Doc. Sievers
är biokemist. På åtsidan betraktar hon en mo
dell av en proteinkedja. Medaljen kan bestäl
las hos konstnären, adress: Apollogatan 13 E,
00100 Helsigfors.
TA NKAR OM MEDA LJER (s. 19)
Leena Ahtola-Moorhouse
1 en koncentrerad artikel om associationer som
ordet medalj ger författaren talas om bl.a. spe
cialgrenen inom bildhuggarkonsten, den dub
belsidiga, platta, runda, reliefförsedda metall
biten kallad medalj: om medaljens ursprung
och blomstringstid; om medaljens uppgift t.ex.
att celebrera någon person, förening eller hän
delse. Andra associationer är kollektivitet, gra
fik, också offentliga minnesstoder. Medaljen

är ett monument som går ur hand tili hand, en
rörlig hedersbetygelse tili sitt motiv och i bäs
ta fall sin upphovsman. Medaljen för också
tanken tili fingerspetsar, med vilka man kan få
t.o.m. en starkare förnimmelse av en medalj än
genom att titta. Som sista punkt kommer tan
ken på samlare av dessa små men inte sköra
objekt. Som exempel anförs Herman Antell,
samlare av medaljer, mynt, tidningar och böc
ker.
F Ö RHÅLLANDET MEL L A N MYNT OCH ME
DA LJER (s. 2 3 )
Leo Ääri
Författaren reflekterar över sambandet mellan
mynt och medaljer. Antikens mynt liknade nu
tida medaljer med porträtt av härskare och bil
der av bataljer. En senare utveckling har utfor
mat mynt tili dess nuvarande form med valör
årtal och andra bestämda regler om vad so�
skall finnas på ett mynt. Medaljen har utveck
lats mera fritt. Båda kan dock dupliceras. Skill
naden är i upplagornas storlek och i konstnär
ligt värde och framför allt i att mynt är något
som staten har bestämt att användas som be
talningsmedel. Medaljen kan enligt författaren
vara vilket som helst konstverk som upphovs
mannen kallar medalj, men författaren efter
lyser en mera konservativ definition.
OM KINAUTSTÄ L L NI NGEN (s. 24)
likka Voionmaa
1 artikeln uppräknas de medaljer, som fanns på
utställningarna i Beijing och Harbin, för att ge
en bild av vad som visades. Katalogerna både
den på engelska och den på kinesiska, tog fort
slut och kommer inte tryckas på nytt.

FRÅGOR K R I NG MEDA LJER (s. 2 6 )
Tuukka Talvio
Artikeln diskuterar två problem angående mo
derna finska medaljer. Beställaren av medaljer
tycks inte alltid vara säker på om han viii ha
ett intimt konstverk eller ett minne för kom
mande generationer. Syftet är ofta det sena
re, men att utelämna relevanta data gör det
svårt att senare klassifiera medaljen. Det kan
redan nu vara tidsödande att få uppgifter om
medaljer från 1980-talet. Ett annat problem är
att finska medaljer ofta är onödigt stora och
tunga. Författaren hoppas på att mindre me
daljer - både i silver och brons - igen skulle
bli moderna.
TOI VO JAAT I NENS SP RÅKKVÄ DE I B I L DER
(s. 2 9 )
Anne Valkonen
En mäktig sång fyller arbetsrummet - språ
ket påminner om finska, men är inte det. En
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man sjunger i tungor - Toivo Jaatinen. Bild
huggare. Medaljmästare. Och nu också sånga
re. Han sjunger och talar om vartannat, bilder
fastnar i toner och tvärtom. Han gör skisser
i lera i takt med musik, tänker rytmiskt och an
vänder skisserna senare. Toivo Jaatinen har
gjort få 'fria' medaljer, de flesta har uppkom
mit tili tävlingar eller som beställningsarbeten.
1 sina arbeten visar Jaatinen att en tanke el
ler ide bör omvandlas i en synlig form, i vilken
den egna processen är en väsentlig del. Han
säger sig inte vara rädd för att konsten skulle
försvinna, för ett behov för att uttrycka sig och
att göra saker finns inneboende i varje män
niska. Några konstnärer nedvärderar 'lekmän',
men enligt Jaatinen ser lekmannen lika myc
ket som konstnären, men kan inte uttrycka var
för han känner just på detta sätt.
Somliga säger att det är lätt att göra medal
jer, men då måste man ställa högre krav och
det blir svårare.
Jaatinens käraste gjutna medaljer är Pisanel
lo och Noak, av präglade Olofsborg och Mu
seiverket.
FEM FRÅG O R T I LL KARI JUVA (s. 31)
Medalj eller monument. - Juva har på sena
re år koncentrerat sig på offentliga monument,

mindre på medaljer. Han skulle gärna gö;a mi
niatyrskulpturer, som dock görs vid andra till
fällen än medaljer. En medalj kunde t.ex. gö
ras för en familjefest.
Konstverk och publik. - Alla konstverk är
indiv ider i harmoni med sin omgivning. 1 en god
medalj används helst tricks som ingen tidiga
re använt, som t.ex. i Helsingin Sanomats
(största draken i Finland) medalj med tidningar
ur en rotationspress, nyheter som på band.
Den klena efterfrågan på gjutna medaljer är ett
problem. Kanske de skulle köpas mera om folk
visste hur man hänger dem på vägen. Också
1960-talets stora entusiasm har litet dämpats,
kanske är marknaden mättad. Samlande av
medaljer anses också vara svårt jämfört med
frimärken och mynt.
Abstrakt eller figurativt. - Figurativ konst
har inte på länge ansetts modern, men borde
ges mera uppmärksamhet.
Förnyelse. - Under de tre senaste åren har
Juva förnyats en hei del, bl.a. har yppiga kvin
nofigurer blivit slankare.
Arkitektur och bildhuggarkonst. - 1 Finland
förh åller sig arkitekterna positivt tili kansten.
Ett gott exempel är Juvas ängel på Mikaels
kyrkans tak i G årdsbacka. Helsingfors kunde
också satsa mera på skulpturer.

OSTA KA UKO .RÄSÄSEN .FIDEM XXII HELSINKI
.2-0SA INEN KONG.RESSIMITAL I
Mi -t::a 1 i a on 1yö-t::y p�on s s i i n 4 00 kp1 ja
s i -t::ä �o i -t:: i 1 a -t::a pos -t:: i -t:: s e Mi -t::a 1 i -t::a i -t:: e en
Ki 1 1 a s -t::a h i n -t:: a an a .3.50 mk .
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SE TOVT A Oy
Rakenn uttajayhtiö
Teoll isu us- ja liiketilojen myynti ja vuokraus
Maatila-lihakarjan kasvatus

U l komaan kauppa
Arvopa perika u p pa
Rahoitus- ja sijoitustoiminta

Tuonti- ja vientiagentti na toimim inen
Annankatu 10 C, 001 20 Helsinki
Puh . ( 3 58-0) 644 003 Telex 1 2 1 5 2 3
Telefax (3 58-0) 644 441

Muovitehdas - muovituotteita ru isku
puristamalla
Ti ilitie 4, 01 720 Vantaa
Pu h . ( 3 58-0) 840 9 2 2 Telex 1 2 1 5 2 3
Telefax ( 3 58-0) 8 53 1 3 1 6

Porvoon lomakepaino Ky 1991

Mauno Honkanen, Kiinan mitalinäyttely 1990,
90 mm, valettu.

