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SUOMI 75 VUOTTA -MITALIKILPAILU 

1 palkinto: Terho Sakki, Juuret syvällä. 

Itsenäisyyden juhlavuoden toimikunnan val
tuuttamana Mitalitaiteen Kilta r.y. järjesti ylei
sen suunnittelukilpailun LXXV juhlavuoden mi
talin luonnoksista. Kilpailu julkistettiin kansal
lisena veteraanipäivänä 27.4.1991 ja tulokset 
julkistettiin 14.10.1991. Kilpailun palkintolauta
kuntana toimi mitalihankeen taustavoimien s.o. 
maamme neljän veteraanijärjestön puheenjoh
tajat ja Killan kaksi edustajaa. Palkintolauta
kunnan puheenjohtajana oli kansliapäällikkö 
Jaakko Numminen ja sihteerinä allekirjoittanut. 
Kuvanveistäjäliiton nimeäminä tuomareina oli-

vasemmalta: T.Sakki, R.Heino, P.Mäkinen ja 
M.Nissilä. 

vat kuvanveistäjät Antti Neuvonen ja Pertti 
Kukkonen. Palkintolautakunnan nimeämän 
työvaliokunnan puheenjohtajana oli varatuo
mari Simo Kärävä. 

KILPAILUN PALKITUT 
Kilpailuun saapui 32 ehdotusta, joista A-luok
kaan sijoitettiin 5 ehdotusta, B-luokkaan 10 ja 
C-luokkaan loput 17 ehdotusta. Kilpailun I pal
kinnon ja 20.000 mk sai professori Terho Sakki 
ehdotuksellaan J uuret syvällä, 11 palkinnon 
16.000 mk Raimo Heinon ehdotus Lintukoto
ja 111 palkinnon 13.000 mk Pertti Mäkisen Rou
dan jälkeen. Palkintolautakunta päätti lisäksi lu
nastaa Maarit Nissilän ehdotuksen Metsä ja 
maa sekä Raimo Heinon T äällä Pohjantähden 
alla. Lunastukset olivat kumpikin 6.000 mk. 
Palkinnot ovat verovapaita. 

JUHLAMITALIN TOTEUTUS 
Palkintolautakunta päätti esittää juhlavuoden 
toimikunnalle, että Terho Sakin ehdotus myös 
toteutetaan Itsenäisyyden juhlavuoden mita
lina. Mitali lyödään pronssista ja hopeasta ja 
sen halkaisija on 75 mm. Mitalin lyö Kultate
ollisuus Oy. Mitali tulee myyntiin helmikuussa 
ja sitä myyvät veteraanijärjestöt. Tompakkisen 
(pronssi) mitalin hinta on 200 mk ja hopeisen 
1.500 mk. 



Ohessa julkaisemme valokuvat A-luokan ehdo
tuksista sekä niistä annetut lausunnot. Kuten 

LAUSUNNOT 

1. Metsä ja maa: Ehdotuksen plastinen ote on 
voimakas. Puoliskot sopivat hyvin yhteen. 
Yleisvaikutelma tuntuu raskaalta. 

10. Juuret syvällä: Luonnoksen järeys antaa 
muotokieleen voimaa. Teksti on sijoittelultaan 
onnistunut, mutta voisi olla kokonaisuuteen 
nähden voimakkaampi. 

23. Roudan jälkeen: Ehdotus on tasapainoinen 
ja idean perusajatus optimistinen. Puustopuo
len muotokieli on selkeä. Toinen puoli on vai
keasti avautuva. 

tunnettua ehdotukset olivat yleisön nähtävis
sä 15.10.-19.10.1991 Tuomiokirkon kryptassa. 

24. Lintukoto: Ehdotus on runollinen ja herk
kä. Puoliskot täydentävät toisiaan. Maisema
puolen puuryhmä on kokonaisuuteen nähden 
painavan tuntuinen. 

25. T äällä Pohjantähden alla: Ehdotuksen ote 
on rohkean naivi. Puoliskot sopivat hyvin yh
teen. Kuusipuolen yleisvaikutelma on hieman 
yksitotinen. 

11 palkinto: Raimo Heino, Lintukoto. 

111 palkinto: Pertti Mäkinen, Roudan jälkeen. 
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Lunastus: Maarit Nissilä, Metsä ja maa. 

Lunastus: Raimo Heino, Täällä Pohjantähden alla. 

Emil Wikström: Suomen julistautuminen itsenäiseksi, 72 mm, 1923. 



MITALITAITEE N KILLAN 
VAALIKOKOUS 29.11.1991 
Killan vaalikokous pidettiin Valtion taidemuse
ossa, Ateneumissa. Aluksi tutustuimme Ate
neumin peruskokoelmiin oppaan johdolla, min
kä jälkeen näimme multivisiofilmin Concordia 
res parvae crescunt. liian päätteeksi pidettiin 
Killan vaalikokous, jossa hyväksyttiin tulevan 
vuoden toimintakertomus ja talousarvio sekä 
suoritettiin henkilövaalit. Killan uusi hallitus on 
kokonaisuudessaan seuraava: puheenjohtaja 
Aimo N.K.Viitala varapuheenjohtaja Raimo Hei
no (valittiin edellee,1) professori Peter Holm
berg (Tuulikki Hakalan tilalle), taiteilija Mauno 
Honkanen kuvanveistäjä Pertti Kukkonen ku
vanveistäjä Aila Salo (K.K.Kankaanrannan tilal
le) yleissihteeri likka Voionmaa. 

Mitali-Medaljen lehti esittää parhaimmat kii
toksensa Tuulikki Hakalalle ja K.K.Kankaanran
nalle mainiosti sujuneesta yhteistyöstä, kirjoi
tuksista ja arvokkaista neuvoista hallitukses
sa ja lehden toimitustyössä! Kiitos. 

FIDEM XXIII LONT OO 
16-19.9.1992 
Seuraava FIDEMin kongressi pidetään Lontoos
sa ensi syyskuussa. Kongressin isäntänä on 
The British Art Medal Society ja tukijana The 
Royal Mint. 
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AJANKOHTAISTA 

Kongressin näyttely pidetään British Museu
missa. Näyttelyssä on esillä yli 1000 mitalia eri 
jäsenmaista. Suomen osuus on 75 mitalia. 
Näyttelyluettelo ilmestyy kuten ennenkin. 

Kongressin luento-osuus on jaettu kahteen 
osaan: edellinen osa tieteispainotteinen mita
lien ja piirrosten suhteisiin painottuva, jälkim
mäinen -workshop-osuus- taas käsittelee mi
talin valmistusmenetelmiä. Luennot ja works
hop pidetään kahtena päivänä samanaikaises
ti. 

Lontoossa järjestetään myös ensimmäiset mi
talimarkkinat, joilla ostetaan ja myydään mita
leja ja mitalikirjoja. Tällä hetkellä näyttää siltä 
että Kilta hankkii markkinoilta pöydän tai kak
si, joilla myymme maamme mitalituotantoa 
niissä rajoissa kuin se on mahdollista. 

Kongressin aikana jaetaan lisäksi erilaisia pal
kintoja mitaleille, jotka käsittelevät teemaa 'Tai
vas ja helvetti.' 

Kongressimitalin (kuva) on suunnitellut englan
tilainen mitalitaiteilija Robert Searle. 

Kongressin jälkeinen matka (20.9.-23.9) suun
tautuu Bathin historialliseen kaupunkiin, joka 
on tunnettu mm roomalaisten sinne perusta
masta kylpylästä. Bathista tehdään koko päi
vän kulttuurimatkoja eri puolille Etelä-Englan
tia mm Wellsin katedraaliin ja Bristoliin 



Kongressimaksu on ennen 1.3.1992 FIDEMin 
jäseniltä 130 puntaa ja ei-jäseniltä 160 puntaa. 
Alennettu hinta on 40 puntaa, mihin ei sisälly 
luetteloa, mitalia eikä päivällistä. Kongressioh
jelman, ilmoittautumislomakkeen ja yksityis
kohtaiset lisätiedot pyrimme välittämään Kil
lan jäsenille vuoden loppuun mennessä. 

Huom! FIDEMistä saamamme tiedon mukaan 
jäsenyhdistyksen jäsenen (henkilöjäsenen) jä
senmaksu vuonna 1992 on 100 frangia; muu 
henkilöjäsen (seuralainen) maksaa FIDEM-jä
senyydestä 200 frangia; osallistumismaksun 
perustana on henkilöjäsenyys. Jäsenmaksun 
voi maksaa suoraan osoitteella Monique Lem
bourbe, Tresoriere de la FIDEM, 11 Ouai Con
ti, 75006 Paris, Post account no 2378.88 
E Paris. Maksun - tämänhetkisen kurssin mu
kaan noin 75 mk - voi suorittaa myös vuo
den loppuun mennessä Killan tilille 142905-9, 
jolta maksut lähetetään yhteislähetyksenä 
tammikuun ensimmäisellä viikolla. 

Kilta järjestää Lontooseen ryhmämatkan niin, 
että bussimatkoillakin on suomenkielinen 
opas. Hotellihinnat ovat 20-120 puntaa yöltä. 
Matkasta saadaan tarkempia tietoja seuraa
vaan jäsenkirjeeseen. 

Tässä vaiheessa kaikkiin kongressimatkaa kos
keviin kysymyksiin vastaa allekirjoittanut. 

MITALI LAHJOITUKSIA 
Mitalitaiteen Kilta r.y. on saanut mitalilahjoituk
sen dir.mus., säveltäjä Harry Bergströmin 
(1910-1989) perikunnalta. Lahjoitus käsittää 
seuraavat lyödyt mitalit: Pro Finlandia 1988; 
Terho Sakki: Teosto lngenium Fons Rerum (nro 

9); Puolustusvoimien taiteilijoille myöntämä 
mitali (1988); Talvisodan muistomitali Kunnia
isänmaa; Heikki Häiväoja: Suomen Kaupunki
liitto 1912-1972; Suomi-Filmin Sydän lyö, ku
va elää. 

H.R.NEVANLINNA -MITALI (1987) 
Muovaillut mitalitaiteilija Raimo Heino Halkai
sija 80 mm, lyönyt Tillander Oy. 

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu on lah
joittanut Mitalitaiteen Killalle H.R.Nevanlinna 
-mitalin. Professori Nevanlinna perusti Veripal
velun vuonna 1948, mitali on lyötetty hänen 
eläkkeelle siirtymisensä kunniaksi. Mitalin etu
sivun legenda on VERITAS EX SANGUINE (to
tuus verestä), takasivun teemana on Veripal
velun keskeisin asia -ihmissydän. Mitali ei ole 
myynnissä. 

VUORINEUVOS Y RJÖ PESSI -MITALI (1991) 
Muovaillut ja valanut mitalitaiteilija Toivo Jaa
tinen, halkaisija 11 2 mm. 
Kemira Oy on lahjoittanut Killalle kaksi kappa
letta Yrjö Pessi -mitalia. Mitali on valettu kak
sisivuinen ja sen halkaisija on 115 mm. Mitali 
valmistui vuorineuvos Pessin eläkkeellesiirty
misen kunniaksi. Muotokuvan ohella Toivo Jaa
tinen on ottanut lähtökohdaksi tieteen, luon
non ja ihmiskunnan ravinnon tuottamisen kiin
teän yhteyden, mikä on ollut oleellinen sisältö 
vuorineuvos Pessin kaikissa tehtävissä. Mita
lin symboliikkaan kuuluu kuvaus auringosta ja 
avaruudesta sekä kasvin solu, joka sitoo aurin
gon energiaa. Kasvot kuvaavat ihmistä tutki
vana tarkkailijana. Käsi antaa, ottaa ja toimii. 
Ihmiskunnan ravinnon saanti on osittain kuin 
tutkijan kämmenellä. 
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SUOMEN MITALITAITEEN KILTA R.Y.:N 
VUOSIMITALIKILPAILU 1992 

KILPAILUOHJELMA 

Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y. järjestää Suo
men kuvataiteilijoille vuoden 1992 vuosimita
linsa suunnittelukilpailun. Kilpailussa noudate
taan Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjä 
ja seuraavia määräyksiä: 

Kilpailu on yleiser1ä kilpailuna toteutettava 
Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y. 27. vuosimi
talikilpailu, joka on aiheeltaan vapaa. Mitali 
toteutetaan valettuna. 

2 Tullakseen kilpailussa huomioiduksi tulee 
kilpailuehdotusten olla tehdyt kestävästä 
materiaalista ja sen halkaisija saa olla enin
täin 12 cm (120 mm). Ehdotukset jätetään 
molemmat puolet erikseen. 

3 Kilpailun palkintolautakunnan muodostaa 
Killan hallitus sekä kaksi Suomen Kuvan
veistäjäliiton nimeämää tuomarijäsentä. 
Tuomaristoon kuuluu 7 jäsentä ja sihteeri. 

4 Kilpailutyöt on varustettava nimimerkillä ja 
mukana on seurattava samalla nimimerkil
lä varustettu suljettu kirjekuori, jonka tulee 
sisältää tekijän henkilöllisyys. 

5 Kilpailussa jaetaan seuraavat palkinnot: 

1 palkinto 1 3.000 mk 
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11 palkinto 1 1.000 mk 
111 palkinto 9.000 mk 
sekä palkintolautakunnan niin päättäes
sä kaksi lunastusta a 6.000 mk kumpi
kin. 

Palkinnoille haetaan verovapautta. 

Toteutettavan ehdotuksen tekijälle mak
setaan lisäksi 6.000 markan korvaus 
ehdotuksen viimeistelystä ja valuoikeuk
sista. 

6 Lopullisen päätöksen teoksen tilaamisesta 
tekee Killan hallitus, jolla on oikeus tilata to
teutettava ehdotus minkä tahansa kilpailus
sa palkitun luonnoksen pohjalta. 

7 Kilpailuaika päättyy perjantaina 21.2.1992 
klo 16.00, jolloin myös postitse lähetetty
jen ehdotusten tulee olla perillä Helsinki 17 
postitoimipaikassa. Kilpailuehdotuksia ote
taan vastaan 20.2.-21.2.1992 klo 13.00-
16.00 välisenä aikana Killan toimistossa 
Rauhankatu 6 B 26, 00170 Helsinki. Killan 
postiosoite on P L  101, 00171 Helsinki. 

8 Kilpailun tulosten ratkettua kilpailuehdo
tukset asetetaan näytteille paikkaan, jos
ta ilmoitetaan kevään 1992 aikana. Näyt
telyn päätyttyä kilpailutyöt ovat noudetta
vissa pois Killan toimistosta toukokuun lop
puun mennessä 1992, jonka jälkeen ehdo
tukset tuhotaan. 

9 Kilpailuohjelmia on saatavissa Galleria 
Sculptorista ja Suomen Taideakatemian 
koulusta sekä Suomen Mitalitaiteen Killas
ta. Killan puhelinnumero on 90-652 140 tai 
47711 63. T ämä kilpailuohjelma julkaistaan 
myös Killan Mitali-Medaljen lehden nume
rossa 2/91. Kilpailun tulokset julkaistaan 
saman lehden numerossa 1/92. 

10 Kilpailua koskeviin tiedusteluihin vastaa Kil
lan yleissihteri likka Voionmaa, puh. 477 
1163. 

Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y. 

Hallitus 



Marjan Scharloo 

AN INTRODUCTION TO DUTCH MEDALS 

EARLY DUTCH MEDALS 
T he art of the medal was brought from ltaly 
to T he Netherlands by Giovanni de Candida, 
an Italian diplomat at the court of Charles the 
Bald. ln 14 74 he made a portrait medal of the 
burgundian duke and another one on the wed
ding of his daughter and heiress Mary to Ma
ximilian of Austria. Giovanni de Candida was 
not a professional medallist. Like so many of 
his contemporaries he had many interests, and 
medal making was just one of them. The port
rait medal of Charles the Bald shows a curi
ous mixture of renaissance and medieval ele
ments. On the obverse of the medal the duke 
is depicted like a Roman emperor. The reverse 
shows a fire ore, the heraldic symbol of the du
cal family. During the following decades the 
commisioning of medals remained very much 
a privilege of the ducal family itself. A few nob
lemen and scholars who must have become 
acquainted with medals abroad were the only 
exceptions to this rule. 

T he Antwerp painter Ouinten Matsys is the 
first known Dutch artist who made some me
dals. His most famous piece is undoubtedly 
the portrait medal of the philosopher Erasmus 
of Rotterdam, executed in 1519. Erasmus de
signed the reverse of the medal himself. He 
wanted to have his own image in a medium 
which could be multiplied to distribute among 
his learned friends all over Europe. The editi-

on of this medal was very limited due to the 
technical problems which arose during the 
casting process. 

ln the course of the sixteenth century Re
naissance influence spread thoroughly through 
Dutch culture. Charles V, the great grandson 
of Charles the Bald, had inherited large parts 
of Europe and his court was a magnet for ab
le artists of all kinds. Charles invited for examp
le the Italian sculptor and medallist Leone Le
oni to Brussels. The presence of Italian artists 
in The Netherlands had a decisive influence on 
the development of its native medallic art. 

At the same time Dutch medallists started 
to be active in other layers of society. Most of 
these early Dutch medals were made by ama
teurs, like Candida once had been: learned of
ficials like Janus Secundus or Jacob Zagar ma
de portraits of their families or friends. The me
dals have a freshness and directness which re
minds one of contemporary painted portraits. 
Their intimate character underlines their pur
pose as persona! gifts, tokens of friendship and 
love. T he first professional Dutch medallists 
emerged around 1550. Artists like Jan Symons 
and Steven van Herwijk were mainly active for 
members of the lower nobility, officials and 
wealthy burghers. They must have had other 
sources of income as well, since the amount 
of medals which have come down to us is ve
ry limited. 

Giovanni de Candida, Charles the Bald, 14 77, east bronze 

7 



Ouinten Matsys, Desiderius Erasmus, 1519, later east in silver 

Steven van Herwijk, Bishop George of Utrecht, 1557, east bronze 

Jacques Jonghelinck, Viglius of Aytta, 1556, east silver 



The first Dutch medaillist to receive commis
sions from the court was the sculptor Jacques 
Jonghelinck, a native from the city of Antwerp. 
He was sent to Leone Leonis workshop in Mi
lan to finish his training and his early medals 
show clearly his absorbtion of the new man
nerist style. Jonghelinck portrayed many mem
bers of the court, but also wealthy burghers 
of Antwerp and scholars and ecclesiastical of
ficials between c. 1555 and 1585. The port
raits on his medals form a veritable portrait gal
lery of the most infuential layer of Dutch so
ciety in the second half of the sixteenth cen
tury. The testament of the important official 
Viglius van Aytta gives us an impression of the 
function of the medal in The Netherlands 
around this time. Viglius had commissioned va
rious portrait medals from Jonghelinck which 
he kept in stock as presents for important re
lations. ln his testament he left precise inst
ructions to whom the gold and silver medals 
should be given as a souvenir: to various mem
bers of his family, but also to servants, friends 
and business relations. The medals commis
sioned by private persons followed closely the 
conventions of the earliest Italian medals: a 
portrait on the obverse and a symbolic image 
on the reverse which refers to the character 
of the sitter or to his occupation. Another fa
vourite design for reverses was the coat of 
arms, which was more characteristic of me
dals from the northern side of the Alps. The 
obverses of the official commissions by Char
les V or his son Philip 11 refer often to contem
porary politics. The power of medals as a wea
pon of propaganda was already clearly recog
nised in the first half of the sixteenth century. 

THE DUTCH REVOLT 
The Dutch war of independance against king 

Philip 11 of Spain started in 1568 and lasted for 
80 years. The result was the division of The 
Netherlands into two parts. The Republic of 
the Seven United Provinces in the northern 
part of the area gained independance, where
as the southern area remained part of the 
Habsburg empire. The war had a profound inf
luence on Dutch medallic art. Next to the ac
tual warfare, prints, leaflets and medals were 
extensively used to convince the other side of 
the righteousness of its cause. 

The government of the revolting provinces 
quickly realised the possibilities of medals for 
propaganda purposes. However, there were a 
few obstacles to overcome first. During the 
early years of the revolt no able medallist took 
the risk of working for a bunch of revolutiona
ries. So it was decided to have the medals st
ruck at the local mints, instead of using the 
more traditiona! casting technique. ln conse
quence the resulting medals look very much 
like talers. The new medals make a rather pri
mitive impression compared to the sophistica
ted pieces issued by the court circles: they ha
ve a very flat relief and the designs are overc
rowded. Another problem to be solved had an 
iconographic character. What image should be 
put on the obverse of a medal when ane is in 
revolt against the lord? There was no general 
accepted symbol which could represent the re
volting provinces. Before his murder in 1584 
William of Orange was formally in the service 
af the sovereign provinces, so he could not be 
depicted as the new symbol of independance. 
ln consequence the rule to have a portrait on 
the obverse of the medal was thrown over
board and the classical distinction between 
obverse and reverse became blurred. The ob
verses of this new type of medals usually re
ferred to a historical event in a more or less 

Jacques Jonghelinck, Anthony de Perrenot, 1561, east silver 
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realistic way. The reverses showed another as
pect of the same event or a parallel story from 
the bible. The bible was, of course, a great 
source of inspiration for the protestant revo
lutionaries. The designs and inscriptions of the 
new medals were usually thought out by the 
officials of the provinces who commissioned 
the medals. The traditiona! Latin inscriptions 
were maintained to inform future generations 
of the heroic struggle for independance. The 
designs must have been meant for contempo
rary use. Many medals show actual scenes of 
warfare instead of winged victories or other 
allegories. When symbolic images were used 
they had a down to earth character which 
most people would have understood. Prints 
proved an invaluable source of inspiration for 
the medals in this new style. One of the ear
liest medals was struck at the mint in Dord
recht (Holland ) on the lifting of the siege of the 
city of Leiden in 15 7 4. The obverse shows the 
army fleeing in disorder and on the reverse the
re is an image of the biblical story of Sanherib 
fleeing from Jerusalem. The parallel is clear. 

ces used for counting by officials and merc
hants before the introduction of Arabic arith
metic. Virtually every event of any importan
ce which happened during the first hait of the 
Eighty Years War was represented on jetons. 
We find the severed limbs of two famous nob
les who were executed on ane of them and the 
murder on William the Silent on another. Then 
there is a copy with a praying family on their 
knees, praising God for the destruction of the 
Spanish fleet in 1 588 and a piece two oxes un
der the yoke, symbolising the unity of the pro
vinces required for the struggle against Spain 
to mention just a few of the subjects. The je
tons were struck by the same mints as the me
dals and they were distributed very widely un
der the general public. 

During the last decades of the sixteenth 
century another technique for making medals 
emerged in The Netherlands: the engraving of 
medals. Artists active in the print making bu
siness were closely connected with this new 
way of production, like for example Simon van 
der Passe. Some of the medals which look 

Gerard van Bylaar, Siege of Leiden, 15 7 4, struck gold 

ln the course of the following fifty years pro
vinces and city councils issued more than ane 
hundred different medals to commemorate im
portant military victories and political alliances. 
They were given away in gold to important dip
lomatic relations. ln 161 2 the first Dutch en
voy to Turkey gave a series of the new gold me
dals and a printed bible in Dutch as presents 
to the sultan. The usual metal for these me
dals was silver. lnterested collectors must ha
ve been able to acquire them in ane way or 
another for a price which was only a little bit 
higher than the silver contents. 

An even more powerful vehicle for propa
ganda purposes were jetons: small struck pie-
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engraved at first sight are, however, pressed 
like a print. Every engraved medal is a unique 
piece of work, although sometimes more than 
ane copy was made. One of the most popular 
customs attached to the engraved medal in 
The Netherlands was its use as a wedding gift. 
The man offered an engraved medal to the wo
man whom he wanted to marry and if she ac
cepted the gift the wedding party could be 
planned. The images on the medals were 
usually biblical stories connected with marri
age and wedding, like the wedding at Canaan 
or Rebecca and the servant of Abraham. 

THE GOL DEN AGE 
The seventeenth century is trad itionally called 



Artist unknown, Wedding medal, c. 1625, engraved silver 

the golden century of Dutch history and cul
ture. Many Dutch medals from this time po
sess indeed a very high level of crafstmans
hip and artisticity. One of the nicest features 
of the medals is their great variance in subjects 
and execution. There were medals on every 
imaginable occasion and they could be struck, 
east, chiseled, engraved or made with mixed 
techniques. There are several reasons for the 
emergence of this astonishing array of diffe
rent pieces. First of all there was a political re
ason. There was no central body which mo
nopolised the issue of medals or which had a 
decisive influence on its appearance. So any
body could issue medals :  the provincial 
boards, the city councils, the Dutch East ln
dia Company, universities, private persons and 
even the medallists themselves. A second re
ason was the apetite for medals which the 
Dutch public had developed. There were rela
tively many people who could and would com
mission a medal and then there were the col
lectors too, of course. 

Around 1650 Amsterdam had become the 
trade centre of Europa. The city attracted 
goldsmiths from all over The Netherlands and 
aisa a good many from abroad. The guild re
gulations were in full force and so most of the 
medallists were members of a guild, usually 
the goldsmiths guild. This was necessary be
fore one could apen ones own workshop. 
Usually the business of medalmaking was 
combined with another trade, like making sil
ver objects: candleholders, bookclasps, jewel
lery or tobacco boxes. The socalled plaquette 
medals were very popular in The Netherlands 
until about 1670. The medals consised of two 
thin layers of metal which were first east and 
then chiseled to sharpen the image. The two 

layers were later combined in a ring. This tech
nique offered great possibilities for very high 
reliefs. Casting without chiseling made it pos
sible to create a scetchy, almost impressionist 
image. Some of the designs of the plaquette 
medal were copied again and again until far in 
the eighteeth century. The medals which com
memorated the death of a private person are 
an example of this practise. The medals were 
personalised by engraving the name and date 
on a east standard medal. They were handed 
out at the funeral to the members of the fami
ly or to the carriers of the bier. 

ln the course of the seventeenth century the 
use of the screwpress to make medals gradual
ly gained ground, although it took a surprising 
long time compared to countries like France 
and England. The use of the screwpress had 
several advantages. lt enabled the medallist to 
refine the details in the design and to heigh
ten the relief as well. The costs of investment 
was around 200 Dutch guilders for the sc
rewpress alone: about the years income for a 
skilled worker. The city councils gave special 
licenses to owners of screwpresses. They 
could be used for counterfeiting coins as well. .. 

Medal production diminished at the provin
cial minthouse, although occasionally a mint
master liked to strike a medal. The custom of 
the provinces and city councils to order me
dals from their own minthouses grew out of 
use. lf they commissioned medals at all they 
usually went to the local workshop of the best 
medallist around. 

The medals commemorating important his
torical events were clearly the most popular 
ones during the seventeenth century. There is 
very little knowledge about the collectors of 
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Johannes Lutma, Peace of Westfalia, 1648, silver plaquette medal 

Christoffel Adolphi, Peace of Breda, 1667, struck gold 

historical medals. lt is now thought that a part 
of the pubtic bought medals in an unsystema
tic way, simply as souvenirs of important 
events. Another part, of course, did set up me
dal cotlections as a kind of history book in me
tatlic form. T he first public auctions of medat 
cotlections took place towards the end of the 
seventeenth century. 

The governing elite sometimes received me
dals as a souvenir of an important historical 
event in which they had participated themsel
ves. For example the members of the city 
counci t  of Amsterdam received a gold medal 
on the occasion of the Peace of Westfalia in 
1648, one on the Peace of Westminster in 
12 

1654 and another one to commemorate the 
Peace of Breda in 1667. T he Amsterdam bur
gomasters who ordered the medals by Lutma 
were clearly aware of the function of the me
dal to carry messages through the time. Sin
ce the Dutch Republic consisted of seven in
dependent provinces who cooperated in mat
ters of mutuat concern, there was no centrat 
government to issue commemorative medats. 
T he only medals handed out were the inevi
table presents for foreign ambassadors and so
metimes a brave admiral received one as. well. 

Many of the commemorative medals which 
have come down to us must have been issued 
by medatlists for the cotlectors market at their 



Wouter Muller, Burial of Cornelia Willems Ruigh, 1662, silver plaquette medal 

own risk. lf they expected a high turnover they 
tried to get some protection against copies of 
their design by other medallists by way of a 
socalled privilege. Privileges were issued by 
the city councils, by the provincial boards and 
by the States General as well. However, this 
did not always protect the designs; especially 
in foreign countries popular designs were of
ten copied. 

Sometimes medallists got into trouble by 
making a piece which caused offence. One of 
the most famous examples is the Peace of Bre
da medal by Christoffel Adolphi, which was 
mentioned in the British declaration of war 
against the Dutch in 16 72. Charles 1 1  felt per
sonally offended by the text on the exergue of 
the medal Procul hinc mala bestia regis (away 
from here, thou pernicious beast).The text re
ferred to the figure of Envy which is crushed 
under a personification of The Netherlands. 
Since the province of Holland had granted a 
privilege for this medal the difficult political si
tuation was solved by paying the artist about 
3 000 Dutch guilders for breaking the dies. 

Another example is the medal on a small 
scale revolt in the city of Rotterdam in 1691 
by Jan Smeltzing. The province of Holland 
started a prosecution against him, because he 
had encouraged violence by his medal accor
ding to the official accusation. Smeltzing may 
have expected some trouble beforehand, be
cause he had refrained from signing the me
dal. He refused to appear in court and so ali 
his possessions were taken and he had to hi
de himself for a year in another city. This is the 
only known example of a public prosecution 

of a medallist in The Netherlands. 
Meanwhile, Louis XIV had made the medals 

a tool for his propaganda machinery in Fran
ce. The histoire metallique on the heroic deeds 
of the French king started in earnest around 
1680. The artistic influence of his series of me
dals on the medallic art ali over Europe is hard 
to underestimate. ln the Netherlands medal
lists like Daniel Drappentier and Reinier Arron
deaux were thoroughly influenced by the new 
French style. Cast or chiseled medals were no 
longer produced to commemorate historical 
events and engraved medals survived only in 
the more traditiona! designs of private com
missions. Struck medals were thought the on
ly suitable medium to carry the message of 
historical importance. Short and concise mot
tos in Latin were the new fashion. They repla
ced the sometimes endless inscriptions in La
tin or the poems in Dutch on earlier medals. 
The end of the seventeenth century was the 
time of the great European wars between Lou
is XIV and king William of Great Britain, who 
was aisa stadholder in The Netherlands. Jan 
Smeltzing loved to make satirical medals on 
Louis, which imitated the French medals qui
te well, apart from a few small but crucial de
tails. They sold very well both in The Nether
lands and abroad (including France). The jo
kes seem rather banal in character today. 

One of the more striking features of the 
Dutch medals in the seventeenth century is 
the scarcity of portraits. This is in complete 
contrast with the contemporary painters prac
tice and aisa with Dutch medallic tradition of 
the sixteenth century. 
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AFTER T HE GOLDEN AGE 
During the next centuries Dutch medallic art 
followed the mainstream of the artistic deve
lopments abroad. The French classicist tradi
tions of the histoire metallique were closely ob
served and in consequence there evolved a rat
her uniform style. Around 17 20 the numisma
tist Gerard van Loon wrote an influential trea
tise on the designing of medals which was clo
sely studied by most eighteenth century Dutch 
medal lists. T he Roman bronze coins were the 
best examples of perfect designs and a me
dallist should imitate them as well as he could. 
The contemporary French histoire metallique 
was another ideal example. 

One of the most industrious medallists of 
the eighteenth century was Martinus Holtzhey. 
Like so many Dutch craftsmen he was born 
and trained in Germany before he tried his luck 
in Amsterdam. ln two decades he was able to 
build up a f lowering workshop and to gain 
enough capital to move on to the more profi
table job of mintmaster. He was an able me
dallist who issued many sommemorative pie
ces at his own risk for collectors in T he Net
herlands and in other European countries. One 
of his main sources of income was the produc
tion of medals on different family occasions: 
births, weddings, wedding anniversaries and 
burials. He had a medal for every purse; even 
the not so wealthy people could afford to buy 
some medals from his workshop. His son Jo
han George Holtzhey continued the workshop 
and expanded the business even further. To
gether they produced more than 400 different 
medals. 

A new kind of medal which emerged during 

the second hait of the eighteenth century was 
the prize medal. The learned and not so lear
ned societies which sprang up in great num
bers after 17 50 organised all kinds of contests. 
The winners usual ly received a medal engra
ved with his own name. Sometimes the de
signs of the medals were so complicated that 
the medal lists added a leaflet explaining the 
symbolism. 

T he stadholder William IV nominated the tra
vel ling medal l ist Lorenz Natter as court eng
raver in 17 49. He made some fine neoclassi
cist portraits of the Orange family, before the 
stadholder passed away and he had to look for 
a new job. William V fol lowed the tradition of 
his father when he nominated Johan Hendrik 
Schepp as the court engraver in 1784. Earlier 
Schepp had executed the first medal of honour 
ever commissioned by a prince of Orange in 
the service of the Republic. After a fight 
between the British and the Dutch fleet in 
1781, the Dutch officers received an award 
from the stadholder as well as ane from the 
States General. lts oval form was original ,  its 
design was not. T he image was derived from 
the traditiona! medallic iconography on naval 
victories since Antiquity: a winged Victory on 
a ships ore. Schepp was born and trained in 
Germany. He never became member of a guild 
in a Dutch city and in consequence he never 
owned a screwpress. After finishing his dies 
another medallist must have executed the me
dals for him. ln close cooperation with the 
Dutch philosopher Frans Hemsterhuis Schepp 
made his most beautiful pieces. Their style 
shows the distinctive influence of neoclassi-

Lorenz Natter, The children of prince Wil liam IV of Orange, 17 51, struck silver 
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Johan Hendrik Schepp, Honorary medal of the Battle of the Doggersbank, 1781, gilt silver 

Johan Lageman, Prize medal of the Bata vian Society of Language and Poetry, 
1801, struck and engraved silver 

Johan Hendrik Schepp, Death of Peter Camper, 17 89, struk si lver 

cism. The design of the medal in honour of Pe
ter Camper for example leans heavily on Greek 
coins. 

T he period of the French occupation which 
lasted from 17 95 to 1813 was not fruitful for 
the issues of medals. Hardly any medals were 
issued and it is known that many medals di
sappeared in the melting pot due to the diffi-

cult economic situation. 
After the fall of Napoleon the Dutch Repub

lic became a constitutional monarchy, tempo
rarily united with Belgium. ln the North there 
was a severe shortage of able medallists; in the 
South the situation was a little bit better. King 
William I took a keen interest in coins and me
dals and he stimulated the issue of medals 
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wherever possible. He was an ardent admirer 
of the histoire metallique of Napoleon and he 
decided to start one too. A special commissi
on of the Dutch Royal Institute thought out sui
table subjects, designs and inscriptions. The 
medallist Braemt from Brussels received the 
commission for the medals which would be is
sued once a year. Only a few medals came out 
before the Belgians gained their independen
ce in 1830 and then the whole project was 
cancelled. Most of the medals were close co
pies of Napoleons designs. ln 1830 the Dutch 
mint became the most important centre of me
dallic art for much of the nineteenth century. 
The heavy expenses of steam driven presses 
and reducing machines made it impossible for 
an independent medallist to survive. Engravers 
like Van der Kellen, Schouberg and the Men
ger family ali worked for the Mint. At present 
the nineteenth century is not considered as 
one of the highlights of Dutch medallic histo-

ry. From the technical point of view the me
dals show clearly the advancements of the in
dustr ial age. The artistic quality leaves, howe
ver, something to be desired. The well known 
personifications returned again and again and 
the Latin language took a long time to disap
pear from the medals. The only innovations in 
the design were of a rather anachronistic cha
racter: the combination of flying personifica
tions and steaming engines seems a bit odd 
today. 

TOWARDS NEW FREEDOM 
The soft and flowing Iines of the art nouveau 
movement took some time to root in The Net
herlands. Dutch medal makers were influenced 
by medals from Paris, Brussels and Vienna. 
which were brought to The Netherlands by an 
enthousiastic director of the Coin Cabinet, 
Dompierre de Chawffepie. New international 

Mozes de V ries, Founding of the State Railroad Company, 1864, struck bronze 

Johan Wienecke, 50 th Anniversary of the Dutch lndian Railroad Company, 1913, struck silver 
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contacts were made and the new ideas on me
dals were exchanged among artists and col
lectors alike. Around the turn ot the century 
the national mint sent Wienecke, its most pro
mising artist, to Paris to study the new app
roach and he returned changed into an Art 
Nouveau disciple. The Dutch-Belgian Society 
ot Friends ot the Medal tlowered before the 
First World War and it played an important ro
le in disseminating a fresh interest for modern 
medals. Apart from the mint there emerged 
another firm which played an important role 
in the production of medals during the twen
tieth century: Begeer. T he Begeer factory in 
Voorschoten (there was another one in Ut
recht) participated in the founding ot a new 
Dutch Art Medal Society in 19 25, which has 
issued two or three medals every year for its 
members up to the present time. 

Maarten Pauw, (?) Leda and the Swan, 
19 55, east bronze 

During the twenties and thirties the stylized 
forms ot Art Deco attracted a number ot ar
tists. Chris van der Hoet made undoubtedly the 
best medals, which have close connections 
with the bold style ot the Amsterdam school 
ot architecture. Van der Hoet belonged to the 
large groep ot artists who did not limit them
selves to making medals. They designed ce
ramics, glass, textiles and sometimes even 
complete interiors. Some ot them were active 
in the graphic arts as well, making posters and 
bookcovers. 

Atter the second world war Bronner and Es
ser, both protessors ot sculpture at the Royal 
Academy in Amsterdam, played a major role 
in Dutch medallic art. They stimulated a who
le generation ot sculptors to occupy themsel
ves with medals. During the sixties and seven
ties the sculptural approach towards medals 
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E. Claus, University of Rotterdam, 19 88, east bronze 

lead to spectacular results. The masterly ea
se of Eric Claus, who produced more than 
eighty medals in two decades, the interesting 
experiments with space of Charlotte van Pal
landt and the activities of numerous other ar
tists all contributed towards the revival of the 
medal in T he Netherlands. ln this period the 
Dutch Art Medal Society grew to almost 7 00 
members. 

At present it seems, however, that the tas
te of the public is moving into another directi
on. Three dimensional abstract forms with 
inscriptions made by jewellers like Teding van 
Berkhout, are more in demand nowadays. The 

Mitalit ovat olleet osa Hollannin kulttuuria 
1500-luvulta lähtien. Hovin jäsenet, korkeat 
virkamiehet ja oppineet lyöttivät itseään esit
täviä muotokuvamitaleita ja jakoivat niitä ys
täville ja sukulaisille. Hollannin vallankumous 
(alkoi vuonna 1568) synnytti uudenlaisen mi
talin, jota käytettiin propagandan välineenä. 
Nämä mitalit eivät olleet muotokuvamitaleita, 
vaan esittivät sotanäyttämöitä ja raamatun 
symboliikkaa. Mitalitaide kukoisti jälleen Hol-
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need to show off cannot be fulfilled by the tra
ditiona! medal going from hand to hand and 
ending its life in a drawer. Some medallists 
working in the more sculptural tradition have 
taken up this challenge by adding a third di
mension to their medals. T hey have broadened 
the rim or included a standard in the design, 
so that the medals can stand on their own 
teet. The Pictura prize medal by Geer Steyn is 
an example of this new trend. The gap 
between small sculpture or socalled objects 
becomes smaller and smaller. The direction in 
which the Dutch medal will develop itself from 
this point lies hidden in the future. 

HOLLANNIN MITALITAIDET TA 

lannin tasavallan aikana 1600-luvulla. Monet 
itsenäisesti työskentelevät taiteilijat julkaisivat 
omalla kustannuksellaan mitaleita, jotka oli tar
koitettu keräilijöille. Johtuen vastasyntyneen 
valtion poliittiisesta rakenteesta mitaleita tilat
tiin vähän. Mitalit olivat valmistustavaltaan eri
laisia: valettuja, kaiverrettuja, plaketteja ja lyö
tyjä. Noin vuonna 1680 Lydvig XIV:n 'histoire 
metalliquen' klassinen tyyli tuli hollantilaisten 
mitalitaiteilijoitten esikuvaksi. Ranskalaisen 



suunnittelun vaikutus näkyi voimakkaana Hol
lannin mitalitaiteessa 1700-luvun loppuun as
ti. Tuloksena tästä tyyli oli melko yhdenmukai
nen muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. 
Ranskalaisen kulttuurin vaikutus kasvoi enti
sestään kun Alankomaat oli Ranskan miehit
tämä vuosina 179 5-1813. 1800-luvun alkuvuo
sikymmenien harvat innokkaat mitalitaiteilijat 
kopioivat tarkasti Napoleonin ajan mitaleita. 
Noin vuonna 19 00 taiteilijoita innosti Art Nou
veaun pehmeät aaltoilevat linjat. Samoihin ai
koihin kuvanveistäjät löysivät mitalin: he hyl
käsivät mitalintekokoneet kuten pienennysko
neet ja höyrykäyttöiset puristimet. Veistoksel
linen asenne mitalia kohtaan synnytti monta 
jännittävää mitalia. Nykyään on jalansijaa saa
massa, mitalit joilla on 'kolmas ulottuvuus' :  mi
talit jotka voidaan asettaa pystyyn. Mitalien 
muotokieli on tulossa yhä abstraktimmaksi. 
Eräät mitalit ovat yksinkertaisesti pelkkää muo
toa ilman kuvaa. Vain legenda ilmaisee mita
lin tarkoituksen. 

Marjan Scharloo on Hollannin kuninkaallisen 
rahakammion, kansallisen metalliraha-, mitali
ja paperirahakokoelman intendentti. Hän on 
Hollannin FIDEM-delegaatti. 

SUM MARY 
Medals have been a part af Dutch culture sin
ce the sixteenth century. Members of the 
court, high officials and scolars commissioned 
medals with their portraits ta distribute 
amongst friends and relations. T he Dutch Re
volt (starting in 1 568) caused the emergence 
of a new type af medal which was used as a 
weapon af propaganda. T he new medals did 
not bear portraits but showed scenes of war
fare or biblical symbolism instead. The art af 

the medal flowered again in the Dutch Repub
lic during the seventeenth century. Many in
dependently working artists issued medals at 
their own risk for collectors. Due ta the politi
cal structure of the newly formed state there 
were relatively few commissioned medals. The 
medals were made with different techniques: 
there were east medals, engraved medals, pla
quette medals and struck medals. Around 
1680 the French classical style of medals in 
Louis XIV 's 'histoire metallique' became the 
new example for Dutch medallists. Until the 
end of the eighteenth century the Dutch me
dals were heavily influenced by the French de
signs: the result was a rather uniform style 
with only a few exceptions. French cultural inf
luence increased even more during their occu
pation of The Netherlands from 179 5  to 1813. 
Napoleon's medals were closely copied by the 
few medallists who were active during the first 
decades of the nineteenth century. Around 
19 00 the artists were inspired by the soft and 
flowing Iines af Art Nouveau. At the same ti
me the medal was rediscovered by the sculp
tors, who turned away from medalmaking 
machinery like the reducing machine and the 
steam driven presses. The sculptural approach 
towards the medal resulted in many exciting 
medals. Right now there seems to develop a 
new preference for medals with 'a third dimen
sion' : medals which can stand on their own 
rim. Besides, the designs of medals tend to be
come more abstract. Some medals have be
come simply forms without images. Only an 
inscription indicates its purpose. 

'Marjan Scharloo is curator of medals in the 
Dutch Royal Coin Cabinet, the national collec
tion of coins, medals and paper money. She 
is FIDEM delegate for T he Netherlands.' 

F IDEM-luetteloita myytävänä / 
F IDEM -cata logues for sale:  

F IDEM XV HELS INKI 1 97 3  FIM 80 
F IDEM XXI I  H ELSI N KI 1 990 FIM 1 50 
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JORM A  K. MIETTINEN 70 VUOTTA 

Mitalitaiteen Kilta r.y:n kunniapuheenjohtaja 
professori Jorma K.Miettinen täytti 70 vuotta 
11.8.1991. Killan lähetystö kävi luovuttamassa 
Miettiselle Raimo Heinon hänestä muovaile-

man valetun mitalin (kuva), jonka takasivulla 
kunniapuheenjohtajamme hellii lastaan (127x 
134mm), jonka syntymiseen hänellä oli mer
kittävä osuus. 

KYSYMYKSIÄ JORMA K. M IETTISELLE 

K: Ensikosketuksesi kuvanveistoon ja mitalitai
teeseen? 
V: Ensikosketusta en muista, sen täytyy olla 
tapahtunut jolloinkin kouluaikoina. Keskiluokil
la tein piirustuksen yhteydessä laajan työvihon 
egyptiläisestä ja assyr-babylonialaisesta ku
vanveistosta. 1930-luvun puolivälissä ilmestyi 
laaja suomenkielinen kuvateos muinaisesta tai
teesta ja siitä ja sitä koskevista julkaisijan bros
hyyreistä sain kuvitusta työvihkooni. Kiinnos
tukseni muinaiseen kuvanveistoon on siitä läh
tien ollut voimakas. Ensi kosketuksen moder
niin kuvanveistoon sain syksyllä 1946 ollessan i  
stipendiaattina Ruotsissa. Lundin taidemuse
ossa oli silloin suuri modernin taiteen näyttely 
joka oli minulle kuin tervehdys toiselta planee
talta. Ruotsista olivat yhteydet Englantiin ol
leet kunnossa sodan aikanakin ja Mooren, 
Hepworthin ja muiden senajan huippujen va i -
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kutukset tuntuivat voimakkaina. Meillä kuvan
veisto oli tuolloin vielä täysin 1930-luvun jat
koa, modernisoituminen alkoi vasta 1950-
luvulla kun taiteilijat pääsivät laajemmin mat
kustamaan ulkomaille. 

Mitalita iteeseen aloin kiinnostua samana 
vuonna 1946 sillä tein silloin erikoistyöni ke
miassa prof. Toivoselle. Viereisessä huonees
sa työskenteli hänen assistenttinsa kemisti ja 
kuvanveistäjä Kai Noramies ja vastapäisessä 
sijaitsi kemisti ja taidekriitikko Esko Vehmak
sen työhuone jossa hän tosin melko harvoin 
enää kävi. Kai Noramiehen kanssa keskuste
limme mitalitaiteesta paljon, varsinkin hänen 
saatuaan tehtäväkseen 1950-luvun loppupuo
lella prof. N.J.Toivosen mitalin tekemisen. 

Hankin 1950-luvulla jo muutamia kemistimi
taleita. 



K: Miten suhteesi juuri mitalitaiteeseen lämpe
ni ja miten olet tätä suhdetta hoitanut? 
V: Aktiiviseksi keräilyni muuttui vasta v. 19 64 
marraskuussa jolloin Societas Biochemica, 
Biophysica et Microbiologica Fenniaen hallitus 
päätti teettää mitalin seuran puheenjohtajan 
A.I.Virtasen 7 0-vuotispäiväksi 1965. Olin mai
nitun seuran sihteeri ja sain tehtäväkseni sel
vittää miten mitalin teettäminen tapahtuu. Otin 
asian hyvin perusteellisesti tutustuen aluksi 
Kansallismuseon mitalikammion kokoelmaan ja 
haastatellen sen intendenttiä Jouko Voionmaa
ta. Hän antoi minulle pitkän listan tunnetuim
pien mitalitaiteilijoittemme nimiä, mm. Eila Hil
tunen, Aimo Tukiainen, Essi Renvall, Kalervo 
Kallio ym. Päätin hankkia joitakin heidän teke
miänsä mitaleita voidakseni havainnollisesti 
esitellä heidän tyylinsä ja taitonsa seuran hal
litukselle. Metsätieteellisestä seurasta sain os
taa 6 metsämiesten mitalia, Otavalta 10 kirjai 
lijamitalia , jne niin että kuukaudessa sain os
tetuksi 150 suomalaista mitalia -useimmat 
Numismaattisen yhdistyksen huutokaupasta 
16.12.19 64. Panin niistä parhaat näytteille seu
ran hallituksen kokoukseen. Hallitus valitsi tai
teilijaksi Aimo Tukiaisen. Virtaselta pyydettiin 
suostumus joka saatiinkin. Mitali onnistui lois
tavasti , sitä lyötiin 750 kpl ja sen tuloilla lyö
tettiin seuralle vielä 20 hopeista mitalia jaet
taviksi A.I.Virtanen ansiomitaleina. T ämän puu
han kautta jouduin syvällisesti mitalitaiteen 
pauloihin ja hankin kahtena seuraavana vuon
na monta sataa suomalaista mitalia pitäen sil
mällä yksinomaan niiden taiteellisia ansioita. 
Keräykselliset näkökohdat kuten mitalin harvi
naisuus tai sen aiheen erikoisuus eivät minua 
juuri kiinnostaneet. V. 1964 liityin myös Espan
jan, Italian ja Ranskan mitalitaiteen kiltojen jä
seneksi hankkien miiden kautta useita kymme
niä niiden toimittamia parhaita mitaleita sekä 
mitalikirjallisuutta. Keskusteluista Jouko Voi
onmaan kanssa sai sitten v. 1965 alkunsa Suo
men Mitalitaiteen Kilta kuten killan historia ker
too. 

K.: Jokin mitalitaiteen mielenkiintoinen jakso 
ja kenties joku edesmennyt taiteilija jonka ha
luaisit nostaa esille? 
V.: Gerda Qvist tulee mieleeni ensimmäisenä, 
hänen mitaleitaan olen kerännyt intohimoises
ti. Pidän niistä niiden renesanssihengen takia, 
vaikka monet niistä ovatkin aika kömpelöitä. 
Toiseksi nousee mieleen hyvä ystäväni Pekka 
Kontio. Vaikkei hän ehtinyt tehdä kuin vajaan 
tusinan mitaleita, monet niistä ovat nerokkai
ta ja tavallaan uraa uurtavia. Hän oli oivallinen 
ensimmäisten näyttelyiden komissaari , jonka 
kanssa työskentelin mielelläni. Ystävystyin 
myös Viljo Savikurjen kanssa, jota kannustin 
parhaani mukaan tekemään vapaita mitaleita. 
Hän sai mielestäni mitaleihinsa oivallista huu
moria ja aidon suomalais-kansallisen tunnel
man. 

Mielenkiintoisin jakso oli mielestäni Suomen 
Mitalitaiteen killan ensimmäiset viisi vuotta, 
jotka oikeastaan mullistivat maamme mitalitai
teen nostaen sen tunnetuksi maamme rajojen 
ulkopuolellakin. 

K.: Olet muovaillut valettuja mitaleita joista 
muutama on ollut esillä mm. FIDEM-näyttelys
sä. Milloin ja missä tilanteessa muovailit en
simmäisen mitalisi? 
V.: Ensimmäisen mitalin muovailin kesällä 1965 
ja aivan käytännöllisestä syystä. Silloin vala
tettiin killan ensimmäinen vuosimitali, Jaatisen 
'Panssari', muistaakseni kuvanveistäjäliiton va
limossa. Halusin kuitenkin kokemuksia muis
takin valureista mutta oli vaikea saada sopivia 
kipsejä valunäytteiden teettämiseksi. Niinpä 
tekaisin taloudenhoitajamme 6-vuotiaasta Ti
mo-pojasta 1-sivuisen plaketin, jonka valatin 
Bischoffin valimossa Dusseldorffissa. 

Mutta viehätyin niin mitalien tekemisestä et
tä teemat alkoivat pyöriä päässäni ja panivat 
muovaamaan aivan luomisen pakosta. 

Valatin tuotteitani sitten useissa valimoissa, 
mm Jenytinillä Helsingissä ja Rasmussenilla 
Kööpenhaminassa. Vähitellen sitten Jaatinen 

De Gaulle, valettu, 87 mm, 1967 
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alkoi valaa mitaleita ja kun häneltä syntyi hy
vää jälkeä lopetin kokeilut muualla. Itse en va
lanut pronssia. 
K.: Montako mitalia olet muovaillut? 
V.: Vastaus riippuu siitä, mikä katsotaan mita
liksi. Jos kaikki sudetkin lasketaan mukaan tul
lee niitä lähemmäs 30, mutta kenties kehtai
sin niistä n. kymmenkuntaa kutsua mitaleiksi. 

K.: Miten oma siviilityösi heijastuu mitaliesi ai
heissa? 
V.: Kyllä se joissakin heijastuu. Kesällä 19 66 
tein mitalin jossa on lintuja ja kaloja symboloi
maan luonnosuojelua sen luonnossa esiinty
vien radioaktiivisten ravintoketjujen tutkimuk
sen tiimoilta, joka oli laitokseni päätutkimus
kohteena. Samana syksynä muovailin mitalin 
" Poroerotus" käytyäni lokakuussa ottamassa 
erotukselta Inarissa näytteitä radioaktiivisuu
den mittauksiin poron kudoksista. Tein myös 
mitalin "Whole body counting" joka symbo
loi käyttämäämme ihmiskehon radioaktiivisuu
den mittausmenetelmää. 

K.: Kaukokulttuurin vaikutus mitalimaailmaasi? 
V.: Varsin voimakas. Tein 1960-luvulla monta 
kaukoidän matkaa ja varsinkin Japanin esihis
toriallinen Jomon- ja Haniwakulttuurien kera
miikka vaikutti minuun voimakkaasti. Usein 
muovailin aihion hotellissa kun olin vielä täyn
nä museossa tai gallerioissa saamiani vaiku
telmia. Minulla oli aina mukana pala kovahkoa 
vahaa ja muovailupuikko eikä aika tullut kos
kaan pitkäksi. Useimmat mitalini muovailinkin 
joko ulkomaanmatkoillani tai kesämökilläni. Se 
oli mieluisaa puhdetyötä enkä ottanut sitä ko
vin vakavasti. 

K.: Millaisen mitalin haluaisit muovailla juuri nyt 
syksyllä 199 1? 
V.: Vaikea sanoa, en ole tehnyt mitaleita sit
ten 1970-luvun alun. - Ehkäpä mitalin uuden 
Venäjän synnystä. Kommunismin joutuminen 
historian roskatunkiolle ja Neuvostoliiton ja 
Varsovan liiton hajoaminen on niin valtava his
toriallinen tapahtuma että kyllä se ansaitsisi 
useammankin mitalin. 

K.: Olet mm. mitalitaiteen asiantuntija ja olet 
sangen kiitettävästi vienyt mitalitaiteen asiaa 
eteenpäin sekä popularisoinut sitä. Mitkä sei
kat voisivat tuoda mitalitaiteen entistä lähem
mäksi nykyihmistä tai vaikkapa nykykuvan
veistäjää? 
V.: T ärkeintä on kai mitalien korkea taiteellinen 
laatu, se vetoaa varmaan parhaiten. Olisi mie
lestäni tärkeätä että kaikki mitalien teettäjät 
valitsisivat parhaan käytettävissä olevan mita
litaiteilijan toteuttajaksi. Neuvoja saa ja kannat
taa kysyä esim. Mitalikillalta. Nykykuvanveis-
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täjä voisi tutustua renesanssimitaleihin ja 
muistaa että kun pronssista materiaalina se
kä mukavasti kämmeneen istuvasta ja kään
nettävästä rahamaisesta muodosta poiketaan, 
siihen täytyy olla hyvät perusteet. Monet ny
kymitalit ovat turhan suuria ja raskaita, ovat 
kuin härän tappoaseita, aivan perusteettomas
ti. Kyllähän traditioista poiketakin tietysti voi ,  
ja  jos tulos on taiteellisesti nerokas, sehän se 
vasta jännittävä on! Mutta helpommin hyvä tu
los tullee jos mitali on olemukseltaan kohtuul
lisen mitalimainen. 

Jomon Haniwa, valettu, 
62 x105 mm, 1968 

K.: Mitä elitististä löydät nykymitalitaiteesta? 
V.: Vapaa valettu mitali jolla ei ole mitään muu
ta tarkoitusta kuin olla hyvä taide-esine on mie
lestäni ilman muuta elitistinen. Useimmitenhan 
se valetaan vain pienenä sarja11a ja sen hank
kivat vain valikoidut taiteen harrastajat. 

K.: Joissakin FIDEM-maissa vuosimitalit syn
tyvät ilman kilpailuja. Ovatko mitalikilpailut 
vain suomalainen ilmiö ja mitä + ja - puolia 
olet niistä löytänyt? 
V.: Killan vuosimitalikilpailut ovat mielestäni 
hyvin tärkeitä koska niissä nuoret veistäjät pää
sevät kokeilemaan taitoaan, saavat kokemus
ta, tunnustusta, tilauksiakin ja koska ne hei
jastavat kunkin hetken taiteellisia virtauksia. 
T ietysti maissa, joissa on hyvä mitalitaiteen 
traditio kuten Italiassa ja Ranskassa, syntyy 
hyviä mitaleita ilman kilpailujakin, mutta kyllä 
kilpailujakin tarvitaan ainakin meidän pienissä 
ja syrjäisissä oloissamme .. Ehkei olisi tarpeel
lista järjestää aivan samanlaisia kilpailuja joka 
vuosi , vaan niitäkin voisi vaihdella, kuten on 
joskus tapahtunutkin. 



MAUNO HONKANEN -MITALI 
Viime syyskuussa täytti Killan monivuotinen 
hallituksen jäsen ja mitalitaiteen monitoimi
mies Mauno Honkanen 60 vuotta. Juhlan kun
niaksi Ra imo Heino oli valattanut loppukesäl
lä muovailemansa Mauno Honkanen-mitalin 

( 127x135mm). Mitalin figuuripuoli on ilmeikäs 
sivukuva ja takasivu liittyy toisaalta läheisesti 
Maunon moniin harrastuksiin, puuhasteluihin, 

PEKKA HALONEN-M ITALI 
Professori Pekka Halonen on suorittanut mer
kittävän päivätyön Turun yliopistossa virologi
an eli virusopin tutkijana ja opettajana aina 
vuodesta 1963 lähtien. 

Tämän johdosta on lyötetty juhlamitali, jon
ka on muotoillut kuvanveistäjä Jarkko Roth ja 
valmistanut Kultateollisuus Oy Turussa. 

Pronssiin lyöty mitali on halkaisijaltaan 70 

UUSI A MITALEITA 

toisaalta hänen sosiaalisuuteensa, kätevyyteen
sä ja aktiivisuuteensa; kaikkea tätä myös Mi
talitaiteen Kilta on saanut osakseen Maunon 
taholta runsain mitoin. SEMPER STRENUUS 
voidaan suomentaa 'aina ponteva'. Tähkä-sym
boli liittyy Maunon suunnittelemaan tähkämal
listoon. Mitalia voi tilata Raimo Heinolta hin
taan a 1.000 mk kappale. 

mm. Etusivulla on professori Halosen muoto
kuva edestä, tutkijakammioon sijoitettuna, ja 
latinankieliset sanat PROFESSOR VI ROLOGl-1 
AE UNIVERSITATIS TURKUENSIS. Kääntöpuo
lella on myös vuosiluvut 1963 ja 1991 .  Näin 
selkeä ilmaisu auttaa myös mitalinkeräilijöitä 
tunnistamaan mitalin tulevina aikoinakin . 

Professori Pekka Halonen on erikoisesti tut-
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kinut virusopin diagnostisia menetelmiä ja tä
tä on myös taiteilija pitänyt lähtökohtanaan mi
talin taustasivun symboliikkaa suunnitelles
saan. Sen keskuksena on kuitenkin puu, opin
puu tai viisaudenpuu, joka versoaa uutta kas
vua kantojen keskellä. Ideaa täydentää monien 
oppilaiden kasvot puun rehevillä oksilla. 

Ainakin osittain symmetrinen monikulmio on 
yleinen viruksen muoto, joten puun ympärillä 
oleva kuusikulmio kuvaa viruksen rakennetta. 
Virus on piiritetty Y:n muotoisilla vasta-aineil-

VÄINÖ VOIONMAA-MITALI 

Työväen Sivistysliitto T SL r.y. julkisti 24.5.1991 
lyöttämänsä Väinö Voionmaan mitalin, joka lii
tetään Kansan Sivistysrahaston KSR:n mitali
sarjaan. Voionmaan mitali on tarkoitettu kiitok
seksi ja tunnustukseksi pitkäaikaisesta TSL
työstä, sekä ansioista sivistyksellisen tasa-ar
von edistämiseksi. Voionmaan mitalin on muo
vaillut tamperelais-helsinkiläinen kuvanveistäjä 
Erkki Kannosta. Mitali on kaksisivuinen ja sitä 
on lyöty pronssiin 400 kpl. Mitalin on lyönyt 
Kultateollisuus Oy. 

Väinö Voionmaa ( 12.2.1869 -24.5.1947) oli 
TSL :n ensimmäinen puheenjohtaja, historioit
sija ja yliopistomies, poliitikko ja ministeri. Hä
nen elämäntyönsä liittyy läheisesti myös Hä
meeseen: 40-vuotias Voionmaan opisto Ylö
järvellä, monet historian alan tutkimukset ku
ten Tampereen kaupungin historia ( 1935) ja 
Hämäläinen erä kausi ( 194 7) ovat tästä esi
merkkejä. Voionmaa oli myös Yhteiskunnalli
sen korkeakoulun kansleri. 

Mitalien maailma on pienoistaiteen maailma. 
Monet taiteilijat tekevät mitaleja, koska ne ovat 
niin haasteellisia. Eräiden kuvanveistäjien mie
lestä mitalin muovailu vaatii jopa enemmän 
suunnittelua ja aikaa kuin suurikokoisen veis-
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la, jotka pyrkivät tuhoamaan ihmiselle, eläimel
le tai kasville sairautta aiheuttavan viruksen. 
Vasta-aineiden toimintaan perustuu myös ro
kotus virus-tauteja vastaan. 

Näitä Pekka Halonen-mitaleja on lyöty yh
teensä 300 kpl, mutta kaikki on jo varattu en
nakkotilausten perusteella. Esimerkiksi Turku
aiheiden tai lääkärimitalien keräilijät voivat vain 
odottaa että jostain tulisi uudelleen myyntiin 
tämä mitali. 

Leo Åäri 

toksen tai monumentin veistäminen. Väinö 
Voionmaan mitali on kieltämättä tällainen pie
noismonumentti. Monumentti ei ole pelkkä ku
va, vaan vaikuttava moniulotteinen tarina 
eräästä maamme historian merkkihenkilöstä. 
Voionmaan mitalin lähtöasetelma on ollut on
gelmallinen: mitali on muovailtu yli 40 vuotta 
Voionmaan kuoleman jälkeen ja näin mitalin 
kasvopuoli perustuu valo- ja muotokuviin. Kan
nosta muovailee muotokuvansa usein edestä, 
mikä tässä tapauksessa on osoitus hänen en
nakkoluulottomuudestaan. Toisaalta, juuri kas
vopuolen ilmeikkyys puhuttelee ja ikään kuin 
lataa mitalin kokonaisuuden tarvitseman 
jännitteen. Muotokuva on tyylitelty Väinö Voi
onmaa, jonka etusivun peittävä hahmo suoras
taan puhkuu tarmoa. Vaikka Voionmaa oli eh
kä monille etäinen arvohenkilö, mitali tekee 
lämpimän vaikutuksen: voisi kuvitella krava
tinkin olevan suorassa vain muovailuhetken ta
kia. 

Mitalin takasivulla korostuu mitalin monu
mentaalisuus. Mitalin etusivu on tutkielma ni
mihenkilöstä, sen takasivu puolestaan symbo
loi niitä asioita ja tehtäviä joiden kanssa Voi
onmaa joutui tekemisiin. Pitkä matka oli vas-



tuksia täynnään varsinkin sota-ajan 
Suomessa mutta se johti eteen päin ja ylös 
päin, kohti päämäärää. Vaaran laelta on näky
mät kaikkiin suuntiin: takasivun pieni hahmo 
on vanha mies, jonka voi hyvin antaa pysäh
tyä hetkeksi arvioimaan elettyä elämää. Aikau
lottuvuutta symboloivat hyvin peruskalliomme 
erimuotoiset lohkareet, jotka painuvat jykevästi 
toisiaan vasten tai nousevat ristiin toistensa yli 
kohti huipun harmoniaa. 

Mitaliin kuuluu teksti, joka kertoo katselijal
le mitalin aiheesta. Näin on varsinkin usein ti
lattujen lyötyjen mitalien laita. Koska mitalin 

JYVÄSSEUTU-M ITALI 

Jyvässeudun viisi kuntaa - Jyväskylän kau
punki, Jyväskylän maalaiskunta , Laukaa ,  Muu
rame, Säynätsalo - perustivat vuonna 199 0  
Jyvässeutu-mitalin. Mitalin on suunnitellut tai
teilija Veikko Hirvimäki. 

Jyvässeutu-mitali myönnetään tunnustukse
na ansiokkaasta toiminnasta Jyvässeudun ja 
sen elinkeinoelämän hyväksi. Ansiokkaaksi 
katsotaan toiminta,  joka on poikkeuksellisella 
tavalla edistänyt Jyvässeudun henkistä ja ai
neellista rakentamista sekä teko, joka on teh
nyt Jyvässeudun nimeä tunnetuksi ja jolle an
netaan erityinen arvo seudun ulkopuolellakin. 

Mitalin myöntämisestä päättää Jyvässeu
dun Kehitysyhtiö Oy:n hallitus. Yhtiö on seu
dun kuntien perustama elinkeinopoliittinen ke
hitysyhtiö. 

tärkein asia on kuitenkin kuvallinen kerronta, 
olisin toivonut etusivun tekstiä jonkin verran 
pienempänä. 

Voionmaan mitali on taideteos, joka edustaa 
hyvin maamme nykymitalitaidetta. Kansan si
vistysrahaston taidemitalisarja ja Väinö Voion
maan mitalihankkeen toteutuminen on erino
mainen osoitus siitä kulttuurihenkisyydestä ja 
henkisestä avarakatseisuudesta jonka keskei
nen henkilö myös Väinö Voionmaa oli omana 
aikanaan. 

likka Voionmaa 

Mitali on saanut nimekseen Mahdollisuudet. 
Mitalin moni-ilmeisyys ja mielikuvitusrikkaus 
symboloivat mahdollisuuksia ,  joita Jyväseutu 
yrittäjille ja kehittäjilleen tarjoaa. Mitalissa on 
visuaalisin keinoin kuvattu Jyvässeudun oma
leimaisuutta ja luonnon merkitystä aineelliselle 
ja henkiselle kehitykselle. 

Mitalia on lyöty yhteensä 80 kappaletta, 
joista 40 numeroitua on tarkoitettu myönettä
väksi Jyvässeudun Kehitysyhtiö Oy:n tarkoit
tamalla tavalla. Loput 40 numeroimatonta mi
talia myydään keräilijöille ja mitalitaiteen har
rastajille. Mitalin hinta on 400 mk. 

T ämä pronssinen mitali on halkaisijaltaan 80 
mm ja paksuudeltaan 12 mm. Mitali on 2-puo
linen. 

T ilausosoite: Jyvässeudun Kehitysyhtiö Oy, 
Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä. 
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TAITEILIJA PEKKA HALOSEN 1 2 5- VUOTISJUHLAVUODEN MITALI 

Taiteilija Pekka Halosen syntymän 125-vuotis
juhlavuotta vietettiin vuonna 1990. Pekka Ha
lonen eli Halosenniemen erämaa-ateljeessa 
Tuusulassa, jossa museona toimiva koti on en
tisöity alkuperäiseen asuunsa. Juhlavuoden 
kunniaksi Tuusulan kunta lyötti juhlamitalin. 

Taidemaalari Pekka Halonen ( 1865-1933 ) 
kuuluu Akseli Gallen-Kallelan, Eero Järnefeltin, 
Albert Edefeltin ja Helene Schjerfbeckin tavoin 
Suomen taiteen ns. kultakauden taiteilijoihin. 
Halosen taiteessa korostuvat suomalaisen elä
män arvot ja puhtaan luonnon läsnäolo. Pekka 
Halonen kuvasi suomalaisen talonpoikaiskan
san työtä ja arkea. Hänen maisemamaalauk
sissaan varsinkin talvinen luonto on kuvattu 
herkkyydellä, johon kukaan muu ennen Halos
ta tai hänen jälkeensä ei ole kyennyt. Pekka Ha-

EERO NELIMARKAN 
SYNTYMÄN SATAVUOTISMITALI 

Toteutumaton ajatus N elimarkka-mitalista on 
runsaan kymmenen vuoden takaa ajalta, jol
loin Alajärven kaupunki oli ostanut Nelimark
ka-museon N elimarkka-Rahasto säätiöltä. Mu
seohan oli taiteilija-professori Nelimarkan itse 
rakennuttama Hilding Ekelundin piirustusten 
mukaan. Museo siirtyi kaupungille 1980-luvun 
alussa ja pohjalaiseen tapaan esillä oli suuri
suuntaisiakin ideoita Nelimarkka-puistosta, Ne
limarkka-sillasta, Nelimarkka-patsaasta jne. Re
alistisin lienee lausahdus, että edes mitali. .. 

Tapio Junnon nyt muovailemaa mitalia ryh-
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losen maailmankuvaan kuului eettinen yksin
kertaisuuden vaatimus, mikä heijastui koko hä
nen tuotannossaan. 

Juhlamitalin on suunnitellut kuvanveistäjä 
Antti Neuvonen. Mitalissa on kuvattuna taitei
lijan henkilöhahmo ja taustapuolella on taitei
lijan elämäntyötä symboloiva kuva-aihe. Mitalia 
on lyöty 200 kappaletta tompakkisena, joista 
50 on numeroitu. Tuusulan kunta on varannut 
näiden lisäksi 100 numeroitua kappaletta 
omaan käyttöönsä. Mitalin halkaisija on 7 5  
mm. Mitalin on valmistanut Kultateollisuus Oy. 

Mitalin myyntihinta tompakkisena on 220 
markkaa, hintaan sisältyy kotelo. Numeroitu
jen mitaleiden hinta on 3 50 markkaa. 

Lisätietoja mitalista saa puhelimitse, 
p. 90-2580 34 56 tai 2580 343 5. 

dyttiin puuhaamaan 1991 maaliskuussa Riit
ta Nelimarkan tekstiilireliefinäyttelyn pystytys
vaiheessa museolla. Museonjohtajan sijaisena 
toimi silloin allekirjoittanut. Riitta Nelimarkka 
on Nelimarkka-Rahasto säätiön puheenjohta
ja ja Eero Nelimarkkan pojan, Antin, tytär. 

Mitalihankkeen käytännön puoli hoituikin Rii
tan ja hänen miehensä Jaakko Seeckin toimes
ta. He ottivat yhteyttä taiteilijaan ja tarjosivat 
apuaan sekä kuvamateriaalin että muistitiedon 
muodossa. 

Mitali on tyypillinen henkilökuvaus. Etusivu!-



la on Eero Nel imarkan muotokuva - Junno va
l itsi yhden Nel imarkan omakuvan työnsä poh
jaksi .  Monen näköiset ja kokoiset hatut ol ivat 
olennainen osa Eero Nel imarkan pukeutumis
ta ja myös hänen taiteessaan hatu i l la on roo
l insa. Averssin omakuva on vuodelta 1 922 ja 
sen vi itenimenä on Lierihattu. Vastaavasti ta
kasivunkin a iheen lähtökohta on Nel imarkan 
tuotannossa. Maisemamaalaus Lyhteitä vuo
delta 1 923 on o l lut Junnon muovai lun pohja
na. Mitalin pinta on sil lä tavoin osittain rosoi
nen ja osittain si leä, että ensimmäinen mieleen 
tuleva taite i l ij a  e i  välttämättä ole Tapio Junno. 
Teksti 1891-1977 /EERO NELIMARKKA on uur-

HYT T YSE N KUURNINTAA 
Mital i on esine, ei henki lö. Henki löistä toki teh
dään mita leja. Läh innä heidän e lämäntyönsä 
kunnioittamiseks i .  M ita l i in iku istettu halutaan 
muistaa suvun, ammattikunnan, puolueen tai 
jonkun muun yhteisön pi ir issä. Myös kansa
kunnal la on merkkimiehensä, Aleksis Kivet, Si
beliukset ja Mannerheimit, yhteiset mei l le ka i
ki l le. 

Mita l i l la mui stetut ovat si is yl ittäneet yksi
tyisyyden kynnyksen, he istä on tul lut yhteis
tä omaisuutta. Matrikkelit ja hakuteokset ker
tovat aul i isti heidän saavutuksensa ja elämän
vaiheensa. 

Manal le menneet saavat mita l i insa myös 
syntymä- ja kuol invuotensa, luonnol l isesti. 
Nä inhän mita l in  katsoja l le ja kääntelijä l le ha
va innol l istuu paljon oleel l ista mital in henkilös
tä. 

Kun elossa o levasta syntymäpäiväsankaris
ta tehdään mitali tapahtuu se mitä suurimmalla 
todennäköisyydel lä asianoma isen suostumuk
sel la ja tieten .  Istuuhan hän taite i l ijan mal l ina, 
luu l lakseni e i  o l lenkaan vastentahtoisesti. 

Mita l i  tehdään ju lkisuutta varten, monistet
tuna se leviää sadoin kappalein, on tarkoitet
tu leviämään.  Tieto mita l in lyömisestä kerro
taan kernaast i  lehd istön väl ityksel lä .  

Mitaleja myös kerätään. N i itä keräävät mu
seot, la itokset ja yksityiset henki löt. Kerä i l ijä 
tarvitsee tietoja .  Suomalaisista mitaleista on 
kertomassa Boström ja Laitakari. Järjeste lmäl
l inen tieto päättyy vuoteen 1 968. Sen jä lkeen 
tehdyistä mitaleista on tieto poimittava satun-

rettu etusivun vasempaan alalaitaan. Toteutus 
ol is i  voinut o l la  parempikin .  

M ital ia käytetään  huomionosoituksena ja 
pieni  mahdoll isuus on olemassa, että jokin kap
pale on ostettavissakin. Va lumääräksi on so
vittu 50 kpl ja työn ha lkasija on 140 mm. 

Mita l i  on myös nähtävi l lä Nel imarkka-muse
ossa Alajärvel lä .  Museossa avataan 1 6.1 1 .  klo. 
14.00 MODERNIA MITALITA IDETTA -näyttely. 
Mitalit on koottu suurimmaksi osaksi Suomen 
Mital itaiteen Ki l lan Tampereen taidemuseossa 
säilytettävästä peruskokoelmasta. Näyttely on 
avoinna 5.1 . 1992 saakka. 

Leena Passi 

MIELIPIDE 

naisista lehtiuutisista tai näyttelyluetteloista. 
Näin ollen on i lolla tervehdittävä jokaista, sup
peatakin kartoitusta. 

M italit voidaan ryhmitellä monin tavoin .  
Vaikkapa a lueel l isesti .  Lehtori Pekka Nygård 
Alavude lta halusi tehdä luettelon Pori-aiheisis
ta mitaleista, sekä tapahtumista että henkilöis
tä tehdystä. Hän pyysi minua mukaan hank
keeseen. Suostuinkin. Myöhemmin tul ivat mu
kaan Sata-Häme ja Kuusio-kunnat (Alavus, 
Kuortane, Lehtimäki, Soin i, Töysä ja Ähtäri ) .  
Työ ed istyi ripeästi, luettelot kattavat hyvin a i 
heensa. 

M utka matkaan tul i s i inä vaiheessa kun leh
tori Nygård kääntyi tietosuojavaltuutetun puo
leen tiedustelul la mita leihin kuu luvien henki lö
tietojen julkistamisen luva l l isuudesta. 

Tunnol l isena byrokraattina tietosuojavaltuu
tettu paneutui asiaan ja päätyi ratkaisuun: " . . .  
tiedot, jotka olette i lmoittanut keräävänne mi
tal i luetteloon, jäävät henk ilötiedon käsitteen 
vuoksi henki lörekisteri la in soveltamisen ulko 
puolelle el inaikatietoja lukuunottamatta. Elossa 
olevista henki löistä voitte tal lettaa rekister i in 
syntymäaikatiedon ainoastaan asianomaisten 
henkilöiden suostumuksel la. Kuol leiden henki
löiden osa lta tietosuojavaltuutettu katsoo, et
tä on hyvän rekisteritavan mukaista hankkia 
el inaikatietojen tal lettamisel le omaisten suos
tumus mahdol l isuuksien mukaan ." 

Hohhoijaa . . .  Tu leepa mieleen Raamatun sa
nonta, että "hyttyset he kuurnitsevat, mutta 
kamelit nielevät". Al lan Yl inen 
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Tuukka Talvio 

VILLE VALLG RENIN JA GERDA OVISTIN 
SIBELIUS-MITALIT 

Kenestäkään toisesta suomalaisesta ei ole teh
ty niin monta mitalia kuin Jean Sibeliukses
ta. 1 Boströmin vuonna 1932 ilmestyneessä 
muistorahat -teoksessa2 niitä luetellaan kol
me, mutta Laitakari3 tunsi 1968 jo seitsemän 
lisää4 ja teoksen ilmestymisen jälkeen niitä on  
tullut useita. Paul Niggl on  teoksessaan Musi
ker Medaillen 5 julkaissut yhteensä yhdeksän
toista6 vuoteen 1987 mennessä tehtyä suo 
malaista ja ulkomaista Sibelius-mitalia. Lukuun 
voidaan lisätä Sibeliuksen koti-mitali vuodelta 
1985. 

Ensimmäiset Sibelius-mitalit muovailivat Vil
le Vallgren ja Gerda Qvist, joille molemmille sä
veltäjä istui mallina. 7 Aarre Aaltosen yksipuo
linen 6O-vuotismitali vuodelta 1925 perustu
nee sen sijaan valokuviin; se kuuluu A. Aalto 
sen sarjaan valumitaleita (oik. seinäreliefejä) 
tunnetuista suomalaisista. Wäinö Aaltosen 
muovailemasta 9O-vuotismitalista on ollut kir
jo itus Mitali-lehdessä 1/1989 (s. 26) .  

Postuumisti tehtyjä ovat Kalervo Kallion re
liefi vuodelta 196 5 sekä joukko nykyajan tai
teilijoiden (Eila Hiltunen, Kauko Räsänen, Kari 
Juva) teoksia. Ulkomaisista mitaleista varhai
simmat ovat 195O-luvulta. Niiden esikuvina lie
nevät o l leet etupäässä valokuvat, ehkä myös 
kipsipystit . Olisi toivottavaa, että kaikki Sibe
lius-mitalit, -plaketit ja -jetonit ajan mittaan 
saataisiin kartoitetuiksi. Seuraavassa tarkaste
lemme vain varhaisimpia suomalaisia mitaleita. 

VALLGREN 
Muotokuvamitalien valmistaminen ansI0Itu
neista kansalaisista yleistyi Suomessa vuosi
sadanvaihteessa. Yleensä mitaleita lyötiin 
7O-vuotispäivien johdosta, joskus riitti 
6O-vuotispäivä, jos kysymyksessä o li hyvin an
sioitunut henkilö. 5O-vuotismitalia ei ollut vie
lä koskaan tehty: osoittaa Sibeliuksen suurta 
mainetta, että sellainen tuli hänen osakseen 
(kuva 1) .  Taiteilija oli Ville Vallgren, joka Emil 
Wikströmin ja John Munsterhjelmin ohella o li 
maan ansioitunein mitalien tekijä. 

Boströmin mukaan mitali lyötiin Berliinissä 
Sibeliuksen 5O-vuotispäiväksi 191 5, 'jolloin ho
peinen kappale annettiin hänelle'. Tapansa mu
kaan B. ei mainitse lähteitä, mutta tieto on pe
räisin Hallbergilta8 

- ja Hallberg muistaa täs
sä väärin. Todellisuudessa mitali valmistui maa
ilmansodan aiheuttamien vaikeuksien takia 
vasta alkuvuodesta 1920. 9 Hallbergin kuvauk
sesta päätellen sen alullepanija oli professori 
Uno Lindelöf. Hänen isästään L. L. Lindelöfis
tä vuonna 1907 tehty mitali ol i  eräs maamme 
ensimmäisiä uudenaikaisia henkilömitaleita. 

Sibelius täytti 50 vuotta 8. joulukuuta 191 5. 
Tapauksen johdosta järjestettiin kansalaispäi
välliset, ja mitalin lyöttäminen keräyksen avulla 
lienee organisoitu samassa yhteydessä. Vall
gren on kertonut mitalin syntyvaiheista teok
sessaan Guldranden (s. 69) : 

Vallgren: Sibelius 50 vuotta 1915 ( 1916, valm. 1920). 55 mm. 
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"Då vännen Jean Sibel ius fyl lde 50 å r, ha
de jag fått i uppdrag att utföra hans medalj ,  
som en hei  massa av hans beundrare skul le 
förära honom. Och det var för denna medalj 
han skul le sitta model l .  Han satt 3 gånger och 
så var model len t i l i  medaljen färd ig. 1 apri l  må
nad ( 19 1 6),  då Sibban satt sista gången i min 
atelje vid Skepparegatan 41 då medaljen var 
färdig, hade jag bjudit honom jämte min hust
ru Viivi på en l iten middag kl .  7 på Fennia i vin
terträdgården.' '  

Va l lgren täydentää kuvaustaan ju lkaisemal
la Sibeliuksen kirjeen, joka on päivätty 26. tam
m ikuuta 19 16: 

"Av Lindelöv hörde jag att du  vore redo att 
föreviga mig .  Ledsamt nog är jag inte riktigt 
frisk för ti l lfäl let, men blir vä l bra snart, och 
skall då ringa upp, så du kan bestämma tid och 
rum. Jag ä r  ful l av spänn ing - det ä r  första 
gången jag poserar för en konstnär av d in 
rang." 

Mal l in  ja taite i l ijan suhde näyttää ol leen so
puisa, mutta ristiri itoja syntyi toisaal la. El iel As
pel in-Haapakylä kirjoitti pä iväkirjaansa 1 2. 
maal iskuuta 1 916 :  

" Kuvanve istäjät taas kuohuksissaan. Va l l 
gren ol i  luvannut tehdä Sibel ius-mita l in  1 200 
mk:sta, mutta kun hän kuul i ,  että 400 kpl o l i  
jo ti lattu, vaati hän 4000 mk ja senkin l isäksi 
jotain .  Se ol i  toimikunnan mielestä l i ikaa eikä 
se suostunut vaatimuksi in. Si l loin kuvanveis
täjä l i itto päätti, ettei kukaan suomalainen ku
vanveistäjä saa mita l i  tehdä, jol le i  sitä anneta 
Val lg reni l le !  Wikström on i lmoittanut vasta lau
seensa moista päätöstä vastaan ." 10 

Nykypäivän rahaksi muutettaessa on maini
tut summat kerrottava kymmenel lä .  

Val lg ren ol i  a ikaisemmin muova i l lut kolme 
mitalia, joiden joukossa ol i  mm. Albert Edelfe l
tin erityisen onn istunut muistomitali ( 1907) .  

Qvist: S ibel ius ( 1 923, va lm. 1 924) 90 mm.  

Sibe l ius-mita l in  e i  voi sanoa onn istuneen yh
tä hyvin. Sen muotokuva tuo mieleen eräät va
lokuvat, joissa säve ltäjämestari poseeraa maa
i lmanmiehenä. 1 1  Jos ajatte lemme hänen mo
nisäkeistä, kompleks ista persoonaansa sekä 
hänen musi ikkiaan, tuntuu kovin p innal l iselta, 
että Va l lgren on sijoittanut m ita l in  takasivul le 
na ivistisen na isfiguurin, joka puha ltaa torvel la 
Sibel iuksen sävel iä Eurooppan yl i  Amerikkaan 
asti .  (Vuonna 19 10  i lmestyneessä Tietosana
kirjassa kerrotaan, kuinka fanfaaritorvi Beetho
venin oopperassa Fide l io " lo itolta ka ikuen i l 
ma isee ratkaisevan vapautuksen hetken joutu
neen". (Va l lgrenin e i  voi uskoa ajate l leen mi
tään tällaista ) .  

QV IST 
Varsin toisenla inen on Gerda Qvistin Sibel ius
m ital i  vuodelta 1 923 (kansikuva ) .  Sen synty
va iheita on Kristina Lauren hi ljattain kuvan
nut. 12 Kysymyksessä on Qvistin tunnetuin ja 
hänen jä lkimaineensa kanna lta keskeinen te
os, jota Ulf Abel on luonnehtinut sanoi l la "ett 
av hennes mest sign ifikativa och ful lödiga 
verk". 13  

Sibel iuksesta jos kenestäkään voi Erik Lind
bergin sanoin todeta, että hänel lä o l i  "hyvä mi
tal ipää". Qvistin Munchenin koulukunnalta op
pima keskitetty ja voimakas kuvaamistapa joh
ti tässä harvinaisen onnistuneeseen tulokseen, 
jol le kaunis tumma patina antaa vielä l isää ar
vokkuutta . Qvist teki mital ista uuden version 
1 946 ja käytti samantapa ista muotokuvaa 
myös Hämeenl innan kaupungin Sibel iuksel le 
1 9 5 5  luovuttamassa plaketissa, mutta nämä 
myöhäisteokset ovat ensimmäisen version r in
nal la jossain määrin karikatyyrimaisia (ks. Lai
takari 292, 294).  

Abel on näkevinään vuoden 1923 mitalin ta
kasivul la Carl M i l lesin varhaisten mital ien vai
kutusta. 1 4  Mil les sai juur i  samana vuonna val
miiksi peräti neljä mital ia, mutta sitä ennen hän 
ol i  muovai l lut n i itä va in kaksi (vuosina 19 16  ja 
1 91 9/20). Kronologia e i  varsinaisesti tue Abe
l in  olettamusta, si l lä M il lesin varhais i l la mita
le i l la ei ole mitään n imenomaista yhtymäkoh
taa Qvistin töih in;  e i  myöskään ole tietoa si i 
tä, että Qvist ol is i  jo 1 920-luvun a lussa tunte
nut Mi l lesin mitaleita. (Mi l lesin kaksi ensim
mäistä mita l ia  puuttuvat vieläkin esim. Suo
men kansal l ismuseon rahakammiosta) .  Abelin 
arvelu va ikutteista l i ittynee taval la tai toise l la 
Mi l lesin vuonna 1926 lyötyyn mita l i in (Tukhol
man konserttitalo) ,  jonka takasivu l la  kuvatu l 
la  harpunsoittaja l la on joitakin yhtä lä isyyksiä 
Sibel ius-mita l in  kanssa. Kyseinen takasivu on 
saanut aiheensa 1921  valmistuneesta "Lyyraa 
soittava enkel i" -veistoksesta, josta Qvist on 
saattanut nähdä kuvan; se oli mukana  vuoden 
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1923 kuuluisassaa Malmön-näyttelyssä. Seu
raavasta käynee kuitenkin ilmi, etteivät vaikut
teet tältä suunnalta ole kovin todennäköiset. 

Sibelius-mitalin takasivulle on yksi selvä pa
ralleeli: sama nuorukainen, joka tässä lyö harp
pua, ajaa Waldemar Ruinin mitalissa (1921) ne
livaljakkoa (kuva 3) . Näissä michelangelomai
sissa figuureissa on sellaista energiaa, jota ei 

Qvist: W. Ruin (1921), takasivu. 88 mm. 

Qvist: E. Wikström (1920), takasivu. 72 mm. 

Qvistin tuotannossa muutoin tapaa. (Liittyy
kö tämä ehkä siihen, että 40. ikävuottaan lä
henevä taiteilija saavutti vihdoin läpimurtonsa 
1920-luvun alussa?) J os voimakas ilmaisuta
pa onkin ainutlaatuinen, ei itse figuuri ole si
tä: Qvistin lähtökohtana näyttää olleen veisto
taiteen perinteisenä symbolina käytetty lihak
sikas torso, jolle hän on antanut pään, raajat 
ja elämän. T ällainen torso on kuvattu jo Emil 
Wikströmin vuonna 1920 valmistuneeseen mi
taliin (kuva 4), ja uuden version siitä tapaam-
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me Viktor Malmbergin mitalissa (1927). jonka 
takasivulla on Qvistin myöhemmille teoksille 
tyypillinen staattinen sommitelma. 15 Sibeliuk
sen ja Ruinin mitaleissa on Qvist kuvannut tai
teilijan - Ruinin tapauksessa kaunopuhujan -
luovaa toimintaa dynaamisemalla tavalla kuin 
ammattiveljien Wikströmin ja Malmbergin mi
taleissa. Wikström on itsekin käyttänyt mita
leissa samanhenkisiä figuureita. 1 6  

Qvist ja Sibelius kuolivat molemmat syys
kuussa 1957. Qvist ei ehkä ollut Sibeliuksen 
rinnalla kovin suuri taiteilija, mutta hänen 
1920-luvun mitalinsa kuluivat aikansa par
haimmistoon ja herättivät huomiota mm. Sak
sassa ja Yhdysvalloissa. Osittain hän sai kiit
tää maineestaan juuri Sibelius-mitalia. 

SUM MARY 
Jean Sibelius has been portrayed by at least 
eight Finnish and six foreign medallists - in 
most cases posthurpously. T he first medal was 
made by Ville Vallgren to honour Sibelius on 
his 50th birthday in 1915 (fig. 1) . lt was on of 
the most unsuccesful of Vallgren's medals, 
whereas the 1923 medal by Gerda Qvist (fig. 
2) is a masterpiece. T he reverse is related to 
one of Qvist's recurring motifs but here it has 
strong expressive power which is unusual in 
her work. 

LÄHDEVIIT T EET 

1 H. J. Boström, Suomen muistorahat 1 ,  Hel
sinki 1932, s. 117-124, luettelee 20 mitalia A. 
E. Nordenskiöldista, mutta puolet niistä on N:n 
saamia palkintomitaleita, joihin on vain leimat
tu hänen nimensä takasivulle. 
2 Boström, s. 156. 
3 A. Laitakari, Suomen mitalit 1936-1968, 
Helsinki 1969, n:ot 292-298. 
4 Useana versiona valmistettu säästöpank
kiraha ei sisälly lukuun. 
5 Hofheim am Taunus, osa 1 1965 (s. 
206-207), 1 1 1987 (s. 157-158). Osassa I ovat 
A. Aaltosen ja G. Qvistin mitalit sekaantuneet 
ja A. A:n yksip. mitali on saanut väärän taka
sivun. 
6 Aimo Tukiaisen Laulumiehet -mitali (L 587, 
Niggl 3706) on tässä jätetty pois luvusta. 
7 Qvistin kohdalla tämä ilmenee vain K. Lau
renin epäsuorasta maininnasta, ks. viite 11, s. 
46, 58. 

8 M. Hallberg, Minnespenningar öfver ens
kilda personer . .. del 11, Helsingfors 1923, s. 
59-60. 
9 Valmistumisajankohta käy ilmi Suomen Nu
mismaattisen Yhdistyksen pöytäkirjasta 1920. 



10 "Kirovuosien kronikka". Otteita professori 
Eliel Aspelin-Haapakylän päiväkirjasta vuosil
ta 19 05-19 17, toim. E. Saarenheimo, Helsinki 
19 80, s. 272. 

11 Ks. E. Tawaststjerna, Jean Sibelius åren 
19 04-19 14, Helsingfors 199 1, s. 288-289. 
12 K. Lauren Medaljskulptören Gerda Qvist 
- Mitalitaiteilija Gerda Qvist, Aboa 19 87 
(199 1), s. 45-46/ 57- 58. 

13 U. Abel, Carl Milles - form, ide, medalj-

HYÖT YÄ JA HUV IA 
ABOA 19 87, Turun maakuntamuseon vuosikir
ja on, museon raha- ja mitalikabinetin täyttäes
sä 199 1  sata vuotta ja sen uudelleen avaami
sen johdosta, omistettu kokonaan numisma
tiikalle. 

Kirjan vastaava toimittaja, museon ama
nuenssi Tom C. Bergroth on otsikoinut aihee
seen johdattelevan artikkelinsa: Hyötyä ja hu
via - Keräilyä, oppimista ja tietoa. Siinä hän 
perehdyttää lukijan sekä numismatiikan käsit
teeseen että keräilyn ja kokoelmien synnyn al
kuvaiheisiin. Turun historiallisen museon, nyt 
maakuntamuseon, kokoelmat esitellään vah
van numismaattisen tiedon maustamina. 

Mitalinharrastajalle kirja on suoranainen aar
re. Sen varsinainen anti painottuu tietoon mi
talien tekijöistä ja taustoista. Kansallismuse
on erikoistutkija Tuukka Talvion artikkeli Turun 
Akatemian mitaleista vuosilta 1733 ja 1802 on 
oiva esimerkki siitä, kuinka pari vaatimatonta 
metallipyörylää saavat hohdon ja elämän pe
rusteellisen taustatiedon ansiosta . 

Maisteri Kristina Lauren valottaa mitalitaitei
lija Gerda Qvistin tuotantoa ja kehitystä, ama
nuenssi Laura Luostarinen paneutuu vuoros
taan Kauko Räsäsen taiteeseen ja tavoitteisiin. 
Sattumaako lie, että nämä mitalitaiteemme 
suuret nimet ovat yksien ja samojen kansien 
välissä tarkastelun kohteina, lukijan onni kui
tenkin. 

Taiteilija Osmo Laine esittelee Theodor 
Schalinin mitalit, kaikki viisitoista, kuvien ke
ra ja samoin luetellaan lehtori Håkan Sand
strömin laatimassa historiikissa kaikki Numis-

konst. Stockholm 19 80, s. 103 - 1 04. 
14 Erään toisen arvelun mukaan harpunsoit
taja-aihe on "laina" Jan Wysockin Kleopatra(!) 
-aiheisesta mitalista (kuvattuna Max Bernhar
tin teoksessa Munchener Medaillenkunst, 
60:404). Tämä tulkinta on absurdin epäuskot
tava. 
15 Mitalin etusivu on Felix Nylundin, ks. 
Boström 1, s. 159. 

16 Ks. esim. Boström 1, k. 51:3 ;  1 1 , k. 3 0:1. 

KIRJAL L ISUUTTA 

matiska Föreningen i Åbo r.f:n tuottamat mi
talit. 

Yhdistys täytti viisikymmentä vuotta 19 87 
ja eroaa se "massayhdistyksistä" rajoitetun 
(24) ja valikoidun jäsenistönsä, sekä käyttä
mänsä kielen, ruotsin vuoksi. Numismatiikan 
harrastajain eliittiä siis, ilman sarvia ja hampai
ta sanottuna. Yhdistyksen aikaansaamat mi
talit, kolmekymmentä kappaletta, kiinnittyvät 
luonnollisesti yhdistyksen kotikaupunkiin Tur
kuun ja sen ruotsinkielisen väestönosan intres
seihin, mutta ovat kaunis näyte siitä, mitä pa
lava harrastus ja rakkaus kulttuuriin saavat ai
kaan. 

Yhdistyksen puuhamiehistä nousee näkyviin 
erikoisesti lehtori J. J. Hulden, eräänlainen hi
mokeräilijän prototyyppi, monessa mukana, 
pahennustakin herättäen. Lehtori J. J. Hulde
nin mitalikokoelma löysi aikanaan tiensä Turun 
historialliseen museoon ja on nyt Turun maa
kuntamuseon mitalikokoelman vankka kivijal
ka. 

Kirjan artikkelit ovat sekä suomen- että ruot
sinkielisinä, lisäksi englanninkielinen yhteen
veto. Artikkelien kuvitus on runsas ja kuvien 
laatu hyvä. Sanalla sanoen: suosittelen ! Se
kä hyllyyn että käteen. 

Allan Ylinen 

Kirjan voi tilata Aimo Linkosalmelta, Jokinie
mentie 12 A, 006 50 Helsinki. Kirjan hinta on 
1 10,- + postikulut. 
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Sanotaan että ihminen on koko ikänsä onnel
linen, jos on saanut kokea onnellisen lapsuu
den. Liikemiesisälläni oli maatila, jossa lapse
na sain kosketuksen todelliseen elämään, 
monenlaisiin ihmisiin ja eläimiin. Taideteollisen 
koulun käytyäni jouduin Arabian tehtaalle suur
tuotannon palvelukseen ja myös vapaaksi tai
teilijaksi. Tulin tavallaan pystymetsästä yhtäk
kiä kansainväliseen ilmapiiriin. Aloin tehdä ke
raamisia veistoksia, jotka vähitellen johtivat ku
vanveistoammattiin. 

Ensimmäinen mitalini Suomen taideakatemi
an koulu tein sommittelutyönä: aihe ja koko oli 
annettu ja työ tehtiin kotona. Sitten tein toi
sen vapaan mitalin, minkä jälkeen mitalinteko 
jäi vuosiksi. Sitten sain pari lyödyn mitalin ti
lausta ja yhtäkkiä kiinnostuinkin ja aloin teh
dä henkilömitaleita suoraan pieneen kokoon, 
kun kerran renessanssimestaritkin niin tekivät. 
Säästyiväthän siinä pienentämisvaivat. Y ksi 
sellainen tilattiinkin: Henrik Rinne. En kuiten
kaan alkanut odotella tilauksia sillä kurki kuo
lee ennen kuin suo sulaa vaan aloin tehdä mi
taleita ystävistä, minua kiinnostavista ihmisistä 
ja asioista. En välitä, tilataanko mitaleitani, se 
on tilaajien ongelma, ei minun. Sokeritehdas 
Salo tilattiin, Arabian tehtaan tein Terho Rei
josen mitaliin huvikseni. Pidän tehtaista, kos
ka niissä on jotakin koneitten hurmaa. 

En ole tehnyt abstrakteja töitä, koska ne jää
vät helposti kylmiksi, enkä pidä kylmyydestä, 
vaikka nykytodellisuus sitä usein lienee. Sa
moin ne jäävät usein pinnallisiksi; kun on ker-

Anja Juurikkala 

ELÄMÄNI MOSAIIKKI 

ran sellaista katsonut, on nähnyt kaiken, eikä 
enää viitsi katsoa toista kertaa. Minä haluai
sin töihini totuutta, kun asia on tosi, sen vais
toaa ja se tehoaa. 

llmapiirinkin vaistoaa: Villa Lante- mitalia en 
olisi voinut tehdä muualla kuin Roomassa, mis
sä ilmassa on Lucretia Borgian ja renessans
sin henki. Se tarttuu mitalintekijään, niinpä Si
mo Örmä-mitalissakin itse Simo mielestäni 
näyttää Rooman keisarilta, vaikkakin (Unto 
Paanasen sanojen mukaan on sieltä hullum
masta päästä) tein hänen kasvopuolen Villa 
Lanten kansliassa. Hänellä oli kova kiire ja pu
helin soi koko ajan, niin että minuun ei kiinni
tetty mitään huomiota. Työni onnistuu parhai
ten puoliksi salaa sillä häiriinnyn jos joku kiin
nittää minuun huomiota. Pidän erikoisesti kra
pulaisista malleista, koska he ajattelevat vain 
pääsärkyään ja taiteilija saa tehdä työtään rau
hassa. Jos malli jännittää, jännitys tarttuu he
ti taiteilijaan ja työ ei onnistu niin hyvin. 

Mitalin taustaan koetan tehdä jotakin mal
lin tai tehtaan tms luonnetta tai kiinnostusta 
kuvaavaa. Unto Paanasen mitalin takasivulle 
laitoin ensin Villa Lanten vanhan flyygelinjalan 
ja jotain,joka toisi mieleen musiikkia, mutta sit
ten hän kertoi kiinnostuksestaan viinin valmis
tukseen ja kertoi valmistaneensa sitä Örmän 
kanssa Villa Lantessa talon omista viinirypä
leistä. Paanasen toiveiden mukaisesti tein hä
nen mitaliinsa viinirypäletaustan. 

Taiteilijan tehtävä taiteessa on selvänäkijän: 
hänen on sanottava asiasta tärkein, pääasia ja 

Unto Paananen, valettu, 80 mm, 1988 
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totuus. Ne asiat jäävät usein sekamelskan ja 
sanahelinän sekaan ja peittyvät sinne. Jonkun 
on vedettävä ne esiin. Informaatiotulva on 
myös valtava, monissa asioissa asiantuntijat 
puhuvat kukin omaa kapulakieltään, jota muut 
eivät ymmärrä; jonkun pitää julistaa pääasia 
selvästi kaiken kansan ymmärrettäväksi. 

ERÄISTÄ MITA L EISTANI 
Oskari Jauhiaisen mitalin tein hänen kuolin
vuonnaan 1990. Pari vuotta ennen kuolemaan
sa hän soitti minulle ja koska akateemikot har
voin pyytävät lähdin oitis tekemään työtä Jol
lakseen. Olisin tehnyt hänen mitalinsa aikai
semmin, mutten kehdannut kysyä, saanko teh
dä akateemikon mitalin. Oskari oli kuitenkin 
mielissään ja istui velvollisuudentuntoisesti 
mallina ja määräsi Lahden Pääskyset tehtäväk
si 4 cm kokoon legendapuolelle. Oskari käski 
lisäksi kirjoittaa mitaliinsa sanat se paras työ 
jäi tekemättä, mikä ei mitaliin kuitenkaan mah
tunut. 

Jaakko Juurikkalan mitalin kuvapuolessa 
koetin tuoda esiin hänen luonnettaan, terä
vyyttä, äkäisyyttä ja itsepäisyyttä, takasivul
le hänen ampumansa hirvensarvet. 

90 mm, 1 991 

Salon sokeritehtaan mitalia varten sain va
lokuvia tehtaasta, mutta niillä ei luonnollisesti 
tehnyt mitään, koska perspektiivit olivat vää
rin. Kävin kahdesti Salossa tekemässä sitä 
mitalia. Takana oli ensin Sokeritehtaan eläk
keellejäänyt johtaja, sitten toisena taustana on 
Pälkäneeltä tuodut juurikkaat. 

Villa Lante -mitalissa tein rakennuksen edes
tä. Mitali oli varsin suuritöinen: tein mitalia ai
na aamulla, ennen kuin aurinko paistoi liian 
lämpimästi - ettei vaha sulanut. Olisin var
maan tehnyt monta muotokuvamitalia ajassa 
mikä kului tämän tekemiseen. Villa Lante on 
Gianicolo-kukkulalla ja Janus-jumala on Villa 
Lanten tunnus. Tein Janus-jumalaa Capitolium
museossa, missä ol i  hämärää ja hirveästi ih
misiä, jotka kurkkivat ja häiritsivät. Suureksi ih
meekseni sain mitalin kuitenkin tehdyksi. 

Professori Aale Hakava on elävän mallin 
opettaja ja siksi mielestäni k lassinen torso oli 
hänelle ominainen. Torsolla on monta varjoa 
myös nykyaikaisia. 

Keramiikkanäyttelyni Arabian tehtaalla avataan 
4.12.1 991. Näyttelyssä on mukana joitakin mi
taleita. 

83 mm, 1 990 
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Hannu Veijalainen 

TILL ANDERIN MITALITUOTANTO A 

T illander perustettiin Pietariin vuonna 1860. 
Yrityksen tuotevalikoimaan kuului korujen li
säksi myös kallisarvoisia jetoneja ja pienehkö
jä mitaleita. Vallankumouksen jälkeen vuonna 
1917 Tillander siirtyi Helsinkiin. Vuosisadan 
alussa T illanderilla noudatettiin mitalin työka
lunvalmistuksessa perinteistä tapaa. Mitalin 
suunnittelija, usein graafikko tai taiteilija, toi
mitti pelkän piirroksen mitalista valmistajalle. 
Yrityksessä teräskaivertaja kaiversi käsin piir
roksen mukaisen kuvioaiheen suoraan teräk
seen. 

Vuosien mittaan teknisen osaamisen ja mi
talien kysynnän kasvaessa mitalituotanto li
sääntyi. Mitalien koko suureni ja ne alkoivat 
lähestyä kooltaan nykyisiä taidemitaleitamme. 
Näistä voi mainita esimerkkeinä Gerda Ovis
tin vuonna 194 7 veistämän sosiaaliministeriön 
mitalin (halkaisija 50 mm) ja Sulho Sipilän 
vuonna 1948 veistämän Henrik Krause -mita
lin (halkaisija 56 mm). 

3 4  

Tillanderin tuotanto, korut, pöytähopeat, mi
talit ja merkit vaativat raskasta konekantaa. 
Vuonna 1955 T illanderin tehdas sijaitsi Laut
tasaaressa, jossa oli jo kehittyneemmät tuo
tantotilat. Vuonna 1956 valmistettiin mm. Pio
neeri-Säätiön plaketti, joka oli kooltaan huo
mattavan suuri (92 x 107 mm, paksuus 10 
mm). Vuoden 1958 tuotannosta voi mainita 
Loviisan purjehdusplaketin European Lightning 
Championships (53 x 81 mm). Plaketin malli
ne toteutettiin Mauno Honkasen piirroksen 
mukaan siten, että kuvioaihe pakotettiin ensin 
messinkilevylle, josta se kaiverrettiin muotokai
verruskoneella teräkseen. 

Pyöreistä mitaleista mainittakoon vuonna 
1965 valmistettu, Wäinö Aaltosen suunnitte
lema Keskinäinen henkivakuutusyhtiö Suomen 
mitali, joka oli halkaisijaltaan 70 mm. Tämän 
mitalin mallineen valmistamisessa käytettiin 
kahta eri tekniikkaa. Toisen puolen ihmisfiguu
rin muovaili Kyllikki Paananen ja toisen puolen 
kuvioaihe valmistettiin metallipakotuksella. 
Vuonna 1969 valmistunut Heikki Konttisen 
veistämä Hannes Kolehmaisen mitali (halkai
sija 72 mm, paksuus 6 mm) oli ensimmäisiä 
niin sanottuja taidemitaleja. 



1960-luvun lopulla yrityksessä heräsi kiin
nostus taidemitalien laajempaan valmistuk
seen. Kun yrityksen uusi toimitalo vuonna 
1974 valmistui Roihupellon teollisuusalueelle, 
voitiin laajamittainen taidemitalien tuotanto 
aloittaa. Oy Tillander Ab on aina tunnettu kor
keasta laadustaan, joten yrityksen tuotantoon 
sopi hyvin teknisesti vaativien taidemitalien 
valmistus. 

myös kertoa taiteilijoille uusien teknisten toteu
tustapojen suomista mahdollisuuksista. Tiivis 
yhteistyö takaa laadullisesti korkealuokkaisen 
lopputuloksen. Hyvinä esimerkkeinä tästä mai
nittakoon Toivo Jaatisen vuonna 197 5 veistä
mä Avaruus -mitali (halkaisija 71 mm), Heikki 
Häiväojan vuonna 1979 veistämä Suomen 
Kaupunkiliiton mitali, joka koostuu kahdesta 
toisiinsa saranoidusta osasta, sekä Raimo Hei-

R.Heino: Teknillinen Korkeakoulu, 80 mm, 1981 

K.Juva: Suomen Kunnallisliitto, 66 mm,1981 

Sopiva konekanta ei vielä yksin riitä ensi
luokkaisten taidemitalien valmistamiseen. Tar
vitaan myös ammattitaitoa ja tiivistä yhteistyö
tä kuvanveistäjien ja asiakkaiden kanssa. Y h
teistyö mitalin valmistajan ja taiteilijan välillä 
on ensiarvoisen tärkeää. Taiteilijalle on aina an
nettava mahdollisuus vaikuttaa mitalin tekni
seen toteutukseen. Valmistajan tehtävä on 

non vuonna 1986 veistämä Neles -mitali (hal
kaisija 80 mm). 

Oy Tillander Ab:n toimitiloissa on nähtävillä 
huomattava kokoelma kymmenien eri taiteili
joiden mitaleja. Kokoelmaan tutustumalla mi
talin tilaaja voi vertailla eri taiteilijoiden tyyle
jä ja toteutustapoja ja näin valita sopivan veis
täjän yhteistyökumppanikseen. 
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Monet kotimaiset ja ulkomaiset mitalinäytte
lyluettelot, alamme kirjat ja kirjaset ovat täyn
nä mitalitaiteen alan sanastoa, mikä monelle 
keräilijälle ei ole aina läheskään tuttua. Olen 
poiminut oheen käsitteitä, jotka liittyvät mita
leihin ja niiden tekijöihin. 

Mitalitaiteen GRAND OLD LADY on sanonta 
joka usein liitetään Gerda Qvistiin (1 883-1957 ). 
Qvist oli taiteilija joka erikoistui mitaleihin ja 
muovaili viiden vuosikymmenen aikana noin 
143 mitalia, määrä jonka on ylittänyt vasta kak
si nykymitalitaiteilijaa Raimo Heino ja Kauko 
Räsänen. Qvist muovaili sekä vapaita että ti
lausmitaleita. 

VAPAA MITALI - on yleensä valettu mitali, jo
ka syntyy taiteilijan omasta aloitteesta. Taitei
lija myy mitalia itse. Tässä lehdessä julkaistaan 
saatavilla olevat tiedot viimeisimmistä vaietuis
ta mitaleista. 

T ILATTU MITAL I  - Taiteilija saa tilauksen ti
laajalta, joka voi olla yksityishenkilö tai yhtei
sö. Tilattu mitali on useimmiten lyöty mitali. 

HEN KILÖMITALI - on mitali, jonka aiheena on 
enemmän tai vähemmän tunnettu henkilö. 
Joskus henkilömitalien aiheena on kaksikin 
henkilöä (esim. Kauko Räsäsen muovailema Ei
no ja Saara Roihan valettu kultahääpäivämitali 
vuodelta 199 0  tai Walter Runebergin mitali 
Ernst ja Magnus Dahlströmistä). Henkilömita
lien muotokuva esittää usein kuvattavan sivu
profiilissa. Edestä kuvattuja (rans. en face) on 
vähemmän. 

TAPAHTUMAMITAL I  - on mitali, joka on teh
ty jonkin tapahtuman muistoksi, esim. Mauno 
Honkasen Kiina-mitali, FIDEM-kongressimita
lit, Kalevalan 150-juhlamitali, maamme itsenäi
syyden juhlamitali jne. 

AVERSSI - (latinan pars adversa, engl. obver
se), on mitalin etusivu tai etupuoli. Averssi esit-
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likka Voionmaa 

MITALI S AN ASTO A 

telee mitalin aiheen, esim. henkilömuotokuvan, 
henkilön tai laitoksen nimen (esim. Toivo Jaa
tisen Universitas Helsingiensis). 

REVERSSI - takasivu luonnehtii etusivun hen
kilön tai yhteisön työtä tai ominaisuuksia ja sy
ventää muuten ainetta. 

LEGEN DA - teksti. Täydentää kokonaisuutta 
ja kuuluu usein luontevasti mitalin sommitel
tuun kokonaisuuteen. Latinan kielisistä teks
teistä on kirjoittanut dosentti Reijo Pitkäranta 
(Mitali-Medaljen 1/9 0). Vanhemmissa mitaleis
sa oli runsaasti kaksikielisiä legendoja. ( E. 
Wikström: Suomen julistautuminen itsenäisek
si). Nykytuntuma on että maamme taiteilijoista 
vain harvat käyttävät säännöllisesti legendaa, 
jotkut eivät käytä legendaa ollenkaan. Mitalin 
tilaajalla on usein myös ajatuksia jopa vaati
muksia tekstin suhteen. Vaikka vieraskielinen 
legenda joissakin tapauksissa olisi myyvämpi, 
olisi vaikeaa kuvitella esim. Raimo Heinon 'Tan
go ' mitalin teksitä 'Oi mikset saavu nouta
maan .. .' muulla kuin suomen kielellä. 

PLASTINEN - Nykysuomen sanakirjan mu
kaan: 'kuvan veistotaiteeseen (tai muovailuun) 
kuuluva t. liittyvä veistoksellinen, kuvanveis
to-, muovailu-, veistetty, muovailtu'. Mitali ar
vosteltaessa selitys on melko epätyydyttävä 
monitahoisesta asiasta. Plastisuus käsittelee 
niin pinnan muovailua kuin sommittelua kaiken 
kaikkiaan. Esim. voimistelussa ja tanssin eri la
jeissa voidaan monipuolisesti käyttää sanaa 
plastinen. Liikunta on plastisuuden oleellinen 
elementti, sulavasti toisiinsa liittyen liikesarja
jen yhdistelmä samalla tavoin kuin plastiset 
muotojen, viivojen ja massojen voidaan sanoa 
yhdistyvän mitalitaiteessa. 

MONUMENTAALISUUS - liitetään mitaleihin, 
jotka ovat vaikutukseltaan suuria ja mahtavia, 
suurten veistosten kaltaisia. Monumentaali
suutta edustavat hyvin Gerda Qvistin Sibelius
mitali tai Nina Temon Risto Ryti-mitali. 



T Y Y LIKAUDET - Mitalitaiteen tyylikaudet 
vastaavat pitkälti kuvanveistossa yleisesti val
l inneita tyylikausia ,  mikä seikka korostaa mi
talitaiteen asemaa kuvataiteiden kentässä. 
Leena Passi kirjoittaa seuraavasti Walter Rune
bergista: ' Runebergin mita leissa on jonkin ver
ran impressionistisia vaikutteita ,  mutta voi
makkaimpina näkyvät uusklassistiset piirteet, 
joihin on yhdistynyt myös kansal lisromantiikan 
sävyttämää ihanteellista rea lismia.' Liisa Voi
onmaan analyysi Walter Runebergin isästään 
muovaileman mitalin takasivusta päättyy näin: 
'Kokonaisuutena takasivu muodostaa luon
nonmystiikkaa tavoittelevan romanttisen idyl
lin.' Runebergin ja monen muun tavoin Emil 
Wikström edustaa taiteessaan eri aikakausia: 
'Wikströmin kehitys etenee naturalismin poh
ja lta realismiin ja saa voimakkaita vaikutteita 
suomalaiskansal lisesta aatteel lisuudesta' (Voi
onmaa ). Hyvä esimerkki rea lismista mita leis
sa on Felix Nylundin henkilömitali Ali Krogiuk
sesta. 1960-luvulla mitalitaiteessamme oli val
la l la  abstrakstismi eli ei-esittävä ilmaisu. Lee
na Passin mukaan 1960-luvun mitalitaiteessa 
näkyi kubismin, naivismin ja informalismin i l
maisu. 1960-luvul la  nopea tekninen kehitys 
edesauttoi uusien lyötyjen mitalien toteuttami
sesta: lyöntitekniikka mahdollisti mm. korke
at reliefit. Kuulopuheen mukaan val la l la  ol i  pe
riaate: taiteilija muovaili, lyöjäfirma toteutti. 

MITALIN LYÖNT I  - mitalin koneellinen valmis
tusmenetelmä. Lyödyn mitalin koko vaihtelee 
suuresti: rahan tai rahakkeen koosta noin 100 
mm:iin. Materiaali yleensä pronssi; mitaleita 
lyödään myös hopeaan, kultaan, platinaan tai 
vaikkapa alumiiniin. 

MITALIN LYÖ NT IVAIHEET - ovat seuraavat 
(Passi ) :  savi- tai plastoliinimal li ,  kipsimalli 
(28-40 cm) ,  hartsimuotit molemmista sivuis
ta, hartsimuoteista työkalut lyöntiä varten, lyi
jyvedos, karkaisu, lyönti aihiosta , jotka ovat le
vyistä leikattuja tai hiekkavaluna valettuja , jän
nitteenpäästöhehkutuksia ja lyöntejä tarvitta
va määrä, purseen leikkaus ja reunaterävyyk
sien tarkistus. 

Lyödyn mitalin muotti on terästä, johon mi
talin aihe kaiverretaan käyttäen hyväksi pan
tografia, pienennyskonetta , jonka avul la hart
simuotin muodot siirtyvät halutussa koossa te
räkseen. Tunnetuimmat pantografit ovat rans
kalaisia. 

MITALI VALAMINEN - Suomessa mitaleita on 
va lettu säännöl lisesti 1960-luvulta lähtien. 
Suomalaisen mita lin valun ja patinoinnin tun
netuin nykykehittäjä on kuvanveistäjä Toivo 
Jaatinen. 

Mitalin valuvaiheet ( Passi) :  savi- tai plasto
liinimalli samaa kokoa kuin lopul linen mitali , 
kipsima l li, muotti valua varten, vahakuva mi
talista sekä kaato- ja ilmanpoistoaukot , prons
sivalun kestävä muotti esim. monirakeinen 
(0-5 mm) kvartsihiekka ja kipsi, jokaista mita
lia varten oma muotti joka rikkoutuu valussa, 
vahakuva ja muotti kuumennetaan n. 800 as
teeseen, pronssi sulatetaan upokkaassa ja kaa
detaan kylmään muottiin , puhdistus ja reuno
jen siistiminen, hionta ja siselöinti (valupursei
den poisto) vasaroin ja pensselein. 

Toivo Jaatinen on kehittänyt 'muotin' siliko
nikautsusta , jol loin vahavaihe jää pois. Metal l i  
sulatetaan öljy- tai kaasupolttimella. 

Mitalin valajia on Suomessa vain muutamia. 

HIEKKAVALU - kipsistä tai muusta kovasta 
materiaalista tehdystä mallista saadaan hiek
kamuotti tampaamal la  mallin päältä. Hiekka 
kuivataan, siihen tehdään aukot kaatoa varten, 
minkä jälkeen kuuma metal li kaadetaan. Hiek
ka voidaan käyttää uudelleen. Mainittakoon, 
että vain yksi Kil lan vuosimitali on tehty hiek
kava lulla. 

PATINOINT I - Lyötyjen mitalien kohdal la pa
tinointi ja värjäys merkitsevät samaa: mitali 
värjätään erilaisia kemikaa leja käyttäen. Käy
tettäviä aineita ovat mm. rikkimaksa, hopea
nitraatti, ammoniumkloridi, ammoniakki. Tar
kasti ottaen mita li voi saada patinansa tietyn 
ajan kuluessa. Toisaalta, kun valettuja mitaleita 
patinoidaan yksilöl lisesti, voidaan saada aikaan 
aito patina. Patinointi on taidetta, jota on ke
hittänyt sangen merkittävästi perinteisten ta
pojen l isäksi, Toivo Jaatinen. 

LYÖNT IMÄÄRÄ - mita lin lyöntimäärät vaih
televat suuresti. Pieni lyöntimäärä on noin 200 
kpl , suuri lyöntimäärä on meidän oloissamme 
800 kpl tai yli. Joitakin mitaleita (esim. Helsin
gin Y liopiston mital i )  on lyöty useita tuhansia. 
Ulkomai l la  joitakin mitaleita tiedetään lyödyn 
jopa 100.000 kpl. 

VALUMÄÄRÄ - mitaleita va letaan yleensä 
vain muutamia kappaleita (esim. 2-3 5). Kil lan 
valetut vuosimitalit ovat tässä suhteessa poik
keus (suurin kertavalu 300 kpl ). Eräät yrityk
set ovat valattaneet myös juhla- tai merkkivuo
simitaleitaan suuria määriä. 

NUMEROINT I - Mitali voidaan numeroida. 
Täl löin käytetään esim. merkintää 10/100 ku
ten numeroitaessa muitakin taideteoksia. Sa
masta mitalista voi esiintyä sekä numeroitu et
tä numeroimaton sarja,  jolloin numeroituja pi
detään arvokkaampina. Voidaan käyttää myös 
erilaisia kirjain- ja numeroyhdistelmiä. 
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Mitalinkeräilijät ovat usein voineet todeta mi
taleita kerättävän sangen monen eri periaat
teen mukaan. Kuka kerää jonkin taiteilijan tuo
tantoa, kuka taas jonkin aikakauden mukaan. 
Lehdessämme on aiemmin julkaistu mm. Mar
ja-Liisa Bellin artikkeli Moderneja henkilömita
leja Suomessa (Mitali-Medaljen 2/9 0), Jouko 
Voionmaan Helsinki-mitalini (Mitali-Medaljen 
1 /9 0) ja Allan Ylisen Syyhyttä saunaan eli sau
nan ylistys (Mitali-Medaljen 1/9 0). 

Poriaiheiset mitalit on esitelty seuraavasti: 
mitalin nimi, mahdolliset henkilö/asiatiedot, 
lyöntivuosi, koko, veistäjä, lyöjä ( KT = 
Kultateollisuus Oy, T=T illander Oy, AU = Auran 
Kultaseppä Oy, SK = Suomen Kultaseppä Oy, 
SP = Sporrong Oy), mitaleista kertovat kirjal
lisuusviitteet; käytetyt lyhenteet L = Laitakari, 
B = Boström, N = Numismaatikko, HKH= Hals
te-Korpela, Heli: Pääkaupunki mitaleissa, 
M = Mitali-Medaljen (toim.huom) 

1 Leo Aaria ( 19 06-), maantieteen professori, 
syntynyt Porissa, 1966, 56 mm, Nina Sai
la, KT, L 2, Kansallismuseon mitalinäyttely 
7.5.-7.9.1968, näyttelyluettelo s. 11 

2 Antti Ahlström ( 1827-1896), liike-, 
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teollisuus- ja valtiopäivämies, kauppaneu
vos, 19 2 7, 55 mm, Emil Wikström, B 1 
11 4-11 5 

Pekka Nygård ja Allan Y linen 

PO RI-AIHEISET MITAL IT 

3 Antti Ahlstöm, (A. AHLST RÖM OSAKEY H
T IÖ), 3 0  mm, Arthus Bertrand Pariisi, L 6. 

4 Taisto Ahtola (19 17-), intendentti, taide
maalari, professorin arvonimi 19 74, synty
nyt Porissa, 80 mm, Raimo Heino, KT, N 
5/19 73 , Suomalaisia taiteilijamitaleita nro 
21, Finska medaljkonstnärer nr 29. 

5 Kaarlo Bergbom (1843 -19 06), Emilia Berg
bom (183 4-19 05) ,kaksoismitali Kaarlo B. 
fil.tohtori, kirjailija, kirjallisuuden tutkija, 
suomalaisen teatterin perustaja ja Kansal
listeatterin ensimmäinen johtaja. Suomalai
nen Teatteri perustettiin K.B:n aloitteesta 
22.5.1872 ja se järjesti ensimmäisen suo
malaisen teatteriesityksen 13.10.1872 Po
rissa hotelli Otavassa. (Kuva) 

Emilia B. näyttämötaiteen edistäjä, Suo
malaisen Teatterin johtajan apulainen, esiin
tyy veljensä kanssa mitalin etusivulla, 
1905, 56 mm, Emil Wikström, 81 125, HKH 
s. 22, Suomalaisia mitalinaisia s. 1 5-16. 

6 Robert Boldt (1861-19 23 ), fil.lis., kasvitie
teilijä, kotiseutututkimuksen uranuurtaja, 
opettajana Porissa Björneborgs Svenska 
Samskola 1899 -19 02, perusti maakunnal
lisen kotiseutuyhdistyksen Poriin 19 01 ,  
1981 , 70 mm, Terho Sakki, T ,  Taajamaa, B: 
Terho Sakki, s. 124. ( Kuva) 



7 -14 Elias Brenner (1647 -17 17 )  muinaistutki
ja, taiteilija, numismaatikko, v.169 1 en
simmäinen laitos B:n rahateoksesta 
Thesaurus nummorum Sveo-Gothico
rum, kävi Porissa triviaalikoulua. 
7 1683, 18mm soikea brakteaatti, kai
vertanut Arvid Karsteen 
8 17 00, 31 mm, kaivertanut Carl Gus

taf Hartman, 
9 17 00, 32 mm, kaivertanut Carl Gus

taf Hartman, takasivuna erään peli
markan takasivu, 

10 1683, 68 mm, valettu Arvid Kars
teenin vahamallin mukaan, 

1 1  1877 , 46 mm, kaivertanut E.H.Ek
vall, 

12 1877 , 31 mm, kaivertanut Adolf 
Lindberg, 

13 19 20, 60 mm, Oertel Pariisi, John 
Munsterhjelm, 

14 1976, 3 1  mm, Leo Holmgren, etu
sivun muotokuva A. Lindbergin mu
kaan. 

B 1 25-27 ,  Minnespenningar öfver ens
kilda svenska män och kvinnor del 1, s. 
112, N 4/1976 s. 135-138, Svenska Nu
mismatiska Föreningens smärre skrifter 
nr 5, 19 87 , Y linen, A: Numismaatikko
ja ja numismatiikkaa mitaleissa s 3-4. 

15 Gustaf Erik Euren ( 1818-187 2). kieliopin
tekijä, kansanvalistuskirjailija ja koulu
mies, pääsi v.1827 Porin triviaalikouluun 
ja suoritti sen kurssin v. 1835, 1968, n.110 
mm, valettu, Raimo Heino, L 999. 

16 Rafael Theodor von Frenckell ( 1883-
197 8), varatuomari, vuorineuvos 19 43, 
W.Rosenlew & Co Oy:n johtaja 19 16-19 23 
ja 19 32-19 48, 19 53, 56x51 mm, Essi 

Renvall, KT, Talvio & Sarvas, Essi Renvall, 
s.16. 

17 -18 Akseli (Axel Waldemar) Gallen-Kallela 
( 186 5- 19 31). taidemaalari, taidegraa
fikko, professorin arvonimi 19 19 , Hel
singin yliopiston filosofian kunniatoh
tori 19 23, maalannut Juseliuksen hau
takappelin freskot Porissa 19 01-19 03, 
syntyi Porissa, nimikkokatu Porissa, 
Gallen-Kallelan muistomerkki (Heikki 
Nieminen 1965 Porin Pohjoispuistos
sa). 
17 19 25, 46 mm, Alpo Saila, B 1 155, 

HKH s.20. 
18 199 0, 80 mm, KT, Pertti Mäkinen, 

N 2/199 1 etukansi, M 1/9 0 s. 24. 

19 Kustaa Hiekka (Gustaf L indell). ( 1855-
19 37 ), kultaseppämestari, teollisuusneu
vos, lahjoittaja, kultasepän- ja kelloliike 
Porissa 187 8-79 , anoi luvan kellotehtaan 
perustamiseksi Poriin 187 8, 7 2  mm, Väi
nö Rautalin/ Jussi Vikainen, Mitalitaiteen 
Killan 10-vuotisnäyttelyluettelo Mitali-10. 

20 Kustaa (Kaarlenpoika) Horn (n.159 2-1657 ), 
sotapäällikkö, Porin kreivi 159 2-1657 ,  ni
mikkokatu Porissa, 1803, 32 mm, kaiver
tanut Carl Enhöring. 

21 Matti Kauppinen (1843-19 36). kansakou
lunopettaja, opettajana Porissa 187 4-
19 10, Satakunta-lehden päätoimittaja 
187 6-1883, puuhaamassa Satakunnan 
museota vsta 1888 alkaen, museon hoi
tajana alusta alkaen v:een 19 30, 197 4, 80 
mm, Kauko Räsänen, KT, Mitali- 10, N 
6/197 3 s. 14, N 2/197 4 s.15. 
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22 Heikki (Valentin) Klemetti (1876-1953), 
maamme kuorotaiteen uranuurtaja, sävel
täjä, musiikinhistorioitsija, kansantaiteen 
tutkija, professorin arvonimi 1923, HY fi
losofian kunniatohtori 1946, Porin lyseon 
laulunopettaja 1905-07, urkuri Porissa 
1906-08 ja Motettikuoron johtaja 1906-
07, 1926, 51 mm, Yrjö Liipola, Budapest, 
B 1 163. (Kuva ) 

23 Artturi (Akseli) Käpy (v:een 1889 Alan
der), ( 1874-1945), insinööri koulumies, 
sahateollisuusmies, teollisuusneuvos 
1934 , Porin yksityisen teollisuuskoulun 
rehtori ja koneosaston ammattiopettaja 
1903-05, 1936 ?, 56 mm, Mauno Oitti
nen, Velj.Sundqvist, L 165. 

24 Leevi Aarre Samuel Lauha (1907-1988), 
Helsingin hiippakunnan piispa (1964-72), 
Porin lyseon oppilas 1916-19, 1977, 70 
mm, Mauno Honkanen, T, Malmberg, M: 
Sylloge s. 19, Mitalin uusi kevät, s.22, N 
3/77 s. 91. 

25 Laulumiehet , Leevi Madetoja, Selim 
Palmgren (syntyi Porissa), Emil Genetz, 
J ean Sibelius, Toivo Kuula, 1964, 70 mm, 
Aimo Tukiainen, KT, L 587. 

26 Arvo Lehesmaa, Aino-Inkeri Notkola, Ar
vo Alexander L. (v:een 1928 Nylund) ,  
(1901-1973), näyttelijä, syntyi Porissa, Po
rin Työväen teatteri, Porin näyttämö, Po
rin teatteri 1922-28, Aino-Inkeri N. oik. 
Lehesmaa (1903-), free-lance esiintyjä, 
näyttelijä, Porin näyttämö 1925-1927, 
1972, 70 mm, Raimo Heino, KT, N 4/72 
s. 13. 

27-28 Ernst Linder (1868-1943), kansalais
sodassa Satakunnan, myöhemmin 
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Savon ryhmän komentaja, suomalais
ta sukujuurta oleva ruotsalainen 
ever$ti, myöhemmin kenraalimajuri. 
27 1938, 56 mm, Aarre Aaltonen, 

Kultakeskus-Hopeakeskus, L 184, 
N 1/72 s 20. 

28 1938, 56 mm, Alfred Ohlsson, L 
185. 

29 Ludvig Julius Lindström (1884-1971), yli
lääkäri, lääketieteen ja kirurgian tohtori 
1921, HY kirurgian dosentti 1931-38, So
tasairaala 27:n johtava lääkäri 1941-44, 
professorin arvonimi 1948, syntyi Poris
sa, 1959, 56 mm, Teodor Schalin, AU, L 
186. 

30 (Frans) Hjalmar Nortamo oik. Nordling 
(1860-1931), kirjailija, professorin arvo 
1930, Porin piirin piirilääkäri 1903-30, 
kuoli Porissa, nimikkokatu Porissa, Norta
mon muistopatsas (Yrjö Liipola 1946) Po
rin teatterin edustalla, 1932, 55mm, Emil 
Cedercreutz, AU, B 1 167. (Kuva) 

31 Liisa Orko (v:een 1931 Nylund o.s. Van
ne (1902-1987), syntyi Porissa, voimiste
lunopettajana Porin suomalaisessa lyse
ossa 1925-30, Porin työväen opiston 
opettaja 1925-30, naisvoimistelun kehit
täjä, professorin arvo 1971, Jyväskylän 
yliopiston professori h.c. 1982, 1977, 70 
mm, Marjatta Weckström,T, N 4/1977 s. 
159. (Kuva) 

32 Juhana Paulinus (Lillienstedt) (1655-
1732), valtiomies, runoilija, Turun akate
mian filosofian apulainen, kreivi, syntyi 
Porissa, 63 mm, valettu, vahaluonnoksen 
mukaan, Reymund Faltzin, B 1 29, Hyckert 
1 151. 



33 Pori 400 vuotta, 1958, 69 mm, Hemmi 
Koivuniemi, yksipuolinen, Kulta ja Hopea 
Oy, L 682. 

34 Pori-seura 1901-76, 1976, 70 mm, Hem
mi Koivuniemi, N 6/76 s. 24 7. 

35 Porin-Haapamäen rautatierakennus, 1929-
38, 50 mm, J .  Ungern-Teuvo-Veikko Kyl
liäinen, L 683. 

36 Porin lyseo 1879-1979, 70 mm, Hemmi 
Koivuniemi, KT , M 1/1990 s. 19, N 2/1979 
s.51.  

37 Porin paikalliset laulujuhlat, 1898, 25 mm, 
B 11 196. 

38 Porin prikaati, 52 mm, yksipuolinen, L 
684. 

39 Porin suomalainen säästöpankki 75, 
1984, 60 mm, Kaj Nordman. 

40 Porin syväsatama, 1987, valettu, 140 
mm, Kain Tapper, Suomalaista mitalitai
detta,näyttelyluettelo, Tampereen taide
museo 1988. 

41 Porin säästöpankki 1846-1961, säästö
pankkimitali, 32 mm, L 685. 

42 Porin tulliraha, 1980, 65 mm, Hemmi Koi
vuniemi, KT , N 2/1982 s. 75. 

43 Martti (Olavi) Rapola (1891-1972), profes
sori, akateemikko 1972, kielitieteilijä, yli
oppilas Porin lyseosta 1910, 1962, 70 
mm, Eila Hiltunen, KT, L 253, Malmberg, 
M: Sylloge. 

44 Erik Rosenlew ( 1 877-194 7), teollisuus
mies, vuorineuvos 1929, W.Rosenlew & 
Co:n johtaja 1908-52, syntyi Porissa, 
1947, 67 mm, Essi Renvall, Kultakeskus
Hopeakeskus, L 262, Talvio & Sarvas: Es
si Renvall. 
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45 Fredrik Wilhelm Rosenlew (1831-92), 
kauppaneuvos 1885, W. Rosenlewin pe
rustaja ja yrityksen pääjohtaja 18 53-92, 
syntyi Porissa, 1931, 68 mm, Felix Ny
lund, L.Janvier & L.Berchot Pariisi, B 1 
167. 

46 Sven-Erik (Theodor Wilhelm )  Rosenlew 
(1902-1963), vuorineuvos 1953, W. Ro
senlew & Co:n johtaja vsta 1940, ja toi
mitusjohtaja vsta 1950 alkaen, 1962, 70 
mm, Aimo Tukiainen, KT, L 263. 

47-50 Risto (Heikki) Ryti (1889-19 56), val
tiovarainministeri, pääministeri, Suo
men Pankin pääjohtaja, Suomen 5. 
presidentti (1940-44), ylioppilas Porin 
lyseosta 1906. 
47 1967, 72 mm, Nina Terno, KT, L 

266, Passi, 1. : Suomen Mitalitai
teen Kilta 20 toiminnan vuotta s. 
24-25. 

48 1977, 45 mm, Raimo Heino, 
Sporrong: Suomen Tasavallan 
presidentit -sarja, HKH s. 27. 

49 1964, 32 mm Kalervo Kallio, 
Sparbanksveckan, säästöpankki
mitali, L 7 48. 

50 1964, 32 mm, Kalervo Kallio, 
Säästöpankkiviikko, säästöpank
kimitali, L 900. 

51 lsak (Iisakki) Saha (1865-1924), kultase
pän liikkeen omistaja Porissa 1891-1924, 
kansanedustaja 1914, Saksan konsuli, 
kuoli Porissa, 1930, 63x40 mm, yksipuo
linen plaketti, kaivertanut Yrjö Sundqvist, 
B 1 155. 
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52 Suomen kansallisteatteri 1872-1972, 
1972, 70 mm, Raimo Utriainen, KT, HKH 
s.23, N 3/1973 s. 8. 

53 Svensk Akademisk Afton Björneborg, 
1954, 57 mm, Pentti Nykopp, Kultakes
kus-Hopeakeskus, L 886. 

54-55 Väinö (Alfred) Tanner (v:een 1895 
Thomasson), (1881-1966), osuustoi
mintamies, toimitusjohtaja, poliitikko, 
ministeri, lakitieteen tohtori h.c., So
sialidemokraatin toimittaja Porissa 
1906-07, lehden avustaja vuoteen 
1911. 
54 1951, 56 mm, Aimo Tukiainen, 

AU, L 326. 
55 1969, 72 mm, Heikki Häiväoja, 

KT, Mitali- 10. (Kuva) 

56 (Karl August) K.A.Tavaststjerna (1860-
1898), kirjailija runoilija, arkkitehti, kuoli 
Porissa, 1928, 50 mm, Heinrich Zimmer
mann, B 1 147. 

57 Aarre (Ilmari) Vuorjoki (aik.Wegelius), 
(1903-), Fil.maist. lehtori, rehtori, van
hempi lehtori Porissa 1927-28 ja syyslu
kukauden 1928, ki rjoittanut myös nimel
lä A. Seinäjokelainen (1931), Mitalitaiteen 
Killan kunniajäsen, 1973,111x127 mm, va
lettu, Kauko Räsänen, Luostarinen L: s. 
94-9 5, N 4/73, Ylinen, A: Numismaatik
koja ja numismatiikkaa mitaleissa s. 11-12. 

58 Yleiset raittiusjuhlat Porissa 1896, 26 
mm, B 11 198. 



FI NLAND 75 ÅR MEDALJTÄVLINGEN (s. 1 )  

1 anledning av att Finland å r  1992 har varit 
självständigt i 75 år anordnades en medaljtäv
ling i vilken Terho Sakkis Rötterna djupt nere 
vann I priset, Raimo Heinos Fågelboet II priset 
och Pertti Kukkonens Efter kelen 1 1 1  priset. 
Dessutom inlöstes Maarit Nissiläs och Raimo 
Heinos förslag. 32 förslag lämnades in. Medal
jen säljs via olika krigsveteranförbund. 

AKTUELLT (s. 4) 

Gillets valmöte 29.10.1991 Vid mötet på Sta
tens konstmuseum, det nyrenoverade Ate
neum, visades mötesdeltagarna runt och en 
multivideofilm över byggnaden förr och nu vi
sades. Vid själva mötet valdes styrelsen för år 
1992. Som ordförande fortsätter vicehärads
hövding Aimo Viitala, till nya medlemmar vai
des prof. Peter Holmberg och skulptör Aila Sa
lo. Från tidigare fortsätter skulptörer Raimo 
Heino, Mauno Honkanen, Pertti Kukkonen och 
lektor l ikka Voionmaa. 

Den 23. F IDEM-kongressen i London 
1 6-19.9.1992 
Kongressen ordnas i The British Museum och 
deltagaravgiften är för F IDEM-medlemmar 130 
och för ickemedlemmar 160. Medlem i FIDEM 
kan man bli genom att betala 100 FrF (med
lemmar i Gillet, för närvarande ca 75 mk) på 
postgirokontot angivet i artikeln eller tili Gillet, 
som vidarebefordrar det. Gillet anordnar en 
gruppresa till London, varav närmare uppgif
ter ges senare. 

Medaljdonationer 

Gillet har av tonsättare Harry Bergströms ar
vingar fått i donation ett antal medaljer bl.a. 
Pro Finlandia 1988 m.fl. Finlands Röda Kors 
Blodtjänst har donerat H.R. Nevanlinna-medal
jen (präglad 1987, 80 mm), formad av Raimo 
Heino. Kemira Oy har donerat två ex av Yrjö 
Pessi-medaljen (gjuten, 1 15  mm), modellerad 
och gjuten av Toivo Jaatinen. 

SVENSK RESUME 

ÅRSMEDALJSTÄVLINGEN (s. 6) 

Gillet för medaljkonst i Finland ordnar en täv
ling om årsmedaljen för år 1992. Medaljen 
kommer att gjutas. Förslagen skall vara på Gil
let senast 21.2.1992. Närmare uppgifter ger 
sekreteraren. 

INTRODUKTION I HOLLÄNDSK 
MEDALJ KONST (s. 7) 
Marjan Scharloo 
Ända sedan 1 500-talet har medaljen varit en 
del av den holländska kulturen. Medlemmar av 
hovet, höga tjänstemän, och lärda Iät prägla 
porträttmdaljer av sig, som de sedan delade 
ut till vänner och släktingar. Revolutionen i Hol
land (började år 1 568) födde en ny medalj
konst, som användes som propagandaredskap. 
Dessa medaljer hade inga porträtt utan avbil
dade krigsscener och bibliska motiv. På 
1600-talet blomstrade medaljkonsten igen. 
Självständiga konstnärer gav på egen bekos
tad ut medaljer riktade till samlare. Medaljer 
framställdes på olika sätt: gjutna, graverade. 
plaketter och präglade. Ca år 1980 blev histoire 
metallique, den klassika stilen vid Ludvig XIV 
hov, förebild även för holländska konstnärer, 
vilket syns i holländsk medaljkonst fram till slu
tet av 1700-talet. Detta förde med sig att sti
len är ganska enhetlig. Det franska inflytandet 
ökade ännu åren 1 795-1813, då Frankrike 
ockuperade Nederländerna. 1 början av 1 800-
talet kopierade de få medaljkonstnärerna me
daljer från Napoleon-eran. Vid sekelskiftet ins
pirerades konstnärerna av Art Nouveaus mju
ka linjer, samtidigt fann bildhuggarna medalj
konsten och de övergav förminskningsappa
raturen och de ångdrivna pressarna. Medaljer
na blev mera skulpturella, spännande. Nuför
tiden har medaljer med en tredje dimension 
fått fotfäste, medaljer som kan ställas att stå 
på kanten. Formspråket blir alltmera abstrakt. 
Vissa medaljer är blott form utan bild. Enbart 
legenden uttrycker medaljens funktion. 
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JORMA K. MIET T IN EN 70 ÅR (s. 20) 
Gillets hedersordförande professor Jorma K. 
Miettinen fyllde 70 år 11. 8.1991. Medaljen 
(bild) har modellerats av Raimo Heino och gju
tits av Toivo Jaatinen, och den kan beställas 
hos sekreteraren för 800 mk (medlemmar) och 
900 mk (övriga). 

J.K.Miettinen intervjuades om sina tankar 
om medaljkonst, vilka sammanfattats nedan: 
Miettinen blev fascinerad av bildhuggarkonst 
under skoltiden, då intresset för antikens konst 
väcktes. Genast efter kriget, såg han sin förs
ta utställning av moderna skulpturer i Sverige. 
Sedan kom han i kontakt med kemistmedaljer 
och snart fungerade han som drivande kraft 
för en medalj över Nobelpristagaren A. 1. Vir
tanen till dennes 70-årsdag år 1965 (modelle
rad av Aimo Tukiainen). Han lade sig grundligt 
in i medaljkonstens finesser och var med om 
att grunda Gillet samt var dess första ordfö
rande. De fem första åren gjorde vår medalj
konst mera känd inom och utomlands. Mietti
nen tycker att Gerda Qvist och Pekka Kontio 
är bland de mest ir ,tressanta medaljkonstnä
rerna. 

Hans yrke (professor i radiokemi) har påver
kat motivvalet för de mejaljer han själv har for
mat: bl.a. medaljen Whole body counting och 
Renskiljning, då radioaktivitet mättes i renar i 
Lappland. Också Fjärran Östern har påverkat 
hans medaljer. 

Konstnärlig kvalitet kan föra medaljkonsten 
närmare den moderna människan. Låt de bäs
ta medaljkonstnärerna förverkliga beställ
ningsverk. Nutida skulptörer borde bekanta sig 
med renässansmedaljer, som också var mind
re och lättare. 

Unga konstnärer måste få pröva sina vingar 
i medaljtävlingar även om dessa kunde varie
ras litet mera. 

FIDEM och dess utställning fyller en uppgift, 
då konstnärer blir internationellt kända och 
personliga kontakter ger nya impulser åt kans
ten. Enligt Miettinen borde Gillet aktivt vara 
med i F IDEMs verksamhet. 

NYA MEDALJER (s. 23) 
Mauno Honkanen-medaljen 
Gillets mångåriga styrelsemedlem, mångsyss
laren inom medaljkonst, Mauno Honkanen har 
fyllt 60 år. Raimo Heino har modellerat en gju
ten medalj av Honkanen. Medaljen kan bestäl
las av Heino för 1000 mk. 

Pekka Halonen-medaljen 
Leo Ääri 
Professor Pekka Halonen har hedrats med en 
medalj i anledning av att han har verkat som 
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professor i virologi vid Turun Yliopisto (Åbo uni
versitet) sedan år 1963. Medaljen (70 mm) har 
modellerats av Jarkko Roth. Den har präglats 
i 300 ex. på basen av förhandsbeställningar. 

Väinö Voionmaa-medaljen 
l ikka Voionmaa 
Arbetarnas Bildningsförbund har låtit prägla en 
medalj över Väinö Voionmaa (1869-1947), 
första ordförande för förbundet, historiker, uni
versitetsprofessor. Han verkade också som 
kansler för Yhteiskunnallinen Korkeakoulu i 
Tammerfors och som minister under 1920-
1940-talen. Medaljen har utformats av Erkki 
Kannosta. Ett begränsat antal har reserverats 
åt samlare. 

Jyvässeutu-medaljen 
Fem kommuner kring Jyväskylä stad har år 
1990 låtit prägla en medalj, modellerad av 
Veikko Hirvimäki. Numrerade exemplar utde
las för förtjänster regionen till fromma. Medal
jen (80 mm) har präglats i 80 ex. i brons. 
Onumrerade medaljer kan beställas av samla
re för 400 mk. Adressen finns i den finsksprå
kiga artikeln. 

Konstnär Pekka Halonen 125 år 
År 1990 Iät Tusby kommun prägla en medalj 
över konstnär Pekka Halonen i anledning av 
125 år sedan Halonens födelse. Medaljen (75 
mm) har modellerats av Antti Neuvonen och 
präglats i 200 ex i brons, varav 150 är numre
rade. 100 ex kommer att ges som förtjänst
medalj. Närmare uppgifter tel. 90-25803456. 

Eero Nelimarkka 100 år 
Leena Passi 
Nelimarkka-museet i Alajärvi har av Tapio Jun
no beställt en gjuten medalj, då målare Neli
markka i år skulle ha fyllt 100 år. Medaljen (140 
mm) gjuts i ca. 50 ex och delas ut som fört
jänsmedalj. 

INSÄNDARE (s. 27) 
Myggornas surr 
Allan Ylinen 
1 en liten insändare har författaren tagit upp 
frågan om man bryter identitetsskydd då man 
publicerar bibliografiska fakta ss. födelse- och 
döttsdatum av personer, som hedrats med en 
medalj, då dessa data i samband med medal
jen publiceras i tidskrifter. Enligt författaren 
måste den avporträtterade personen ha gett 
sitt tillstånd för publikation då han/hon har 
samtyckt tili framställning av medaljen. 



SIBELIUSMEDALJERNA AV VI LLE VALLG REN 
OCH GERDA QVIST (s. 28) 
Tuukka Talvio 

Jean Sibelius har avporträtterats av åtminsto
ne åtta finländska och sex utländska medalj
konstnärer; i de flesta tallen har medaljerna ut
kommit postumt. Ville Vallgren modellerade 
den första medaljen för att hedra Sibelius på 
hans 50-årsdag 1 9 1 5  (bild). Den hör inte till 
Vallgrens bästa medaljer, medan den medalj 
som Gerda Qvist modellerade år 1 923 (bild) är 
ett mästerverk. Åtsidan påminner om ett mo 
tiv som återkommer ofta hos Qvist, men i 
Sibeliusmedaljen finns också en starkt expres
siv kraft, som inte är vanlig i hennes arbeten. 

LITTERATUR (s. 31 )  

Nytta och nöje 
Allan Ylinen 

Åbo landskapsmuseum har ägnat sin årsbok 
ABOA 1987 helt åt numismatik och medalj
konst, då museets mynt- och medaljkabinett 
år 1 991 fyllde 100 år. Alla artiklar i boken finns 
både på finska och svenska med en samman
fattning på engelska. Den ger en mångsidig 
bild sv speciellt medaljkonstens historia i Åbo 
och i hela landet samt över Numismatiska fö
reningens i Åbo verksamhet under 50 år. Den 
utmärkta boken kan beställas av Aimo Linko
salmi, Ånäsvägen 12 A, 00650 Helsingfors för 
1 1 0  mk + postporto. 

MITT L IVS MOSAIK (s. 32) 
Anja Juurikkala 
Konstnär Anja Juurikkala berättar om sitt liv 
som medaljkonstnär och varför hon viii göra 
medaljer. Hon började som keramikkonstnär på 
Arabia, men har gjort flera närmast fria medal-

jer. Hon har inte gjort abstrakta arbeten, då hon 
tycker att de lämnar en kalla. Juurikkala tyc
ker om att arbeta så att ingen fäster sig vid 
henne under arbetet. Därför är modeller som 
tänker på annat, t.ex. bakfulla, idealiska mo
deller. Hon har gjort både person- och indust
ri-(institutions-)medaljer. lntressant är t.ex. Vil
la Lantemedaljen med byggnaden avbildad fra
mifrån. 

TILLANDERS MEDALJP RODUKTION (s. 34) 
Hannu Veijalainen 

1 en serie över präglarfirmor presenteras först 
Tillander. Firman Til lander grundades i St. Pe
tersburg år 1860. Produktionsurvalet bestod 
av smycken, bordssilver, jetonger och små me
daljer. Efter 1917 flyttade firman till Helsing
fors. Medaljproduktionen ökade så småningom 
och på slutet på 1 960-talet började man på all
var gå in för konstmedaljer. Ett gott samarbe
te mellan konstnären och den tekniska perso
nalen är nödvändig för att nå ett fullödigt resul
tat. 

MEDALJVOKABULÄR (s. 36) 
l ikka Voionmaa 
Nybörjare, men också äldre samlare till from
ma har författaren sammanställt en vokabulär 
över (finska) termer, som används i medaljtex
ter. 

MEDALJER MED BJÖRNEBORGSMOTIV (s. 38) 
Pekka Nygård och Allan Ylinen 
Artikeln består av en sammanställning av me
daljer med anknytning till staden Björneborg. 
De flesta medaljerna är personmedaljer men 
också medaljer ägnade industrier, institutioner 
eller evenemang finns med. 
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