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Arvo Aho 

MIELENKIINNON HERÄTTÄMINEN 

Mitalitaide on varmasti monelle tämän lehden 
lukijalle mieluinen mauste elämän antimien 
ruokapöydässä. Valitettavasti vain muidenkin 
mausteiden kuin suolan osana on se, että nii
tä "ei syö siat eikä koske koirat". Niinpä myös 
mitalitaide tuntuu jääneen herrojen herkuksi. 
Herroilla en tarkoita tässä pelkkiä herras-henk
löitä vaan myös ymmärtäväisiä naisia. 

Tämän mitaleita koskevan havainnon olen 
joutunut omakohtaisesti tekemään liiankin 
monta kertaa. Vaikka minusta vuosien myötä 
on tullut jonkinlainen mitalitaiteen kolportöö
ri, niin ainakaan kodissani en pyri käännyttä
mään vieraitamme mitaliuskoon. Joskus puhe 
kuitenkin niihin menee, toisin sanoen silloin 
kun vieraan katse osuu esillä oleviin mitaleihin 
ja hän katsoo asiakseen kysyä niistä jotakin. 
T ällöin niitä tulee esitelleeksi, mutta useimmi-

Robin Ashby: 
Medal lover, 1992, 85x8O mm, V 

ten käy niin, että vieraan kiinnostus osoittau
tuukin vain velvollisuudentuntoiseksi kohteli
aisuudeksi. Selkeästi on silloin aistittavissa, mi
ten katse pälyilee muihin asioihin ja vierasko
rean mitalimielenkiinnon liekki silmissä sam
muu kuin virvatuli aamunkoitteessa. 

Miksi ihmeessä on näin? Miksi ihminen kul
kee oman onnensa ohi? ilmaistakseni asian 
näin dramaattisesti. Ei luulisi mitalien taiteen 
olevan edes olevan vaikeasti lähestyttävää, 
koskapa mitalin voi ottaa käteensä, katsella ja 
koetella sitä, nauttia oikein moniaistisesti. To
sin hajua ei niihin vielä liity. Ehkäpä hajupati
na voisikin olla uusi ulottuvuus tällä taiteen 
alalla! Vai pitäisikö sentään sievistelevästi sa
noa "tuoksupatina?" 

Mahdollisuuksia nykyistä suurempaan mie
lenkiintoon tuntuisi kuitenkin olevan. Tästäkin 
minulla on omakohtaista kokemusta. Kerrotta
koon yksi esimerkki. Viime kesänä pidin Nur
meksen Opistolla Suomalaisen Raamatun 
35O-vuotisseminaarissa puolisentoista tuntia 
kestäneen esityksen Raamatulliset aiheet mi
taleissa. Erästä kuulijaa jäi askarruttamaan ky
symys mitalin rajoista. Lupasin ja lähetinkin hä
nelle asiaa käsitelleen Mitali-lehtemme nume
ron. Saaja kiitti lähetyksestäni ja samalla kir
joitti: "Sepä oli mielenkiintoista ... Mutta ellet 
olisi esitelmöinyt Nurmeksessa, en olisi kiin
nostunut lainkaan!" 

Tulkintani tilanteesta on tämä: Kun ihmiset 
joutuvat tai pääsevät vähän pidempään näke
mään ja kuulemaan mitaleista, myös taustatie
toja, ehkä hupaisiakin, niin silloin he osaavat 
asettaa mitalit omaanluontevaan ympäristöön
sä ja silloin myös mitalit luovuttavat niin tai
teellisen kuin kulttuurisenkin sanottavansa ym
märrettävästi ja nautittavasti. On kuin erotta
va verho olisi vedetty syrjään ihmisten mielen
kiinnon ja mitalien väliltä. Seuraus voi sitten ol
la samanlainen kuin oheisessa ja äsken Lon
toossa nähdyssä Robin Ashbyn mitalissa "Me
dal Lover", jonka kaunopuheisen sanoman hel
posti ymmärtää ja myös itsessään tunnistaa: 
Tämä pitää saada! 



Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y 

VUODEN 1993 VUOSIMITALIKILPAILU 

KILPAILUOHJELMA 

Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y. järjestää Suo
men kuvataiteilijoille vuoden 1993 vuosimita
linsa suunnittelukilpailun. Kilpailussa noudate
taan Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjä 
ja seuraavia määräyksiä: 

1 Kilpailu on yleisenä kilpailuna toteutettava 
Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y:n 28. vuosi
mitalikilpailu, joka on aiheeltaan vapaa. Mi
tali toteutetaan valettuna. 

2 Tullakseen kilpailussa huomioiduksi tulee 
kilpailuehdotuksen olla tehty kestävästä 
materiaalista halkaisijaltaan enintään 12 
cm (120 mm). Ehdotus jätetään molemmat 
puolet erikseen. 

3 Kilpailun palkintolautakunnan muodosta
vat Killan hallitus sekä kaksi Suomen Ku
vanveistäjäliiton nimeämää tuomarijäsen
tä. 

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

5 Kilpailussa jaetaan seuraavat palkinnot: 
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1 palkinto 20.000 mk 
11 palkinto 15.000 mk 
111 palkinto 1 2.000 mk 

palkintolautakunnalla on myös oikeus ja
kaa kaksi tunnustuspalkintoa suuruudel
taan å 7.000 mk kumpikin. Palkinnoille 
haetaan verovapautta. 

Yksimielinen palkintolautakunta voi ja
kaa palkintosumman toisinkin; palkintojen 
lukumäärä on tällöin kuitenkin säilytettä
vä. Toteutettavan ehdotuksen tekijälle 
maksetaan lisäksi 6.000 markan korvaus 
ehdotuksen viimeistelystä ja valuoikeuk
sista. 

6 Lopullisen päätöksen teoksen tilaamises
ta tekee Killan hallitus, jolla on oikeus tila
ta toteutettava ehdotus minkä tahansa kil
pailussa palkitun luonnoksen pohjalta. 

7 Kilpailuaika päättyy perjantaina 12.2.1993 
klo 16.00, jolloin myös postitse lähetetty
jen ehdotusten tulee olla perillä Helsinki 17 
postitoimipaikassa. Kilpailuehdotuksia 
otetaan vastaan 11.2.-12.2.1993 klo 13.00-
16.00 välisenä aikana Killan toimistossa 
Rauhankatu 6 B 26, 00170 Helsinki. 

8 Kilpailun tulosten ratkettua kilpailuehdo
tukset asetetaan näytteille paikkaan, jos
ta ilmoitetaan kevään 1993 aikana. Näyt
telyn päätyttyä kilpailutyöt ovat noudet
tavissa pois Killan toimistosta toukokuun 
loppuun mennessä 1993, jonka jälkeen eh
dotukset tuhotaan. 

9 Kilpailuohjelmia on saatavissa Galleria 
Sculptorista ja Suomen Taideakatemian 
koulusta sekä Suomen Mitalitaiteen Killas
ta. Killan puhelinnumero on 90-652 140 
tai 4 7711 63. Tämä kilpailuohjelma julkais
taan myös Killan Mitali-Medaljen lehden 
numerossa 2/92. Kilpailun tulokset julkais
taan saman lehden numerossa 1/93. 

10 Kilpailua koskeviin tiedusteluihin vastaa 
Killan yleissihteeri likka Voionmaa, puh. 
418 586, 652 140 tai 47711 63. 

Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y. 
Hallitus 



Rytmejä (takasivu) 

Uravalintani on ollut monenlaista aloittamista 
ja kesken jättämistä. Kuvataiteilijaksi tiesin tu
levani jo lapsena, vaikken ketään sellaista tun
tenutkaan. Vanhempieni toivomuksesta menin 
kuitenkin Yliopistoon hankkimaan turvallista 

Leena Turpeinen 

ODI ET AMO 

ammattia kieltenopettajana. Mutta heidän kau
hukseen livahdin salaa Taideakatemian Kou
luun. Opiskelin sitten kahdessa laitoksessa sa
manaikaisesti. Taidemaalari minusta piti tulla, 
mutta seurustelu tulevan mieheni Markku Ki
tulan kanssa toi mukanaan veistokset ja mita
lit. Ensimmäiset tein opiskeluaikana. Olin löy
tänyt omimman alueeni, vaikka maalarina tu
lin vielä parissa kilpailussa palkituksikin. 

Urho Kekkonen, 
75 vuotta (takasivu), 1975, L, 50 mm 

Tuomiolla (vuosimitali) 1970,  V, 95 mm 
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60-luvun alun ja 70-luvun lopun rajun suo
malaisen valumitalin esiintulon sain seurata lä
heltä. Mieheni ja perheystävämme Toivo Jaa
tinen voittivat tasapäisesti ensimmäisen Mita
litaiteen Killan vuosimitalikilpailun. Pienehkö 
mitalintekijäin joukko oli toisiaan innoittavaa ja 
ärsyttävääkin. 

Seurasin läheltä ja olin osallisenakin suoma
laisen mitalin huippuvalun kehittämisessä. Oli 
ratkaistava mm. ongelma, miten valaa mitali, 
jossa on suuria paksuuseroja. Neuvojia ei löy
tynyt. Kaikki oli opittava erehtymisen ja onnis
tumisen kautta. Pajassamme valettiin vuoden 
1969 vuosimitalit, ensimmäinen Suomessa 
onnistunut sarja. 

Kotimaisen valun kehittäminen oli oikeas
taan varsinainen edellytys koko suomalaisen 
valumitalin esiin murtautumiselle. Näissä vai
heissa minullekin kertynyt tekninen osaaminen 
on myöhemmin ollut melkoinen pääoma, vaik
ka valamisen sitten kokonaan lopetimmekin. 

Olen säilyttänyt melko perinteisen rahano
maisen mitalimuodon siitä huolimatta, että 
60-luvulla näin läheltä monenlaista äärialuei
ta kokeilevaa tekemistä: silloin jo kokeiltiin mi
talin ja pienoisveistoksen rajoja. Henkilökohtai
sesti en miellä mitaliksi pelkästään tietynlais
ta lieriömäisen reunan rajaamaa muotoa, jos
sa kamppaillaan pelkän muodon ja sommitte
lun ehdoilla; en myöskään minkä tahansa muo
toista kaksipuolista reliefiä. Vaikeaksi mitalin 
tekemisen saa se, että siihen kuuluu mieles
täni kertomus - edes pieni - toisin kuin vält
tämättä veistoksessa on laita. Mitalissa on 
kaksi puolta ja ne täydentävät toistensa ker
tomusta kontrastisuudellaan tai lisätiedoilla. 

Mitalini kuten muunkin taiteeni lähtökohta 
on aina voimakas elämyksellinen idea. liman 
sitä on turha lähteä jyystämään tai nikertä
mään. Tekotapani on melko hidas nimenomaan 
mitalissa, koska pienen taideteoksen sanoman 
tulee ensi näkemältä olla selkeä mutta myös 

Lampuri, 1992, V, 90 mm 

Vuonna 1972 löysin itseni uudelleen yliopis
tolta. Tein siellä mm. proseminaariesitelmän 
suomalaisista vapaista valumitaleista 1961-
1971. Mielenkiintoista oli perehtyä silloisten te
kijöiden ongelman asetteluihin ja heidän näke
myksiinsä valumitalista. Aihe olisi ollut jatkoon
kin todella houkutteleva. Luin myös laudatur
vaihetta teoreettisessa estetiikassa, joka oli 
juuri perustettu uusi aine ja vasta hahmottu
massa .. Sekin kiehtoi. - Mutta sitten kesken 
lukujen päätin lopettaa ja keskittyä kokonaan 
veistotaiteeseen, johon mitalitkin kuuluvat. 
4 

houkutella pitkään tarkasteluun. Sen tulee kes
tää läheltä tutkiminen. Siksi sen valmistami
nen voi olla työläämpää kuin ison veistoksen 
.. Siihen voi kuitenkin saada voimakkaamman 
vaikutuksen kuin kookkaaseen taideteokseen. 

Suhteeni mitalintekoon on ollut "odi et amo" 
(vihaan ja rakastan). Jos olen päättänyt etten 
tee enää yhtäkään mitalia, niin sitten taas al
kavat ideat kulkea päässäni, ideat, joita ei mil
lään muulla taiteen alueella voi ilmaista. Siksi
pä varsinkin valumitalit ovat välttämätön osa 
taiteellisessa luovuudessani. 



VAALI KOKOUS 

65 Mitalitaiteen Kilta r.y:n jäsentä seuralaisi
neen kokoontuivat sääntömääräiseen vaaliko
koukseemme 21.10.1992 Helsingin Suomalai
sella Klubilla. Varsinaisten kokousasioitten li
säksi Mitalitaiteen Kilta jakoi mitalitaiteilijoille 
stipendejä ja kutsui Killan uudeksi kunniajäse
nP.ksi kuwmvP.ist/;ij/;i RFtimn HP.innn jnkFt piti P.si
tyksen henkilömitaleista. liian päätteeksi nau
tittiin Varema Oy:n ja T illander Oy:n tarjoama 
illallinen. Kokouksessa kuultiin Killan puheen
johtajan Aimo Viitalan katsaus vuoden tapah
tumiin, joista Suomen itsenäisyyden juhla
vuoden 75-vuotismitalihanke yhdessä sotiem
me veteraanijärjestöjen kanssa ja FIDEMin Lon
toossa pidetty kongressi olivat tarkemman ar
vioinnin aiheena. 

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden mitali-

KILLAN TOIMINTAA 

hanke käynnistettiin jo viime vuonna, mutta tä
män professori Terho Sakin muovaileman vi
rallisen juhlamitalin "Juuret syvällä" myynti oli 
kuumimmillaan keväällä. Hopeisen mitalin suo
sio (pronssinen ja hopeinen mitali ovat halkai
sijaltaan yhtä suuria) on ollut tasainen koko 
vuoden. Suuri yleisö on voinut ostaa mitalia 
veteraanijärjestöjen kautta, Killan jäsenet myös 
Killan kautta. Mitalia on kysytty ympäri maa
ilmaa mm. maamme eri edustustoihin. Juuret 
syvällä on osoittautunut erinomaiseksi taide
lahjaesineeksi ja muistoesineeksi ja se on tyy
likäs osoitus Terho Sakin mitalitaiteen korke
asta tasosta. Mitalin perinteinen materiaali on 
luonollisesti pronssi, mutta sen hopeinen ver
sio ei vähennä tekijänsä väkevää sanomaa mil
lään tavoin. Kilta pyrkii takaamaan pronssisen 
mitalin saatavuuden ja nopeahkon toimituksen 
jatkossakin. 

Stipendin saajat (vas). Anja Juurikkala, Seija Rustholkarhu, Kaarina Tarkka, Leena Turpeinen, 
ja Pirkko V iitasalo 
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Suomea ja Mitalitaiteen Kiltaa edustavat 
FIDEMin toimeenpanevassa komiteassa edel
leen delegaattimme Aimo Viitala. Raimo Hei
no on varadelegaattimme, joka osallistui Lon
toossa kongressin alla pidettyyn FIDEM-dele
gaattien perinteiseen kokoukseen. Kongressis
ta ja näyttelystä on tässä lehdessä tuonnem
pana laaja Dl Arvo Aho kirjoittama selostus. 

Vaalikokoustapahtumat 
Vaalikokouksen puheenjohtajana oli Killan kun
niapuheenjohtaja professori Jorma K. Mietti
nen. Ohessa julkaisemme kokouksessa hyväk
sytyn vuoden 1993 toimintasuunnitelman. 
Vuosimitalikilpailusta on erillinen kutsu tässä 
numerossa. Killan puheenjohtajaksi vuodeksi 
1993 valittiin edelleen varatuomari Aimo Vii
tala. Hallituksen erovuoroiset jäsenet Pertti 
Kukkonen jn Peter Holmberg valittiin uudelleen 
vuosiksi 1993-1995. Killan hallituksen kokoon
pano vuonna 1993 on seuraava (hallitus valit
see tulevan vuoden järjestäytymiskokoukses
saan varapuheenjohtajan, varainhoitajan ja 
yleissihteerin ja nimeää Killalle työvaliokun
nan): 

tai menestyksellisestä toiminnasta mitalitai
teen piirissä. Erityishuomiota kiinnitettiin va
paitten valettujen mitalien luomiseen. Jokaisen 
palkitun töitä on tänä syksynä ollut esillä 
FIDEMin näyttelyssä Lontoossa. 

10.000 markkaa saivat Anja Juurikkala Hel
singistä, Seija Rustholkarhu Vihdistä, Kaarina 
Tarkka Helsingistä, Leena Turpeinen Espoosta 
ja Pirkko Viitasalo Lahdesta. 

5.000 markkaa saivat Voitto Kantokorpi Ala
vudelta, Laila-Kaarina Karttunen Helsingistä, 
Erik Mäkinen Turusta, Pertti Mäkinen Lavialta, 
Maarit Nissilä Turusta, Reijo Paavilainen Pyhä
rannalta, Toivo Pelkonen Lahdesta, Jarkko Roth 
Vehmaalta, Marjo Suikkanen Tampereelta ja 
Hannu Veijalainen Helsingistä. 

Stipendien jako tässä laajuudessa ensimmäi
nen laatuaan Killan historiassa. Toivomme, et
tä stipendien jaosta voitaisiin tehdä perinne ai
na kun Killan taloudellinen tilanne sen sallii ja 
että stipendit osaltaan tarjoaisivat entistä pa
remmat edellytykset mitalien luomiseen. T ä
män stipendien jaon kuten myös vuosimitali
kilpailun kautta Kilta pyrkii rohkaisemaan myös 
uusia kykyjä' mitalintekijöiksi. 

Jyväskylän suomalaisen klubin edustajat Mauri Sompa ja Heikki Vuorimies lahjoittivat Killalle 
Veikko Hirvimäen muovaileman klubinsa mitalin (kts. myös Mitali 1/88) 

Hallituksen puheenjohtaja Aimo Viitala, jä
senet kuvanveistäjä Raimo Heino (1992-94), 
apulaisprofessori Peter Holmberg (1993-95), 
taiteilija Mauno Honkanen (1991-93), kuvan
veistäjä Pertti Kukkonen (1993-95), kuvanveis
täjä Aila Salo (1992-94) ja lehtori likka Voion
maa (1991-93). 

100.000 markkaa mitalitaiteilijoille 
Kilta jakoi viidelle maamme mitalitaiteilijalle 
kullekin 10.000 markkaa ja kymmenelle mita
litaiteilijalle kullekin 5.000 markkaa. Stipendit 
myönnettiin korkeatasoisesta, pitkäaikaisesta 
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Muut stipendit 
Kilta jakoi vaalikokouksessa lisäksi matkasti
pendit Mauno Honkaselle, Leena Passille ja lik
ka Voionmaalle å 4.000 markkaa kullekin. 

Vuosimitalin postitus 
Vuosimitalit on postitettu kaikille niille jäsenil
le, jotka ovat kirjanpitomme mukaan maksa
neet jäsenmaksunsa. Jos joku jäsen ei kaikesta 
huolimatta ole saanut tätä Raimo Heinon veis
tämää Ritarin hautaa ottakoon välittömästi yh
teyden yleissihteeriin. 



FIDEM-mitalien 
palautus ja luettelot 
Lontoon FIDEM-näyttelyyn osallistuneet mitalit 
palautuvat Suomeen tämän syksyn aikana, 
minkä jälkeen ne toimitetaan omistajilleen. Mi
talit ovat myös noudettavissa (puh. 4 18 586/ 
4 7711 63). Lontoon kongressin järjestäjät ovat 
luvanneet antaa jokaiselle osallistuneelle tai
teilijalle yhden näyttelyluettelon, jotka ovat 
saatavissa yhdessä mitalien kanssa. Ylimääräi
siä luetteloita on kuulemma rajoitetusti. 

T he British Museum osti 
ELENA JA NICOL AEN 
Kuten olemme voineet lehdistä lukea, T he Bri
tish Museum on ostanut kokoelmiinsa Pertti 
Kukkosen veistämän Elena ja Nicolaen, Killan 
vuoden 1!:181 vuosimitalin. M1tal1n 101 pronssiin 
Suomen Rahapaja. Mitali on Killan jäsenrnitali 
ja se maksaa siis 420 mk. 

Ole ja elä 
Helsingin Messukeskuksen Ole ja elä- näytte
lyssä oli 25.11.29.11.1992 itsenäisyytemme juh
lavuoden kunniaksi näytteillä myös Killan pre
sidenttisarjan mitalit ja muita maamme presi
denteistä lyötyjä mitaleja. Näyttelyyn tutustui 
kymmeniä tuhansia ihmisiä. 

TOIMINTASUUNNITEL MA 
VUODEL LE 1993 
Vuoden 1993 keskeinen asia on toisaalta mi
talitaidetietouden levittäminen kotimaassa ja 
toisaalta kansainvälisten yhteyksien jatkuva 
luominen ja ylläpitäminen. Kuten tiedämme, 
seuraava FIDEMin kongressi pidetään jo huh
tikuussa 1993 , mikä aiheuttaa paineita varsin
kin mitalitaiteijoille. 

Hallituksen vuonna 1992 tekemien päätös
ten mukaisesti Kilta tarjoaa mitalitaiteesta kiin
nostuneille opistoille ja kouluille apuaan luen
tojen muodossa. Maamme museoille ja taide
museoille tarjoamme eri kokoisia mitalinäytte
lyitä sekä yhteistyössä Tampereen taidemuse
on-P irkanmaan aluetaidemuseon kanssa että 
itsenäisesti. Etsimme näyttelyille myös sellai
sia paikkoja, joissa mitalit voitaisiin panna esille 
niin, että mahdollisimman monet pysähtyisi
vät niitä tutkailemaan. Hvitträskin pienimuo
toinen kesänäyttely, jossa on esillä yhden mi
talitaiteilija töitä toteutuu myös vuonna 1993. 
Raimo Heinon syyskuussa 1993 pidettävä mi
talinäyttely on tätä kirjoitettaessa varmistunut. 
Lisäksi on alustavasti suunniteltu yhden mita
linäyttelyn pitämistä ulkomailla. 

Vuoden 1993 vuosimitalikilpailu toteutetaan 
valetun mitalin kilpailuna. Kilpailun palkintolau
takunnan muodostavat Killan hallitus ja Suo
men Kuvanveistäjäliiton nimeämät kaksi tuo
marijäsentä. Kilpailuaika päättyy perjantaina 
12.2.1993 klo 16.00. Kilpailuohjelma julkais
taan Mitali-Medaljen lehdessä 2/92 ja sitä voi 
myös tilata Killasta. 

Syksyllä 1993 kokoamme kaikki Budapestin 
FIDEM-kongressiin lähtevät mitalit. Aikataulus
ta tiedotetaan tarkemmin ennen kesää. 

Vuonna 1993 Mitali-Medaljen lehti ilmestyy 
kahdesti, toukokuussa ja joulukuussa. Lehden 
toimituskunta toivoo, että jäsenet entistä in
nokkaammin kirjoittaisivat lehteen erilaisista 
asioista, kenties vaihtaisivat mitaleitaan lehden 
kautta jne. Uusien mitalien palstalle otamme 
mieluusti uutisia uusista vapaista ja tilatuista 
mitaleista. Mitali-lehteen tulevan materiaalin 
tulee olla lehden toimituksessa huhtikuun lo
pussa tai marraskuun puolessa välissä. 

Killan myyntiartikkelien markkinointi jatkuu 
edelleen: Killan presidenttisarjan mitalit yhte
nä kokonaisuutena tai erikseen, Anne Valko
sen Killan kustantamana vuonna 1990 ilmes
tynyt Taidetta molemmat puolet- taidekirja, 
FIDEM-kongressien mitalit (Kari Juvan vuodel
ta 1973 ja Kauko Räsäsen vuodelta 1990), 
eräät vuosimitalit, Itsenäisyyden juhlavuoden 
virallinen mitali Terho Sakin Juuret syvällä se
kä monet Killan viime vuosina tuottamat va
letut mitalit ovat tunnetusti kaupan. Killan jä
senjetonia on saatavana pronssisena ja hopei
sena. Raimo Heinon Maailman ruokapäivän mi
talia on saatavana rajoitetusti vain hopeisena 
ja niin edelleen. Vuonna 1992 toteutettiin Kil
lan aloitteesta Killan kunniajäsenen professo
ri Aimo Tukiaisen taiteesta kertova teos, joka 
tulee myyntiin vuoden 1992 lopulla. 

Vuoden 1993 aikana pyrimme hankkimaan 
Kiltaan uusia jäseniä mm. yllämainittujen mi
taliprojektien, näyttelyiden, Mitalilehden ja mi
taliluentojen sekä jäsenten välityksellä. 

Killan mitalikokoelmia kartutetaan pääasias
sa yhdessä Tampereen taidemuseon kanssa. 
T ässä tarkoituksessa Kilta ostaa mitaleita suo

raan taiteilijoilta ja ottaa vastaan lahjoituksia 
yksityisiltä henkilöiltä ja yhteisöiltä. Vanha käy
täntö on ollut, että kaikista uusista lyötävistä 
mitaleista kaksi kappeletta tulisi Killan kokoel
miin. 

Killan vaalikokous ja vuosikokous pyritään pi
tämään jonkun sponsorin vieraanvaraisessa 
huomassa tai muulla tavoin. Kevät- ja syys
retkien kohteesta ja ajankohdasta kerrotaan 
myöhemmin. 

Killan toimisto on vuonna 1993 auki sopi
muksen mukaan: yleissihteeri tavoittaa parhai
ten iltaisin kotinumerostaan. 
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(Lyhennelmä Mitalitaiteen vaalikokouksessa pi
detystä esityksestä) 

Harvat pystyvät kaikkia mitaleita keräämään ja 
kaikista mitaleista puhuminen on lähes mah
dotonta. Siksi keskityn henkilömitaleihin, kaik
kien mitalien äitiin. Henkilömitalien ryhmä on 
lukuisa, mutta siinä on selkeitä ryhmiä kuten 
eräiden ammattikuntien mitalit. Esim suoma
laisista lääkäreistä on tehty noin 140 mitalia, 
minkä on mahdollistanut vankka kollegiaali
suus, lääkärijärjestön ja lääketeollisuuden vah
va tuki ja ennen kaikkea voimakas traditio al
kaen Robert T igerstedtistä. 

Aimo Tukiainen, K.A.F agerholm (parturi), 1974 , 
72 mm, lyöty 

Myös juristeista on tehty monia mitaleja, mi
kä selittynee heidän näkyvällä osallistumisel
la yhteiskunnan eri toimintoihin. Esimerkkejä 
ovat monet tasavaltamme presidentit ja mo
net talouselämämme johtomiehet. Suomen la
kimiesliitolla on hallussaan 55 juristimitalin ko
koelma. Parturimitaleita on tietääkseni vain yk
si eli Aimo Tukiaisen K.A.F agerholm-mitali, 
mutta sekään ei tullut parturiansioista. Suo
men Pankin pääjohtaja Ahti Karjalainen edus
takoon valtiotieteilijöitä. T iedemiehistä on 
myös tehty runsaasti mitaleja. Helsingin ylio
pisto on ylläpitänyt tätä traditiota kiitettäväs
ti. Kemistimitalien joukossa Aimo Tukiaisen 
A.I.Virtanen mitalilla on merkittävä sijansa mi
talitaiteen kannalta. Kuvataiteilijoistakin on mi
taleja tehty. Sokerimiehet muodostavat oman 
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Raimo Heino 

HENKILÖMITA LEISTA 

Heikki Varja, Ahto L inja (muurari}, 1982, 
103 mm, V 

ryhmänsä talouselämän piirissä. Kultasepät, 
puuteollisuus-, tekstiili- ja pankkimiehet niin 
ikään. Kirjailijamitalit sopivat myös hyvin yh
deksi laajaksi kokonaisuudeksi, joiden tekijä oli 
usein Aarre Aaltonen. Itsekin olen tehnyt usei
ta. 

Suurien alueiden lisäksi on mitaleita tehty 
muidenkin ammattiryhmien edustajista: sota
päälliköistä, poliitikoista, naisista, järjestöakti
visteista, urheilijoista jne. Arkkitehdeistä on 
tehty vain muutama mitali, mikä oudoksuttaa. 

Aimo Tukiainen, J.S.Siren (arkkitehti), 1959, 
75 mm, lyöty 



Kauko Räsänen, Mika T i ivola (juristi) 

Raimo Heinon henki lömitaleita s. 34 

Toisaalta neljän ammatin ryhmän edustajista 
muurareista, maalareista, hantlankareista tai 
hamppareista on tietääkseni vain yksi mitali 
Heikki Varjan muovailema Ahto Linja-mitali ja 
sekin muista kuin muurariansioista. 

Tekijän näkökulmasta mitali edellyttää aina 
tiettyjen asioiden ratkaisemista: mallin katseen 
suuntaaminen ja onko malli profi ilissa, puolip
rofiilissa vai en face. Mallin silmälasit tai vi ik
set voivat pakottaa puoliprofiiliin tai en face 
-esittämiseen. 

Mitalin reliefin korkeuden ratkaisee tekijä tai
teellinen profiili. 

Parhaassa tapauksessa tekijä tekee mitalin 
elävästä mallista; valokuvien pohjalta tekemi
nen on vaikeampaa. Vaikeuksia ri ittää: mallin 
vaimo, mitalin luovutustilanne jne jotka kaikki 
on kärsittävä samaan hintaan. Mitä henkilömi
talin sommittaluun, muovailuun, tekstiin ja mi
talin takasivuihin tulee, kyseessä on niin laaja 
juttu ettei se mahdu tämän jutun puitteisi in. 

Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia 

KA NSA INVÄ LI SEN MITA LIKILPA ILUN A I HEENA : 
VÄ ESTÖ, LUONNONVA RAT JA KEHITYS 

ENSIMMÄINEN T IEDOTUS 

Ruotsin Kuninkaallinen Tiedeakatemia jakaa jo
ka vuosi mitaleja ja muita palkintoja. Juhlis
taakseen kuuluisien tiedemiesten satavuo
tispäiviä Akatemia lyöttää uusia mitaleja joka 
vuosi. Mitalit ovat joskus olleet teemamitale
ja esim. P ro Mundo Habitabili, joka on ansio
mitali, joka jaetaan tietyissä tilanteissa henki
löille, jotka ovat merkittävästi lisänneet tietä
mystämme maapallon ympäristöstä. 

Kuninkaallinen T iedeakatemia järjestää Eng
lannin Kuninkaallisen Akatemian ja USA:n Kan
sallisen Akatemian kanssa yhteistyössä kon
gressin väestökysymyksistä. Kongressi pide
tään Intiassa vuonna 1993 ja se edeltää YKn 
vuonna 1994 pidettävää väestökongressia. 

Kuninkaallinen Tiedeakatemia tunnustaa 
väestökysymysten alati kasvavan kansainvä
lisen merkityksen ja järjestää mitalikilpailun. 
Ehdotusten tulee käsitellä teemaa väestö, 
luonnonvarat ja kehitys. 

Voittanut ehdotus valitaan vuonna 1994 ja 
kilpailun voittaja palkitaan samana vuonna Bu
dapestissa pidettävässä F IDEMin kongres
sissa. 

Kilpailusta on luvassa lisää tietoa lähiaikoina. 

KUNINKAAL LINEN TIEDEAKAT EMIA 
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Arvo Aho 

FIDEM XXIII 
Y HDEN OS ALLISTUJ AN KOKEM AN A 

Ronald Searle, FIDEM 1992 kongressimitali 

FIDEMin XXIII kongressi mitalinäyttelyineen ja 
jatkoretkineen oli Lontoossa 16.-23.9.1992. 
Ajankohta saattoi Englantia ajatellen olla ko
vin sopimaton, sillä heti kun me täältä kellu
van markan maasta olimme asettuneet hotel
leihimme, niin punta lähti kellumaan. Suomesta 
osallistui kongressiin osapuilleen 25 henkeä ja 
retkeen tasan kymmenen. Vuosien saatossa 
kongressin ohjelma on kiteytynyt nykyisiin tar
koituksenmukaisiin muotoihinsa; toisin sa
noen, on avajaiset, yleisluennot, taiteilijoiden 
luennot ja työnäytökset, vierailuvastaanotot, 
suuri mitalinäyttely, osanottajille jaettava kong
ressimitali, virallinen yleiskokous, päättäjäisil
lallinen ja jatkoretki. Kukin järjestäjämaa pyr
kii vuorollaan keksimään ohjelmaan jonkin pi
kantin lisän. Meillä Helsingissä se oli Heurekas
sa esitetty videofilmi " Kämmenen kokoinen 
avaruus", Lontoossa mitalimarkkinat. 

Vira l l is ia  tapahtumia 
Avajaisiin on aina saatava joku tärkeä henkilö 
avaamaan kongressi. Lontoossa hän oli HKK 
Gloucesterin herttua. Hyvin herttua puhuikin, 
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samoin kuin muut avainhenkilöt, mutta ikävän 
vaikutuksen teki tämän lavasäteilyjoukon pois
tuminen näyttämön takaovesta juuri kun ava
jaisesitelmän pitäjä oli päässyt paikalleen. Sii
hen jäivät häkeltynyt esitelmänpitäjä ja me 
alinkokansakin kuin nallit kalliolle. 

Kongressin viralliset tapahtumapaikat olivat 
kauttaaltaan pari luokkaa vaatimattomampia 
kuin meidän vastaavat, Yliopisto ja Porthania. 
Sen sijaan vierailuvastaanottojen näyttämöt, 
Goldsmiths Hall ja Glendinings sekä päättäjäis
illallisten pitopaikka Guildhall Yard olivat mah
tavia, ei välttämättä kauniita, mutta loisteliai
ta. Näissä paikoissa todella sai aavistuksen nyt 
jo hiipuvan maailmanvallan entisestä ylväydes
tä. 

FIDEMin yleiskokoukseen en entisistä vahin
goista vihastuneena viitsinyt mennä, sillä siellä 
ei noudateta demokraattisen kokouskäytännön 
alkeitakaan. Asioiden esittelylistasta ei ole tie
toakaan, ja mikäli jonkinlainen asialista edes on 
olemassa, niin kokousväelle sitä ainakaan ei 
jaeta. Kuvitelkaa, että esimerkiksi tilinpäätös
ja talousarvionumerot vain luetaan ranskaksi 



rahvaan kuulla. Olen ruvennut epäilemään, että 
jos kokouksessa joku tekisi johdolle epämie
luisan esityksen,  niin tähän vastattaisiin mui
naiseen kirkol liseen tapaan, ettei pöytäkirjas
sa noin lue. 

Luentoja ja esityksiä 
Uutena käytäntönä Lontoossa oli se, että tai
teilijoiden luentoihin ja työnäytöksiin oli jo etu
käteen pitänyt varata pääsy, koska karsintaa 
oli pitänyt harjoittaa. Niinpä minäkään, tosin 
onneksi,  en kaikkiin haluamiini tilaisuuksiin 
päässyt. Yleisluentoihin kyllä oli rajoittamaton 

John Lobban, Mysteeri 

pääsy. Kuulemistani luennoista ehdottomasti 
parhaat olivat amerikkalaisen Joseph V. Nob
len esitys. Mitalintekijät puhuvat käsiensä vä
lityksellä ja toisen amerikkalaisen Leonda Fin
ken esitys esitys "Mitalini ja piirustukseni". 
Esitykset olivat selkeitä, sisällöltään mielen
kiintoisia ja kielenkäytöltään ymmärrettäviä. Ja 
mikä myös tärkeätä, diakuvat olivat oikeassa 
järjestyksessä ja oikeinpäin, mihin tekniseen 
yksityiskohtaan Raimo Heinomme hyvä esitys 
lopussa kompastui. Tuukka Talvion yleisluen
to Fjodor Tolstoin mitaleista ja piirustuksista oli 
tieteellisesti korkeatasoinen ja teknisesti moit
teeton,  mutta yksinkertaisesta harrastelijasta 
jonkin verran etäälle jäävä, kuten oikeastaan 
kaikki muutkin yleisluennot. Näki selvästi, et
tä asialla oli ollut Mark Jones museaalisine int
resseineen. 

Näyttely ja mitalit 
Mitalinäyttely, jonka laajuus oli hieman al le 
1200 mitalia 20:sta eri maasta, oli sijainniltaan 

erinomainen .  Se oli saanut British Museumis
ta oivat tilat ja hyvät vitriinit. Lähellä muita 
kongressin tapahtumapaikkoja siellä oli vaiva
tonta pistäytyä. Vietin siellä, ja niin teki moni 
muukin, paljon aikaa katsellen ja kuvaten. Oli 
ilahduttavaa havaita, että uusia maita oli ilmes
tynyt entisten joukkoon: Chile, Kroatia, Latvia, 
Liettua, Malta ja Venäjä. Tshekkoslovakian 
osastossa tsekit ja slovakit olivat tehneet pe
säeron toisistaan, kun taas Saksan osastossa 
idän ja lännen välillä ei rajaa enää ollut. 

Näyttelyn taso oli korkeampi kuin koskaan 
ennen. Aivan mitättömiä mitaleita ei Ranskas
takaan ollut tullut juuri lainkaan. Isäntämaan 
Eng lannin mitalitaide oli mennyt eteenpäin ai
van silmin nähden. Suomen ei tarvinnut osuut
taan hävetä. Uutena piirteenä näyttelyssä oli 
useiden palkintojen jakaminen. Oli parhaan 
muotokuvan, parhaan alle 30 vuotiaan taitei
lijan, parhaan portugalilaisen tai englantilaisen 
taiteilijan, parhaan teksti ja kuvayhdistelmän, 
parhaan taivas ja helvetti-aiheisen ja lopuksi 
tietysti koko näyttelyn parhaan mitalin palkin
not. Viimeksi mainitun sai unkarilaisen Maria 
Lugossyn kolmen teoksen sarja "Kiirastuli", la
sin ja pronssin yhdistelmä. 

Jos Reniers, Mierlo 

Sanoin tahallani "teoksen", sillä kyseessä ei 
o llut lainkaan mitali vaan pienoisveistos. Muu
tenkin epämitalien osuus oli valitettavasti en
tisestään lisääntynyt. On se ihme, ettei tälle il
miölle kuria saada. 

Näyttelyn nautittavuutta vähensi sen teko
taiteellinen ripustus, toisin sanoen mitalien 
epäluonnollinen ja paikoin huolimatonkin aset
telu. Mm. Marjo Suikkasen mitali Neutrino oli 
sekä vaaka- että pystyakselinsa suhteen 180 
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Suomen osasto 

F IDEM-kongressien johtoa: Mark Jones (1992) ,  Enikö Szöllössy (Budapest 1994 ) , Lars 0. 
Lagerqvist, Katie Keszthelyi (Budapest 1994 ) ja Aimo Viitala (Helsinki 1994 ) 

Raimo Heinon taustavoimat: Ron Dutton ja Raimo Jaatinen 
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astetta väärässä ja lisäksi täysin liian korkeal
le asetettu. Oli kaiketi ripustaja ajatellut, että 
koska neutrinoja ei luonnossakaa kukaan näe, 
niin mitalikin pitää asettaa katsojan näkemät
tömiin. 

Uutena ja erittäin mielenkiintoisena tapah
tumana on mainittava mitalimarkkinat, joilla 
niin halukkaat taiteilijat kuin liikkeet ja yhtei
sötkin saattoivat tarjota teoksiaan kaupaksi. T i
laisuudessa oli suorastaan suuren urheilujuh
lan tuntua, kansaa oli läsnä jo ennen alkua ai
na loppuun saakka. Uskon, että kauppojakin 
syntyi. Itse ostin Marianne Letterierin evanke
lista Markuksen mitalin. Siinä on upea patina. 

Retkestä 
Kongressin jälkeinen kiertomatka suuntautui 
toistasataa kilometriä Lontoosta länsilounaa
seen Salisburyn viehättävään kaupunk11n. Sin
ne mennessä ja sieltä palatessa tutustuttiin 
matkanvarren nähtävyyksiin. Sieltä myös päi
vittäin tehtiin retkiä lähiseudun kohteisiin. Mai
ninnan ansaitsevat Stonehenge, Roche Court 
Sculpture Garden, Dame Elisebeth F rinkin veis
tosateljee ja puisto sekä villien kotieläinten 
kansoittama New F orest. Salisburyn mahtava 
katedraali ja kaupungin vanha keskus olivat 
nautittavaa katseltavaa. T ietenkin käytiin myös 
vanhoissa aateliskartanoissa vai pitäisikö sa
noa linnoissa, mutta niissä mieli turtui vanhoilla 
muotokuvilla ja muilla maalauksilla "tapetoi
tuja seiniä katsellessa". 

Kaksi skulpturellista hahmoa 

Se vaikutelma retkestä jäi, että mitään eri
tyishuolta juuri tätä joukkoa ajatellen ei suun
nittelussa ollut nähty. Meillähän oli laita aivan 
päin vastoin. Matkan järjestäjä Englannissa oli 
British Museum Tours, jonka laatima aikatau
lukin täsmäsi vain "suunnilleen kuin Rönnyn 
ukon virsi". Eräässä matkan harmillisessa vai
heessa eräs suorapuheisista matkalaisistam
me arvioikin oppaanamme olleen iäkkäähkön 
naishenkilön soveltuvankin parhaiten juuri mu
seon palvelukseen. Matka kannatti kuitenkin 
tehdä, tästä varmaan kukaan ei ole toista miel
tä. 

Hyväksi lopuksi 
Meidän järjestämämme edellinen FIDEMin 
kongressi oli niin tuoreessa ja omakohtaises
sa muistissa, että vertailua siihen ei Lontoos
sa voinut välttää.  Saatan olla omahyväinen, 
mutta silti väitän Lontoon jääneen meistä jär
jestelyjen osalta jälkeen kaikessa muussa paitsi 
mitalinäyttelyn sijainnissa ja mitalimarkkinoi
den keksimisessä. 

Vertailusta johtuen edellä oleva katsaukse
ni on ehkä värittynyt turhan arvostelevaksi. 
Epäilemättä englantilaiset olivat omien edelly
tystensä rajoissa tehneet parhaansa, joten kii
toksen he ansaitsevat. 

Kaiken kaikkiaan on sanottava, että F IDEMin 
kongressi on aina kokemisen arvoinen elämys. 
Sitä se oli nytkin. 

Erityinen ilonaihe niissä ovat osanottajat, 
niin entiset hyvät tutut kuin uudet tuttavuu
detkin. Näihin jälkimmäisiin luen tällä kerralla 
mm. F lu Voionmaan, Ilkan sisaren, viehättävän 
mitalilähettilään kaukaa Chilestä ja entisen ko
ti pitäjäläiseni, ehta härmälääsen Erkki Laidan, 
Taru Mäntysen aviomiehen rehellisestä Varkau
desta. Heitä ajatellen ja kaikille tänne loppuun 
saakka jaksaneille: 

Que vaya bien! eli härmänkielellä: Koitella
han voira! 

Sandor Toth, F IDEM 92 London, 39 mm 
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F IDEM -KONGRESSISSA 
JAETUT PALKI NNOT 

1. GRAND P RIZE - PÄÄ PALKINTO 
Sponsori FIDEM 
Palkinnon lahjoittaja Monnaie de Paris 
Voittaja Maria Lugossy, Unkari: P urgatory- Kii
rastuli 1 - 1 1 1  

2. ALLE 30 -V UOTIAS TAITEILIJA 
Sponsori Norjan Kuninkaallinen Rahapaja 
1 palkinto Alexei Parfyohnov, Venäjä: Talo ja sen 
kumma kohtalo. 
1 1  palkinto: Robin Ashby, Iso-Britannia (luette
lonumerot 3-5) 

Maria Lugossy, Kiirastuli 1 - 1 1 1 ,  1990-92 

3. P ORTUGALILAISET TAI BRITTILÄISET 
TAITEILIJAT 
Sponsori Calouste Gulbenkian -säätiö 
Voittajat John Lobban, Iso-Britannia (numerot 
36-40) ja Helder Batista, Portugali (numerot 
5-11) 

4 .  HENKILÖMITALI 
Sponsori Huguenin Medailleurs 
Voittaja Avril Vaughan, Iso-Britannia : Jacob 
Epstein (numero 82) 

5. SUORAAN KAIV ERRETUSTA MUOTISTA 
Sponsori B H Mayer 
Voittaja Jean- Paul Muslin, Ranska: Mascara
des (numero 40) 
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6. PARAS TEKSTI JA KUVA 
Sponsori Stabilimento Stefano Johnson 

Voittaja Jos Reniers, Alankomaat: Mierlo, kun
niamitali 

7. PARAS AIHEESTA TAIVAS JA HELV ETTI 
Sponsori Korean Rahapaja 
Voittaja Laimdota Grike, Latvia: Kuolematto
muus 1 -1 1 1  (numerot Latvia 1-3) 



Cory Gillilland 

K ARL GOETZ:  
HIS SKETC H BOOK FO R MEDALS 

(kongressiesitelmän lyhennelmä ) 

Goetz sketchbook 

The satirical medals produced by Karl Goetz 
(1875-1950), particularly those relating to 
World War I and the aftermath in Germany, are 
well known in the field of medallic history. 
Their unique satirical and expressionistic na
ture secured for this medalist an important pla
ce within the history of art. 

A persona! sketchbook created by Goetz on
ly recently became available for study. The Bri
tish Museum purchased this book, lot 137, in 
a December 8, 1991 auction conducted by 
F redeick Kolbe and Spink & Son Ltd . lt is now 
located in the Prints and Drawings division of 
that institution. The sketchbook was previous
ly owned by Gunther W. Kienast, author of the 
two volume catalogue of Goetz work. lt had 
been a gift to him from Goetzson, Guido. 

This sketchbook provides examples of how 
Goetz worked and the possible sequence in 
which he created the medals. lt also reveals 
the multiple purposes for which it was crea
ted. Many of the drawings are sketchy in na
ture and vary significantly from the finished 

product. These must have represented emer
ging ideas being developed by the artist. Ot
her drawings obviously served as source ma
teria! for later work. Some are so finished and 
close to the published medal that the drawings 
appear more as records of medals than con
cepts for medals. Each category fits into one 
of the various traditions of sketchbooks. 

The artistic style of the d rawings reveal si
milar traits found in other known sketches by 
Goetz. lt is the sequence of the drawings wit
hin the sketchbook which at first appears quite 
inconsistent. Drawings for medals which are 
dated 1914 ,  for example, follow initial drawings 
for medals dated 1915 and 1916. Different dra
wings for a particular medal appear on mul
tiple pages and have no date relationship to 
those included on the same page. 

This date inconsistency is explained as the 
date placed by Goetz on his medals is that of 
the event being represented. The opus num
bers which Goetz assigned to the medals fol
low this pattern of historical progression .  Be-
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cause of the contemporary nature and use of 
the medals it has been assumed that this was 
the sequence in which the medals were pro
duced. Sales pamphlets and listin gs distribu
ted by the artist, however, indicate that Goetz 
assigned these opus numbers after the fact, 
probably beginning after 1921 and before 
1924. This is important for it explains the non 
sequential numbering system used after the 
medals had been produced and points to the 
value of the sketchbook in providing the da
ting sequence of the work undertaken during 
the time covered by the sketchbook. 

The sketchbook also provides examples of 
how Goetz worked. T hese drawings as a unit 
provide an unique insight into the artists cre
ative process by revealing the metamorphosis 
of thought and resultant symbol and design. 

Karl Goetz ( 1 8 7 5-1 9 50)  
ja m ita l ien luonnoskirja  
Goetzin mitalit olivat satiirisia ja ekspressionis
tisia ja monen aiheena oli I maailmansota ja 
sen jälkeinen Saksa. Tutkijat ovat saaneet vas
ta viime aikoina käsiinsa Goetzin luonnoskirjan. 

Luonnoskirjanen kertoo Goetzin työtavoista 
ja mitalien mahdollisesta tekojärjestyksestä se
kä mitalien monista aiheista ja taitelijan monis
ta ideoista. Monet piirrokset ovat luonnosmai
sia ja eroavat lopull isesta mitalista. Eräät piir
rokset olivat myöhempien töiden luonnoksia 
toiset taas niin viimeisteltyjä että ne tuntuvat 
ennemminkin valmiin mitalin kuvaukselta kuin 
mitaliaihioilta. 

Luonnoskirjassa noudatettu järjestys on hie
man epälooginen ja n iistä saattaa puuttua 
esim päivämäärät. Epäloogisuuden selittää se, 
että Goetz merkitsi mitaleihinsa tapahtuman 
päivämäärän. Teosnumerot noudattavat histo
riallista kronologiaa. Luonnoskirjan merkitys on 
myös keskeinen selvitettäessä teosten tekojär
jestystä. Se tarjoaa myös ainutlaatuisen väläh
dyksen taiteilijan luomisprosessista. 

Jiri Harcuba 

TSEKKIEN NUO RI MITALITAITEILIJ APOLVI 

Mitalitaiteen tulevaisuus on riippuvainen nuo
rimmasta sukupolvesta, minkä ovat ymmärtä
neet myös F IDEmin edustajat ja delegaatit 
myöntäessään erikoispalkintoja nuorille taitei
lijoille. 

Vuonna 1989 tapahtuneen samettivallanku
mouksen jälkeen yliopistojen henkilökunta 
vaihtui Tsekkoslovakiassa, mikä koski myös 
P rahan Taideakatemiaa ja Taideteollista akate
miaa. Päämääränä oli vapaa koulutus, jota ku
kaan eikä mikään rajoittaisi. P itkän eristyksen 
ajan jälkeen olemme jäälleen luoneet yhteydet 
ulkomaailmaan: olemme solmineet ulkomais
ten taidelaitosten ja yliopistojen kanssa opis
kelijoita ja opettajia koskevia vaihto-ohjelmia. 

Opiskelijat ovat innostuneita vapaudesta ja 
ovat halukkaita oppimaan kaiken vi ime vuosi
kymmenien taiteen suuntauksista ja filoso
fiasta. 
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(kongressiesitelmän lyhennelmä) 

Ilmapiiri luo täysin uuden asenteen mitalitai
teeseen. Suurin osa nuorista mitalitaiteilijois
ta ei suhtaudu mitaleihin perinteisesti vaan 
käyttävät uusia materiaaleja kuten paperia, 
puuta ja lasia. Poikkeuksiakin löytyy. Mutta 
myös uusrealistiset toteutukset tulee nähdä 
osana erilaistumista ja vapautta, mihin ovat in
noittaneet mennyt ja nykyhetki riippumatta 
ajasta ja tilasta. 

Jälkimodernista aikaamme kuvaavat sekä 
vastakohdat että yhteisyys. Kouluumme pe
rustettuun glyptisen ja mitalitaiteen osastolle 
hyväksyttiin ensimmäisenä oppilaana Jitka Je
linkova. 

Jitka Jelinkova on nuoresta iästään huoli
matta jo merkittävä mitalitaiteilija. Hänen en
simmäisen vuoden aikana tekemänsä noin 600 
mitalia ovat taiteellisesti korkeatasoisia. Hän 
on kehittänyt muotokuvamitaleihinsa uuden 



persoonallisen tunnelman. Hän on kehittänyt 
uuden tavan käyttää mitaleissaan kirjaimia, jot
ka ovat joka kerta erilaisia ja ovat aina elimelli
nen osa muotokuvaa ja mitalia. Hän käyttää 
mitaleissaan tärkeänä elementtinä myös väriä 
- niin mitalissa kuin porsliinissa. Hän on se-

FIDEMin isäntien antaman otsakkeen Raimo 
Heino katsoi olevan kaikenkattava sekä muis
tuttavan liikaa otsaketta Mein Kampf. Hän esit
tikin ajatuksia joistakin mitaleista. 

Ensin Heino totesi mitalitaiteen osaksi ku
vanveistoa. Muovaillessaan ns. tilattua mita
lia saa mahdollisuuden toimentuloon ja myös 
tilaisuuden tutustua mielenkiintoisiin ihmisiin. 
Malli-istuntojen aikana käydyissä keskusteluis
sa tekijä saa yksityisiä studia generalia luen
toja mitä moninaisimmista aiheista. Esimerk
keinä Heino mainitsi veritutkimuksen, iskel
mien sanoituksen, kulttuurihistorian, uskonto
tieteen, biologian, radiokemian sekä sotatie
teen. Heino kertoi että mallit ovat yleensä van
hempia miehiä ja valitti, että joukossa ei ole ol
lut yhtään ns. missiä. 

Esimerkkeinä muovailun teknisistä ongelmis
ta hän käsitteli silmälasien ja viiksien kuvaa
mista. 

Mitalin takasivun problematiikkaa esitelles
sään Heino kertoi oman pyrkimyksensä olevan 

kä taidemaalari että kuvanveistäjä. Hänen vai
kutuksensa muihin mitalitaiteilijoihin tulee ole
maan merkittävä. Nuorten tsekkimitalitaiteili
joiden joukko tulee entisestään kasvamaan, 
mikä näkyy seuraavissa F IDEM-näyttelyissä
kin. 

Raimo Heino 

MY WORK 

yhden yhden yksinkertaisen mutta kuitenkin 
kaikenkattavan symbolin löytämisen mikä kyllä 
usein jää vain pyrkimykseksi. 

Omien ns. vapaiden mitalien aihepiireistä 
hän toi esille kirjalliset hahmot, ajankohtaisai
heet. Kollegoille ja ystäville tehdyt mitalit muo
dostavat oman lukunsa hänen mitaleidensa 
joukossa. 

Näiden diakuvin havainnollistettujen aihei
den jälkeen Heino käsitteli mitalia taiteenlaji
na erityisesti lajityypin sekä mitalitaiteen uu
distamisen kannalta. Hän tarkasteli mitalia 
myös hahmopsykologian näkökulmasta pää
tyen yhteenvetona seuraavaan: "Mitali on ko
konaisuuden hallitsemien yksityiskohtien ja 
vastavuoroisesti kokonaisuutta jäsentelevien 
yksityiskohtien tasapainottamista muodoltaan 
pyöreässä pinnassa. Mitalissa metalli on muo
toiltu siten, että se näyttää esim ihmiseltä. 
Näin esitetyn ihmisen ja siis myös mitalin voi
ma tulee sisältäpäin kuin Donatellon Gattame
lata veistoksessa' '. 
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Beverley P hilip Mazze 

MITA LIN MA RKKINOINNISTA 

Ms Mazze totesi aluksi kysymyksen nousseen 
esille Helsingin kongressin eräässä worksho
pissa, minkä jälkeen hän selvitteli myynnin ja 
markkinoinnin käsitteitä. (Asian ajankohtai
suutta lisäsi mm. se, että Lontoossa oli ensi 
kertaa Mitalimarkkinat). Seuraavassa hänen 
käsittelemänsä teemat: 

Rahoja kerätään siksi, että ne ovat hyvä sijoi
tus, mitaleja vain jos metalli on arvokasta (täl
löin kultaisia ja hopeisia mitaleja). Rahankeräi
lijät eivät ole mitalin markkinoijille kohde vaik
ka mitaleja myydään samoja kanavia käyttäen. 
Edelleen museot ja rahakammiot ovat sekä ra
hojen että mitalien tyyssijoja. Juhlamitalit ovat 
esimerkki siitä, miten huonosti mitali menee 
kaupaksi verrattuna juhlarahaan. Varsinkin uu
sien yrittäjien on pantava jäitä hattuun: uuden 
mitalin myyntimenestys ei ole mikään itses
täänselvyys. 

Perinteiset keräilijät keräävät aiheen ja aika
kauden mukaan. He ovat valmiit maksamaan 
vanhasta, mutteivät uudesta mitalista. Nyky
mitali kilpailee sitä paitsi kaikkien aiheeseen 
liittyvien mitalien kanssa. Lyöjät kyllä lyövät mi
taleja mutta pienet kappalemäärät ovat pakos
takin kalliita. Aihekeräilijöille jokainen mitali on 
markkinoitava erikseen. Asiaa vaikeuttaa se, 
että kattavaa keräilijäluettela ei ole. 

Mitaleille on keksittävä uusia käyttäjä, uusi 
imago; niiden markkinointi on järjestettävä uu
delleen. Mitalia voidaan käyttää vaikkapa ko
run tapaan (esimerkkinä Kauko Räsäsen mita-

(lyhennelmä) 

lit). Uuteen imagoon liittyy mitalin harvinai
suus, laatuominaisuudet, ainutlaatuisuus, he
rättävyys, arvo ja korkeampi hinta. 

Mitalia on voitava markkinoida veistoksena 
ja taideteoksen eikä numismaattisena esinee
nä. Uuden sanan käyttöönotto mahdollisim
man monella taholla on imagon kannalta tär
keää. T ämä sana voisi olla medallic sculpture 
(mitalinen veistos). 

Mitalit ovat nyt samankaltaisissa lähtökuo
pissa kuin vedokset noin 20 vuotta sitten. T i
lanteen parantamiseksi galleria- ja museoyh
teyksiä, näyttely- ja julkaisutoimintaa on edis
tettävä, luetteloiden sisältöön on kiinnitettävä 
huomiota: taiteilija on saatava kertomaan töis
tään ja niiden tekotavasta. Lehdistö on saata
va mukaan ja mitalikirjallisuutta on julkaistava. 

Kansallisella tasolla mitalin markkinointi on 
järjestettävä yhdessä sponsorin kanssa; kaik
kien avainpelaajien on kuuluttava tiimiin. Kan
sainvälisellä tasolla FIDEM on looginen kan
sainvälinen sponsori ja verkoston keskus. 
Newsletterien (Mitaliuutiskirjeiden) sisältö olisi 
tärkeä ei niiden muoto. Mitaleista kirjoitettaes
sa tulisi käyttää hyvin keksittyjä iskulauseita 
(esim. Diamonds are forever). F IDEM-kongres
seja tulisi pitää tiuhaan ja niiden julkisuus hoi
taa hyvin lehdistössä ja televiossa. Kongres
sien välillä erilaisiin ohjelmiin tulisi saada mi
taliasiaa. Mitaleja voisi mainostaa televiossa 
halpana aikana. Jokainen meistä voi nyt käyn
nistää mielikuvituksensa mitalien kysynnän li
säämiseksi ja markkinoimiseksi. 

Tuukka Talvio 

F. P.TOLSTOIN MITA LITA ITEESTA 

Lontoon FIDEM-kongressissa pidettiin mitali
taiteen historiaa käsittelevä esitelmäsarja, jos
sa kiinnitettiin erityisesti huomiota mitalien ja 
piirustusten suhteeseen. P idin tässä seminaa
rissa esitelmän Venäjän 1800-luvun alkupuo
len huomattavimmasta mitalitaiteilijasta F jodor 
Petrovitsh Toistoista (1783-1873), joka oli tun
nettu myös piirtäjänä ja maalarina. Suomessa 
18 

hänet tunnetaan Turun Akatemian ja Suomen 
kirkon häneltä 1816-17 tilaamien mitalien joh
dosta. 

Tolstoin nimen teki aikanaan Euroopassa 
kuuluisaksi Leo Tolstoi romaanillaan Sota ja 
Rauha. Tutkiessaan vuoden 1812 tapahtumia 
hän lienee usein keskustellut niistä isänsä ser
kun F.P. Tolstoin kanssa, sillä tämäkin saavutti 



Vuosien 1812-14 sodan mitaleissa on kaikissa 
sAmA P.tusivu, jokA P.sittää AIP.ksanteri I:stä 
muinaisvenäläisen tarusankarin Rodomyslin 
hahmosssa. 

aikanaan maineensa juuri Napoleonia vastaan 
käydyn sodan kuvaajana. Hän muovaili sen ta
pahtumista 20 mitalia, jotka kaivertajat A.Lja
lin ja A.Klepikov ovat signeeranneet. Ilmeistä 
kuitenkin on, että he ovat vain suorittaneet ko
neellisen kaiverrustyön (ja tarvittavan viimeis
telyn) Tolstoin muovailemien mallien perusteel
la. Kaiverruskone oli tuolloin vielä lapsenken
gissä ja oli tavallista, että sen käyttäjät signee
rasivat työnsä varsinaisen taiteilijan ohella. 

Tolstoi aloitti mitalisarjansa tekemällä joukon 
piirroksia, joiden avulla hän sai taideakatemi
alta apurahan.  (Hänestä tuli itsestään myö
hemmin Pietarin Taideakatemian varapuheen
johtaja). Seuraava vaihe oli piirustuksien julkai
seminen kuvateoksena. Sekä Tolstoin alkupe
räiset piirustukset että niihin perustuvat N.I.Ut-

Napoleonin pako Nemenin yli 1812. Takasivu. 

kinin gravyyrit ovat kuitenkin vain vaatimatto
mia luonnoksia verrattuna hänen muovaile
miinsa vahamalleihin. Näitä malleja levitettiin 
sittemmin kipsikopioiden muodossa, ja ne sai
vat suurta kiitosta mm. Goethelta. Kun mallit 
lopulta toteutettiin mitaleina, ei lopputulos va
litettavasti tehnyt niille oikeutta: erityisesti ta
kasivujen henkilöhahmojen kasvonpiirteet ovat 
muuttuneet karkeammiksi. 

Napoleonin sodan mitalien lisäksi Tolstoi 
muovaili mitalisarjan sodista Persian ja Turkin 
kanssa 1826-29. Hänen tunnetuimmat teok
sensa ovat nuoruusvuosilta, mutta laajimman 
levikin lienee saanut hänen viimeinen mitalin
sa, jonka aiheena oli maaorjuuden lakkautta
minen 1861. Katariina Suuren hallitessa syn
tynyt Tolstoi oli sen valmistuessa 78-vuotias. 

Ewa Olszevska-Borys 

ZOFIA  DEMKOVSKA ( 1 9 1 9-1 991 ) 

Luennoitsija kertoi läheisestä taiteilijaystäväs
tään, jonka kanssa hän piti mm. mitalinäytte
lyn Tuomiokirkon kryptassa Helsingissä vuon
na 1985. Ohessa muutamia välähdyksiä mo
nen suomalaisenkin tuntemasta viehättäväs
tä ihmisestä Zofia Demkovskasta. 

Demkovska oli harvinainen, avoin ja valloit
tava henkilö, jolla oli säkenöivä äly ja tempe
ramenttia ja joka oli taipuvainen epäsovinnai
suuksiin. Hänellä oli taiteilijan myötäsyntyistä 

(lyhennelmä kongressiesitelmästä) 

herkkyyttä, tutkijan intomieltä ja sitkeyttä, joi
den avulla hän pystyi toteuttamaan ideansa. 
Hänen työnsä on vapaa klisheistä ja sovinnai
suuksista, hän oli aikamme uraauurtava kokei
lija. 

Demkovskan taiteen eri kaudet eivät kytkey
dy toisiinsa: hän saattoi yhden mitalisarjan jäl
keen alkaa tutkia uutta aihetta ja muuttaa il
maisunsa tekniikkaa ja materiaala. Mitalien yh
distävä tekijä oli aina hänen töittensä mitali-
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Pianisti, 1 967,  90x 1 1 0  m m  

mainen m uotokie l i  j a  a ihepi i r i ,  joka l i ittyi ihmi
seen ja inh im i l l iseen. Demkovska o l i  e rityisen 
ki innostunut muotokuvamitale ista, ma isemas
ta ja elä imistä. Hänen innovoiva lähestymista
pansa nykymita l itaiteen tehtävään l isäsi  mita
l itaiteen arvostusta tasaveroisena maa laustai
teen ja kuvanveiston r inna l la .  Huol imatta si i 
tä, että hän toim i  spontaan isti hän kontrol lo i  
hyvin luomisprosessiaan.  

Demkovskan m ital istudio Varsovan Ta idea
katemiassa ol i  lahjakkuuksien ta imitarha, jos
sa hän itsekin a lkoi  m ita l itaite i l i jan uransa 
vuonna 1 9 50. Demkovskal le merkitsi enem
män mall in kauneus kuin ajan sovinnaisuudet. 
Hänen henki lökompositionsa m uotokuvien 
ohella erosivat vapaan ja yks inkertaisen tyy
linsä vuoksi ajan tyylistä. Hän oli intohimoinen 
tutkija .  

Zofia Demkovskan asema m ital ita ite i l ijana 
vaki intui  1 9 50-luvu l la .  Hän tul i  professoriks i  
vuonna 1 963 ja o l i  näin opettaja ja va lm is ta i 
te i l ija .  

Pianisti ( 1 967)  alkoi uuden kauden Zemkovs
kan taiteessa. Si inä muodon ja sisäl lön syntee-

Ko l ibr i ,  1 978, 70 x 90 m m  

si, jonka ansiosta korostuvat veistoksell iset ar
vot, r ikkoo perinte iset re l iefin säännöt: mita
lissa on terävä syvän ne keske l lä  ja sen edessä 
yksinkertaisesti muovailtuina hahmo ja flyygeli ,  
jotka korostuvat. 

1970-luvulla Demkovskan mie lenki into kään
tyi jä l leen kipsi in .  Hän antoi mital iensa syntyä 
materiasta ja loi uuden muotojen järjeste lmän, 
joka o l i  n i in vapaa real ismista, että vain m ita
l in n imi  kertoi sen sisäl lön. Lumme, Ruusu -mi
tal issa ei näy vähäis intäkään jä lkeä työkalus
ta tai ihmiskädestä, m ikä tuo m ieleen luonnon 
virheettömän luomuksen .  

Demkovska ei koskaan testannut a iemmin 
kokei ltua.  Hän ei hakenut tukea trad itiosta e i
kä odottanut oppi la idensakaan n i in  tekevän .  
Hänen kokei lumielensä ansiosta aikamme re
l iefitaide lähti uusi l le ur i l le :  hän oli tarpeeksi 
rohkea r ikkoakseen l itteän p innan kuval la .  
Demkovskan ansioksi on edel leen luettava nyt 
suosittu mital itraditio: ainoa laj issaan; mitali jo
ta teht i in  vain yksi kappale. Zofia Demkovskan 
suur in ansio oli se, että hän löysi a ikansa mi 
ta l in muodon. 

Anne Frank, 1953  
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likka Voionmaa 

FIDEM 1994 BUDAPESTISS A 

Lontoon kongressin päätöspäivänä lauantaina 
vuoden 1994 F IDEM kongressin järjestäjät Bu
dapestista jakoivat meille runsaasti alustavaa 
tietoa kongressistaan. Näimme kaksi lyhyttä 
videoesitystä ja saimme ensimmäisen kong
ressiesitteen. Asia kiinnosti minua sen verran, 
että ollessani Keski-Euroopassa sain kutsun 
kongressin järjestelytoimikunnan kokoukseen. 
Ohessa muutamia alustavia arvioita kongres
sista ja järjestelyjen nykyvaiheista. 

Yleistä 
Keväällä 1 9 94 Budapest on Euroopan kulttuu
rin kuukauden pääkaupunki ja eräs keskeisis
tä kulttuuritapahtumista, joka tulee myös nä
kymään katukuvassa heti pääsiäisen jälkeen 
5/6-9/10 päivinä huhtikuuta on F IDEMin XXIV 
kongressi ja mitalinäyttely. Kongressin teema
na on materiaalin, tekniikan ja tyylin välinen 
yhteys mitalitaiteessa. Kongressin jälkeinen 
matka kestää neljä päivää ja suuntautuu Itäi
seen Unkariin. Luentoihin käytetään yksi päi
vä. Kongressin aikana järjestetään mitalimark
kinat, jotka olivat Lontoon suuri menestys. Bu
dapestin kongressi on myönteisessä mielessä 
täysin erilainen kuin edeltäjänsä. 

Kongressi- ja näyttelypaikka 
Kongressi ja mitalinäyttely tullaan pitämään 
Budan palatsissa Kansallisgalleriassa, joka si
jaitsee suorastaan huikean upealla ja vaikutta
valla paikalla korkealla Tonavan rannalla. Kaik
ki kongressitoiminnot ovat keskitetysti lähellä 
toisiaan. 

Kongressitapahtumat 
Kongressin aikana keskitytään yhden päivän 
ajan mitaliluentoihin ja workshoppeihin. Isän
nät kutsuvat luennoitsijat jäsenmaista niin kuin 
tapa on. Muu ohjelma käsittää pormestarin 
vastaanoton, erilaisia sosiaalisia yhdessäolo
ja ja ateljeekäyntejä. Eri jäsenmailla on myös 
mahdollisuus pitää omia vastaanottajaan nel
jän kongressipäivän aikana. Kongressivieraille 
tarjoutuu kongressin aikana varmasti mahdol
lisuus joko teatterikäyntiin tai konserttiin. 
Kongressin avajaispäivä on 6. huhtikuuta 
1994. Mainittakoon, että kongressimitalista on 

käyty kilpailu, jonka perusteella voittanut Endre 
Andras Tornayn ehdotus toteutetaan kongres
simitalina. 

Mital inäytte ly 
Mitalinäyttely koostuu 1800 mitalisivusta. Eri 
maiden mitalikiintiöt ovat suunnilleen samat 
kuin Lontoossa (asian päättää lopullisesti F I
DEMin delegaattien kokous). Isännät esittävät, 
että kongressiin hyväksyttäisiin korkeintaan 
3-4 vuotta vanhoja ja halkaisijaltaan korkein
taan 180 mm suuria mitaleja, joita ei aiemmin 
ole ollut näytteillä FIDEM-yhteyksissä. Näytte
lyluettelossa on varattu kongressia tukeville 

Budapestin kongressin järjestelytoimikunta 

mitalihenkisille yrityksille jonkin verran mainos
tilaa. Päänäyttelyn lisäksi unkarilaiset rakenta
vat rinnakkaisnäyttelyn, jossa on esillä mita
lin unkarilaista historiaa. 

Post Congress Tour  
Kongressin jälkeisen matkan pysähdysapaikat 
ovat naivistisen taiteen keskus Kecskemetin 
idyllinen maalaiskaupunki ja taiteilijoiden kes
kus Nyiregyhaza. Matkan aikana perehdytään 
mitalintekoon ja erityisesti valamiseen (erään
lainen mitaliworkshop), tutustutaan Tokaj-vii
nikellareihin, pustaan ja kansantaiteeseen, tu
tustutaan goottilaiseen kirkkoarkkitehtuuriin ja 
korkeatasoiseen unkarilaiseen kuoromusiikkiin. 

Joten eikös lähretä sukuloimaan joukolla ! !  
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likka Voionmaa 

MATKA PÄ IVÄ KI RJAM ERKI NTÖJ Ä 
SYKSYLL Ä 1 992 

Mitaleista puhuttaessa korostamme mitalien 
erikoispiirrettä katsojaläheisenä kuvataiteen 
muotona. Kun mitaleita pyörittelee käsissään 
ja tunnustelee niiden muotoja , ne esittäytyvät 
yksilöinä, taideteoksina. Läheinen kontakti 
suorastaa lämmittää viileän pronssin, joka näin 
puhuttelee meitä lempeästi vedoten esteetti
seen kykyymme iloita kauniista. Mitalin väli
tyksellä tulemme tutuiksi paitsi taiteen myös 
sen tekijöiden ja heidän aatemaailmansa kans
sa. Tuo maailma on avarakatseinen, monivi
vahteinen ja värikäs; pakostakin, sillä olemme
han kaikki onneksi niin erilaisia. Lyhyen kong
ressin aikana tapaa kymmeniä ihmisiä ja tutus
tuu satoihin mitaleihin eri puolilta maailmaa ,  
mikä antaa mielestäni erinomaisen syyn tutus
tua hyvään taiteeseen omalla ajallaan. 

Päiväkirjaani on tullut runsaasti merkintöjä 
erilaisista käynneistä vanhojen ja uusien mita
lituttujen luona hieman yli viikon aikana kol
messa maassa. Tuntui siltä, että saatoin mat
kan aikana tutustua uudelleen siihen, mikä jos
kus jäi kesken: mitaliharrastukseseeni. Näin 
monia mitalinäyttelyitä, perehdyin mitalinteke
misen tekniikkaan ja mitaleista kertomiseen; 
sain näet runsaasti erikielistä luettavaa ja kat
seltavaa kotiinvietäväksi. Kohteet olin valinnut 
sattumalta Lontoossa viime syyskuussa. Pää
asiallisena tarkoituksenani oli tutustua lähin
nä Slovakian ja Unkarin mitalitaiteeseen ja sii
nä ohessa katsoa mitä Itävaltaan kuuluu kun 
sieltä ei viime aikoina ole mitään kuulunut. 

Marian Polonsky ja Maria Pollakova 
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Löytyykö Wien istä nykymitale ita 
Kyllä ja ei. Matkallani tässä Euroopan keskuk
sessa tutustuin mm varsin laajaan mitaliko
koelmaan Taidehistoriallisessa museossa. Ko
koelma käsitti rahojen ohella mitalin historian 
ja nykypäivän, jota edusti muutama mitali eri 
maista. Kokoelman esillepano oli perinteinen: 
satojen mitalien tiheään ladatut rivit suoras
taan järkyttivät renessanssin mestarien töitten 
asemaa. Killan presidenttisarjan mitaleista taas 
oli esillä vain neljän etusivut, selityksiä oli var
sin niukalti. Itävallan nykymitalitaide, joka esit
täytyy mm. Helmut Zoblin Helsingin v. 1973 
kongressista tutun mitalitaiteilijan ateljeessa 
on huomattavasti mittavampaa kuin mitä 
FIDEMin yhteyksissä on annettu ymmärtää. 
Maan mitalitaiteilijat eivät ole saaneet tietoa 
kahdesta viime FIDEMistä kuin nimeksi. No, 
paikallinen ongelma jota en aio käydä tässä rat
komaan. 

Bratis lava ja Slovakia 
Matkani toinen pääkohde oli Slovakia , jonka 
pääkaupungissa saatoin tutustua monien mu
seoiden ohella rajoitetun ajan puitteissa kah
den mitalitaiteilijan Erna Masarovicovan ja Ma
rian Polonskyn ateljeihin ja taiteeseen. Edelli
sen mitalit, joissa karuilla on merkittävä osuu-

Kremnica-mitali 



Yleiskuva Kremnican mitalinäyttelystä 

tensa ja jälkimmäisen nais-ja lintuaiheiset mi
talit taidokkaine patinointeineen herättivät 
uteliaisuuteeni. Maan FIDEM-delegaatti Maria 
Pollakova sai minut vakuuttuneeksi siitä, että 
maan mitalitaide on laajaa ja korkeatasoista. 
Tein myös yhden päivän unohtumattoman bus
simatkan Kremnicaan, jossa paikallinen mita
limuseon johtaja Bernard Hamann toimi oppaa
nani. Koska maan mitalitaiteesta ja Kremni
casta on lehdessämme erillinen artikkeli tote
an lyhyesti, että olin näkemääni ja kuulemaa
ni varsin tyytyväinen. 

Budapest - FI DEM 1 994 
Vuosina 1990-1994 on kokonaista kolme laa
jaa F IDEMin kongressia ja näyttelyä, mikä on 
eräs osoitus kansainvälisestä innostuksesta ja 
uteliaisuudesta mitalitaidetta kohtaan. Nyt tai 
ei koskaan: näinkin tiivis kongressiputki on ker
ran koettava. Budapestissa innostuksen saat
toi tuntea ja nähdä omin silmin: vaikka kong
resssiin on vielä aikaa yli vuosi, järjestelyt ovat 
pitkällä. Maan mitalitaiteilijat ovat myös valmiit 
tulemaan kongressiin mittavalla osastolla, mi
kä johtuu mm siitä, että kaikki eivät päässeet 
osallistumaan Lontoon kongressiin. Saatoin to
deta paikan päällä, että valettuja mitaleita 
muovaillaan maassa runsaasti. 

Oli mielenkiintoista todeta Unkarin mitalitai
teilijoiden suuri lukumäärä. Eräs selitys on se, 
että monet kuvanveistäjät suorastaan ajautui
vat mitalitaiteilijoiksi, koska kantaaottavia mo
numentteja oikean ideologian omaavat juryt ei
vät hyväksyneet näyttelyihin. Mitalitaide kat
sottiin liian vähäpätöiseksi joten mitalissa mie
lipiteet saattoivat elää rauhassa ja kukoistaa. 

Tutustuin Budapestissa oleskeluni aikana Eri
ka Ligetin, György Kissin, Gabor Gatin, Laszlo 
Kutasin ja Tamas Asszonyin ateljeihin ja töihin. 
Mitalirunokirjat toisensa jälkeen, mitalihyllyt ja 
laatikot toisensa jälkeen avautuivat ilman vä
lillämme olevaa vitriiniä. Maria Lugossyn lasi
mitalit olivat omana osastonaan esillä Kansal
lisgallerissa. Mitalitarjonta oli runsasta ja yleen
sä tasokasta. Tuntui siltä, että kun on tarjon
taa kauppakin käy; mahdollsilla ostajilla on mis
tä valita silläkin uhalla että suuri osa mitaleis
ta jää taiteilijan hyllyille. Oppaanani oli Unka
rin F IDEM-delegaatti mitalitaiteilija Eniko Szöl
lössy. 

Eniko Szöllössyn kanssa tutustumassa Tamas 
Asszonyin ateljeehen 
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Budapestissa tutustuin myös mitalin valami
seen. Sen verran minussa oli turistia, että ky
selin valuhintoja, mitkä totesin varsin edullisik
si. Valumenetelmien monipuolinen ja tasokas 
taitaminen avannee uusia kansainvälisiä uria. 
Valureita on miljoonakaupungissa useita, jot
ka näyttivät olevan hyvin työllistettyjä. Toisaal
ta, markkinoinnista vastaa joko taiteilija itse tai 
hänen jossakin Euroopan maassa oleva agent
tinsa. 

Yhteenvetoa 
Kansainvälinen yhteistyö hakee jatkuvasti uu
sia muotoja - myös mitali-ihmisten kesken. 
Toisaalta, ovatko tiheästi toisiaan seuraavat 
kongressit se ainoa keino, jolla edistämme 
mitalitaidetta ja parannamme mitalitaiteilijan 
mahdollisuuksia saada mitalinsa myydyksi? Vai 

tulisiko kongressien väliä pidentää ja keskittyä 
väliakoina pienimuotoisempiin tapaamisiin? 
Mitkä ovat FIDEMin painopistealueet: nykymi
talitaide vai mitalin historia, mitalin kerääminen 
vai sen tekeminen (mitalitaiteilijathan muodos
tavat FIDEMin jäsenistöstä huomattavan 
enemmistön)? 

FIDEMinkin kokoisen kansainvälisen liiton 
pyörittäminen ja ennen kaikkea sen kongres
sit nielevät rahaa. Rahat eivät mene hukkaan, 
sillä järjestömme kautta meillä on erinomainen 
tilaisuus solmia kontakteja eri maihin - kaiken 
maailman ihmisiin. 

Lopuksi 
Kiitokset Mitalitaiteen Killalle vaalikokoukses
sa 21.10.1992 saamastani matkastipendistä. 

CLA S THUNBERG -MU I STOMITA LI 

T änä vuonna tulee kuluneeksi sata vuotta ai
kamme luistelulegendan syntymästä. Elinaika
naan T hunberg nousi urheiluhistoriamme kirk

kaimpiin tähtiin viidellä maailmanmestaruu
della, neljällä Euroopanmestaruudella, neljällä 
kultaisella olympiamitalilla ja monilla maail
manennätyksillä. 

Clas T hunberg on luisteluhistoriassa yhtä 
merkittävä henkilö kuin Paavo Nurmi kestä
vyysjuoksussa. Mutta monien mitalien lisäksi 
T hunbergin urheilu-ura oli muutenkin hyvin ai
nutlaatuinen. T hunberg aloitti kilpailemisen 

Jäseniä 15.8.1992 yhteensä 589 
(kesällä 1990 502 jäsentä). 
yhdistyksiä 13 
lyöjiä 27 
keräilijöitä 104 
rahapajat, museot ja kirjastot 35 
taiteilijat 410 

1.6.1992 jälkeen FIDEMiin on liittynyt 151 uut
ta jäsentä (taiteilijoita 96, 46 yksityis- tai yh
teisöjäsentä ). Eniten uusia jäseniä, joista huo
mattava osa on ollut taiteilijoita ja keräilijöitä, 
on tullut Suomesta, Portugalista, Yhdysvallois
ta, Ranskasta, Saksasta. Italian, tsekkien, slo-
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19-vuotiaana. Hän oli ensimmäinen Suomes
sa vasta 27-vuotiaana ja paras maailmassa 
30-vuotiaana. 

Clas T hunbergin mitalin on muovaillut ku
vanveistäjä Reijo Paavilainen ja sen lyöttää Pi
kaluistelun tuki r.y. Mitali on kaksisivuinen (hal
kaisija 80 mm) ja sitä lyödään vain pronssista. 
Mitalia myydään numeroituna hintaan a 500 
mk / kpl ja numeroimattomana å 350 mk / kpl. 
Mitalia voi tilata Suomen Luisteluliitosta, 
os. Radiokatu 20, 00240 Helsinki, 
puh. 158 24 79. 

FIDEM-LUKUJA 

vakien ja serbien yhdistykset ovat liittyneet 
niin ikään. 

FIDEMin suurimmat menoerät Helsingin kong
ressin jälkeen ovat olleet 

Medailles-lehti (48246 FF), T he Medal leh
den avustaminen (99744 FF), Helsingin kong
ressin kulut (2458 FF), postitus (2146 FF), de
legaattien kokous Milanossa sekä toimeenpa
neva komitea Pariisissa (11398 FF), Lontoon 
palkinnot (14500 FF), osakkeiden osto (84338 
FF), pankin kulut (140 FF), sihteeri (10810 FF), 
rahastonhoitaja (1370 FF). 



Raimo ja Eila Jaatinen 

TA NSSIVA N  SAVEN MUOVA A JA 

Elisabeth Varga on hollantilainen kuvanveistä
jä, joka asuu Amsterdamissa kanavan varrella 
sijaitsevassa vanhassa talossa. Useita kertoja 
FIDEM-kongresseihin osallistunut Varga oli 
mukana myös vuoden 1992 Lontoon kongres
sissa. Raima Jaatinen tapasi hänet siellä. 

- Tulin mitalitaiteen pariin ihan sattumalta, 
kertoo Varga. Olen koulutukseltani klassinen 
kuvanveistäjä enkä tiennyt mitalitaiteesta mi
tään. Amsterdamin valtiollisessa taideakate
miassa ei ollut enää mitalitaiteen osastoa, kun 
kävin koulua siellä. Vuosia ennen akatemiaa 
tein muotokuvan, joka oli mitali. En vain tien
nyt silloin, että se oli mitali. Sain tehtävän, jos
ta sattumalta, pienen skandaalin kautta, tuli iso 
lehtijuttu ja kuva mitalistani julkaistiin. Sitten 
mitali lunastettiin Hollannin arvostettuun mi
talitaiteen museoon. Sillä tavalla pääsin alkuun 
aivan kuin vahingossa. Koska en tuntenut mi
talitaiteen traditioita, oli mahdollista kehittää 
omia näkemyksiä heti työskentelyn alkuvai
heessa. Esimerkiksi halusin tehdä pystyssä sei
sovia mitaleja. Ja halusin, että niitä voi ottaa 
käteen ja kosketella. Kaikki eivät halua panna 
mitalia lipastoon tai hyllylle pitkälleen. 

Elisabeth Varga, Tanssi, etusivu 

Tuntoa istin ta idetta 
- Minulla mitalin tunnulla on tärkeä merkitys, 
jatkaa Varga. Karkean ja sileän pinnan vaihte
lu, painumat, joihin voi panna sormensa. Se, 
että mitali mahtuu kämmeneen, on hyvä asia. 
Joku voi panna mitalin taskuunsa ja sormeilla 

sitä. Kun aloitan uuden mitalin, ensimmäinen 
asia ei ole piirros vaan liike. Minulle liike on tär
keä. Näen tanssin ja haluan vangita sen suo
raan saveen. Saven pitää olla heti käsillä. Vas
ta prosessin edistyessä tutkin aihetta piirtäen. 
Mutta liike ja tuntu ovat ensimmäisiä. Elisabeth 

Elisabeth Varga, Tanssi, takasivu 
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Rautaesir ippu veistos 

Varga on tehnyt paljon tanssia iheisia m italeja. 
Hän harrastaa itse kansantansseja sekä hollan
t i laisen että unkari la isen taustansa pohjalta. 

Taide ja identiteetti 
Varga on puol iksi unkar i la inen. Hänen isänsä 
tuoti in Hollanti in sotalapsena Unkarista ensim
mäisen maai lmansodan jä lkeen. Vanhemmat 
e ivät koskaan hakeneet poikaa takaisin, ja n i in 
hän jä i  Hol lanti in .  
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- Tunnen itseni hyvin  paljolt i  unkar i la isek
si, kertoo El isabeth. Olen viera i l lut Unkarissa 
nyt esir ipun kaaduttua.  Minusta taite i l ija l le on 
tavattoman tärkeää löytää ka nsal l iset juuren
sa, identiteett insä ka ikki puolet .  Rakastan un
kari la ista kansanmus i ikkia .  Sen pentaton inen 
asteikko ja sen rytmit ovat s ie luni  kieltä. Myös 
kansankäsityö, taloje koristelu,  huonekalut ,  
ovat lähel lä minua.  Te in samantapaisia mal le
ja itse jo ennen kuin o l in  tutustunut isänperin
tööni .  E l i sabeth Varga p i i rtää ja ompelee itse 
vaatteensa. Hän ottaa vir ikke itä eri maiden 
kansantaiteesta. Myös suomala inen ja er iko i 
sesti karja la inen kansantaide k i innostaa hän
tä .  Helsingin F IDEM-kongressissa vierail lut E l i 
sabeth arvostaa suomalaista taidetta. Karja la i
s issa taloissa ja huoneka luissa, käsitöissä, on 
paljon samaa kuin m inun unkari la isessa perin
teessäni ,  hän sanoo. 

Suomala inen mita l itaide voimakasta 
- Pidän suomala isesta m ita l ita iteesta. Se 

on voimakasta, traditionaal ista mutta rajois
saan vahva a ·  ja vaikuttavaa .  Se on rehel l istä, 
i lman u lkokohtaisia va ikuttamisen keinoja, sa
noo Varga. En tietenkään laske kaikkea suoma
laista mitalitaidetta samaan n ippuun, hän nau
rahtaa sitten. Pidän tärkeänä, että mital i  pysyy 
rajoissaan.  N i iden sisäl lä voi kokei l la  uutta, 
mutta ha luan että rajat ovat olemassa. M utta 
teen miele l län i  pystyssä seisovia m italeja.  

Kanaa l invarren taite i l ija  
Paraikaa Varga tekee tanssimitaleja.  Hänen 

taiteel l inen mi ljöönsä herättäisi kateutta kenes
sä tahansa taitei l ijassa. Teatteri  ja tanssistu
dio ovat samassa talossa, hän kertoo. Aamui 
s in  voin  kuul la  viul ist in harjoittelevan yläker
rassa. Kanaal in  rannal la on erinomainen akus
tiikka, kaikki kuuluu kauniisti. N iissä taloissa 
asuu käsityöläis iä ja taitei l ijoita. M uodostam
me kommuuneja ja työskentelemme yhdessä. 
Minusta se i lmapi ir i  on erittä in hede lmäl l inen.  
E l isabeth on tehnyt paljon muutakin kuvanveis
toa kuin mitaleja .  Tunnettu teos on Hol lannin 
kuningattaren Beatrixin muotokuva, joka sa i  
r istir i itaistakin palautetta. En ha lunnut tehdä 
kuningattaresta pelkästään herttaisesti hymyi
levää, kertoo taite i l ija .  Hän on autoritaar inen, 
erittä in  intel l igentti nainen. Korostin  n i itä p i i r
teitä. Vaikuttava on myös Vargan veistos Rau
taesir ipun revetessä . Hänel le itsel leen Itä-Eu
roopan tapahtumi l la  on ol lut merkitystä isän 
suvunkin takia.  



likka Voionmaa 

KULTATEOLLIS U U S  Oy 

40 VUOTTA KOTIMA ISTA 
TA IDEMITA LIEN LYÖNTI Ä 

Kultateollisuus Oy Turusta, Killan kannattaja
jäsen numero 1, perustettiin vuonna 1899. 
1940-luvulta viime kevääseen yhtiön omisti 
Viljasen suku, minkä ajan yritys on ollut kes
keisesti mukana kehitettäessä maamme mita
litaidetta ja mitalin lyöntitekniikkaa. Yhtiön toi
mitusjohtajana oli pitkään konsuli Arno Vilja
nen. 1970-luvulla yhtiö löi suurimman osan 
maamme taidemitaleista; nykyään lyöjäyritys
ten määrä on kasvanut ja samanaikaisesti lyö
tyjen mitalien - mitalinimikkeiden määrä on 
vähentynyt. Yhtiö on lyönyt mitaleita myös 
vientiin mm. Saksaan ja Pohjoismaihin ja on 
voinut omissa ulkomaisissa mitalinäyttelyis
sään esitellä maamme mitalitaidetta. 

Vuosikymmenien aikana Kultateollisuus on 
saanut lyödäkseen satoja taidemitaleita. 
Useimmat mitaleista on eri yhteisöjen, yritys
ten ja yksityisten tilaamia. Mitalitaiteen Killan 
lyöttämistä mitaleista yhtiö on valmistanut 
mm. Killan presidenttisarjan K. J. Ståhlbergis
tä Urho Kekkoseen ( 1 967-1968), Kari Juvan 
veistämän vuoden 1973 FIDEM kongressimi
talin, Kauko Räsäsen 1990 FIDEM kongressi
mitalin, Terho Sakin Killan jäsenjetonin, Pekka 
Pitkäsen Kalevalan 150-vuotismitalin (1985) ja 
Terho Sakin muovaileman Suomen ltsenäisyy-

Konsuli Arno Viljanen ja Kauko Räsänen ja 
PSP:n mitali (foto V.Laihanen) 

den virallisen 75-vuotismitalin. Räsäsen FIDEM 
1990 -mitali, Nina Temon presidentti Ryti -mi
tali ja Suomen itsenäisyyden 75-vuotismitali 
on lyötetty myös hopeaan. Yhtiön ote mitali
taiteeseemme on pysynyt varsin tiiviinä. 

Yhtiön ensimmäisten vuosikymmenien aika
na mitalit tehtiin meistiin kaivertamalla, jolloin 

Raimo Heino: Kultateollisuus, 1974 
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Jussi V1ka1nen, Turun tuomiokapituli, 1976 , 80 mm, lyöty 

lopputulos oli piirroksenomainen, graafinen ja 
rahamaisen ohut. Näitä käsipelil lä syntyneitä 
mitaleita ei vielä lueta taidemitaleiden jouk
koon kuuluviksi. 

Yhtiön ensimmäisenä lyötynä taidemitalina 
pidetään Kauko Räsäsen muovailemaa Helsin
gin Olympiakisojen mitalia vuodelta 19 52. Mi
talin valmistuksessa käytettiin ensi kertaa Sak
sasta kotoisin olevaa ns. kopiokaiverrusta: tä
män menetelmän avulla esim. 30 cm:n halkai
sijan kipsimallista voidaan valmistaa halutun 
kokoinen teräkseen kaiverrettu stanssi. 

Alkutaipaleen taidemitalien jälkeen vauhti oli 
kova: 1970 -luvun alkuun mennessä oli saavu
tettu mitalin lyöntitekniikan nykytaso. Mitalien 
paksuus saattoi vaihdella 7 ja 12 mm:n välillä ,  
mitalin halkaisija oli enimmillään 9 5  mm. Mi
talit lyötiin yleensä pronssiin. Toisaalta maam
me monet taiteilijat kokeilivat mielellään kun 
tiesivät, että lyötäviksi tarkoitetut vaativat työt 
pystyttiin lyömään: kipsimallin reliefinkorkeus 
saattoi 30 cm halkaisijan kipsimallissa olla yli 
neljä cm. 1960-luvulla kehitetystä aihioiden va
lusta tuli tä rkeä apu paksujen mitalien lyömi
seen. Taiteilijoilla oli yhtiön puolesta vapaat kä
det veistää mitalitaidettamme maailmankartal
le. Kauko Räsäsen Olympiamitalin ohella mo
nen muunkin 1950-1960-lukujen veistäjämme 
ensimmäiset mitalit on lyöty Turussa. 

Mitalin värjäys tai patinointi kehittyi niin 
ikään, kun käytössä oli mitä moninaisimpia ke
mikalioita, joilla mitalit viimeisteltiin yhteistyös
sä taiteilijoiden kanssa. Nykyään joistakin myr
kyllisistä aineista on jouduttu luopumaan. 

Miten sitten syntyy taiteellisesti hyvä mita
li? T ällöin nousevat esiin ne mitalit, jotka ovat 
syntyneet tarpeeseen ja yhteistyösssä tilaajan, 
taiteilijan ja lyöjän kesken. Merkkejä on näky
nyt siitä, että mitalimarkkinat voidaan täyttää 
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suurilla kansanpainoksilla, jolloin mitalin tai
teellinen taso ja sen arvostus kärsivät markki
navoimien puristuksessa aiheen kustannuksel
la. Vaarana on yksinkertaisesti liikatarjonta. 

Kultateollisuus Oy:n tehtaalla ovat näytteil
lä yhtiön tekemät mitalit, joista yhtenä suosik
kina nousee esiin Raimo Heinon veistämä yh
tiön 75-vuotismitali, jossa katsojan huomio 
kiinnittyy taiteen ohella erikoiseen tekniseen 
ratkaisuun, mitalin sisään sijoitettuuun liikku
vaan levyyn. Mitalia kädessään pyörittävä saa 
pian konkreettisen käsityksen siitä , minkä alan 
yrityksen juhlakalusta on kyse. Heinon veistä
mä juhlamitali on myös teknisesti hieno suori
tus. Yhtiö teetti 85- ja 90-vuotisjuhlamitalinsa 
turkulaisella Jarkko Rothilla, mikä korostaa mi
talitaiteen tärkeää osuutta yhtiön toiminnassa. 

Turku- ja turkulaisaiheiset aiheiset mitalit 
muodostavat oman kokonaisuutensa yhtiön 
lyömien mitalien joukossa. T ästä ovat esimerk
kejä Aimo Tukiaisen Tauno Nurmela-mitali se
kä Raimo Heinon Patrik Bruun- ja Turun seura
kuntien mitalit, T. Torpan Turun yliopiston 

40-vuotisjuhlamitali, Wäinö Aaltosen Turun 
musiikkitalo Pro Musica -mitali, Essi Renvallin 
Lauri Viljanen -mitali, Heikki Häiväojan Turun 
Lions Klubin -mitali, Jussi Vikaisen Turku-Le
ningrad -mitali, Leila Hietalan Suomen Joutsen 
-mitali, Kari Juvan Turun Kauppakorkeakoulun 
2 5-vuotisjuhlamitali ja niin edelleen. 

Kultateollisuuden osuus mitalin lyöntitaidon 
kehittämiseksi maassamme on perinteikäs ja 
ansiokas. Vaikka yhtiö on nyt siirtynyt uusien 
pohjoismaisten omistajien haltuun ja vaikka 
painopiste on siirtynyt pöytähopean valmistuk
seen, voimme toivoa, että yhtiön metallinen ja 
mitalinen historiikki kirjoitetaan, jotta näin saa
taisiin arkistoiduksi eräs mittava jakso täysillä 
elettyä suomalaista kädentaitoa. 



AIMO TUKI AISEN MITALINÄYTTELY 
HVITTRÄSKISSÄ 4. 6 .-31. 8 .1992 

Luettelossa annetaan seuraavat tiedot: Mita
lin aihe, valmistusvuosi, läpimitta. 

VALET UT MITALIT: 
1 Liisa V oionmaa , 
2 Purnu, 
3 Mala , 
4 Hinni ja Ur ho ,  
5 Orivesi 1 540, 

LYÖDYT MIT AL IT : 

1988, 125 mm; 
1973, 120 mm; 
1986, 1 30 mm; 
1 992, 12G rnrn; 
1990, 1 30 mm. 

6 Orivesi 1 540, 1990, 80 mm; 
7 Mitalin lyönnin eri vaiheet: 

A Pronssinen aihio 
B-E Eri lyöntivaiheet 
F V almis patinoitu mitali: 
Kanava-lehti, 1983, 85 mm; 

8 Väinö Linna, 1990, 75 mm; 
9 Anders Langenskiöld, 1984, 75 mm; 

10 Juuso Wallden, 1970, 75 mm; 
1 1  Urho Kekkonen, 1967, 72 mm; 
12 K.E. Kallio, 1974, 75 mm; 
1 3  T auno Angervo, 1975, 75 mm; 
14 Aimo T urunen, 1982, 90 mm; 
15 Sara Hilden ,  1982, 80 mm; 

Kuluneena kesänä pidetyillä vanhan kirjallisuu
den päivillä Vammalassa oli useita mielenkiin
toisia näyttelyosastoja. Eräs näyttelyosasto oli 
paikallisen Sarkia-Seura r.y:n järjestämä. Osas
tolla oli näytteillä ja myynnissä seuran kustan
tama ja vammalalaisen kuvanveistäjä Ari Vir
tasen veistämä Sarkia-polkumitali. Sarkia-pol
ku sijaitsee Äetsässä olevan Sarkia-museon ja 
Kaarlo Sarkian muistomerkin lähettyvillä. Po
lun varrella on kuusi runoilijan kotimaisemaan 
liittyvää runoa. 

Sarkia-aihe on ajankohtainen sikäli, että vii-

1 6  Erkki Ala-Könni , 
1 7  Åke Kihlman, 

1981 , 85 mm; 
1989, 75 mm 

(etusivu), 
T ampella (takasivu a), 
Pohjola-Norden (takasivu b); 

1 8  Eero Helme, SNY, 1989, 80 mm; 
19 A. I .  V irtanen, 1 965, 75 mm; 
20 Gerda Qvist, 1983, 75 mm; 
2 1  Paavo V ara , 1978, 80 rnrn; 
22 V äinö Nuorteva (Olli) , 1967, 72 mm; 
23a FINNCELL ,  1968, 70 mm; 
23b Suomen Paperitehtaiden 

Yhdistys, 1968, 70 mm; 
23a:lla ja 23b:llä on sama etusivu 
(23c); 
24 Valtion rautatiet 

1862- 1962, 1 962, 70 mm; 
25 Helsingin Suomalainen Klubi 

1 876- 1 976, 1 976, 80 mm; 
26 Vähittäiskaupan mitali , 1980, 73 mm; 
27 Ph.U .  Strengberg, 1962, 55 mm; 
28 Pohjoismainen Yhdyspankki 

1862- 1962, 1962, 80 mm; 
29 Laulumiehet , 1964, 70 mm; 
30 ASPO 1929- 1979, 1979, 73 mm; 
31 Postija lennätinlaitos , 1978, 83 mm 

Pekka Nygård 

S ARKI A- MITALIT 

me toukokuun 11. päivänä tuli kuluneeksi 90 
vuotta tämän kiikkalaissyntyisen runoilijan 
Kaarlo Teodor Sarkian (alk. Sulin) syntymäs
tä. Monet lehdet julkaisivatkin merkkipäivän 
kunniaksi Kaarlo Sarkian elämäntyötä pohtivia 
uudelleenarvioivia kirjoituksia. 

Osastolla oli näytteillä myös 16.11.1945 kuol
leesta Kaarlo Sarkiasta Essi Renvallin veistä
mä mitali, joka valmistui vuonna 1948. Mita
lin on lyöttänyt Werner Söderström Oy, se on 
halkaisijaltaan 56 mm ja materiaaliltaan prons
sia. 
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Mauri Sompa 

AIMO TUKIAI NEN:  H INNI JA URHO 

Professori Aimo Tukiaiselta on valmistunut lap
siaiheinen valettu mital i, jonka molemmin puo
lin on lasten profiilit. H innin puolel la on taus
talla Purnun kesälampaita ja Urhon puolella 
Längelmäveden yllä lentäviä l intuja. 

M italia ryhdyttiin valmistelemaan kesäl lä 
1991, jol loin lapset kävivät kaksi er i  kertaa Ai
mo Tukiaisen luona Purnussa. Tuolloin Hinni oli 
hieman alle kaksi ja Urho alle viisivuotias. Tuon 
ikäisiä lapsia on vaikea saada pysymään pai
koil laan, olemaan mal l ina. Paitsi, että he ovat 

VALETTUJA M ITALEJA 

itse koko ajan l i ikeessä, heitä kiinnostaa kaik
ki l i ikkuva. Tuona kesänä Purnussa lampaat ja 
l innut. "Mall ina olo onnistui parhaiten ni in et
tä lapset leikkivät Purnun uimarannal la ja Tu
kiainen seurail i  heidän touhujaan". Lisäksi käy
tettävissä oli valokuvia ja vanhempien luon
nehdintoja lapsista. 

Mitali on halkaisija ltaa 125  mm. Osan m ita
leista on valanut professori Tukiainen itse, osan 
kuvanveistäjä, mitalitaiteilija Toivo Jaatinen. 

RAIMO HEINON MITALINÄYTTELY 
NELIMARKKA-MUSEOSSA 

Mitalinäyttely avattiin 14.1 1 .  Heinon mitalien li
säksi esillä on Heinon pienoisveistoksia. Näyt-
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tely on avoinna 3.1 . 1993 saakka. Nel imarkka
museon puhelinnumero on 966-2129.  



LEO HIRVONEN -mita l i  

Oulun yliopiston fysiologian laitos on lyöttänyt 
mitalin laitoksensa ensimmäisen professorin, 
maamme eturivin fysiologin, terveyskasvatta
jan ja yhteiskunnallisen vaikuttajan L K T Leo 
Hirvosen kunniaksi. P rofessori Hirvosen väitös
kirja kokeellisen sydäntutkimuksen alalta val
mistui vuonna 1955. P rofessori Hirvonen on 
mm. ollut mukana perustamassa Turun sydän
tutkimusasemaa, joka oli sydämen ja verisuon
ten tutkimuksen ja kuvantamisen uranuurta
jia Suomessa. Siirryttyään Ouluun professori 
Hirvonen on tutkinut mm. suomalaisten lääke
aineiden sydän- ja verenkiertovaikutusta ja ke
hittänyt menetelmiä niiden mittaamiseksi. P ro
fessori Hirvosen oppilaat jatkavat hänen aloit
tamaansa tutkimustyötä koe-eläimillä ja ovat 

Helsingin Graafillinen Konemestariklubi r.y. pe
rustettiin 16.3.1890 . Vuonna 1990 vietetyn 
100-vuotisjuhlan kunniaksi lyötetyn pronssi
sen mitalin kuva-aiheen on suunnitellut kuvan
veistäjä Asser Jaaro ja klubin tunnuksen tai
teilija Olof Eriksson. Mitalia (halkaisija 75 mm) 
lyötiin 1 25 kpl, joista 25 numeroitiin. Nume
roimattomattoman mitalin hinta on 300 mk ja 
sitä voi tilata Valtion Painatuskeskuksesta/ 
Pentti Sulkamäki, puh. 90 - 5660 531 .  

Konemestariklubi perustettiin kirjanpainajien 

LYÖT YJÄ MITALEJ A 

aloittaneet hänen johdollaan pohjoisten lajien 
tutkimuksen kartoittamalla mm. poron veren
kierron erityispiirteitä. P rofessori Hirvosen joh
tamassa laitoksessa on valmistunut 30 väitös
kirjaa.  

Leo Hirvonen -mitalin on veistänyt mitalitai
teilija Hannu Veijalainen. Mitalin (halkaisija 75 
mm) lyö T illander Oy. Mitali on valmistettu 
pronssista ja se maksaa 200 mk kpl. Mitalia 
voi tilata Oulun yliopiston fysiologian laitoksel
ta , Kajaanintie 52 A,  90 220 Oulu, puh. 981-
5375270 tai maksamalla mitalin hinnan tilille 
P rofessori Leo Hirvosen mitalitili OU 70061 

493. Hintaan sisältyvät lähetyskustannukset. 
Mitalin kotelon hinta -mainittava tilattaessa mi
käli haluaa - on 20 mk. 

1 00-VUOTISMITALI 

(konemestarit) edunvalvontajärjestöksi. Kirjan
painajat tunsivat tuolloin, että he ovat aliarvos
tettuja kirjanpainoalalla, vaikka heidän työasui
naan oli sentään tumma puku ja kovaksi tärkät
ty kauluspaita rusetilla varustettuna. Aikaa 
myöten konemestarihenki on tuottanut monen
laisia tuloksia: koulutusta on voitu parantaa, yh
teen hiileen puhaltamalla ovat työehtoneuvqt
telutkin edenneet suotuisasti. Kuvaavaa koko 
jäsenkunnalle on avoimuus, jolla jäsenet ovat 
jakaneet toisilleen tietoa yli 100 vuoden ajan. 
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Kari Heiskanen 

TAS AVALL AN PRESIDENTTI 
C.G .M ANNERHEIM- A I HEINEN 

12 5-VUOTISJUH L AMITALI 

Marsalkkamme syntymän 125-vuotisjuhlapäi
vänä 4.6.1992 julkistivat Mannerheim-keräili
jät pitkäaikaisen hankkeensa, saada aikaan Ta
savallan P residentti-aiheinen Mannerheim-mi
tali. Mitalin on muovaillut kuvanveistäjä Nina 
Sailo ja toteuttanut kaivertaja Eero Paakkari. 
Mitalia on lyöty pronssista 12 5 numeroitua 
kappaletta ja hopeasta 25 numeroitua kappa
letta. Mitali ei tule pienen lyöntimääränsä 
vuoksi kaupalliseen levitykseen, vaan se on 
tarkoitettu Mannerheim-keräilijöiden sisäiseen 
käyttöön sekä suppeaan jakeluun lähinnä Mar
salkka Mannerheimia ja mitalitaidetta lähellä 
oleville yhteisöille. 

Mannerheim-keräilijät, kaikkiaan kymmen
kunta asian harrastajaa, haluavat tällä teolla 
kunnioittaa Marsalkkaamme ja kuudennen pre
sidenttimme (1944 -46)  elämäntyötä ja merki
tystä maamme itsenäisyyden 75-vuotisjuhla
vuonna. Itsenäisyytemme saavuttamiseksi ja 
sen säilyttämiseksi ei kenelläkään toisella suo
malaisella yksittäisellä henkilöllä ole läheskään 
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niin suurta osuutta kuin Mannerheimilla. 
Mitalin etusivulla on Tasavallan P residentti 

Mannerheim, juuri vannottuaan presidentin va
lan Eduskunnassa ja takasivulla Mannerheim
suvun vaakuna ja tunnuslause: Candida pro 
causa ense candido - P uhtaan asein puhtaan 
asian puolesta. 

Mannerheim-keräilijät ovat henkilöitä, jotka 
jo useamman vuoden ajan ovat harrastaneet 
yhdessä ja vielä pitempiä aikoja erikseen Man
nerheim-aiheisen perinteen keräilyä. He harras
tavat mm. julkaisutoimintaa, tekevät näyttely
jä, levittävät Mannerheim-tietoutta ja tutki
musta seuraavilla alueilla: filatelia, numis
matiikka, kartofilia, bibliofilia, taide ja kirjalli
suus. 

Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y. vastaanotti 
3.10. 1992 Mannerheimmitalinsa (numero 5) 
Mannerheim-museossa Helsingissä järjeste
tyssä tilaisuudessa. Kilta kiittää lämpimästi 
Mannerheim-keräilijöitä saamastaan lahjoituk
sesta. 



. . . . 

VALETTUJ A M Y YTAVI A MITALEJ A 

MAARIT NISSILÄ Parrantie 16 H, 
20300 Turku, puh. 921-388 430 

Uusi valos, 102 mm, 1992, 900 mk 

Kukan kantaja, Kukan antaja, 110 m m, 1992, 900 mk 
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RAIMO HEINO Apollonkatu 13 E, 
00100 Helsinki, puh. 90-407084 

Matti Klinge, 120 mm, 1992, 1000 mk 

Mitalin takasivulla professori Klinge käyskentelee Helsingin yliopiston entisen historian profes
sorin kanssa Helsingin Esplanadia. Taustalla näkyy Topeliuksen aikalaisia. Historioitsija on näin 
palannut menneisyyteen. Takasivun legenda on: Oue sais-je? Mitäpä minä tiedän? (Montaigne) 

Aimo Tukiainen, 120 mm, 1992, 1000 mk 

Heino muovaili mitalin Tukiaisen 75-vuotispäivän johdosta 6.10. Etusivulla on Tukiainen kesäi
sin käyttämä virkattu päähine päässään. Mitalin takasivulla Purnun merkki jatulintarha, jonka 
harmaapäätikka on saanut valmiiksi ja on sitten vetänyt pään taakse tarkastellakseen sitä. Mi
talin ensimmäinen kappale on luovutettu Aimo Tukiaiselle. 
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PERTTI KU KKONEN llmattarentie 1 3  B, 
00610 Helsinki, puh. 90- 791105 

Nokakka in ,  114 rn rn , 1992, 800 mk 

Suojaava taivas, 114 mm, 1992, 800 mk 

LEENA TURPEINEN, Kätkökuja 1, 
02780 Espoo, puh. 90-810 183 

Tuntematon soti las, 94 mm, 14/20, 1973, 1500 mk 
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Turvattu kehitys, 94 mm, 5/20, 1979, 1500 mk 

Myytävänä ovat lisäksi Turpeisen 
Rytmejä, 100 mm, 16/30, 1971, 1500 mk 

Lampuri, 95 mm, 1992, 1500 mk 

ANNA-MAIJA U RM, Hikivuorenkatu 18 A 3 
33710 Tampere 

Ennustus, 125 mm, 1992 
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Urm tulee itse valamaan mitalia enintään 20 kpl hintaan a 900 mk. Ennustus sai tämän vuoden 
vuosimitalikilpailussa 3.000 markan stipendin ja se edusti myös Suomea FIDEMin näyttelyssä 
Lontoossa. Mitalia voi tilata suoraan Urmilta, puh. 931-178 992 tai 931-227 035. 
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ANJA JU U RIKKALA Pohjoiskaari 4 A 8, 
00200 Helsinki, puh. 90-676 791 

Kari-Paavo Kokki, 98 mm, 1992, 900 mk 

Gunvor Olin-Grönqvist, 90 mm, 1992, 900 mk 

Teemu Penttinen, 98 mm, 1992, 900 mk 
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Mauno Honkanen, 84 mm, 1991 ,  900 mk 

Tuukka Talvio 

HORATIUKSEN J U HLAVUOSI 

Viime vuonna juhlitti in Mozartin kuoleman 
200 -vuotismuistoa niin suurellisesti, ettei ku
kaan aikaansa seuraava voinut olla sitä huo
maamatta. T ästä vuodesta suunniteltiin Ros
sinin juhlavuotta, mutta menestys on ollut vai
sumpi - juhlatunnelma ei aikakaan kesällä 
näyttänyt olevan kovin vahva edes Pesarossa 
(missä Rossini 1792 syntyi). 

Tämän vuoden marraskuussa alkaneen uu
den kansainvälisen juhlavuoden yleisömenes
tys vaikuttaa myös hieman epävarmalta, eikä 
vähiten siksi, että ihmiset tuntevat usein epä-
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varmuutta laskiessaan ajanlaskun alun takai
sia vuosimääriä. Juhlan kohteena on nyt runoi
lija Horatius, jonka kuolemasta 27. marraskuu
ta vuonna 8 eKr. ensi vuoden syksyllä tulee ku
luneeksi 2000 vuotta. Horatiusta pidetään Ver
giliuksen jälkeen Rooman suurimpana runoili
jana. Vergiliuksen kuoleman (21.9.1 9 eKr.) 
2000 -vuotispä ivää vietetti in syksyllä 1 982. 

Horatiuksen on sanottu antaneen maailmalle 
enemmän lentäviä lauseita kuin Rooman muut 
runoilijat yhteensä. Hänen säkeensä ovat sik
si löytäneet tiensä myös lukemattomiin mita
leihin, sillä mitalitaiteella oli vielä 1800-luvun 
alkupuolella läheinen suhde roomalaiseen kir
jallisuuteen. Mitalien takasivujen sommittelu 
perustui nimittäin renessanssista lähtien hyvin 
usein kirjalliseen ideaan tai alluusioon, ja sil
loinkin kun kuva oli ensisijainen, legenda muo
dosti sen kanssa erottamattoman parin. Tyy
pill isenä esimerkkinä voimme mainita vaikka
pa ruotsalaisen mitalin, joka lyöti in vuoden 
1774 painovapausasetuksen muistoksi. Sen 
takasivulle on kuvattu huilua soittava paimen, 
ei siksi että se itsessään olisi erityisen hyvä il
maisuvapauden vertauskuva, vaan siksi, että 
se liittyi aiheeseen sopivaksi katsottuun 
Vergiliussitaatti in. 

Myös Suomen mitaleissa on usein siteerat
tu Horatiusta, erityisesti 1800 -luvun alussa. 
Seuraavassa mainitut sitaatit ovat kaikki hä-



nen oodeistaaan, joita hän julkaisi neljä kirjaa 
(Carmina I - IV) .  

Ensimmäinen esimerkkimme koskee Suo
men mitalitaidetta kuitenkin vain välil l isesti. 
Kun maanpetoksesta tuomittu Kustaa Mauri 
Armfelt vuonna 1800 armahdettiin ja hän seu
raavana vuonna palasi Ruotsiin, hän toi muka
naan ystäviensä (tai ehkä itsensä )  Prahassa 
lyöttämiä muotokuvamitaleita, joiden takasi
vul la on kolme seppelettä ja lause I NTAMINA
TIS FULGET HONORIBUS, " (Hyve) loistaa tah
rattoman kunniakkaasti (Carmina l l l .ii.1 7-18) ." 
Ylpeä säe, tässä tapauksessa myös kärjekäs, 
ja hyvin valittu; samaa lausetta oli tosin mita
litaiteen historiassa käytetty aikaisemminkin. 

Suomen mitalitaide sai varsinaisesti alkun
sa Turun akatemian pi i rissä. Kun akatemia 
vuonna 18 1 1  teetti Pietarin rahapajassa mita
lin uusien määrärahojensa johdosta, sen sai 
suunnitellakseen kaunopuheisuuden ja runou
sopin professori Johan Fredrik Wallenius 
( 1 765-1836) .  Hän valitsi takasivun aiheeksi 
lyyraa soittavan "Aura-nymfin ja sanat VETAT 
MORI, Kieltää kuolemasta (Carmina IV.viii .28) .  
Lause on helppo kääntää, mutta tuntematta 
runoa sen ymmärtää helposti väärin. Runos
sa sanotaan "Muusa kieltää maineen arvois
ta miestä kuolemasta - toisin sanoen Aura-

HORACE ON FI NN ISH MEDALS 

The memory of Horace, the Roman poet will 
be celebrated with a Horatius Year, beginning 
in November 1 992 and ending with the 
2000th anniversary of his death on 27 Novem
ber 1 993. 

His verse has been quoted on innumerable 

nymfi, tässä Turun muusien edustajana, julis
taa keisari Aleksanterin kuolemattomaksi". S. 
G .  Elmgren kertoo kuitenkin muisti inpanois
saan (Suomen historian lähteitä 1 1 ,  1 939, s. 
243) ,  että kun kristinuskon Suomeen-tulon 
700-vuotismitalia 1857 suunniteltiin, siihen oli 
ehdotettu lausetta NEC LUCEM NEC LIN
GUAM EXTINGU I  VETAT, " Ei sal li (uskonnon ) 
valon eikä (suomen) kielen sammua". Tämä on 
selvä viittaus vuoden 18 1 1  mitaliin, jonka le
genda on ymmärretty niin, että keisari oli "kiel
tänyt (yliopistoa) kuolemasta". 

Walleniuksella oli samaa mitalia varten toi
nenkin ehdotus, jonka kansleri, kreivi Sperans
ki, kuitenkin hylkäsi: CERTAT TERGEMIN IS  
TOLLERE HONORIBUS, "Kilvan kohottaa sinut 
kolminkertaiseen kunniaan (Carmina 1 . i.8 )". 
"Tergemini honores tarkoitti roomalaisen vir
kauran kolmea ylintä porrasta' '. Venäjän keisa
ria ajatel len tämä ei ollut kovin onnistunut il
maisu, eikä sitä ollut myöskään asiayhteys, jos
ta säe oli irroitettu. Se on esimerkki aikanaan 
yleisestä tavasta käyttää mita leissa korulau
seen omaisia sitaatteja, jotka ovat mielekkäi
tä vain, jos niiden alkuperäinen konteksti ko
konaan unohdetaan -ja tämähän ei periaat
teessa ollut tarkoitus. 

medals. Citations from his odes occur aisa on 
severa l Finnish medals, especially in the 1810s 
when the medals were designed by J.F. Wal
lenius (1 765-1836), who was Professor of Elo
quence and Poetry at Turku Academy, the pre
sent University of Helsinki. 

OsrA M1rAL1 

}ouLULAHJAKSI ! 
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Finska Läkaresä l lskapetin 
lyöttämät mitalit 

F inska Läkaresällskapet/ Suomen Lääkäriseu
ra on historiansa aikana lyöttänyt kahdeksan 
mitalia. 

1. 
Robert Adolf Armand T igerstedtin (1853-1923) 
60-vuotismitali (B 1 137). Tigerstedt oli Helsin
gin Yliopiston fysiologian professori. Mitalin on 
muovaillut Ville Vallgren ja kaivertanut Erik 
Lindberg ja sen on lyönyt Kungliga Myntet Tuk
holmassa; työkalut ovat Suomen Rahapajan 
hallussa. Mitalin halkaisija on 55 mm. Mitalia 
lyötiin yksi kultainen kappale, hopeiset ja 
pronssiset mitalit lyötiin lääkäriseuran jäsenil
le. Seuran päätöksen mukaisesti Suomen Ra
hapaja löi yhden mitalin hopeaan; tämä ojen
nettiin 11.10.1985 professori Ragnar Granitille. 

T ämän mitalin sylinteripinnassa on kaiverrus 
latinaksi: P ROF ESSOR RAGNAR GRANI T  DIE 
XI MENSIS OK T OBRIS MCMLXXXV DIE F ES
TIVO ANNIVERSARIO CL HONORATUR ( P ro
fessori Ragnar Granitille 150-vuotisjuhlan kun
niaksi 11.10.1985). Mitali ei ole myynnissä. 
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2. 

.. .. . . 

LA A KA RIMITA LEITA 

Johan Wilhelm Runeberg (1843-1918) oli Hel
singin yliopiston sisätautiopin professori ja val
tioneuvos. (B 1 130). Mitalin on muovaillut Gun
nar F inne ja sen on lyönyt vuonna 1927 La 
Monnaies de Paris, missä myös säilytetään 
työkaluja. Mitalin halkaisija on 56 mm. Sitä on 
lyöty 25 kpl hopeasta ja 200 kpl pronssista. 
Mitali ei ole myynnissä. 

3. 
F rans Ali Bruno Krogius (1864 -1939) oli Hel
singin yliopiston kirurgian professori. Mitalin on 
muovaillut F elix Nylund ja sitä on tehty 50 ho
peista ja 350 pronssista kappaletta. Mitalin 
halkaisija on 68 mm. Mitali lyötiin Pariisissa 
vuonna 1929 Krogiuksen erottua toimestaan. 
Seuran hallituksen päätöksen mukaisesti mi
talista tehtiin Pariisissa vuonna 1985 kuuden 
hopeisen mitalin uuslyönti, joista seura jakoi 
11.10.1985 viisi. Mitalin takasivulla P yhä Yrjä
nä taistelee lohikäärmettä vastaan. Mitalia saa 
seuralta hintaan a 200 mk. 

4. 
F redrik Salzman (1881-1972) oli Helsingin yli
opiston sisätautiopin professori. Mitalin on 



muovaillut Gerda Qvist Salzmanin 70-vuotis
päivän kunniaksi ja se lyötiin yhteistyössä Folk
hälsanin kanssa vuonna 1951. Mitalin halkai
sija on 56 mm ja työkaluja säilytetään Suomen 
Rahapajassa. Mitalia on lyöty pronssista, jois
ta seuran hallussa on 6 kpl. Mitali ei ole myyn
nissä. 

5. 

Fabian Wilhelm Gustav Langenskiöld (1886-
1957) oli Helsingin yliopiston kirurgian profes
sori. T ämä Essi Renvallin muovailema mitali 
(56 mm) lyötiin vuonna 1957 professori Lan
genskiöldin 70-vuotispäivän kunniaksi. Mita
lia lyötiin 35 kpl hopeasta ja 300 pronssista. 
Jälkimmäisiä jäljellä vain pari hintaan a 300 mk 
kpl. Mitalista on olemassa kaksi takasivun ver
siota, joista toinen huomattavan harvinainen. 

6. 

Bertel Magnus von Bonsdorff (1904- ) on Hel
singin yliopiston sisätautiopin emeritus-profes
sori. T ämä Kauko Räsäsen muovailema mitali 
(halkaisija 80 mm) lyötiin vuonna 1974 profes-

ri von Bonsdorffin 70-vuotispäivän kunniaksi. 
Työkalut ovat Kultateollisuus Oy:n hallussa. Mi
talia lyötiin 300 kpl pronssista ja se on lop
puunmyyty. 

7.  

Finska Läkaresällskapet 140 vuotta. Mitali, jon
ka on muovaillut Kauko Räsänen vuonna 1975, 
on kaksiosainen. Mitalia (halkaisija 80 mm) lyö
tiin pronssista 10 kpl (kullatut sisäpinnat), 
pronssista numeroimaton 100 kpl (kullatut si
säpinnat) sekä pronssista 240 kpl (kiillotetut 
sisäpinnat). Viimemainittuja myynnissä å 250 
mk kpl. Muut mitalit eivät ole myytävänä. Mi
talin työkalut ovat Kultateollisuus Oy:ssä. 

8. 

nuneberg-palkintomitali. Samanaikaisesti 140-
vuotisjuhlamitalin kanssa lyötiin 48 kpl Kauko 
Räsäsen muovailemaa mitalia, joiden etusivulla 
on professori J.W.Runebergin muotokuva. Mi
tali annetaan Runebergin-palkinnon saajalle. 
Mitali ei ole myytävänä. 

Kauko Räsänen, Finska Läkaresällskapet 
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A T T VÄC KA IN T RESSE (s. 1 )  
Arvo Aho 
1 detta kåseri grubblar Aho över varför medalj
konst inte intresserar de breda folklagren. 
Kanske måste människorna få veta mera om 
bakgrunden tili medaljer, bl.a. anekdoter som 
belyser medaljtemat; bli du med medaljer, för 
att kunna uppskatta dem. 

ÅRSMEDALJS TÄV LINGEN (s. 2 )  
Gillets årsmedaljstävling för 1993 utlyses. Reg
lerna kan fås av sekreteraren. Medaljen kom
mer att gjutas och förslagen kan inlämnas 
1 1.2.-12.2.1993 kl. 13-16 i Gillets kansli. 

001  E T  AMO (s. 3) 
Leena Turpeinen 
Leena Turpeinen berättar om sina studier, först 
i språk, sedan i måleri. Genom sin man Mark
ku Kitula kom hon i kontakt med skulpturer och 
medaljer, som hon sedan kände att var också 
hennes gebit. T illsammans med sin man bör
jade de gjuta medaljer, bl.a. de första årsme
daljerna. Hon har också studerat konsthisto
ria, t.ex. gjort ett föredrag om fria, gjutna me
daljer under åren 1961 -1971.  Hon har bevarat 
den smått traditionella synen på en myntak
tig medalj. Hon anser inte att en tvåsidig re
lief nödvändigtvis är en medalj, då medaljen 
bör ha en story, som medaljens båda sidor be
rättar. 

GILLE T S  VERKSAMHE T (s. 5) 
Valmötet 
Valmötet hölls 2 1.10.1992 i Helsingfors. Vid 
mötet återvaldes tili ordförande vicehärads
hövding Aimo Viitala, samt medlemmarna 
Pertti Kukkonen och Peter Holmberg. Styrelsen 
för år 1993 är: ordf. Aimo Viitala (1993), skulp
tör Raimo Heino (1992 -1994 ), bitr. professor 
Peter Holmberg (1993-1995), konstnär Mau

no Honkanen (1991-1993), skulptör Pertti Kuk
konen (1993-1995), skulptör Aila Salo (1992 -
1994 ) samt lektor likka Voionmaa (1991-1995). 

100 000 mk i stipendier Gillet delade ut sti
pendier tili förtjänta skulptörer: 10 000 Mk fick 
skulptriserna Arja Juurikkala, Seija Rustholkar
hu, Kaarina Tarkka, Leena Turpeinen och P irk
ko Viitasalo. 5000 mk gick tili skulptörerna 
Voitto Kantokorpi, Laila-Kaarina Karttunen, Erik 
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Mäkinen, Pertti Mäkinen, Maarit Nissilä, Reijo 
Paavilainen, Toivo Pelkonen, Jarkko Roth, Mar
jo Suikkanen och Hannu Veijalainen. Resesti
pendier a 4000 mk tillföll Mauno Honkanen, 
Leena Passi och likka Voionmaa. 

Postninga vårsmedaljerna Årsmedaljen (Rai
mo Heinos Riddarens grav) har postats tili de 
medlemmar, som har betalt medlemsavgiften. 
Om någon, som har betalt, inte har fått me
daljen, tag genast kontakt med sekreteraren 
(tfn 3 58-0 -428586 eller -4771 163), då några 
namnlösa betalningar har influtit. 

Övrigt T he British Museum har köpt Pertti 
Kukkonens Elena och Nicolae (årsmedalj år 
1991). 

Konsumentmässan Ole ja elä 1992. Vid den 
välbesökta konsumentmässan 25.1 1 .-29.1 1 .1992 
hade Gillet i samarbete med KO P -banken ställt 
ut P residentserlen och medaljer i anknytning 
tili F inlands självständighet. 

GIL LE T S  VERKSAMHE T S P LAN F ÖR ÅR 1993 
(s. 7) 
De centrala teman för verksamheten år 1993 
är att sprida kunskap om medaljer hemma och 
att fortgående skapa och befrämja nya kon
takter utomlands. Man erbjuder hjälp med fö
reläsningar för skolor och institut, utställningar 
tili museer och gallerier mm. Årsmedaljtävlin
gen för en gjuten medalj ordnas. På hösten 
samlas medaljerna för FIDEM-utställningen i 
Budapest. Utgivning av denna tidning samt 
konstböcker fortsätter etc. 

OM P ERSONMEDALJER (s. 8) 
Raimo Heino 
1 denna sammanfattning av det föredrag, som 
Raimo Heino höll på Gillet valmöte, beskriver 
han bl. a. vilka yrkesgrupper, som mest låtit 
prägla medaljer av sina kolleger. 1 F inland t.ex. 
finns ca 140 läkarmedaljer, över 50 juristme
daljer, samt ett stort antal medaljer av veten
skapsmän, ss. t.ex. Nobelpristagaren A.I. Vir
tanen. F örfattare och skulptörer finns också of
ta avbildade. Andra yrkesgrupper är mindre 
representerade, t.ex. den enda barberarmedal
jen är av socialdemokraten K.A. F agerholm och 
knappast på grund av barberarmeriter. Ur mo
dellerarens synpunkt finns flera knepiga prob
lem: från vilken sida skall modellen avbildas, 



glasögon, mustascher och andra attribut. Att 
modellera efter fotografier är speciellt svårt, 
men för samma pris måste konstnären också 
genomlidas eventuella problem med modellens 
hustru, t illfället då medaljen överlåts mm. 

INTERNAT IONELL MEDALJTÄV LING (s. 9) 
Svenska Kungliga Vetenskapsakademien till
sammans med den engelska Royal Academy 
och amerikanska National Academy ordnar en 
kongress över temat befolkning, naturreserver 
och utveckling och i samband med den utges 
en medalj. En medaljtävling anordas. Närmare 
uppgifter ges senare. 

F IDEM XXIII UR EN DELTAGARES SYNVINKEL 
(s. 10) 
Arvo Aho 
1 artikeln ger författaren en resume av den se
naste F IDEM-kongressen i London. Kongres
sens arrangemang får ett gott betyg. Utställ
ningen var av högre nivå än tidigare, även om 
sättet att hänga medaljerna kan diskuteras. 
Utställningens läge (The British Museum) var 
utmärkt och den var välbesökt. Postkongress
turen gick i kulturlandskap kring Salisbury och 
var i stort sätt lyckad. 

P RIS UTDELADE VID F IDEM-KONGRESSEN 
(s. 14 ) 
1 Grand P rize: Maria Lugossy, Ungern, för P ur
gatory (Skärselden) 1 - 1 1 1. 
2 Den bästa konstnären under 30 år: 
1) Alexei Parfyohnov, Ryssland, Huset och dess 
underliga öde, 
2 )  Robin Ashby, England 
3) Den bästa portugisiska eller brittiska konst
nären: John Lobban, England och Helder Ba
tista, Portugal 
4) Personmedalj: Avril Vaughan, England: Ja
cob Epstein. 
5) Direkt graverad: Jean- Paul Muslin, F rankri
ke, Maskerad 
6) Bästa text och bild: Jos Reniers, Holland 
7) Bästa med motivet Himmel och helvete: 
Laimdota Grike, Lettland: Odödlighet 1 - 1 1 1  

KARL GOET Z SKET CH BOK F ÖR MEDALJER 
(s. 15) 
Cory Gillilland 

Artikeln är en sammanfattning av Cory Gillil
lands föredrag på F IDEM-kongressen. Hon 
beskriver och analyserar Karl Goetz (18-
75-1950) sketchbok, som först nu har blivit till
gänglig för forskare. Sketchboken belyser hur 

Goetz arbetade, i vilken ordning medaljerna ha
de modellerats etc. 

UNGA TJECKISKA MEDALJKONSTNÄRER 
(s. 16) 
Jiri Harcuba 
Artikeln är en sammanfattning av Harcubas fö
redrag och videofilm på kongressen, i vilka han 
visar de unga konststuderandens iver att ska
pa nytt i den nya fria atmosfären, som råder 
i Tjeckoslovakien. Speciellt berättar han om 
den unga Jitka Jelinkova, som redan gjort ca 
600 medaljer, mest porträtt. Hon använder oli
ka materia! och även färger i sina medaljer. 

MY WORK (::;. 17) 
Raimo Heino 
De diabilder som Heino förevisade behandla
de hans tankar om några medaljer. F ör honom 
är medaljkonsten en del av skulpturen. När 
konstnären formger en medalj, bekantar han 
sig dessutom med många intressanta männis
kor och ämnen. Hans modeller har varit äldre 
män. 

Heino granskade medaljen också ur ges
taltpsykologins synvinkel: en medalj är balan
seradet av de detaljer som behärskar helheten 
med de detaljer som bygger upp helheten, på 
en till formen runs yta. 1 en medalj är metallen 
formad så, att den ser ut som t.ex. en männis
ka. Medaljens kraft kommer inifrån. 

MARKNADSF Ö RI NG AV MEDALJER (s. 18) 
Beverley P hilip Mazze 
Artikelförfattaren höll ett föredrag på F IDEM
kongressen om marknadsföring av medaljer. 
Man bör finna nya användningsformer, t.ex. 
som smycken. Hon anser att medaljerna bör 
hellre marknadsföras som skulpturer och 
konstverk medallic sculpture, man bör befräm
ja kontakter med gallerier och museer, konst
närerna bör berätta om sina arbeten. Mera 
publicitet bör fås i tidningar och eventuellt an
nonsera i T V. 

OM F.P. TOLSTOJS MEDALJKONST (s. 18) 
Tuukka Talvio 

F. P. Tolstoi (1783-1873) var den mest kända 
medaljkonstnären i Ryssland i början på 
1800-talet. Efter att ha gjort noggranna teck
ningar modellerade han bl.a. 20 medaljer om 
krigen mot Napoleon. Han gjorde också me
daljer över de Persiska och Turkiska krigen. 
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ZOFIA DEMKOVSKA (1919-1991 ) (s. 19) 
Ewa Olszevska-Borys 
Artikeln är en förkortning av ett föredrag på 
F IDEM-kongressen, där författaren beskriver 
en intressant konstnärs liv och arbete. Dem
kovska var kanske den mest framstående me
daljkonstnären i Polen. Hon var mest intresse
rad av porträtt, landskap och djur. Hon experi
menterade hela tiden och hennes studio i 
Warschau var en plantskola för nya lovande 
studerande. 

F IDEM 1994 1 BUDA P EST (s. 21 ) 
1 april 1994 hålis den 24 F IDEM-kongressen i 
Budapest, i dess Nationalgalieri i Buda-palat
set, som är vackert beläget ovan Donau. Te
mat för kongressen är sambandet melian ma
teria!, stil och teknik inom medaljkonsten. Un
der kongressen ordnas under en dag föreläs
ningar och workshops, olika sociala evenemag 
och medaljutstäliningen med 1800 medaljsi
dor. En postkongresstur följer på kongressen. 

RESEDAGBOK (s. 22)  
likka Voionmaa 
Sekreteraren reste ett par veckor i Melianeu
ropa för att bekanta sig med medaljkonsten 
där. 1 Wien fann han att det fanns mycket me
ra medaljkonstnärer och -konst än man kunde 
tro på grund av internationelia utstäliningar. 1 

Slovakien besökte han bl.a. Kremnica mynt
verk och medaljmuseum. 1 Budapest träffade 
han de personer som ansvarar för FIDEM 
1994 , samt besökte ett antal konstnärer i de
ras ateljeer. 

CLAS T HUNBERG-MEDALJEN (s. 24 ) 
En medalj över den berömda skridskoåkaren 
Clas T hunberg har modelierats av Reijo Paavi
lainen och säljs av F inlands Skridskoförbund. 

FIDEM-STAT ISTIK (s. 24 ) 
1 augusti 1992 hade FIDEM 589 medlemmar, 
varav 13 föreningar, 27 medaljföredrag, 104 
samlare, 35 myntkabinett, museer och bib
liotek samt 4 10 konstnärer. De största ugifts
posterna är understöd tili tidningen T he Me
dal (99744 F F ) , Medailies (48276 F F )  samt in
köp av aktier (84 338 F F ). 

MODELLERAREN AV DEN DANSANDE LERAN 
(s. 25) 
Raimo och Eila Jaatinen 
Den holiändsk-ungerska skulptrisen Elisabeth 
Varga har intervjuats av Raimo Jaatinen. Hon 
började av en slump arbeta med medaljer, men 
finner dem mycket inspirerande, specielit för 
känselsinnet: yt-ornas variation, slätt och 
grovt, hög och låg relief. Hon är intresserad av
folklore, färger och musik. Som bäst gör hon 
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dansmedaljer i ett hus med dans- och teater
studio vid Amsterdams kanaler, en inspireran
de miljö. 

KULTAT EOLLISUUS: 40 ÅR AV INHEMSK 
MEDALJ P RÄGLING (s. 27) 
likka Voionmaa 
Kultateoliisuus i Åbo grundades år 1899. F rån 
1940-talet tili 1992 ägdes firman av släkten 
Viljanen. Den har haft en stor betydelse för 
prägling av konstmedaljer i F inland från 1950-
talet framåt. På 1970 -talet nåddes den höga 
nivån i prägling, som möjliggjorde det för 
konstnärerna att experimenter med. t.ex. hög 
relief, patinering mm. De flesta kända finska 
konstnärerna, ss. Kauko Räsänen, Raimo Hei
no, Terho Sakki och Aimo Tukiainen, har me
daljer präglade på Kultateoliisuus. 

AIMO T UKIAINENS MEDALJER I HV IT T RÄSK 
(s. 29) 
Under sommaren ordnade Giliet en utstälining 
av Aimo Tukiainens medaljer i Hvitträsk. En 
komprimerad katalog finns här publicerad. 

SARKIA-MEDALJER (s. 29) 
Pekka Nygård 
Poeten Kaarlo Sarkia skulie ha fylit 90 år i maj. 
En medalj, kaliad Sarkia-stigen av Ari Virtanen 
har getts ut. T idigare (1948) har utgetts en 
präglad medalj över Sarkia, som modelierats 
av Essi Renvall. 

NYA MEDALJER (s. 30 ) 
AIMO T UKIAINEN: HINNI OCH URHO 
Mauri Sompa 
Aimo Tukiainen har modelierat en gjuten me
dalj (1 25 mm) över barnen Hiini och Urho. Bar
nen stod modell på sommaren i P urnu, men var 
svåra att få hålias stilia i det vackra sommar
landskapet. Tukiainen skisserade dem när de 
lekte på stranden. 
LEO HI RVONEN MEDALJEN Hannu Veijalainen 
har gjort en medalj av den första profesorn i 
fysiologi vid Uleåborgs universitet, Leo Hirvo
nen. Medaljen kan köpas för 200 mk + etui 
å 20 mk. 

EN 100-ÅRSMEDALJ Helsingfors Grafiska 
Maskinmästarklubb (boktryckare) fyllde 100 år 
1990 och Iät då prägla en medalj, som skisse
rats av Asser Jaaro, emblemet av Olof Eriks
son. Medaljen kan bestälias för 300 mk. 

1 25-ÅRSJUBILEUMSMEDALJEN F ÖR 
P RESIDENT C.G. MANNERHEIM (s. 32)  
Kari Heiskanen 
Mannerheim-samlarna, ett säliskap på ett tio
tal personer, har låtit prägla en medalj tili min
net av att 1 25 år gått sedan Republikens P re
sident, marskalk C. G. Mannerheim föddes. 



RAIMO HEINOS MEDALJER 1 

N E LIMARKKAMUSEET (s. 30) 
14.11.1992-3.1.1993 f inns Raimo Heinos medal
jer och små skulpturer utställda i Nelimarkka
museet i Alajärvi. 

GJUTNA MEDALJER (s.  33)  

Gjutna medaljer utbjuds t i l i  salu. Konstnärer
nas adresser, medaljernas pris mm. finns upp
räknade på sid .. 

HORATIUS PÅ F I NSKA MEDALJ E R  (s. 38) 
Tuukka Talvio 
Ar 1993 har 2000 år förflutit sedan Horatius 
dog den 27. november år 8 f.Kr. Hans minne 
hedras med ett Horatius-år som inleds i no
vember 1992. 

1 artikeln betraktas Horatius-citat som före
komme, på finska rnedalje, i synnerhet i bör 
jan av 1800-talet, då utkast t i l i  medaljerna 
(som då präglades i St.Petersburg) utarbeta
des av professorn i vältalighet vid Åbo Akade
mi, Johan F redrik Wallenius (1765-1836). Hans 
kunskaper om medaljkonst var delvis basera
de på G.G. Adlerbeths Anmärkningar. 

LÄKAREMEDALJER (s. 40) 
Medaljer präglade av F inska Läkaresällskapet 
1.Robert Tigerstedt, professor i fysiologi; me
daljen är modellerad av V ille Vallgren 191 3  (en 
i s ilver 1985 åt Ragnar Granit). 
2. Johan Wilhelm Runeberg, professor i medi
cin, statsråd; medaljen modellerad av Gunnar 
F inne 1927. 
3. F rans Ali Krogius, professor i ki rurgi; medal
jen modellerad av F el ix Nylund 1929. Tili salu 
a 200 mk. 
4. F redrik Salzman, professor i med icin; me
daljen modellerad av Gerda Qvist 1951. 5. F a
bian Langeskiöld, professor i kirurgi; medaljen 
modellerad av Essi Renvall 1957. Två medal
jer tili salu a 300 mk. 
6. Bertel Magnus von Bonsdorff, professor i 
medicin; medaljen modellerad av Kauko Räsä
nen 1974. 
7. F inska Läkaresällskapet 140 år; medaljen 
modellerad av Kauko Räsänen 1975. Brons 
medaljer med polerad insida tili salu 250 mk. 

8. Runebergs priset av Kauko Räsänen, 1975. 

Yleisnäkymä Zofia Demkovskan mitalinäyttelystä Lontoossa syksyllä 1992 
(foto: Anna Bohdziewicz)  
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