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Arvo Aho

MITALITAITEEN ETIIKKA PUOLELTA
JOS TOISELTAKIN

Killan vuosikokouksessa Raimo Heino esitel
möi mitalien teon etiikasta, toisin sanoen, niis
tä kirjoittamattomista ja ehkä kirjoitetuistakin
säännöistä, joita kuvanveistäjän on syytä nou
dattaa jos mielii aikaansaada hyvän mitalin.
Hänen mukaansa tällaisia mitalin omasta luon
teesta johtuvia tekijöitä, rajoituksia jos kohta
haasteitakin on mm. mitalin pyöreä muoto, sel
keä vaaka- ja pystysuora suuntautuneisuus,
tP.kstin sijoittelu ja sen aiheenmukainen tyyli,
legendan toivottavuus.
Saatoin mielessäni yhtyä Raimo Heinon nä
kemyksiin, varsinkin kun havaitsin etteivät ne
hänen lauselmansa mitenkään kumonneet mi
nun aikanaan laatimaani "mitalin lopullista rat
kaisua". Erityisen kiinnostavaksi koin tuon oi
kean suuntautuneisuuden, sillä se oli tuttu
oman entisen ammattityöni, kirkonrakennutta
misen kentältä. Hyvässä kirkossa täytyy olla
selkeä suuntaus kohti alttaria. Se aikaansaa
daan joko materiaalisesti rakenteilla sekä
käytävä- ja penkkijärjestelyillä tai sitten toimin
nallisesti kuten esimerkiksi muuten epäkirkko
maisessa Temppeliaukion kirkossa liturgin ja
saarnaajan juhlallisella tulolla kirkon läpi perältä
eteen kuoriin.
Mitalin tekemisessä on siis omat eettiset pe
riaatteensa. Mutta niin on myös hyvät tapan
sa mitalien käsittelyssä sekä niiden esillä pi
tämisessä ja kuvallisessa esittämisessä. Olen
saanut kuulla parista surullisen kuuluisasta ta
pauksesta, joissa näitä tapoja oli surullisin seu
rauksin rikottu. Helsingin FIDEM-kokouksen
yhteydessä oli Heurekassa esillä teollisuusai
heisten mitalien näyttely, johon aineisto oli ke
rätty osittain lainaamalla yksityisiltä henkilöil
tä. Näyttelyn ennättivät purkaa asiantuntemat
tomat ihmiset, jotka käsittelivät mitaleita kuin
postilaitos paketteja. Seurauksena oli luonnol
lisesti lähtemättömiä kolhuja ja naarmuja mi-

taleissa. Käsittelemätöntä ajattelemattomuut
ta! Mutta niin kai se on aina: Housut ei lainas
sa parane, joko ne revitään tai niihin .. , jääköön
kirjoittamatta alatyylinen sana, eihän Mitali
lehti mikään televisioruutu ole.
Mutta vielä omituisempaa oli se, että Lon
toon FIDEMistä palautettuihin mitaleihin oli
kiinnitetty tarroja ja teippejä. Nämähän usein
jättävät useinkin korjaamattomat jälkensä mi
talin patinaan. Presidenttimme taannoista raa
matunlainausta mukaillen voi vain todeta: Jos
näin tapahtuu tuoreessa (Lontoo) puussa, niin
eipä ole ihmetteleminen jos kuivassakin (Heu
reka) käy samalla tavalla.
Mitalin olemukseen kuuluu myös, että sen
eri puolia ei voi eikä pidäkään nähdä yhtäaikai
sesti. Mitalin kääntäminen näet merkitsee kat
sojalle aika- ja ajatussiirtymää ja antaa näin mi
talille mahdollisuuden syntyä moniulotteisena.
T ätä tärkeää mitalin ominaisuutta ei tule tuhota
pitämällä mitalin molempia puolia yhtäaikaa
näkyvillä. Yksityisillä mitalin kerääjillä tosin
vain harvoin onkaan mitaleita kaksin kappalein,
joten heillä ei ole suurta vaaraa syyllistyä vää
rinkäytöksiin. Mutta näyttelyissä, joissa taas
molemmat puolet välttämättä olisi esitettävä,
näiden tulisi olla sen verran kaukana toisistaan,
että silmille mahdollistettaisiin reilu siirtymä.
Sama pätee diaesityksiin: eri puolet näytet
täköön peräkkäin ei rinnakkain.
Mitali on kooltaan varsin pieni ja monesti
vaatimattomaltakin näyttävä taideteos, jonka
kanssa ainakin joidenkin mielestä sopii elämöi
dä miten vain. Näinhän ei asian laita ole, ku
ten Raimo Heino ja Arvo Aho ovat edellä to
distaneet, Ja jottei kahta ilman kolmatta, niin
voin hyvin kuvitella että Aila Salo saattaisi
omalla raumangiälellään yhtyä meihin päin: Sil
laill oikke! Säännö siin ova, eik stää kaikk taul
pääp pyst tekemänkkä!

likka Voionmaa

MITALITAITEEN KILL AN VUOSIMITALIKIL PAILU
Pienoistaiteen vuotuinen
suurkatselmus!
Mitalitaiteen Killan vuosimitalikilpailu on säilyt
tänyt asemansa mitalitaiteen ainoana säännöl
lisesti toistuvana kilpailuna. 29 käydyn kilpai
lun jälkeen voidaan todeta, että puhumme
instituutiosta, joka hakee maailmasta vertais
taan! Tämä osoittaa, että kilpailu ja kilpailemi
nen koetaan suomalaiskansallisena osallistu
misen muotona kuvataiteen alueella. T ästäkin
syystä kilpailumme on vain kerran pidetty kut
sukilpailuna (vuonna 1987). Kilpailusta on pe
rinteisesti puuttunut myös toinen rajoitin, tee
ma. Kilpailumme ovat olleet säännöllisesti ai
heeltaan vapaita. Vain pari kertaa vaihtoehdok
si on annettu teema.
Vuosimitalikilpailun säännöt ovat vuosien
mittaan muuttuneet vain vähän. Tärkeimmät
muutokset ovat koskeneet palkintosummia ja
materiaalia. Palkintojen nykytaso on kansalli
sesti ja kansainvälisesti ottaen hyvä ja taiteili
ja voi jättää ehdotuksensa haluamassaan ma
teriaalissa. Materiaalivaihtoehdot ovat teorias
sa rajattomat, käytännössä vain harva lähtee
kokeilemaan osittain siitä syystä, että

haluaa laskea varman päälle, osittain siksi, et
tä mitalia valmistetaan 240-250 kappaletta.
Vuosimitalikilpailun
palkintolautakunnan
muodostaa Killan hallitus, johon kuuluu lisäk
si kaksi Suomen Kuvanveistäjäliiton nimeämää
tuomaria. Mikäli nämä tuomarit ovat päätök
sissään yksimielisiä, niin kuin ovat yleensä
olleet, heillä on ratkaisuvalta: heidän päätök
sestään tällöin riipuu kuka on kilpailun voitta
ja. Mikäli Kuvanveistäjäliiton nimeämät juryn
jäsenet olisivat erimielisiä, palkintolautakunta
joutuisi äänestämään. Killan hallitus taas päät
tää yksinkertaisella enemmistöllä sen, mikä
palkituista toteutetaan Killan vuosimitalina.
Kun vuosi sitten selvittelin vuosimitalikilpai
lun satoa, saatoin todeta, että kilpailuun osal
listui ennätysmäärä ehdotuksia. T ämän vuo
den kilpailussa ylitettiin kaikki ennakko-odo
tukset kun voitiin todeta, että määräaikaan
mennessä ehdotuksia oli jätetty kokonaista
137! Joukkoon mahtuu alan ammattilaisten
töitä ja ensimmäisiä mitaleitaan tekevienkin
töitä. Tunnettu tosiasia on, että vuosimitalikil
pailussamme moni nuori on saavuttanut en
simmäisen tärkeän voittonsa.

Vuosimitalikilpailun voittajat, vasemmalta: Erik Mäkinen, Pertti Kukkonen, Mauno Kivioja, Tero
Lounas, Raimo Heino.
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Ehdotusten ohella myös ehdotusten nimet
ovat kiinnostavia, sillä juuri nimet muodostivat
tälläkin kertaa monipuolisen, ajankohtaisen ja
ehdotuksia usein mainiosti kuvaavien nimien
kirjon, jolle on ominaista se, että nimet harvoin
toistuvat. Mielestäni ajankohtaisuuteen viitta
sivat esim. ehdotukset, joissa esiintyivät sa
nat Sarajevo, lama, pelihimo, Eurooppa, saa
melaisuus, Vuotos, merikotka, poliitikko, Ma
donna, Bosnia Herzegovina, Bryssel, naisnäkö
kulma, Horatius (2000. juhlavuosi) jne.
T ällä kertaa lähes kaikki ehdotukset oli kip
sistä. Ehdotusten koko vaihteli: kaikki ehdotuk
set olivat halkaisijaltaan alle 12 cm. mikä oli
kilpailuohjelmassa annettu enimmäismitta.
Vuoden 1993 vuosimitalikilpailun palkinto
lautakunta (Killan hallitus) nimesi kilpailun työ
valiokunnan, jonka muodostivat Kuvanveis
täjäliiton nimeämät juryn jäsenet kuvanveistä
jät Kari Huhtamo ja Kauko Räsänen sekä halli
tuksen jäsenet Mauno Honkanen ja likka Voi
onmaa (sihteeri). Työvaliokunta piti kolme ko
kousta ja alisti yksimielisen päätöksensä kilpai
lun palkintolautakunnan hyväksyttäväksi. Pää
töksen mukaisesti C-luokkaan siirrettiin 123
ehdotusta, B-luokkaan 8 ehdotusta ja A-luok
kaan kuusi ehdotusta. A-luokan ehdotuksista
viisi ylsi palkinnoille, jotka jaettiin seuraavasti:
1 palkinnon 20.000 markkaa sai ehdotukses
taan Poliitikon painajainen Pertti Kukkonen,
11 palkinnon 15.000 markkaa sai ehdotukses
taan EY Mauno Kivioja Nokialta,
111 palkinnon 12.000 markkaa sai ehdotukses
taan Orfeuksen ikävä Erik Mäkinen Turusta.
Palkintolautakunta päätti lisäksi lunastaa kak
si ehdotusta:
l lunastuksen 7.000 markkaa sai ehdotukses
taan Kiipeilijän mitali Raimo Heino,
11 lunastuksen niin ikään 7.000 markkaa sai eh
dotuksestaan Ensimmäinen, toinen ja kolmas
kerta Tero Lounas Nokialta.
Kilpailun tulos julkistettiin ja palkinnot jaet
tiin 16.3.1993 Taidehallin kerholla pidetyssä ti
laisuudessa, johon oli kutsuttu myös lehdistön
ja radion edustajat. ST T välitti kilpailun tulok
sen maanlaajuisesti asiakaslehdilleen. Eräille
paikallislehdille kilpailun tulos välitettiin tele
faxilla. Kilpailun ehdotukset olivat esillä 14.4.15.4.1993 Taideteollisessa Korkeakoulussa
Helsingissä.
Killan hallitus päätti yksimielisesti, että Kil
lan vuoden 1993 vuosimitalina toteutetaan
Pertti Kukkosen voittanut ehdotus Poliitikon

painaJainen. Mitalin valamiseksi järjestetyn
tarjouskilpailun pohjalta päätettiin, että mita
lin valaa pronssiin kilpailun voittaja Pertti Kuk
konen. Valusopimuksessa mainitaan erikseen,
että valujen tulee olla valmiit syyskuun lop
puun mennessä. Mitalien lähettäminen jäsen
maksunsa maksaneille alkaa lokakuun alussa.
A- ja B-luokan ehdotuksista annettiin seuraa
vat lausunnot:
A-luokka:
ehdotus numero 20. Orfeuksen ikävä. Vauh
dikas ja rohkea ehdotus, jonka viimeistely on
keskeneräinen.
30. EY. Vankkarakenteinen ja huolella viimeis
telty ehdotus. Kokonaisuus yhtenäinen.
35. Ajan kulku. Sommittelultaan selkeä ja hen
geltään miellyttävästi lapsenomainen ehdotus.
36. Poliitikon painajainen. Henkilösivu on voi
makkaan monumentaalinen, marionettisivun
käsittely on puiseva.
54. Kiipeilijän mitali. Ehdotus on ammattitai
dolla tehty ja sen kokonaisuus on hallittu. Plas
tiikka on maneerista.
98. Ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta. Ai
heen käsittely vauhdikas. Tekotapa maneristi
nen.
B-luokka:
6. Kuningasmieliset. Viimeistelty ehdotus, jon
ka henkilöryhmä on sommittelultaan tasapai
noinen. Ratsukkopuoli on jäänyt koristeel
liseksi.
19. Niin syvää unta. Ehdotus on tehty ammat
titaidolla, sen kokonaisuus hajoaa.
21. TT-93. Ehdotus on mielenkiintoinen kokei
lu; sen sommittelu ei kuitenkaan vakuuta.
23. Erilaisuus - saamelaiskulttuurin rikkaus.
Aiheeltaan kiintoisa ehdotus. Ehjä kokonai
suus. Kerronta jää köyhäksi.
25. Liehittely. Sommittelultaan tehokas ja sel
keä ehdotus. Käsittely on maneerimainen.
63. Bosnia-Herzegovina. Maalauksellinen eh
dotus, jonka pensselivedot ovat vauhdikkaita.
Kokonaisuus on selkiintymätön.
71. Ranskalaiset korot. Kasvopuoli on muovai
lultaan ja sommittelultaan onnistunut. Korko
puoli on kömpelö.

3

73. Jalat maassa -pää taivaassa. Hyvä idea,
kokonaisuus selkiintymätön.
Kilpailun taso:
Kilpailun työvaliokunta esittää käsityksenään,

että kilpailun taso oli runsaasta osanotosta
huolimatta keskinkertainen. Työvaliokunta toi
voo rohkeampaa tehtävään paneutumista.

Poliitikon painajainen (36)

/

•
EY (30)
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Kuvat: P.Kukkonen (2)
M.Honkanen

Orfeuksen ikävä (20)

\

Kiipeilijän mitali (54)

I

Ensimmäinen, toinen ja kolmas (98)

35

6

19

21

23

25

63

71

73

Olli Paunu

VAL AMINEN ON N OITUUTTA

-Mitalini halkaisija on 120 millimetriä, mutta
suurin työni on 500 000 millin pituinen. Siihen
mahtuisi päällekkäin kymmeniä ja vierekkäin
tuhansia mitaleita, kertoo Killan vuosipalkin
non voittanut Pertti Kukkonen. Hän on poik
keuksellisen monipuolinen kuvataitelija. Lisäksi
hän on yksi aniharvoista veistäjistä, joka itse
myös valaa teoksensa, myös mitalinsa.
Luovuuden olemus on mysteeri. Yksinker
taista ei ole valaminenkaan. Kukkosen mielestä
se on noituutta.
Peruskaava on helppo: 85 prosenttia kupa
ria, kymmenen tinaa. Loppuosa pronssista on
kin jo vaikeampar1, jr1 siihen sisältyy sattumaa,
tietoista kokeilua, paljon erehdyksiä - ja var
sinkin suuria salaisuuksia. Kukkonen kertoo
anekdoottia Aimo Tukiaisesta. T ämä oli han
kalan proseduurin jälkeen päässyt vierailemaan
italialaisessa taidevalimossa. Paljon hänelle ei
kerrottu, eikä häntä kaikkein pyhimpään edes
päästetty. Teollisuusvakoilija Tukiainen teki kui
tenkin ekskursionsa avojaloin, kaivoi sen jäl
keen varvasvälit ja kynnenaluset ja teetti sit
ten analyysin saamistaan hippusista. Ahaa!
Vielä Marskin patsaan toteuttamisen aikoi
na valamistaito oli aniharvojen hallussa. Eikä
se yleistä ole vieläkään.
Isompia taidevalimoita on Suomessa viisi,
kuusi, yhdenmiehen yrityksiä saman verran tai
vähän enemmän, korkeintaan tusina. Niiden
joukossa ovat myös pronssia käyttävät kuvan
veistäjät, jotka valavat työnsä itse. Kun Suo
men Mitalitaiteen Kilta kilpailutti uuden vuo
simitalinsa valantatyön, tuli tarjouksia neljä. Ei
että valimot hukkuisivat työtilauksiin, vaan kai
siksi, että työ on erittäin vaateliaita.
-Mitali on kai vaativinta taidevalua. Pienes
sä tilassa on paljon yksityiskohtia. Vähäinen
valuvirhe neitokaisen nenänpäässä muuttaa
kohteen noita-akaksi. Pintakäsittely ja patinoin
ti määrittävät pitkälti työn loppuilmettä - siis
taiteellista vaikutelmaa. Siksi "luomisen" ja
"toteuttamisen" rajoja ei saisi pitää korkeina,
Kukkonen sanoo.

Taiteilija veistelee muottiaan. Muotteja on eri
työvaiheissa useita.

Monivaiheinen prosessi
Mitalitaiteen ystävissä on varmaan paljon ih
misiä, jotka työn lopputuloksesta osaavat pää
tellä onko se hyvin tehty vai hiukan heikom
min. Useimmille työn eri vaiheet ovat kuiten
kin jossain määrin tuntemattomia. Siksi lyhyt
kertomus, maallikkomaisesti pelkistetty.
Taiteilija tekee ehdotuksensa ja luonnoksen
sa useimmiten kipsiin. Perusidea on kuitenkin
ensin luonnosteltu kynällä ja sitten sormella
saveen. Savesta pronssivaluun on tavattoman
pitkä matka. Sen aikana tehdään liki kymme
nen "käännöstä", joissa kuvaidea muuttuu
milloin positiivista negatiiviksi, milloin materi
aalista toiseksi. Lisäksi sitä suurennetaan tai
pienennetään.
Kouriintuntuva idea tehdään saveen tai plas
toliiniin, aikaansaannoksesta tehdään usean
valun kautta silikonikumiaihio, jolla taas vale
taan muotteja. Muotteja: Jokaisella valetulla
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mitalilla on ihkaoma, uniikki muottinsa. Se pol
tetaan kuivaksi yhden, kahden vuorokauden
ajan 700-800 asteisessa uunissa. Hehkuvas
ta harmaaksi jäähtyneihin muotteihin kaade
taan sulaksi kuumennettu pronssi. Sen jääh
dyttyä muotti rikotaan, aletaan muokata mita
lia. Valoksesta katkaistaan syöttökaula ja rön
syt. Jos metallin pintaan on tullut pikku kup
lia, ne nakutetaan irti. Mitalin reunat hiotaan.
Vasta sitten tulee monivaiheinen pintakäsittely.
Jo tähän mennessä on hukkamahdollisuuk
sia monta. Ehkäpä lämpö ei ole riittävän tasai
sesti levinnyt valannan joka kohtaan? Oliko
kaato liian hidas tai turhan joutuisa? Uunin eris
teissä on saattanut säilyä kosteutta, joka oitis
vaikuttaa valokseen haitallisesti.
Lopputulokseen vaikuttavia tekijöitä on kym
meniä, ja virhe, pahimmillaan yhdessäkin nis
tä, pilaa koko satsin. Mitaleita Pertti Kukkonen
pystyy valamaan 24 kappaletta uunillisella, ja
uuni kuumennetaan yleensä kerran viikossa.
Päivän onnistunut valu vie jälkikäsittelyssä
vielä monta päivää. Se on hapottamista, hie
rontaa, "myrkyttämistä", värittämistä - ja
taas hiontaa.

Uniikki, kuten kohteensa
Patinointi on signeeraamattomankin työn alle
kirjoitus tai oikeamminkin omituskirjoitus. Sii
n5 taiteilija kertoo, että tästä sanokaamme kah
densadan kappaleen sarjasta juuri tämä on Si-

Jos Kukkonen olisi valattanut muualla viime
syksyisen näyttelynsä veistokset, olisivat kus
tannukset olleet useita kymmeniä tuhansia.
Siinä yksi syy, miksi hän haluaa valaa itse.
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nulle osoitettu. Ei ole toista aivan samanlais
ta, ja ajan myötä tämä Sinunkin kappaleesi
muuttuu hiukan. Tarkkaile tätä äärimmäisen
vähäistä muutosta. Ehkäpä itsekin vaihdut hiu
kan. Mutta teos elää ja muuttuu kauemmin
kuin Sinä itse, ja se pysyy, se kertoo Sinusta
ja sinusta tärkeämmistä asioista vielä silloin
kun Sinusta kukaan ei enää tiedä mitään.
Arvoasi ei lasketa maineesi vaan olemukse
si mukaan. Parhaat taideteokset eivät unohdu
koskaan. Niinpä esimerkiksi kiista muotoku
vien ja merkkihenkilöihin liitettyjen veistosten
näköisyydestä on ainakin aika pinnallista ja his
torialllisessa mielessä joka tapauksessa hyvin
suhteellista.
T ämä pateettinen jakso on kirjoittajalta, ei
Kukkoselta. Taiteesta hänkin kyllä puhuu ker
naammin kuin valamisen sinänsä kiehtovasta
prosessista. Kummastakin hän haastaa innos
tuneena, mutta omasta osuudestaan niissä
pienin kirjaimin. Kukkonen on aika nöyrä poi
ka sekä taiteen että varsinaisten ammattitai
tojen ääressä.

Omatahtoinen taiteilija
Nöyryys ei merkitse niskattomuutta. Valamis
puolella hän uskoi yhteen ideaan, siihen että
"kotioloissakin" voi saada niin sanoaksemme
taloussähköllä tuotettua riittävän lämmön va
lua varten. Taiteilija ja valuri eivät tarvitse eril
lisiä työhuoneita. Kukkonen halusi tehdä "tai
detta kotona" alusta loppuun. Mittatikkuinsi
nöörit sanoivat, ettei hänen kehitelmistään mi
tään tule. Mutta tulihan niistä. Tästä innovaa
tiostaan hän itse ei pidä suurta ääntä. Taiteel
lisessa ateljeessaan Kukkonen on tehnyt jo
eräitä valuja ulkopuolisillekin. Valoipa hän mm.
viime vuoden vuosimitalit.
Veistostaiteessaan hän on noudattanut ajat
tomampaa, klassisempaa ja herkempää linjaa
(siis lyhyesti: kauniimpaa) kuin useimmat ikä
polvikollegoistaan. Ei tarvitse puhua dissiden
tistä. Siihen käsitteeseen liittyy leimallinen ha
lu olla sen ulkopuolella, mitä kunakin hetkenä
pidetään yleisesti hyväksyttävänä. Siten siinä
on mukana annos myös hyökkäävyyttä.
Dissidentti kuitenkin muistuttaa yhdessä
olennaisessa kohdassa niitä, joita hän vastus
taa - kuten aktiiviateisti on lähellä kelpo piis
paa. Pertti Kukkosella on toki selkeästi tunnis
tettava persoonallinen tyyli. Kaava, kaanoni,
häneltä sen sijaan puuttuu. Häntä ei voi tun
nistaa työn asettelusta, materiaalista, koosta.
Hän hyppii yli rajojen ja mittakaavankin, kuten
alussa näimme, millimetristä tuhatkertaiseen
metriin. Hän tekee näköismäisiä muotokuvia
eri materiaalieista - viimeksi puusta, - hän
suunnittelee ja tekee mitaleita. Parhaillaan on
työstettävänä reliefejä ja visuaalisia juonia

Ruoholahden uuteen kaupunginosaan Helsin
gissä. Ja Kuopion tiepiiri palkitsi hänet tiepen
gerryksiin ja -leikkauksiin liittyvistä ideoista. Ne
olisivat selvästi vaikuttavampia kuin normaa
lit, kolkohkot ratkaisut - ja yllättävää kyllä,
myös selvästi halvempia.

Näin vuoden mitalitaiteilija ja vuosimitalin
valaja liikkuu monella alalla. Hän tihkuu intoa
ja rakkautta kuhunkin projektiin, olipa se sit
ten suurta tai pientä, tulipa siitä kunniaa tai ei
- rahasta puhumattakaan.
Kuvat: Leena Louhivaara

Pertti Kukkonen

SUURI HAASTE
Mitali lienee taidevaluista vaativin. Se sisältää
usein paljon yksityiskohtia, ja sitä tutkitaan hy
vinkin tarkkaan, melkeinpä suurennuslasilla.
Siksi koen mitalivatun eräänlaisena haasteena.
Kun taiteilija valaa mitalin itse, hän voi vaikut
taa lopputulokseen joka vaiheessa. Monet tai
devalimot ja -valurit valavat kylläkin ensiluok
kaisia mitaleja, mutta tieto siitä, millaisen reu
nan, pintakäisttelyn, patinan jne. taiteilija ha
luaa, edellyttäisi jatkuvaa yhteydenpitoa. T äl
lainen yhteistyö on harvinaista, onnekastakin.
Hyvä esimerkki sellaisesta on Raimo Heinon
ja Toivo Jaatisen 'liitto'. Se, että vuosimitalikil
pailun voittaja valaa itse mitalinsa, tapahtuu
harvakseltaan. Muistan näin käyneen T.Jaati
sen ja Matti Peltokankaan kohdalla.

Mitalin valu on tietenkin myös taloudellinen
asia. Viime vuosina on pidetty normaalina suh
detta, että mitalin valuhinta on puolet sen
myyntihinnasta. Taiteilijalle jää siten kohtuut
toman pieni korvaus taiteellisesta työstä, var
sinkin kun mitaleita ei useinkaan myydä kovin
paljon. Valamalla itse käteen jäävä osuus tie
tenkin kasvaa.
Käytän mitaleissani usein voimakasta, sävy
kästä patinaa. Tuntuu vaikealta selittää toisel
le kuinka patina tehdään, kun se usein itselle
kin syntyy lukuisien harhapolkujen jälkeen.
Valan mitalini Käpylään rakentamassani atel
jeessa vaimokullan tai -paran avustuksella.
Siellä syntyvät myös vuoden 1993 vuosimita
lit.

AJANKOHTAISTA

PIRK KO VIITASALO
HVITTRÄSKI SSÄ
Hvitträskin pienen ja kodikkaan mitalinäytte
lytilan ensi kesän taiteilija on Pirkko Viitasalo,
jonka näyttely avataan yhdessä Hvitträskin
Suomen Kuvanveistäjäliiton kesän taiteilijan Ir
ma Laukkasen ulkonäyttelyn kanssa kesäkuun
3. päivänä. Näyttelyt ovat auki koko kesän. Vii
tasalon teosluetteloa voi tilata Killan toimistos
ta näyttelyn avajaisten jälkeen.

RAIMO HEINON MITALINÄYTTELY
SY YSKUUSSA
Raimo Heinon kuvanveistotaidetta on esillä en
si syyskuun viimeisellä viikolla Amerin Kulttuu
risäätiön gallerissa Helsingissä. Pienoisveistos
ten ohella näyttelyssä ovat esillä mm Heinon
valettujen mitalien parhaimmistoa.
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SUO M AL AI STA M ITALITAI DETTA
RI I K ASSA

Mitalitaiteen Kilta järjestää tulevana kesänä yh' teistyössä Latvian opetusministeriön ja kuva
taiteilijoiden kanssa mitalinäyttelyn Farmasian
museossa Riikassa. Näyttely on auki heinä
kuun puolivälistä eloku un puoliväliin.

M ITAL ITAIT EEN KILL AN
VUO SI KO KOU S 1 5.4.1 9 9 3
Mitalitaiteen Kilta r.y:n vuosikokous pidettiin
Suomalaisella Klubilla Dl Heikki Hongiston pu
heenjohdolla. Kokouksessa käsiteltiin Killan
vuoden 1992 tilit ja toimintakertomus, jotka
myös hyväksyttiin. Talouskatsauksen piti Kil
lan puheenjohtaja Aimo Viitala. Toimintakerto
mus julkaistaan ohessa. Kokouksessa jaettiin
ansiomitali, jonka sai pankinjohtaja Tuulikki Ha
kala, Killan entinen hallituksen jäsen ja varain
hoitaja vuosina 1987-1991.
Vuosikokousesitelmän piti professori Laila
Pullisen saatua esteen kuvanveistäjä Raimo
Heino, joka puhui mitalien teon etiikasta, kir
joitetuista ja kirjoittamattomista säännöistä.

SUO M EN M ITAL ITAIT EEN KILTA
G ILLET FÖR MEDALJ KONST I FINL AND r.y.

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1 9 9 2

Jäsen istö j a jäsenmaksut
Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y:n jäsenmäärä oli
vuoden 1992 päättyessä 301, joista kannat
tajajäseniä oli 15, jäseniä 227 ja taiteilijajäseniä
54. Kunniajäseniä oli neljä: Aarre Vuorjoki, Rai
mo Heino, Kauko Räsänen ja Aimo Tukiainen.
Killan k unniapuheenjohtaja on professori Jor
ma K. Miettinen. Vuoden aikana tuli uusia jä
seniä 4.
Killan jäsenmaksu oli 420 mk, taiteilijajäsen
maksu 42 mk ja kannatusjäsenmaksu 2.000
mk. Jäsenmaksuista saatiin kerätyksi vuoden
aikana suurin osa. Jäsenmaksuilla katettiin
vuosimitalikilpailua vastaava osa Killan me
noista.
Jäsenet saivat jäsenmaksuaan vastaan Rai
mo Heinon muovaileman ja Pertti Kukkosen va12

laman Ritarin hauta- mitalin, joka oli Killan 29.
vuosimitali, 27. valettu vuosimitali. Kannatus
jäsenemme saivat näitä mitaleita kaksi kappa
letta.
Killan hallitus, työvaliokunta, tilintarkastajat,
muut työntekijät ja toimisto
Killan hallitukseen kuuluivat vuonna 1992
seuraavat henkilöt:
varatuomari Aimo Viitala, puheenjohtaja
kuvanveistäjä Raimo Heino, varapuheenjohtaja
apulaisprofessori Peter Holmberg, varainhoitaja
lehtori likka Voionmaa, yleissihteeri
taiteilija Mauno Honkanen
kuvanveistäjä Pertti Kukkonen
kuvanveistäjä Aila Salo

Killan työvaliokunnan muodostivat Aimo Vii
tala, Raimo Heino, Peter Holmberg ja likka Voi
onmaa. Lisäksi Mauno Honkanen otti osaa työ
valiokunnan kokoukseen kerran.
Killan tilintarkastajina olivat pankinjohtaja
M atti Haavisto ja varatuomari Aimo Linkosal
m i varsinaisina ja pankinjohtajat Perttu Airik
kala ja Klaus Selinheimo varalla.
Killan hallitus kokoontui vuonna 1 992 kym
menen kertaa, työvaliokunta kahdesti. Hallituk
sen kokoukset pidettiin pääsääntöisesti Helsin
g issä, 1 5.8. Raumalla.
Tilapäistehtäviä hoitivat vuoden aikana yo
Karl af Hällström, yo Carina Wikström ja kou
lulainen Markus Voionmaa.
Killan toimisto oli vuonna 1 99 2 Rauhanka
tu 6 b 26:ssa, jossa yleissihteerin vastaanot
toaika oli sopimuksen mukaan.

Killan edustus j a Suomi 7 5-projekti
Puheenjohtaja Aimo Viitala, F I D E M -delegaat
ti ja FIDEMin hallituksen (toimeenpanevan ko
m itean) jäsen sekä varapuheenjohtaja Raimo
Heino, varadelegaatti, osallistuivat delegaat
tien kokouksiin Milanossa toukokuussa ja Lon
toossa syyskuussa. Viitala osallistui lisäksi FI
DEMin hallituksen kokouksiin, jotka pidettiin
delegaattien kokousta edeltävinä päivinä.
Killan aloitteesta vuonna 1 991 käynnistet
ty Itsenäisyyden juhlavuoden S U O M I 7 5-pro
jekti saatettiin päätökseen. Kiltaa edustivat eri
tilaisuuksissa puheenjohtaja Viitala, Mauno
Honkanen ja/tai likka Voionmaa. Professori Ter
ho Sakin muovailema juhlavuoden mitalin ho
peinen versio j a numero 1 luovutettiin Killan
suojelijalle, Tasavallan presidentille tohtori
Mauno Koivistolle 1 6.1. 1 992. Juhlamitalin
markkinoinnista vastasivat sotiemme veteraa
nien järjestöt Sotainvalidien veljesliitto, Suo
men Sotaveteraaniliitto, Rintamamiesveteraa
n ien liitto ja Rintamanaisten Liitto. M italipro
jektista on kerrottu lisää M itali-lehden nume
roissa 1/92 ja 2/92.

Killan kokou kset, a nsiomita l it ja
F I D EM 1 99 2 LONTOO
Killan vuosikokous pidettiin 23.4.1 992 Taide
hallin kerholla. Vuosikokouksen puheenjohta
jana oli toimitusjohtaja Veikko Löyttyniemi. Li
säksi tilaisuudessa jaettiin vuosimitalikilpailun
palkinnot ja kuultiin Mauno Honkasen esitys
lyödyistä m italeista. Killan ansiomitalit luovu
tettiin vuorineuvos K.K.Kankaanrannalle hänen
aktiivisesta toi m innastaan FIDEM XXII kong
ressin taloustoimikunnan puheenjohtajana ja
Killan hallituksen jäsenenä ja FL Tuukka Talvi
olle hänen ansioistaan maamme mitalitaiteen
edistäjänä ja tutkijana, Mitali-lehden pitkäaikai
sena avustajana ja FIDEM XXII kongressin työ-

myyränä. Vuosikokouksessa oli myös mitalien
myyntipöytä, jolta myytiin m italeita kohtalai
sesti.
Killan vaalikokous pidettiin 21.1 0.1993 Suo
malaisella Klubilla Helsingissä. Kokouksen pu
heenjohtajana oli Killan kunniapuheenjohtaja
professori J. K.Miettinen. Kokouksessa käsitel
tiin vuoden 1 993 toimintasuunnitelma ja talou
sarvio, kuultiin Aimo Viitalan talouskatsaus ja
tehtiin seuraavat henkilövalinnat:
Killan puheenjohtajaksi vuodeksi 1 993 va
ratuomari Aimo Viitala, erovuoroiset apulais
professori Peter Holmberg ja kuvanveistäjä
Pertti Kukkonen valittiin uudelleen kaudeksi
1 993- 1 9 9 5.
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi vuodelle 1 993
valittiin pankinjohtaja Klaus Selinheimo ja va
ratuomari Aimo Linkosalmi ja varalle pankin
johtajat Matti Haavisto ja Perttu Airikkala.
Vaalikokouksessa jaettiin lisäksi 1 00.000
markkaa stipendeinä seuraaville kuvanveistä
jille (vrt M itali 2/92): 10.000 markkaa saivat
Anja Juurikkala, Seija Rustholkarhu, Kaarina
Tarkka, Leena Turpeinen ja Pirkko Viitasalo.
5.000 markkaa saivat Voitto Kantokorpi, Lai
la-Kaarina Karttunen, Erik Mäkinen, Pertti Mä
kinen, Maarit N issilä, Reijo Paavilainen, Toivo
Pelkonen, Jarkko Roth, Marjo Suikkanen ja
Hannu Veijalainen.

F I D E M i n XXI I I

Lontoossa pidettyyn mitalikongressiin ja näyt
telyyn maastamme lähetettiin 24 mitalitaitei
lijan 44 työtä. Työt oli koon n ut työryhmä, jon
ka muodostivat FL Leena Passi ja kuvanveistä
jät Aila Salo ja Nina Terno. Raimo Heino piti
kongressiesitelmän aiheenaan My workja osal
l istui näyttelyn aikana pidettyjen mitalikilpai
lujen tuomariston työskentelyyn. Pyydetyn pu
heenvuoron mitalin markkinoinnista piti likka
Voionmaa. Lisäksi Tuukka Talvio piti Rahakam
mion tutkijan ominaisuudessa kongressiesitel
män aiheenaan F. P.Tolstoin m italitaide.
Kongressiin osallistui Suomesta noin 2 5
hengen ryhmä, joista kymmenen osallistui
kongressin jälkeiselle retkelle. FIDEM XXIII ta
pahtumaa on arvioitu Mitali-lehden numeros
sa 2/92, josta löytyy lisäksi lyhennelmät jois
takin kongressiesitelmistä. Mainittakoon, että
The British Museum, kongressin isäntämuseo,
osti kokoelm iinsa Suomen osastossa esillä ol
leen Pertti Kukkosen veistämän Elena ja N ico
lae-mitalin.

Mu ut mitalinäyttelyt
Vuoden 1 992 aikana Kilta järjesti mitalinäyt
telyitä SPR:n Veripalvelussa maaliskuussa Hel
singissä, Mäkelänrinteen lukiossa Helsingissä
toukokuussa ja Hvitträskissä, jossa oli esillä
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koko kesän ajan Aimo Tu kiaisen m ita l ituotan 
toa. O l e ja Elä- messuilla m arraskuussa Helsin
gissä olivat esillä Killan presidenttisarjan ohella
muitakin predenttiaiheisia mitaleja. Lisäksi Kil
lan m italeita oli lainassa Modernin mitalitaiteen
näyttelyssä vuoden 1 9 92 alussa Nelimarkka
m useossa Alajärvellä sekä samassa paikassa
Raimo Heinon tuotantoa esittelevässä näytte
lyssä marras-joulukuussa. Ylläolevien näytte
lyjen kävijämäärä on osin arvion varassa, mut
ta Veri palvelussa näyttelyn näki yli 2.000 hen
keä, Mäkelänrinteen lukiossa, joka on myös il
takoulu, presidenttimitalit tavoittivat päivittäin
1 . 500 oppilasta ja opettajaa, messuilla kävi tie
tojemme m ukaan yli 30.000 henkeä. Näytte
lyistä, on kerrottu tarkemmin Mitali-lehden nu
meroissa.

Vuosimitalikilpailu
Vuoden 1 9 9 2 vuosimitalikilpailu jää Killan his
toriaan kilpailuna, johon jätettiin ennätysmäärä
ehdotuksia, joista A-luokkaan ylsi peräti 22 eh
dotusta. Vuosimitalikilpailun voitti Raimo Hei
non työ Ritarin hauta, joka myös toteutettiin
vuosimitalina. Mitalin valoi Pertti Kukkonen. 11
palkinnon sai Pirkko Viitasalon ehdotus Giaco
mettin jalat ja kol mannen Raimo Heinon Sere
nadi. Leena Turpeisen Lampuri ja Erik Mäkisen
Portti sa ivat lunastuspalkinnon kumpikin. Li
säksi Killan hallitus myönsi A-luokkaan sijoit
tuneille Anna-Maija Urmille ja Pekka Rytköselle
stipendin ehdotuksista Ennustus(Urm) ja On
nenon kija ( Rytkönen). Kilpa ilusta on tarkempi
analyysi M itali-lehdessä. Kilpailun tulokset
vä l itettiin maamme tiedotusvä lineille STT:n
kautta. Kilpailutyöt olivat esillä Taidehallin klu
billa vuosikokouksen jä lkeen kahtena päivänä.

Mitali-Medaljen- lehti
Mita li-Medaljen-lehti ilmestyi vuonna 1992
kaksi kertaa : 40-sivuisena (1/92) ja 44-sivui
sena ( 2/92). Lehti postitettiin jäsenille ja tilaa
j ille toukokuussa ja joulukuussa. Lehden toimi
tusneu vostoon kuulu ivat vuoden aikana Ar
vo Aho, Raimo Heino, Leena Passi, Gunnel Sie
vers, Aimo Viitala ja vastaavana toim ittajana
l ikka Voion maa. Suuren osan lehden mv-valo
kuvista otti Mauno Honkanen. Vuoden aikana
lehteä avustivat Arvo Aho, Bruno Strautins
(Latvia), Raimo Heino, Pekka Nygård, Leena
Passi, Tuukka Talvio, Raimo ja Eila Jaatinen, ja
Flora Voionmaa (Chile). Kiitämme läm pimästi
kaikkia Mitali-lehden avustajia.
Lehti painettiin Porvoon Lehtisitomossa (ent.
Lomakepaino) ja lehteämme tuki ilmoituksin
VAREMA O y.
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Killan saamat apurahat ja
lahjoitukset

M ita litaiteen Kilta r.y. sai vuoden toimintaan
sa ja FIDEMin kong ressiku lujen peittäm iseksi
apurahat Opetusministeriöltä. Dl Arvo Aho luo
vutti Killalle 23.4. Killan vuosikokouksessa
Kirkkohallituksen puolesta kaksi Toivo Jaatisen
veistämää Raamattu 3 50-vuotta mitalia.
Killan vaalikokouksessa Jyväskylän Klubin
edustajat Mauri Sompa ja Heikki Vuorimies
luovuttivat Killalle kaksi Veikko Hirvimäen veis
tämää Klubin m ita lia.
K . K . Kankaanranta lahjoitti kokoelmiimme
Erkki Saarikurun veistä män K.K.Ka nkaanran
ta-mitalin, jonka on va lanut Toivo Jaatinen.
SVUL, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja
Suomen Ku nnallisliitto lahjoittivat Killalle Paa 
v o Pekkanen-m italin.

Killan myöntämät stipendit ja
matkastipendit
Kilta myönsi FT Olli Valkoselle 5.000 m arkan
stipendin Aimo Tukiaisen veistotaiteesta ker
tovan taidekirjan kirjoittam istyöhön. Kilta
myönsi Raimo Jaatiselle stipendin FIDEMin
kongressiin osal l istum iseksi. Mauno Honka
nen, Leena Passi ja l i kka Voionmaa saivat ku
kin 4.000 markan m atkasti pendin.
Raimo H e inolle myönnettiin 1 3. 9.1992
20.000 markan sti pendi näyttelyn pitämisek
si Helsing issä syksyllä 1 993.

Killan kokoelmat ja varasto
Killan kokoelmat on a inaistalletettu Tam pereen
taidemuseoon-Pirkanmaan aluetaidemuseoon.
Taidem useo on kartuttanut kokoelmaa tahol
laan tasaisesti ja Ki lta niin ikään. Killalla on mi
talien myyntivarasto, jossa on lähinnä presi
denttisarjan mitaleita (vain pronssisia), Suomi
7 5-vuotta m italeita (vain pronssisia) ja FIDEM
XXII-mitaleita (pronssisia ja hopeisia ) . Sekä
Anne Valkosen kirjoittamaa m italikirjaa Taidet
ta molemmat puolet että vanhoja näyttelyluet
teloita on varastossa.

M italin myynti ja
huutokauppatoiminta
Mitali-lehden palstoilla on esitelty kuvin myyn
n issä olevat mita lit eli m italien myyntitoimin
ta on jatkunut pienim uotoisena. Huutokauppa
toim inta on ollut keskeytyksissä.

Huomionosoitukset
Killan hallitus on nittel i 1 3. 9.1992 Raimo Hei
noa hänen täyttäessään 60 vuotta.

likka Voionmaa

KANSALLISMUSE ON RAH AKAMMION
PERUSNÄYTTELY NYT AVOINN A YLEISÖLLE

Vuosien tauon jälkeen Kansallismuseon Raha
kammion rahojen ja mitalien perusnäyttely on
jälleen avoinna yleisölle. Näyttelyn juhlalliset
avajaiset pidettiin huhtikuun 6. päivänä, joka
oli myös Herman Frithiof Antellin, tämän näyt
telyn kannalta keskeisen lahjoittajan, keräilijän
ja mesenaatin kuoleman satavuotipäivänä.
Rahakammion kätköissä on 150.000 rahaa,
5.000 seteliä, 10.000 mitalia ja 1.000 kunnia
merkkiä, joista luonnollisesti vain osa on nyt
näytteillä.
Mitaleita esitellään monipuolisesti ja näyttä
västi. Kävijä saa valittömän ensivaikutelman
huolella viimeistellystä näyttelykokonaisuudes
ta, jonka vitriinien kokonaisalasta mitalitaiteelle
on suotu yli puolet ja Suomen mitalitaiteen
esittelylle seitsemän vitriiniä. Rahakammion
näyttelytilaan varta vasten suunnitellut kook
kat ja silti sirot vitriinit ovat hyvin sopusoinnus
sa tilan perinteikkään tyylikkään arkkitehtuu
rin kanssa. Vitriineissä on yhdenmukaiset kak
sikieliset asiapitoiset tekstit, jotka kertovat mi
taleista, niiden historiasta, tekijöistä ja valmis
tuksesta nasevasti. Näyttelyluetteloa ei vielä
ole, mutta se on tulossa. T ällöin voitaneen an
taa yleisölle mitali-informaatiota, jonka sijoit
telu vitriineihin olisi ollut vaikeaa. Lehdistöesit
telystä selviää, että mitalitaiteen esittelyä py
ritään laajentamaan tietokonepohjaiseksi rekis
teriksi, millä voidaan taata mm. näyttelyjen
vaihtuvuus.
Mitalinäyttelyn lähtökohta on historiallinen.
Kävijä tulee tutuksi mitalitaiteen yleisen histo
rian kanssa 1400-l uvulta nykypäivään siten et
tä varhaisimmat eurooppalaiset (Italia, Alanko
maat) ovat esillä yhdessä vitriinissä, Ruotsin
mitalihistoria esittäytyy 1500-luvulta 1800luvulle, Venäjän mitalitaide on oma kokonai
suutensa, autonomian ajan mitalit omansa ja
1900-luvun eurooppalaisten mitalit omansa.
Maamme itsenäisyyden ajan mitalitaide
esittäytyy monen tunnetun mitalitaiteilijan vä
lityksellä. 1900-luvun jokainen vuosikymmen
on edustettuna. Monen vitriinin ääressä voisi

Näkymä Rahakammion näyttelystä .

hyvin luulla olevansa taidemuseossa: vapaat
valetut mitalit ovat hyvin esillä ja muukin tar
jonta on monipuolista. Edesmenneistä mitali
taiteilijoistamme etenkin Gerda Qvist (20 mi
talia) on mainiosti esillä, samoin Wäinö Aalto
nen (12) ja Essi Renvall (7), Gunnar Finne (6)
ja Felix Nylund (4). Nykytaiteilijoistamme Rai
mo Heino (11), Kauko Räsänen (15), Eila Hiltu
nen (11), Aimo Tukiainen (11), Toivo Jaatinen
(5), Terho Sakki (5) ja Heikki Häiväoja (4) ovat
nähdäkseni loput tästä luettelosta. Monelta
muulta taiteilijalta on esillä yksi edustava mi
tali.
Mitalitaiteen Killan puheenjohtaja Aimo Vii
tala luovutti Killan puolesta Rahakammion ko
koelmiin 6.4. Pertti Kukkosen veistämän humo
ristisen valetun mitalin Nokakkain, mikä mie
lestämme hyvin sopii edistämään yhteistä asi
aamme : maamme mitalitaidetta.
15

Tuukka Talvio

HORATIUKSEN JUHL AVUOSI

Painossa tapahtuneen erehdyksen takia jäi leh
temme viime numerossa olleesta Tuukka Tal
vion artikkelista suuri osa puuttumaan. Julkai
semme siksi koko artikkelin uudestaan (ja ajan
kohdan takia hieman muutettuna).
Vuonna 1991 juhlittiin Mozartin kuoleman
200-vuotismuistoa niin suurellisesti, että sitä
tuskin saattoi kukaan olla huomaamatta. Vuo
den 1992 nimihenkilöksi keksittiin Gioacchino
Rossini, mutta tällä kertaa menestys oli vai
sumpi - juhlatunnelma ei viime kesänä näyt
tänyt olevan kovin vahva edes Rossinin syn
tymäkaupungissa Pesarossa.
ViimP. vuorlP.n marraskuussa alkaneen uuden
kansainvälisen merkkivuoden yleisömenestys
vaikuttaa myös hieman epävarmalta. Yksi il
meinen syy on, että ihmiset usein tuntevat
epävarmuutta laskiessaan ajanlaskun takaisia
vuosimääriä. Juhlan kohteena on nyt Horatius,
Rooman suuri runoilija jonka kuolemasta 27.
marraskuuta 8 eKr. syksyllä 1993 tulee kulu
neeksi 2000 vuotta. Vergiliuksen kuoleman
(21.9.19 eKr.) 2000-vuotispäivää vietettiin syk
syllä 1982.
Horatiuksen on sanottu antaneen maailmalle
enemmän lentäviä lauseita kuin Rooman muut
runoilijat yhteensä. Hänen säkeensä ovat löy
täneet tiensä myös lukemattomiin mitaleihin,
sillä mitalitaiteella oli 1800-luvun alkupuolelle
asti läheinen suhde antiikin kirjallisuuteen. Mi
talien takasivujen sommittelu perustui nimit
täin renessanssista lähtien hyvin usein kirjalli
seen ideaan tai alluusioon, ja silloinkin kun ku
va oli ensisijainen, legenda muodosti sen kans
sa erottamattoman parin. Tyypillisen esimerk
kinä voimme mainita ruotsalaisen mitalin, jo
ka lyötiin vuoden 1774 painovapautusasetuk
sen muistoksi. Sen takasivulle on kuvattu hui
lua soittava paimen, ei siksi että se itsessään
olisi erityisen hyvä ilmaisuvapauden vertaus
kuva vaan siksi, että se liittyi aiheeseen sopi
vaksi katsottuun Vergilius-sitaattiin.
Suomalaisissa mitaleissa suosittiin Horatius
sitaatteja 1800-luvun alussa, jolloin Suomen
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mitalitaide varsinaisesti sai alkunsa. Seuraa
vassa mainitut sitaatit ovat kaikki oodeista, joi
ta Horatius julkaisi neljä kirjaa (Carmina I -IV).
Ensimmäinen esimerkkimme koskee Suo
mea kuitenkin vain välillisesti. Kun maanpetok
sesta tuomittu G. M. Armfelt 1800 armahdet
tiin, tapauksen johdosta lyötiin Prahassa muo
tokuvamitali, jonka takasivulla on kolme sep
pelettä ja lause I NTAMI NAT IS FU LGET HONO
RIBU S, " (Hyve) loistaa tahrattoman kunniak
kaasti" (Carmina l ll.ii.17-18). Y lpeä säe, myös
karjekäs, hyvin valittu; sitä lienee tosin käytetty
ennekin.
Maamme mitalitaide sai varsinaisesti alkun
sa Turun akatemian piirissä. Kun akatemia 1811
teetti mitalin uuden määrärahansa johdosta,
sen sai suunnitellakseen kaunopuheisuuden ja
runousopin professori Johan Fredrik Wallenius
(1765-1836). Hän valitsi takasivun aiheeksi
lyyraa soittavan Aura-nymfin ja sanat V ETAT
MORI (kieltää kuolemasta, Carmina IV.viii.28).
Lause on helppo kääntää mutta myös helppo
ymmärtää väärin. Runossa sanotaan: " Muu
sa kieltää maineen arvoista miestä kuolemas
ta" - toisin sanoen Aura-nymfi Turun muusien
edustajana julistaa keisarin kuolemattomaksi.
S. G. Elmgren kertoo kuitenkin muistiinpanois
saan (Suomen historian lähteitä 11, 1939,
s. 243), että kun kristinuskon Suomeen-tulon
700-vuotismitalia suunniteltiin, siihen oli eh
dotettu lausetta NEC LUCEM NEC L I NG UAM
EXT I NG U I V ETAT Keisari "ei salli (uskonnon)
valon eikä (suomen) kielen sammua". T ämä oli
selvä viittaus vuoden 1811 mitaliin, jonka le
genda oli ymmärretty niin, että keisari kielsi
(yliopistoa) kuolemasta.
Walleniuksella oli samaa mitalia varten toi
nenkin ehdotus, jonka kansleri, kreivi Sperans
ki hylkäsi: CERTAT T ERGEMINI S T OL LERE HO
NORIBUS. , " Kilvan kohottaa sinut kolminker
taiseen kunniaan" (Carmina l.i.8). " Tergemini
honores" tarkoitti roomalaisen virkauran kol
mea ylintä askelta. Venäjän keisaria ajatellen
tämä ei ollut onnistunut ilmaisu, eikä sitä ol
lut myöskään asiayhteys, josta säe oli irroitet-

tu. Säe voidaankin nähdä esimerkkinä aika
naan yleisestä tavasta käyttää mitaleissa si
taatteja, jotka olivat mielekkäitä vain, jos nii
den alkuperäinen konteksti kokonaan unohdet
tiin. T ämä ei periaatteessa ollut tarkoitus.
Mitalien suunnitteleminen kiehtoi selvästi
Walleniusta. Kun akatemia 1816 lyötti mitalin
uuden kanslerinsa, suuriruhtinas Nikolain kun
niaksi, Wallenius halusi sen takasivulle Apol
lon ja muusan. Legenda ERIS MIHI MAG NUS
APOLLO ("Olet minulle suuri Apollo") oli pe
räisin Vergiliuksen eklogeista. Kuva-aihe kui
tenkin näyttää perustuvan Horatiuksen säkee
seen "quondam cithara tacentem suscitat Mu
sam neque semper arcum tendit Apollo" (toi
sinaan Apollo innostaa lyyraa näppäilevää
muusaa eikä aina jännitä jousta; Carmina I1.x.
18-20). T ämä käy ilmi Walleniuksen alkuperäi
seen suunnitelmaan liittyvistä huomautuksis
ta, joiden mukaan Apollo oli tarkoitus kuvata
soittamassa lyyraa jousi maassa lojuen ja muu
sa lyyraa virittämässä. Mitalin kaivertaja, kreivi
F. P. Tolstoi, muutti sommitelmaa, mutta sen
tulkinta on silti aivan selvä. Apollo on suuriruh
tinas Nikolai. Hän oli tunnetusti kiinnostunut
etupäässä sotilaallisista pyrinnöistä, mutta Tu
run akatemian kanslerina hän joutui joskus
myös "innostamaan muusaa".
Wallenius oli tämän oppineen ja eksklusiivi
sen mitaliperinteen ainoa taitaja maassamme.
Hänen kuoltuaan ei sitä kukaan jatkanut: lati
nan ja runouden taito toki säilyi mutta mitalit
olivat erikoisala. Niiden lyöttäminen oli Suo
messa 1800-luvun loppuun saakka satunnais
ta ja tulokset yleensä melko mielenkiinnotto
mia.
Kun professori Johan Gabriel Linsen 1840
suunnitteli yliopiston 200-vuotismitalin, tuli
sen takasivulle vain latinankielinen inskriptio,
jossa todetaan suomalaisten Aleksanterin-yli
opiston viettävän toista vuosisataisjuhlaansa.
Sana "suomalaisten ei edes sisältynyt alkupe
räiseen suunnitelmaan, vaan sen lisäsi konsis
tori. Etusivulle on kuitenkin muistuma vanhois
ta ajoista: keisarin tittelinä on Horatiuksen en
simmäistä oodia mukaileva CAMENARUM DE
CUS ET PRAESIDI UM, "Muusien kaunistus ja
turva" (kuva 1). Horatius oli ylistänyt suojeli
jaansa sanoilla "o et praesidium et dulce de
cus meum".
1800-luvun jälkipuolelta voimme vielä mai
nita Aleksanteri I I :n patsaan mitalin (1894), jos
sa hänen sanotaan "itse pystyttäneen itselleen
suuremmat muistomerkit", MAJORA IPSE SUI
POSU IT MONU MENTA. Keisari jää tässä taval
laan runoilijan varjoon, sillä säe voidaan näh
dä mukaelmana Horatiuksen lauseesta "Exe
gi monumentum aere perennius" - Olen pys
tyttänyt itselleni vaskea kestävämmän muis
tomerkin (Carmina I I1.xxx.1).

Legendan paikka on mitaleissa yleensä taka
sivulla, mutta Helsingin yliopiston 200-vuotis
mitalissa vuodelta 1840 se on etusivulla: Ho
ratius-sitaatin mukaan Nikolai I oli uusi Mae
cenas, muusien kaunistus ja turva (CAMENA
RUM DECUS ET P RAESID I U M).
Matti Klinge on korostanut, että antiikin kult
tuurin harrastaminen oli meillä 1800-luvun
alussa erityisen korostettua, enemmän kuin
esimerkiksi Ruotsissa, missä jo lähestyttiin ro
mantiikan läpimurtoa. Mitalitaiteella oli kuiten
kin Ruotsissakin (mistä J. F. Wallenius aika
naan oli oppinsa saanut) sama vakiintunut pe
rinne. Kun Kaarle Juhanasta 1818 tuli tiedea
katemian suojelija, asian johdosta lyödyssä mi
talissa siteerattiin Vergiliusta, ja sama koskee
hänen
25-vuotismitalia
hallituskautensa
(1843), jonka takasivulla entiselle sotasanka
rille pitävät seuraa Mars ja Neptunus.
Nykyajan mitalien latina on erääntynyt kau
aksi noista herraskaisen koekeakulttuurin ajois
ta. Jos sitaatteja vielä käytetään, niillä on tai
pumus olla kuluneita (" Navigare necesse
est"). Kun keksitään uutta, ei tulos välttämättä
ole sen parempi (Lac salus populi, Sauna bo
na salus). Kehitys alkoi kulkea tähän suuntaan
jo 1800Iuvulla, kun klassisten opintojen har
rastus väheni. Viime vuosina on nähty ilahdut
tavia merkkejä latinan harrastuksen elpymises
tä. Kun mitaleita tulevaisuudessakin varmasti
tehdään ja osassa niissä varmasti tulee ole
maan latinankielinen teksti, antaa tämä kehi
tys uutta toivoa. Ongelmana on kuitenkin luon
tevuus - onko sitä enää mahdollista saavut
taa?
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H ORACE ON FINNISH M EDALS
The memory of Horace, the Roman poet will
be celebrated with a Horatius Year, beginning
in Novem ber 1 9 9 2 and ending with the
2000th anniversary of his death on 2 7 Novem
ber 1 9 93.
H is verse has been quoted on innumerable

medals. Citations from his odes occur also on
several Finnish medals, especially in the 1 810s
when the medals were designed by J.F. Wal
lenius ( 1 765-1 836), who was Professor of Elo
q uence and Poetry at Turku Academy, the pre
sent University of Helsinki.
Kuvat: T.Talvio

Leena Passi

PERSPEKTIIVISIÄ P OIMINTOJA
HEIKKI VARJAN MITALITUOTANN OSTA

Kuvanveistäjä, professori Heikki Varja ( 1 9 1 81 986) toteutti kai kkiaan yli kuusikymmentä
(60) m italia ja plakettia, joista runsaat neljä
kymmentä (40) on valettu. Joukossa on joita
kin urheilumitaleita ja myös sellaisia töitä, joi
ta hän ei tuonut näytteille kovinkaan usein.
Heikki Varja opiskeli m m . Wäinö Aaltosen
( 1 894-1 966) johdolla 194 7-1 9 52. Varjan teok
sia on ollut näytteillä 1 943 alkaen sekä koti
maassa että ulkomailla. Vastaavasti hänen töi
tään on useissa yksityisissä ja jul kisissa ko
koelmissa. Heikki Varja toimi myös taideopet
tajana sekä osallistui alan järjestötoimintaan .
Heikki Varjan m italeita oli ulkomailla Suomen
Mitalitaiteen Killan järjestämissä/osallistumissa
näyttelyissä kaudesta 1 969-1970 alkaen
1 9 80-l uvulle saakka ja hänen m italeitaan on
Killan kokoelmassa. Varja aloitti varsinaisesti
mital itaiteilijana 1 9 60-luvulla, vaikka jokunen
va rhaisem pikin työ häneltä löytyy. Useita Var
jan mitaleita sävyttää persoonallisen e kspres
siivinen tila käsitys, jota korostaa muovailun
osittainen rosoisuus.
Valkeakoski -tunnustusmital i kuuluu Varjan
1 960-luvun tuotantoon. Horisontaali, toisesta
reunastaan levenevä joki, kulkee lähes koko si
vun halki. Etualan struktuuriltaan rosoiset tuk
kipuut m uodostavat voimakkaasti perspektii
vissä lyhenevän rykelmän. Tehtaanpiiput ja nii
den savuja kuvaavat suorat luovat sommitte
lullisen vastakohdan tukeille ja korostavat pers
pektiivivaikutelmaa. Vastaavasti takasivun kul
mikkaina esitetyt rakennukset kaartuvat ja pie
nenevät kohti yläreunaa.
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Heikki Varja, Kaupunki

Kau punki -mitaleissa ( 1 9 7 5, n iitä on kaksi
versiota) yhteen horisontaalipisteeseen keskit
tävä sommittelu on voimakkaimmillaan. Auto
jen jonoja ja talojen kulmikkaita m uotoja yh
distää myös kaarevuus, joka lisää työn vauh
dikasta, melkein uhkaavaa liikkeen tuntua . Sen
sijaan suoraa horisonttiviivaa Kaupunki -työs
tä ei löydy. Kaupunki on tässä käsiteltävistä mi
taleista ekspressiivisin ja kokonaisvaikutuksel
taan jopa ylitodellinen.

Heikki Varja, Lukuhetki
Hyvin selvä horisontaalitaso tasapainottaa
sommittelua mitaleissa Lukuhetki (1979), Lah
den Purjehdusseura ( 1982) ja Tampereen
ev.lut. seurakunnat (1984). Toki Lukuhetkessä
kin on havaittava piste, jota kohti salista pois
tuva hahmo kulkee, ja muutama uurrettu kaa
riviiva, mutta näiden vastineena toimivat vaa
kasuorat yläosan syvennykset ja myös lukijoi
den pystyhahmot. Lahden Purjehdusseuralle
toteutetussa työssä molemmilla sivuilla on ho
risonttitaso ja osittain tyyntä vedenpintaa il
mentävä sileä struktuuri. Molemmilla sivuilla
purjeiden suunta on horisonttipistettä kohti.

Averssilla näkyvien puiden kaartuvat uurtovii
vat tuovat rauhallisuutta henkivään työhön viit
tauksia Varjan tapaan ilmaistusta rytmisen tun
tuisesta liikkeestä. Tampereen ev.lut. seurakun
tien mitalissa yhdistyvät horisontaalisuus ja
diagonaali käytäväsommitelma. Kalevan kirkon
sisäkuva penkkirivistöineen ja yleisöineen on
saanut täydennyksekseen tekstin: RAUHAN
MINÄ ANNAN TEILLE. Kirkon pylväiden hienoi
nen, kaarelle taipunut liike muistuttaa Kaupun
ki ja Valkeakoski -mitaleiden sisältämän voi
man olemassa olosta ja rikkoo tunnelmaa eh
kä tarkoituksellisesti.
Kaksi henkilömitalia, Mikko Mäkelä (1980)
ja Ahto Linja ( 1982) täydentävät sommittelul
lisesti tässä esiteltävää kokonaisuutta. Molem
missa teoksissa reverssin huonetilassa on sel
vä katoamispiste, joka ikään kuin imee liikkeen
itseään kohti. Mäkelän mitalissa interiöörin kir
jahyllyt sivun laidoilla reunustavat perspektii
vistä kuvausta - Linjan mitalissa reunustava
tekijä muodostuu mitalivitriineistä. Mäkelän
mitalissa katsoja on havaitsevinaan etusivulla
myös perspektiiviä.
Heikki Varjan mitaleiden yksi ilmaisukeino on
perspektiivin käytössä; horisonttiviiva tai -ta
so, kulmaperspektiivi, kaariviivat ja selvästi ha
vaittava katoamispiste luovat useille, Varjan mi
taleille niiden tyypillisen kuvallisen kielen. Täs
sä mielessä Varjan voi sanoa olleen renesans
sin perillisen, sillä renesanssin aikana tilan ku
vaamisen avuksi löydettiin perspektiivi hori
sontteineen.
Viitteeksi Varjan toisenlaisista mitalitöistä
sopi Wäinö Aaltosen 80-vuotismuistomitali

Tampereen ev.lut.seurakunnat
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vuodelta 1 9 73. Etusivun henkilökuva ja taka
sivun osoitukset Aaltosen teoksiin ovat enem
män tapahtumia tasossa kuin perspektiivises
sä tilassa, vaikka reverssiä rytmittävät eri suun-

tiin kulkevat suorat luovatkin ikkunankaltaisen
katselutilan.
Käsitellyistä mitaleista ovat valettuja Kau
punki, Lukuhetki ja Ahto Linja ja muut lyötyjä.

Heikki Varja, Wäinö Aaltonen

Kuvat: M.Honkanen

Olli Valkonen

AIM O T UKI AINEN

Viime lokakuun 6 päivänä 7 5 vuotta täyttänyt
kuvanveistäjä-professori Aimo Tukiainen tun
netaan tietysti Mitalitaiteen Killan piirissä tuon
taiteenlajin mestarina. Tunnetaan tietysti ylei
semminkin hänen veistoksensa ja monet jul
kiset teoksensa ja ehkä kaikkein laajimmin hä
nen 25 vuotta jatkunut kesänäyttelytoimintan
sa Oriveden Purnussa.
Kaikesta tästä huolimatta mies itse on on
nistunut pysyttelemään ihmeesti taustalla,
ikäänkuin näkymättömissä. Sanoin onnistu
nut, sillä tietynlainen piiloutuminen julkisuudel
ta on ollut Tukiaiselle luonteenomaista - ym
märrettynä suhteellisesti, suhteessa erittäin
näkyviin ja julkisiin aikaansaannoksiin. Merkil
lisesti hän on aina pystynyt, varsinaisena te
kijänä ja päävaikuttajanakin, astumaan henki
lönä sivuun ja antanut itse asioiden tulla julki
sen huomion kohteiksi. T ämä ristiriitaiselta
tuntuva vaatimattomuus lienee syynä siihen,
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että hänen taiteestaan ei esimerkiksi ole jul
kaistu mitään laajempaa esittelyä vuoden
1 944 jälkeen, jolloin E.J.Vehmas kirjoitti vielä
aivan nuoresta veistänalusta innoittuneen ar
tikkelin Taiteen vuosik irjaan.
Silloin elettiin vielä sota-aikaa, ja sota kaik
k ineen merkitsi ratkaisevaa elämystaustaa ko
ko Tukiaisen taiteelle. Sitä edelsivät kovat poi
kavuodet V i ipurissa, varhain alettu ansiotyö
rakennuksilla ja maalarina sekä piirustuskou
lun opinnot työn ohella ensin V i ipurissa ja
1 9 38-41 Helsingissä. Ateneumissa Tuk iainen
ehti olla Felix Nylundin oppilaana tämän kuo
lemaan saakka syksyllä 1 940 ja saada hyvän
ammatillisen pohjan veistäjänu ralleen. Seura
sivat itsenäiset oppivuodet talvi- ja jatkosodan
Helsingissä, päivät työpalvelussa Vallisaaren
asevarikolla, vapaa-ajat ateljeessa Kaivopuis
tossa, entisessä maitokaupan huoneessa. So
dista huolimatta näyttelytoiminta oli Helsingis
sä suhteellisen vilkasta. Heti ensimmäisestä
osallistumisestaan Nuorten näyttelyyn syksyllä
1 940 lähtien Tukiaiseen kiinnitettiin huomio
ta: marmorinen sotilaan pää ostettiin Kordeli
nin kokoelmi in. Valtion taidekilpailun palkintoa
1 942 seurasi WSOY:n tilaus k irjailijamuotoku
vista, mikä ratkaisi jo jättäytym isen vapaaksi
kuvanveistäjäksi heti työpalvelusta vapautumi
sen jälkeen 1 944. Tämän varhaiskauden pää
paino oli juuri tiiviisti karakterisoiduissa muoto
ja henkilökuvissa, erityisen vaikuttavana Inva
lidi, prosnssipää vuodelta 1 943.
Sankaripatsaiden aika sodan jälkeen totutti
myös Tukiaisen vakaviin julkisiin monumenttei
hin ja ni iden mittasuhteisiin. Näiden perinteis
tä l injaa ja aiheistoa noudattavien patsaiden
rinnalla 40-luvun loppuvuosien teoksiin k u u
luu pari muuta suurempaa veistosta: Enso-Gut
zeit yhtiön tilaama graniittinen Tukinuittajat ja

Nälkäkurk i
Työväen Akatemiaan sijoitettu pronssiteos Va
loa kohti, jotka paljastettiin 1 949. Tyylillisesti
Tukiaisen kehitys k ulki tässä vaiheessa klassi
sista ihanteista yhä puhtaampaa realismia koh
den, samalla kun sommittelu saattoi rohkeas
ti poiketa sovinnaisista kaavoista. Näin taval
laan jo Sallan uuden kirkon alttariseinälle sijoi
tetuissa pronssireliefeissä ( 1 9 50), työssä, jos
sa taiteilija ensi kerran joutui tekemisiin uskon
nollisen aihepiirin ja u uden rakennustaiteen

Purnu-mitali, valettu
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vaatimusten kanssa. Porin sankarimonumen
tissa ( 1951) Tukiainen sovitti irralliset figuuri
veistokset omaperäisellä tavalla hautausmaa
ta reunustavalle matalalle jalustalle. Vapaam
' paa veistossommittelua hän sai soveltaa 1954
paljastetussa Kauppakorkeakoulun suihkukai
voveistoksessa Liikevoitto.
Melkein kaikki maan kuvanveistäjät keskit
tivät parin vuoden aikana ajatuksensa Manner
heimin kahteen ratsastajapatsaskilpailuun,
mutta Tukiaisen elämästä tämän monumentin
moninaiset vaiheet veivät yli seitsemän vuo
den ajan (1953-1960). Saatuaan teoksen lopul
ta valmistaakseen tarkan valvonnan alaiset
työvaiheet eivät juuri jättäneet aikaa muille te
oksile 50-luvun puolella. Itse patsas onnistui
kaikista vaikeuksista huolimatta hyvin ja siitä
tuli komea pääte Tukiaisen realistisen kauden
tuotannolle: kaikesta mahtipontisuudesta va
paa persoonallinen ja kansallinen merkkiteos.
Ankaran urakan jälkeen seurasi aktiivinen ja
yllättävä uudistumisen kausi. Aika oli tällä vä
lin muuttunut kuvanveistossakin, ja Tukiaisen
kynnet syyhysivät mukaan muotojen ja mate
riaalien vapaampaan käyttöön. Esittämisen si
jasta pyrittiin niin maalaus- kuin kuvanveisto
taiteessakin tulkitsemaan luonnon muotoja ja
rakenteita viitteellisesti ja symbolisesti. Tuki
ainen siirtyi veistoksissaan pois figuureista va
paisiin teoksiin, joissa sommittelun aiheina oli
vat tietyt luonnon rakenteet, kuten jo niiden ni
met Solu, Kude, Kide, Pyörteitä jne ilmaisevat.
Teknisen valmiutensa ansiosta hän pystyi jous
tavasti sopeuttamaan uusia muotoja vanhoi
hin materiaaleihin, pronssiin ja kiveen, ja jo
vuoden 196 1 alkaessa hän hämmästytti taitei
lijain vuosinäyttelyn yleisön nopeasti tapahtu
neella muodonmuutoksellaan. Melkein samaan
hengenvetoon hän kehitteli vastaavia, kaikes
ta entisestä poikkeavia ratkaisuja myös julki
siin teoksiinsa.
Aivan ensi yrittämällä hän ei päässyt toteut
tamaan radikaalisti uudenlaista sankaripatsas
ta, Vaiennutta linnaketta, mutta jo toisella ker
ralla idea hyväksyttiin Imatran Tainionkosken
sankarihaudoille. Vaikka kysymys oli kokonaan
uudesta asennoitumisesta sodan muistomerk
kiin, suuri yleisökin ymmärsi melko pian va
paamman symboliikan edut sovinnaisiin nä
köispatsaisiin verrattuina. Tukiainen jatkoikin
kahdessa keskeisessä teoksessaan sodan
muistojen tulkitsemista samalla linjalla. Hä
meenlinnan Summan taistelujen valtakunnal
linen muistomerkki ja Tampereen Virvatulet eli
Suomalaisen sotilaan muistomerkki ilmentävät
sanottavansa tuolla vapaasti älyn ja tunteen
yhdistävällä plastisen muodon kielellä. Vaikka
kyse oli myös kansainvälisesti ilmassa liikku
neista ideoista, joihin meillä monet taiteilijat sa
manaikaisesti vastasivat, Tukiaisen henkilökoh-
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tainen osuus oli tässä vaiheessa hyvin merkit
tävä.
Uudistusten tarve ei tuohon aikaan 60-luvul
la rajoittunut meillä pelkästään taiteeseen,
vaan myös koko vanhentuneella kannalla ollee
seen taidehallintoon ja taiteen tukijärjestelmiin.
Ratkaiseva merkitys oli tehokkaasti toimineella
ns. Ahon komitealla eli Lauri Ahon johtamalla
valtion taidekomitealla, joka 1962 asetettiin
selvittämään vallitsevaa tilannetta ja tekemään
ehdotuksia taiteen edistämiseksi ja valtion
tuen ohjaamiseksi taiteen eri aloille. Kuvatai
teen puolesta Aimo Tukiainen joutui olemaan
tiiviisti mukana sekä tässä suunnittelussa et
tä uudistusten käytännöllisessä toteuttamises
sa, mm. valtion kuvataidetoimikunnan ensim
mäisen puheenjohtajan ominaisuudessa 196870, aikana jolloin luotiin pohja nykyiselle tai
de-elämän organisaatiolle. Kaikista näistä, lä
hinnä kuitenkin taiteilijantyönsä ansioista Tu
kiainen olisi saanut vanhan lain mukaisen ni
mityksen akateemikoksi, jollei hän itse uudis
tusten vaatijana olisi kieltäytynyt ja asettanut
edelle oman työnsä jatkamisen vapaana taitei
lijana.
Tuon päätöksensä aikaan Tukiainen oli jo
aloittanut näyttelytoiminnan Oriveden Purnus
sa. T ästä kesäateljeeksi ja teosten varas
tointipaikaksi alun perin tarkoitetusta ranta
palstasta syntyi nimittäin Tukiaisen virkeän
mielikuvituksen kehittämänä monipuolinen ko
konaistaideteos, jossa Längelmäveden kaunis
järvimaisema sulautui hallitusti yhteen nyky
taiteen ja vanhan kansantaiteen elementtien
kanssa. Purnun näyttelyt osoittautuivat myös
ajankohtaisesti kantavaksi ideaksi, sillä ne sai
vat osakseen heti sekä yleisön suosion että lu
kuisia seuraajia ympäri kesäistä Suomea. Toi
minnallisesti monet niistä ovat täyttäneet vas
taavaa tehtävää Suomen suvessa, mutta Pur
nu on yhä enemmän kuin muut: se on taiteilijan
rakkaudella ja varmalla aistilla luoma persoo
nallinen ympäristöteos.

Professori Olli Valkosen kirjoittama taidekirja
professori Aimo Tukiaisesta taiteilijana ja Pur
nun luojana ilmestyy ensi syksynä.
Kuvat: A.Tukiaiselta

Laura Luostarinen

MITALI -HUMANISMIN (VIIMEINEN ? )
SAAREKE KUVATAITEESSA

1 960-luvun jälkeinen aika kausi on kuvataiteis
sa merkinnyt todel lista muutosta visuaalisen
ilmaisun esittäm istapaan ja muotoihin. Tänä
päivänä taide kom mentoi paljon itseään. Se
pohtii esittävyyden ongelmia, se pyrkii pois ul
koisen todellisuuden jäljentä m isestä ja se on
nostanut kielen merkityksen sekä taidefiloso
fisen teoretisoinnin keskeiseksi valtasuunnak
si.
Modern istisen kauden kehitysoptimismi on
hiljentynyt. Taide heijastaakin yleisesti aikam
me kuvatu lvallisia kriisejä. Ainutkertaisen yk
sittäisen teoksen, taideobjektin, luominen on
muuttunut uudeksi menettelytavaksi tehdä tai
detta prosessoivasti. Sen ehtoja muokkaavat
viestintävälineiden maailma tai urbaanin yh
teiskuntamme kyseenalaiset elinehdot. Tässä
m ielessä taide heijastaa aikaamme, sen pirs
taleisuutta ja u h kaavaa henkistä i lmapiiriä.
Kuvataiteissa on 1 400-luvulta 1 960-luvulle
saakka kestänyt traditio mennyt paljolti poik
ki. Mitalitaiteessa, jota ankarammin ovat rajoit
taneet klassiset säännöt, eletään kuitenkin ehkä onneksi modernismin aikaa. Kuvan ja sa
nan liitto sekä selkeä muotokuri ovat pitäneet
m italin koossa ja ehyenä, eikä m'ita l i juurikaan
ole toimin ut kokeellisten uud istusten temmel
lyskenttänä.

M italitaiteessa käytetää n edelleen paljon
esittävää kuvaa. Sen kohdalla tulee mieleen
m italiin siirrettynä sama, mitä kriitikko Mark
ku Val konen kirjoitti valokuvataiteesta syksyl
lä 1992 Taidehallin Postmoraali-näyttelyä kier
rellessään: kameran objektiivin läpi, päinvas
toin kuin taidemaa larin kan kaan kautta, teh
dään vielä havaintoja ulkoisesta todellisuudes
ta. Myös mita lin pinta on usein kuin kämme
nen mentävä aukko tai pienoismaisema todel
l isuuteen.
Valokuva kuitenkin dokumentoi nykyään eri
tavoin kuin ennen. Kuvaajat ovat tulleet tietoi
siksi oman näkemyksensä merkityksestä. Leh
tikuvassa tilanteen ja n äköku lman valintaa pi
detään m uokkaavana. Monet valokuvataiteili
jat taas rakentavat usein todellisuutta jäljitte
levi5 tilanteita, joista valm istetaan kuvasarja
ja. Tuntuu siltä, että va lokuvaajien muuttumi
nen työn suorittajasta entistä enemmän itse
näiseksi taiteilijaksi on vaikuttanut kokona is
valtaisesti itse valokuvan olemukseen.
M italeita on yleensä va lm istettu kunniano
soituksina jo tapahtuneista asioista, henkilöi
den tai yhteisöjen a ikaansaannoksista hyväk
syttävässä, yhteiskuntaamme tukevassa mie
lessä. Vain harvemmin näemme esim sellaisia
mitaleita, joista heijastuisi tilaajan tai kuvan-

Pertti Kukkonen, Elena ja Nicolae
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veistäjän yleisistä näkemyksistä poikkeava
asenne. Se onkin vaikeammin sovitettavissa,
mikäli haluaa säilyttää mitalilla sen perusomi
naisuuksiin kuuluvan arvokkuuden.
Koska mitalin rajat ovat niin kapeat, kulkee
mitalitaiteessa paljon kliseitä. Sen klassisuut
ta leimaa latinankielisten legendojen käyttö tai
antiikin henkeen lausutut filosofiset mietelmät,
jotka kantavat sen humanistista perinnettä.
Myös kuvallisia kliseitä on runsaasti. Mutta
kun kliseeviidakon läpi pääsee, on mitali kat
sojalle kuten taiteilijallekin todellinen mietiske
lyn väline.
Kepeät vitsit ja pintapuolisuudet häviävät mi
talitaiteessa syvällisille oivalluksille ja harkituille
näkemyksille. Viimemainituksi koen voimak
kaasti Pertti Kukkosen vuosimitalikilpailussa
1 9 9 1 voittaneen, Romanian edesmenneestä
hallitsijaparista kertovan Elena ja Nicolae - ai
heen. Siinä presidentti Ceaucescu puolisoi
neen pakenee ryömien tunnelissa, jonka pääs-

sä hänen oman kansansa teloittajat odottavat.
Onko milloin mitaleissa tai kolikoissa viimeksi
annettu yhtä lohdutonta kuvaa merkittävästä
hallitsijasta? Yhteiskunnallisten ilmiöidemme
varjopuoliin kantaaottavia mitaleita näkee vä
hän.
Mitä ihminen on, muuttuukin varsinaiseksi
eksistentiaaliseksi kysymykseksi, kun tätä mi
talia tarkastelee Kauko Räsäsen vapaaaiheisen,
lyödyn Adam ja Eva -aiheen ( 1 9 8 9 ) rinnalla.
Myös se esittää ihmisen olemuksen paljaim
millaan. Neitseellinen viattomuus on tosin jo
takana, mutta syntien määrässä on ihminen la
jina vasta tekemisiensä alkulähteillä.
Nykyajan kuvataiteesta tunnettua filosofis
ta sanan ja viestinnän jännitteisyyttä löytyy
Kaarina Tarkan monimielisessä Monsieur Sur
realiste (1989) -mitalissa. Tosielämästä reväisty
näkymä Pariisissa yksityistä mielenosoitusta
pitävän miehen banderollista löytyivät aversin
ja reversin lauseet Avec moi - Contre vouz.

Kauko Räsänen, Adam ja Eva

Kaarina Tarkka, Monsieur Surrealiste
Kuvat: M. Honkanen
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Minun kanssani - Teitä vastaan. Totuuden
kuulee klovnin hullusta suusta, sillä eikö näin
käynyt juuri Romaniassa?
Humanismia korostavien mitaleiden vähem
män varjoisia asioita kuvataan Raimo Heinon
suunnittelemassa professori Anto Leikolan
kunniaksi valetussa mitalissa. Mitalin tilasivat
Anto Leikolan ystävät Leikolan 50-vuotispäivän
kunniaksi vuonna 1987, ja tilaajat määritteli
vät myös sen sisällön. Antiikin filosofinen
temppeli on siirretty suomalaisen saunan kuis
tille, meidän kulttuurimme filosofisen pyhäkön
eteiseen. Siellä toisilleen tuntemattomiksi jää
neet eri aikaiset, mutta alallaan merkittäviä
saavutuksia tehneet biologit keskustelevat
keskenään, yleisönään sammakko. Antiikista
tunnettu Alkmaion oli muinaisen kokeellisen bi
ologian taitaja, 1600-luvulla elänyt italialainen
tiedemies ja lääkäri Francesco Redi taas mo
dernin kokeellisen biologian isä, muina hahmoi
na ovat Darwin ja Leikola. Biologit toteavat Re
din sanoin Omne vivum e vivo, kaikki elämä
syntyy elävästä. Redi havaitsi mm. kuinka mä-

tänevässä lihassa huomatut madot olivat kär
pästen munista siinneitä toukkia. Kun siihenas
tinen tiede oli mm. Raamattuun pohjautuen
väittänyt, että hyönteiset kuten kärpäset ja
hyttyset tai sammakotkin sikiävät itsestään,
niin Redin tutkimus selvittää, eikö luonnolta ole
kysyttävä itseltään sitä mitä se on - sen si
jaan että nojauduttaisiin vanhojen kirjojen lai
nalaisiksi muuttuneisiin totuuksiin.
Anto Leikola tunnetaan paitsi biologina,
myös etevänä kirjoittajana ja suvaitsevana hu
manistina, jolla on rohkeutta ja huumorintajua
sukeltautua myös kuvataiteessa uusien näke
mysten pariin; onhan hän ollut luennoimassa
hyttysten sikiämisestä fiktiivisen Taiston ja
Heikin ja Mikkelin I Yliopiston luentotilaisuu
dessa. Leikolan mitali on humoristisuudessaan
poikkeus tilattujen mitalien ylevyyttä tavoitte
levassa kuvastossa. Siihen sisältyy voimakkaa
na menneisyydestä nykyaikaan leikkaava aja
tus, jonka Leikola kiteyttää sanoihin: "Samas
sa saunassa, samassa veneessä, kaikki elolli
nen kuuluu yhteen ja samaan".
Heikki Vuorimies

PIEN OISNÄYTTELY KOULUN
KÄYTÄVÄVIT RIIN ISSÄ
Ei ole tuiki harvinaista, että julkisten tai puoli
julkisten tilojen eteisissä ja käytävillä on erilai
sia vitriinejä, vakiosisältönä palkintopokaalit,
yhteisön saamat standaarit, vuosijuhlien ai
kaan lahjoituksena saadut esineet, joskus van
hoja, käytöstä poistettuja ja museaalisiksi luo
kiteltuja esineitä, jotka kaikki pysyvät vakaas
ti paikallaan vuodesta toiseen, pölyyntyvät, ei
vät herätä mielenkiintoa, unohtuvat ja joilla ei
ole tilojen päivittäisille käyttäjille ja ohikulkijoille
kovinkaan paljon sanottavaa. Näin meilläkin.
Erona vain se, että meillä Jyväskylän Normaa
likoulussa vitriinit ovat niin uusia, ettei edellä
mainittu pysähtyneisyys vielä toistaiseksi vai
vaa vitriineitämme.
Kuvaamataidon luokan edessä sijaitseva vit
riini on saanut hiljattain tapahtuneen sanee
rauksen jälkeen toimia Viikon taiteilijan esitte
lyareenana. Koulumme kuvaamataidon opet
taja graafikko Matti Moisio on tähän mennes
sä poiminut omasta laajasta grafiikan ko
koelmastaan Viikon taiteilijat. Jatkuva grafiikan
esilletuominen on kuitenkin osoittautunut ko
vin yksipuoliseksi jopa monotoniseksi. T ätä
monotoonisuutta rikkomaan sopi hyvin
kuvanveistotaiteilijoiden mitalituotanto.
Ensimmäiseksi kuvanveistotaiteilijaksi valit
tiin Raimo Heino. Vitriinitila salli varsin näyttä-

vän pienoisnäyttelyn laatimisen. Mitalien aset
taminen vain yhdelle lasihyllylle näytti tässä ta
pauksessa parhaalta vaihtoehdolta jolloin mi
talit muodostivat varsin hyvän ja rauhallisen
kokonaisuuden, jossa määrä ei peittänyt erilai
suutta. Tekstilapuilla selvitettiin valettujen ja
lyötyjen mitalien ero.
Näyttelyyn valittiin tai valikoitui asetelmal
lisista syistä seuraavat valetut mitalit: Killan
uusin vuosimitali "Ritarin hauta" (huomaa sen
sijainti), tangomitali "Oi mikset saavu nouta
maan..." sekä henkilömitaleista Pekka Sarvas,
Mauno Honkanen, Jorma K. Miettinen ja "uu
nituore" Aimo Tukiainen. Lisänä vielä Raimo
Heinon omakuva sekä graafikko Pentti Kaski
puro. Edellämainituista kahdesta mitalista esi
teleiin nimenomaan niiden kääntöpuoli, kuten
oheisista kuvista voi havaita.
Lyötyjä mitaleja olivat Väinö Pekkala-BO,
Sam Vanni-84, Urho Kekkonen-86, Patrick
Bruun-90 ja ns. "käyntikorttimitali" likka Voi
onmaa vuodelta 1990. Lyötyjä mitaleita olisi
voinut olla enemmänkin, mutta silloin asetel
man ahtaus olisi tullut häiritseväksi. Kompro
missi syntyi nimenomaan asettelun ehdoilla.
Vitriinin alahyllylle sijoitettiin Anne Valkosen
kirjasta "Taidetta molemmat puolet" Raimo
Heinon valettuja mitaleita esittävä aukeama.
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Allan Ylinen

LÄÄKÄRI MITALIT

Lääkärimitalit eivät ole ainoastaan kioskiro
maanien ja televisiosarjojen suosittua rekvisiit
taa, vaan myös mitalintekijöiden työllistäjiä.
Hyllyssäni on unkarilainen teos Medicina in
nummis vuodelta 1977. Siinä luetellaan aluk
si 795 henkilömitalia lääkäreistä. Loppunume
rona on 2032, mutta siihen onkin päästy ke
räämällä kaikki mahdollinen lääketiedettä vä
hänkin sivuava: hammaslääkärit, eläinlääkintä,
sairaanhoito, äitiys, ansiomerkit, yhdistykset
ja kongressit. Näin siis Unkarissa.
Entäpä meillä? Vuosina 1 932-1936 ilmesty
neessä Suomen muistorahat-teoksessa esitte
lee kanslianeuvos H.J.Boström 261 henkilös
tä tehdyt 419 muistorahaa. Lääkäreitä näistä
oli 17 ja mitaleita 24. Kirjaan pääsivät kaikki
Suomessa syntyneet tai täällä vähänkin aikaa
toimineet. Niinpä lääkäreistäkin neljä oli täällä
vain Ruotsista lainassa sotien aikana vuosina
1 788-91 ja 1808-09. Tilasto kaunistui näin
kuudella mitalilla.
Elias Lönnrot, H.F.Antell, Karl Hedman,
H.J.Nordling-Nortamo, niin, lääkäreitä toki kaik
ki neljä, mutta tarkkaan ottaen mitalit on teh
ty Kalevalan kokoojasta, lahjoittajasta, museo
miehestä ja kirjailijasta.
Lääketieteen lisensiaatti Risto Jalkanen kir
joittaa lehdessä Käytännön Lääkäri, numero
4/63, Suomen Lää kärimitaleista. Siinä hän

mainitsee professori Gunnar Soinisen käsitel
leen aihetta Helsingin lääkärilehdessä vuonna
1 953, mutta kertoo tämän rajoittaneen sen
puhtaasti suomalaisiin lääkäreihin. Jalkanen
sen sijaan luettelee kaikki, niin Boströmin mai
nitsemat kuin tietoonsa tulleet mitalit. Lääkä
ripäivillä näytillä ollut apteekkari Lydmanin ko
koelma antoi virikkeen lääkärimitaleiden ke
ruulle ja Jalkanen katsoi aiheelliseksi jakaa tie
tonsa kollegoilleen. Luetteloonsa hän sai 44
mitalia, jakaen ne neljään kategoriaan: 1. Ruot
sin vallan aikana Suomessa tilapäisesti toimi
neet lääkärit, 2. Duodecimin jäsenistä lyödyt,
Finska Läkaresällskapetin jäsenistä lyödyt ja 4.
Pääasiassa muista kuin lääketieteellisistä an
sioista lyödyt.
Professori Aarne Laitakarin Suomen mitalit
1 936-1968 luetteloi 24 lääkärimitalia mainitul
ta ajalta, näin on päästy lukuun 48.
Suomen Mitalitaiteen Killan ja Suomen Nu
mismaattisen Yhdistyksen näyttelyssä Kansal
lismuseossa kesällä 1 968 oli esillä lääketieteen
lisensiaatti Väinö Pensalan kokoelma, 44 mi
talia, siis lähes kaikki.
Helsingissä kesällä 1975 pidetyn V Pohjois
maisen lääketieteen historian kongressin yh
teydessä oli myös terveydenhuoltoalan mita
lie näyttely, yhteensä 70 mitalia Lääketieteen
historian museon ja Kansallismuseon kokoel-

Emil Wikström, Elias Lönnrot
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mista. Lääkärimitaleja oli 49, loput alaa taval
la tai toisella sivuavia.
Luettelossan i on 117 numeroa. Enemmän
kuin puolet niistä on siis tehty viimeisen kah
denkymmenenviiden vuoden aikana. Varsinkin
viimeiset kymmenen vuotta on ollut hedelmäl
listä aikaa. Kärkiniminä tekijöistä erottuvat
Kauko Räsänen, Aimo Tukiainen ja Terho Sak
ki. Mutta on huomattava, että vehmaalainen
Jarkko Roth on urakoinut turkulaisille peräti

seitsemän mitalia, laadussakaan ei ole moitti
mista. Yliopistot, muuallakin kuin pääkaupun
gissa, ovat havahtuneet teettämään mitaleja
professoreistaan.
Pyrintöperänä luetteloa tehdessäni on ollut
täydellisyys, nöyränä on kuitenkin tunnustet
tava, että siihen tuskin olen päässyt. Aina jo
takin puuttuu, virheitäkin saattaa olla. Odotan
palautetta.

LU ETTELO
Kalle Achte 1928
1. Laila-Kaarina Karttunen 1978 105 mm
valettu
2. Terho Sakki 1988 75 mm, HYKS
psykiatrian klinikka
Per v. Afzelius 1760-1843
1. L P. Lundgren 1821, B 1 76 1 33 mm,
Uppsalan yliopiston suomal.osakunnan
ylioppilaat
2. L P. Lundgren 1835 B 1 76 1 1 1 49 mm,
Ruotsin Lääkäriseura
3. Lea Ahlborn 1857, B 1 76 1 1 1 31 mm,
Ruotsin tiedeakatemia
Martti B. Aimonen 1902-1985
Teuvo S.Kotilainen 1982 40 mm,
yksipuolinen

H.F. Antell 1847-1893
1. Felix Nylund 1932, B 11 231
62x48 mm, Antellin valtuuskunta
2. Erkki Kannosto 1984 70 mm,
Stipendirahasto numismaattisen
tutkimustyön hyväksi
3. Ernst Nordin 1990 30 mm,
Svenska Numismatiska För.
4. SNY, jetoni, H.F.Antell 1993
Erik Anttinen 1922
Laila-Kaarina Karttunen 1982
70 mm, Psykiatr. tutkimussäätiö
Leon Jules Biaudet 1882Gcrda Qvist 1925, B 1 165 95 mm,
valettu, yksipuolinen

Yrjö Alanen 1927
Kauko Räsänen 1989 80 mm,
Turun yliopisto

Per af Bjerken 1765-1818
Lea Ahlborn 1878, B 1 82 31 mm,
Ruotsin akatemia

Olof Alftan 1925
Terho Sakki 1992 75 mm, HYKS
urologian laitos

Bertel � Bonsdortf 1904
Kauko Räsänen 1974 80 mm,
Finska läka resällskapet

Kauko Räsänen, Yrjö Alanen
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Laila-Kaarina Karttunen, Erik Anttinen

Terho Sakki, Niilo Hallman
Hjalmar v. Bonsdorff 1858-1932
Viktor Malmberg 1926, B 1 145 56 mm,
S. Lääkintäupseeriliitto

Axel Granfelt 1846-1919
Aimo Tukiainen 1953, L 706 56 mm,
Raittiuden Ystävät

Pekka Brummer 1911-1990
Jarkko Roth 1981 70 mm

Panu Hakola 1932
Kauko Räsänen 1992 80 mm,
Niuvanniemen sairaala, mitalitoimikunta

C hristopher Carlander 1759-1848
1. L P. Lundgren 1838, B 1 75 1 50 mm,
Ruotsin lääkäriseura
2. Lea Ahlborn 1877, B 1 75 1 1 31 mm,
Ruotsin tiedeakatemia

Niilo Hallman 1916
Terho Sakki 1982 70 mm

Robert Ehrström 1874-1956
Gerda Qvist 1941, L 58 74 mm,
valettu, Vasa Nation

Pentti I Halonen 1914-1983
Aimo Tukiainen 1980 75 mm,
Sydäntutkimussäätiö

Richard Faltin 1867-1952
Leo Holmgren 1948, L 69 56 mm,
S. Kirurgiseura
Arvid Florman 176 1-1840
P. H. Lundgren 1851, B 1 78 31 mm,
Ruotsin tiedeakatemia
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Pekka Halonen 1927
Jarkko Roth 1991 70 mm, Turun Yliopisto

Kaarlo Hartiala 1919
Kauko Räsänen 1989 80 mm
Karl Hedman 1864-1931
1. Oskari Jauhiainen 1964, L 99 56 mm,
Pohjanmaan hist. museo
2. Yrjö Sundqvist 1930, B 1 1 160,
43x62 mm, yksip. plaketti

Nils Oker-Blom, Johan Järnefelt

Raimo Heino, Klaus Järvinen
Jakob von Heine - Oskar Medin
Nils O ker-Blom 1985 70 mm
Leo Hirvonen 1938
Hannu Veijalainen 1992 80 mm, Oulun yo,
fysiologian laitos Lars R Holsti 1926
Terho Sakki 1989 75 mm, Syöpätautien
tutk.säätiö
Ernst Alexander Homen 1851-1926
Kauko Räsänen 1985 80 mm
Israel Hwasser 1790-1860
Lea Ahlborn 1873, B 1 98 31 mm,
Ruotsin tiedeakatemia
Johan Järnefelt 1929
Nils Oker-Blom 1989 70 mm
Helsingin Yliopisto
Osmo Järvi 1911
Aimo Tukiainen 1981 80 mm,
Turun yliopistosäätiö
Klaus Järvinen 1917
Raimo Heino 1 987 120 mm, valettu

Pentti A. Järvinen 1923
Tapio Junno 1988 75 mm, Oulun yo,
Synnytys ja naisten tautien klinikka
Martti Kaila 1 900-1978
Kauko Räsänen 1970 72 mm, Lääkäriliitto
ja Psyk. yhdistys
K.E. Kallio 1899-1986
1. Aimo Tukiainen 1974 75 mm,
Suomal. Lääkäriseura
2. Aimo Tukiainen 1988 125 mm, valettu
Kaarina Kari 1888-1982
1. Nina Sailo 1978 70 mm,
K isakalliosäätiö
2. Elin Kallio/ Kaarina Kari
Kalervo Kallio 1956, L 136 56 mm,
S. Naisten liikuntakasvatusliitto
Juho Jaakko Karvonen 1863-1943
Gerda Qvist 1933, B 1 1 233 57 mm,
Duodecim, Henkivakuutusyhtiö Suomi
William Kerppola 1891-1974
Eila Hiltunen 1960 70 mm,
Lääketehdas Orion
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Tapio Junno, Pentti A. Järvinen

Kauko Räsänen, Martti Kaila

Gerda Qvist, J.J. Karvonen
Erkki Kivalo 1920
Kauko Räsänen 1980 80 mm,
Neurologiasäätiö

Frans Ali B. Krogius 1864-1939
Felix Nylynd 1929, B 1 153 68 mm,
F. Läkaresällskapet

Juuso Kivimäki 1893-1969
Eila Hiltunen 1963, L 153 56 mm,
S.Hammaslääkäriseura

Gerhard Kuntscher 1900-1972
Ensio Seppänen 1972 70x50 mm,
S. ortopediyhd., Lääkintäupseeriyhd.

A.R.Klossner 1894-1971
Jussi Vikainen 1969 72 mm,
Turun yo kirurg.klin.
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Anders Langenskiöld 1916
Aimo Tukiainen 1984 75 mm, lnvalidisäätiö

Heikki Häiväoja, Teuvo Larm i
Fabian Langenskiöld 1 8 86-1 9 5 7
Essi Renvall 1 9 56, L 1 7 3 56 m m ,
F.Lä karesällskapet
(mu utama kappale e rilaisella takasivu lla)
Teuvo Larmi 1 924
Heikki Hä iväoja 1 98 5 7 0 m m
Erkki Leikola 1 900-1986
Heikki Häiväoja 1 9 8 5 70 mm, Orion-Yhtymä

Otto Henrik Meurman 1 9 2 1
Jarkko Roth 1 980 80 m m
Yrjö Meurman 1 888-1 960
Eila H iltunen 1 9 57, L 2 1 3 56 m m
Eero Mustakal lio 1 907
Jarkko Roth 1982
Sakari Mustakallio 1 899-1989
Aimo Tukiainen 1 968 7 5 mm,
S. Syöpäyhdistys

Ludvig Lindström 1 884-1 9 7 1
Teodor Schalin 1 9 5 9 56 m m
E l i a s Lönnrot 1 802-1 884
1 . Karl Sundström 1 902, B 1 104 1 2 6 mm,
muunnos ren kaalla 2 9 m m
2. B 1 1 04 1 1 76 m m yksipuolinen
3. H. Zimmermann, B 1 104 1 1 1 51 mm,
J. K . Lindstedt
4. Emil Wikström 1 9 30, B 1 104 IV 56 m m
5. Aarre Aaltonen, L 1 9 1 84 mm, valettu
6. Eemil Ha lonen 1 945, L 1 9 2 56 m m
7. Leena Turpeinen 1 9 7 7 44 m m , Sporrong
8. Heikki Häiväoja 1 9 8 5 5 5 mm,
S. Kulttuurirahasto
9. Taru Vainio 1 97 7 90 mm, valettu

Nils Oker-Blom 1 9 1 9
Kauko Räsänen 1 9 8 9 8 0 mm,
Helsingin yliopisto

Erik Malm 1 9 1 9
N ils Oker-Blom 1 9 9 0 70 m m

Toivo Edvard Olin 1 88 5- 1 9 70
Jussi Vikainen 1 9 6 5, L 234 70 m m

H.R.Nevanlinna 1 92 2
Raimo H A i n n 1 887 80 mm, S P R VAripa lvelu
Hjalmar Nordling-Hj. Nortamo 1 8 60-1931
Emil Cedercreutz 1 93 2, B 1 1 6 7 56 m m
Leo Ojala 1 9 1 2-1988
Anneli Sipilä inen 1975 80 mm,
HYKS Korvaklinikka

Aimo Tu kiainen, Sakari Mustakallio
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Eila Hiltunen, A.J.Palmen

Toivo Jaatinen, Pekka Peltokallio
A.J. Palmen 1885-1974
Eila Hiltunen 1959, L 240 56 mm,
Aura ja Duodecim
Tauno Palva 1925
Liisa Neuvo 1990 80 mm, HYKS,
Korvaklinikka
Pekka Peltokallio 1926
Toivo Jaatinen 75 mm, S. Urheiluliitto
Tuomas Peltonen 1 924
Jarkko Roth 1 984 70 mm, T YKS
Jorma Pätiälä 1912-1983
Heikki Häiväoja 1972 70 mm, Tuberkuloosin
vastustamisyhdistys
Lauri Rauramo 1917-1987
Juhani Vikainen 1977 70 mm, T YKS

J.W. Runeberg 1843-1918
1. Gunnar Finne 1927, B 1 130 56 mm,
F. Läkaresällskapet
2. Kauko Räsänen 1975 80 mm, 2-osainen,
F. Läkaresällskapetin palkintomitali
Fredrik Saltzman 1881-1972
1. Gerda Qvist 1951, L 276 55 mm,
F. Läkaresällskapet
2. Gerda Qvist 1951, L 277 92 mm, valettu
Severi Savonen
Heikki Häiväoja 1987 70 mm,
S. Tub.vast.yhdistys
Erkki Saxen 1921
Aimo Tukiainen 1989 130 mm, valettu,
Syöpätutkimussäätiön ansiomitali

Yrjö Reenpää 1894-1976
Wäinö Aaltonen 1954, L 254 56 mm,
S. Kulttuurirahasto

Ossian Schauman 1862-1922
Teodor Schalin 1948, L 286 56 mm,
Folkhälsan

Henrik Rinne 1920
Anja Juurikkala 1984 100 mm, valettu
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T heodor M. Scheinin 1924
Reijo Paavilainen 1 991, S. Kirurgiayhdistys

Anja Juurikkala, Henrik Rinne

Aimo Tukiainen, Erkki Saxen,
takasivu
V.S.Schildt-Kilpinen 1810-1893
Alvar Aalto ja Eino Räsänen 1958, L 287,
56 mm, Jyväskylän lyseo
Väinö Seiro 1895-1968
Kalervo Kallio 1965, L 291 70 mm
Richard Sievers 1 852-1931
Gunnar Finne 1927, B 1 137 56 mm,
S.Tub.vast.yhdistys

Terho Sakki, Pekka Somer,
takasivu
Harald Teir 1914-1992
Terho Sakki 1979 70 mm
Pekka Tienari 1931
Terho Sakki 1991 75 mm
Robert Tigerstedt 1853-1923
Ville Vallgren 1913, B 1 137 55 mm,
S. Lääkäriseura

P. E.Simola 1902-1961
Essi Renvall 1963, L 302 56 mm

Sakari Timonen 1915
Kauko Räsänen 1985 90 mm, Syöpäsäätiö

Gunnar Soininen 1904-1973
Kauko Räsänen 1965, L 306 56 mm,
Sukututkimusseura

Aarno Turunen 1899-1973
Eila Hiltunen 1959, L 335 56 mm,
Väestöliitto

Pekka Somer 1907
Terho Sakki 1983 70 mm, S.Lääkäriliitto,
Lääkintäupseeriliitto, Lääkintäkilta

Martti !.Turunen 1918
Heikki Häiväoja 1980 70 mm

Asser Stenbäck 1913
Toivo Pelkonen 1983 75 mm

Eero Uroma 1909-1983
Essi Renvall 1978 70 mm, Kansanterv.
laboratorio

Matti Sulamaa 1910-1988
Terho Sakki 1981 70 mm,
S. Lastenkir.yhdistys

Axel Vallgren 1869-1946
Ville Vallgren 1938, L 339 55 mm
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Terho Sakki, Matti Sulamaa
takasivu

Eila Hiltunen, Aarno Turunen
takasivu

Essi Renvall, Eero Uroma
takasivu

Toivo Jaatinen, Otto Wegelius
takasivu

Mauno Vannas 1891-1964
Oskari Jauhiainen 1961, L 344 56 mm

Sauli Viikari 1918
Jarkko Roth 1984 80 mm, T YKS

Salme Vannas 1918
Oskari Jauhiainen 1988 55 mm, Silmäsäätiö

Arvo Ylppö 1887-1992
Gerda Qvist 1957, L 365 56 mm,
S.Lastenlääkäriyhd., Mannerheimliito, Orion

Paavo Vara 1908-1989
Aimo Tukiainen 1978 80 mm,
S.Gynekologiyhdistys
Armas Vartiainen
Eila Hiltunen 1971 70 mm,
Farmakologinen yhdistys
Carl Wegelius 1905-1988
Kauko Räsänen 1979 80 mm,
S.Radiologiyhdistys
Otto Wegelius 1920
Toivo Jaatinen 1980 80 mm,
S. Reumatologinen yhd.
Johan Wikström 1904
Jarkko Roth 1979 70 mm, T YKS, ansiomitali
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Matti Äyräpää 1852-1928
1. Alpo Sailo 1922, B 1 136 1 56 mm,
S.Hammaslääkäriliitto
2. Sulho Sipilä 1931, B 1 136 1 1 56 mm,
Tässä Duodecimin 50-vuotismitalissa ovat
myös seuraavat yhdistyksen perustajajäsenet:
Verner Lindman, Albert Ferd.Pfaler, Wilh.Snell
man, E.J.Waren, K.B. Nohrström, K.A. Hällström,
G.R.ldman, V.J.Starck, N.G. Durchman, Aug.
Hillbom ja K.G. Kyrklund.
Kuvat: M. Honkanen

likka Voionmaa

N ILS O KER-BLOM 
Arkki atri j a kuva nveistäjä

Kauko Räsänen, Nils Oker-Blom
Lääkärimitalien luetteloon liittyy monta mielen
kiintoista tarinaa. Eräs mielenkiintoisim mista
on arkkiatri Nils Oker-Blomin nimen esiintymi
nen molemmin puolin a itaa: Kauko Räsäsen
m uovailema arkkiatri N i ls Oker-Blom- m italin
ohella voimme todeta arkkiatrin itsensä muo
vailleen kolme lääkärimitalia. Koska lääkärien
niittämät laakerit taiteen alalla eivät ole maas
samme tuntemattomia (vrt esimerkiksi tunne
tut lääkärikuoronjohtajat), on kohtuu llista, et
tä annamme taiteilija Nils Oker-Blomin - Hel
singin yliopiston emeritus professorin ja enti
sen kanslerin - itse esittää seura avassa mi
talisia ajatuksiaan.
N ils Oker-Blomin elämään taide ja sen teke
minen on aina liittynyt lä heisesti. Kouluaika-

naan hän oli aluksi kiinnostunut maalaamises
ta, myöhemmin kuvanveistosta, koska saattoi
todeta muotoaistins.=i kP.hittynP.P.n rrnrnmmin
kuin väriaistinsa. Ajan salliessa Oker-Blom kävi
sitten Maire Gullichsenin Vapaata taidekoulua
ja piirsi mal leja, mikä yhdessä tulevan lääkäri
nuran ja anatomian opintojen kanssa loi tuke
van pohjan hänen muotokuvilleen - veistok
sille ja mitaleille, joita hän teki aluksi pääasi
assa ystävistää n ja tuttavistaan. H ienoista yl
peyttä tuntien arkkiatri Oker-Blom main itsee
myös Wäinö Aaltosen, jonka ateljeessa hän sai
tilaisuuden työskennellä yhden l ukukauden
ajan.
Julkisuuden valokeilaan kuvanveistäjä Oker
Blom tuli vuonna 1 9 84, jolloin hän sai tehdäk-

Nils Oker-Blom, Jakob von Heine - Oskar Medin
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seen Jakob von Heinen ja Oskar Medinin kak
soismitalin, joka on nuorelle tiedemiehelle an
nettava palkintomitali. Tunnetuin Oker-Blomin
tekemä mitali on Helsingin yliopiston tilaukses' ta syntynyt lääkekemian professori Johan
Järnefeltistä muovailtu tyylikäs mitali (1989).
Lastenlääkäri Erik Malm-mitali on puolestaan
syntynyt ystäväpiirin aloitteesta ( 1 9 90 ). Ny
lands Nationille, vanhalle osakunnalleen, hän
on tehnyt pari mitalia, sillä eihän ylioppilailla
ole varaa oikeaan kuvanveistäjään. Juuri nyt
on valmistumassa osakunnan 3 50-vuotisjuh
lamitali, jota Nils Oker-Blom, Nylands Nationin
entinen inspehtori, mieluusti viimeistelee.
Mitalin tekeminen on aina haaste. Kun etu
sivun muotokuvan ja tekstin on saanut mieles
tään kohdalleen, alkaa takasivun toteutus. T ie-

demiehelle ja lääkärille luontevia aiheita ja vi
rikkeitä työskentelylle antavat molekyyliraken
teet ja ihmisruumis, taiteentuntijalle ja sen har
rastajalle taas El G recon kaltaiset mestarit tai
vaikkapa K reikassa nähnyt antiikin ajan sine
tit. Erik Malm-mitalin aihe liittyy läheisesti ku
vanveistäjä Oker-Blomin lempiaiheeseen, Suo
men saaristoon. Mitalien tekemiseen kuuluu
muovailun ohella monien teknisten kysymys
ten ratkaiseminen, ja tällöin Laila Pullisen tai
Mauno Honkasen kaltaiset ystävälliset taitei
lijat ovat tarvittaessa antaneet neuvojaan.
Nils Oker-Blom kertoo mielellään taiteestaan
ja tulevaisuuden suunnitelmistaan. Haastatte
lutuokion aikana varmistuu käsitys, että on vain
ajan kysymys milloin taiteilijan seuraava tavoi
te, oman näyttelyn aikaansaaminen toteutuu.

Allan Ylinen

P Y HÄ YRJÖ SUOMEN MITALITAITEESS A

Pyhä Yrjö, jalo ja nuhteeton ritari, pyhimys ja
marttyyri lienee enemmän legendaarinen hah
mo kuin lihaa ja verta. Historiallisena lähtökoh
tana on kuitenkin Kappadokiassa syntynyt,
keisari Diocletianuksen vainoissa marttyyri
kuoleman saanut ylhäinen soturi. Diocletianus
oli Rooman keisarina vuodet 284-30 5 ja vuo
si 303 oli kristittyjä vastaan suunnattujen vai
nojen ankarin.
Aluksi Pyhä Yrjö oli kreikkalaiskatolisen kir
kon sotapyhimys, sitten häneen yhdistettiin iki
vanha (lndra, Perseus, Siegfried) lohikäärme
tappajan maineteko. Ristiretkeläisten mukana
legenda Pyhästä Yrjöstä tuli läntiseen Euroop
paan. 13. vuosisadalta lähtien hän on ollut
Englannin suojeluspyhimys.
Keskiajalta lähtien on Pyhä Yrjö ratsastanut
ja surmannut lohikäärmeitä, paitsi kirkkotai
teessa, myös numismatiikassa. Taalereissa,
ruplissa, punnissa ja minkänimisiä kaikki liene
vätkään, hän on jatkanut inhaa työtään mei
dän päiviimme saakka.
Suomessa Pyhä Yrjänä tunnetaan lähinnä
partiolaisten idolina, samassa paketissa parti
oliikkeen kanssa maahantuotettuna. Refor
maation hyllyttämä katolinen pyhimys on näin
saanut jalkansa luterilaisuutemme ovenrakoon.
Mitalitaiteeseemme Pyhä Yrjänä on yksise
litteisemmin omana itsenään päässyt Partio
ketju-Scoutkedjan r.y:n vuonna 1 9 90 lyöttä-
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mässä Suomen partioliikkeen 90-vuotismita
lissa. Sen etusivulla Pyhä Yrjänä saapuu rat
sain taistelukentälle, takasivulla tapaa lohi
käärme kohtalonsa. AUX I L I AT OR SANCT US
(pyhä auttaja) on tekstin informaatio. Mitalin
on tehnyt Pekka Piekäinen ja sen halkaisija on
80 millimetriä.
Armas Lähteenkorvan Pyhä Yrjänä (L 702)
on yksipuolinen, valettu ja vailla tekstiä. Mita
lin halkaisija on 1 1 5 millimetriä. Kysyin Läh
teenkorvalta mitalin syntyä ja tarkoitusta. Hän
vastasi sen olevan opinnäytteen vuodelta
1 9 58, jolloin hän opetteli Italiassa mitalintekoa.
Tarkoitus oli kuvata liikettä, vangita liike. Aihe
lienee kuitenkin ollut Lähteenkorvalle läheinen.
Pyhä Yrjö ja lohikäärme ovat erottamatto
mat. l iman lohikäärmettä ei olisi Yrjöäkään. Lo
hikäärme edustaa kaikkea mahdollista pahaa.
Legenda irtoaa ajasta ja paikasta, muuttuu uni
versaaliksi hyvän ja pahan taistelun vertausku
vaksi.
Niinpä ei ole ihmeteltävää, jos Alpo Saila on
valinnut tämän taisteluparin Jaakko De la Gar
die -mitalinsa takasivun kuvitukseksi. Sailan
som mitelma on hyvin jäntevä ja vauhdikas,
loistavasti mitalin pyöreään kenttään sopeutu
va. Sankarin alastomuus korostaa tämän roh
keutta ja viattomuutta. Missä määrin nämä
ominaisuudet ovat sovitettavissa De la Gardi
een on toinen asia. Pahan osoite on kuitenkin

Felix Nylund, Ali Krogius
takasivu

Akseli G allen-Kallela, Mannerheim
takasivu

selvä. (Boström 1 153).
Lääkärit ovat kiistatta oman aikamme Pyhiä
Yrjöjä torjuessaan sairautta ja kuolemaa. Felix
Nylund on Ali Krogius mitalissa an jalkauttanut
Yrjönsä. Alastomana, pelkkä peitsi aseenaan
tämä käy lohikäärmettä vastaan. Sommitelma
on kiinteä, koristeellisuudessaankin monumen
taalinen. Sailan mitaliin verrattuna sen tunnel
ma on pysähtynyt, staattinen. Miellyttävä mi
tali kaikitenkin (Boström 1 153).

Mannerheim! Pyhän Yrjön suomalainen in
karnaatio, jos kukaan. Sen oivalsi Akseli G al
len -Kallela sommitellessaan vapaussodan pää
majan tilaaman Mannerheim-mitalin takasivua.
Keskiaikainen ritari täysissä varustuksissa an
ratsailla, iskuun kohotettu miekka toisessa kä
dessään ja kilpi toisessa uhmaa vihollisen nuo
lisadetta. PAT RIAE L I BERAT OR ET REG EN S
MC MXV III-X IX. Isänmaan, Suomi-neidon va
pauttaja, punaisen lohikäärmeen surmaaja
(Boström 1 157 1 1 ) .
Samaa teemaa hieman sovellettuna noudat
telee John Munsterhjelmin mitali vuodelta
1 922. Kahleensa katkonut Suomen leijona vie
rellään uljas, alaston nuorukainen, joka ojen
taa kilpeä leijonan suojaksi, miekka valmiina
torjumaan vaaraa. Siegfried! (Boström 1 15 7
I V).
Kiusaus on tässä vielä muistuttaa, että kaik
kein kristillisin tsaari palkitsi Mannerheimin se
kä Yrjön ristillä että Yrjön miekalla.
Lopuksi: Suomen partiolaisten korkein kunnia
merkki on Mannerheimsolki.

Gunnar Finne, Richard Sievers
takasivu
Jalkamies on myös Gunnar Finnen käär
meentappaja Richard Sieversmitalin takasivul
la. Alaston hänkin, aseenaan miekka ja kilpi.
Vastustaja on kutistunut tavalliseksi käärmeek
si, jota urho jalallaan polkee, valmiina sivalta
maan tältä pään. Ristiriitaisia ajatuksia saat
taa herättää käärmeen aivan toisenlainen roo
li lääketieteen symbolina. Vauhtia tässäkin
sommitelmassa on (Boström 1 137).

OSTA
M ITALI
LAHJAKSI
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Tuukka Talvio

ARMAS LÄHTEENKORVA 1 906 - 1 9 9 3

Kun Armas Akseli Lähteenkorva 1 2. helmikuu
ta 1 993 kuoli kotikaupungissaan Heinolassa,
hänen mukanaan katkesi yhteys aikakauteen,
joka meille on jo varsin etä inen.
Hänen isänsä Axel August Lähteenkorva
(v:een 1 906 Borenius) oli 1 800-luvun jälkipuo
len merkittävimpiä kansanrunoudentutkijoita.
Isoisä, rovasti Alexander Ferdinand Borenius oli
J. L. Runebergin aikalainen Porvoon kimnaasin
opettajana ja huomattava myös numismaatik
kona.
Oliko Armas Lähteenkorvan kiinnostus mi
taleihin kenties häneltä perä isin? Lähteenkor
va valmistui kansakoulunopettajaksi 1 930 ja
opiskeli sen jälkeen Suomen Taideyhdistyksen
piirustuskoulussa 1 932-38. N uoruusvuodet
päättyivät sotaan.
Hänen teoksiaan oli ensi kerran näytteillä
1 943. Vuonna 1955 pidetty kilpailu Suomen
kirkon 800-vuotismitalista tuli käännekohdaksi
hänen elämässään. Kilpailun ensimmäisen pal-

Kuva 1. " Meren Henrik", lyöty Suomen kirkon
800-vuotisjuhlaan 1955 (etusivu). Lähteenkor
van ensim mäinen ja hänelle itselleen läheisin
mitali.
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kinnon voitti Armas Tirronen ja toisen Kau ko
Räsänen. Toteutettavaksi valittiin kuitenkin kol
manneksi tullut Lähteenkorvan ehdotus "Me
ren Henrik" (kuva 1 ) . Sen koettiin nähtävästi
parhaiten ilmentävän juhlan henkistä s isältöä.
M italin kirjoitukset ovat piispa Elis Gulinin va
litsemat. Takasivun latinankielinen lause on si
taatti Johanneksen evankeliumista: "Toiset
ovat vaivan n ähneet ja te olette päässeet hei
dän vaivansa hedelmille."
Saman vuoden syksyllä päätti Helsingin kau
punki lyöttää kultaisen ansiomitalin, ja siitä jär
jestettiin kilpailu 1 9 56. Tällä kertaa voittajak
si tuli Eila H iltunen ja Lähteenkorva sai toisen
palkinnon; HP.ikki N ieminen oli kolmas. Läh
teenkorvan ehdotusta voi luonnehtia sanoilla
pelkistetty ja keskitetty. Koska kysymyksessä
itse asiassa oli kunniamerkki eikä varsinainen
taidemitali, on hyvin ymmärrettävää että hä
nen luonnoksensa jälleen toteutettiin. Sen he
raldinen muotokieli yksinkertai sesti täytti tar
koituksensa parhaiten.
Lähteenkorva oli vaatimaton luonteeltaan ja
hän halusi osoittautua saamansa luottamuk
sen arvoiseksi. Vuosina 1 957-58 hän opiske l i
mitalitaidetta Roomassa kuvanveistäjä Publio
Morbiduccin ( 1 8891 963) ateljeessa. Morbiduc
ci oli tunnettu mm. uskonnollisten m italien te
kijänä. Tältä ajalta on peräisin kaksi valettua
yksipuolista m italia, " Pyhä Yrjänä ja lohikäär
me" sekä Suomen Rooman-instituutin johta
jan Henrik Zilliacuksen 50-vuotismitali.
Lähteenkorva lienee ollut ensimmäinen Vil
la Lanten vieraanvaraisuutta nauttinut uudem
man ajan m italitaiteilija. Hän teki 1 9 50-luvun
lopussa muutamia muitakin henkilömitaleita,
mutta kun hänestä 1 9 5 9 tuli kuvaamataidon
lehtori Suolahden yhteiskouluun, saivat mita
lit toistaiseksi jäädä syrjään. Asiaan vaikutti
vat myös muut työt: hänen tunnetuin teoksen 
sa, korkokuva Paimenkallio valm istui 1 964.
Eläkeiän lähestyessä Lähteenkorva sai uudes
taan otteen mitalitaiteeseen. Useat hänen tun
netuimmista teoksistaan ovatkin 60-vuotis
päivän jälkeen syntyneitä.

Kuva 2. Ken raali Aarne Sihvo 70 vuotta 1959. Lähteenkorva piti Sihvoa kaikista miellyttävimpä
nä kuvaamistaan henkilöistä. Tämä näyttää heijastuvan myös mitalin muotokuvassa.
1960-luvulta alkaen hänen mitaliensa taka
sivut muuttivat luonnettaan: aikaisempien mel
ko yksinkertaisten ja paljolti heraldisten sym
bolien tilalle tulivat kehitellymmät aiheet. Eräät
niistä ovat taiteilijan kertoman mukaan saaneet
vaikutteita hänen sisarensa Mirjami Lähteen
korvan uskonnollisesta runoudesta.
Lähteenkorva ei näytä kertoneen paljoa it
sestään, mutta hän puhui mielellään mitaleis
ta. Numismaatikko-lehden mitalipainotteinen
linja 1970-luvulla oli hänelle ilmeisen mielui
nen. ( Olisipa se jatkunut! ) Ehkä parhaan avai
men Lähteenkorvan mitalitaiteeseen tarjoavat
kin hänen haastattelunsa, joita on pyritty ke-

räämään alla olevaan lähdeluetteloon.

Arm as Lähteenkorva n m ita lit
1 9 5 5 - 1 980
Luettelo perustuu Kansallismuseon rahakam
mion kokoelmaan ja arkistotietoihin. Erään tie
don mukaan Lähteenkorva olisi itse pitänyt A.
F. Airon mitalia (n:o 13) 15. mitalinaan. Syynä
saattavat olla tulkintaerot; matrikkelin mukaan
hän teki mm. erilaisia merkkejä. L tarkoittaa
Aarne Laitakarin teosta Suomen mitalit 1936 1968.

Kuva 3. Uspenskin katedraali Helsingissä 100 vuotta 1968. Kiiltävä metalli synnyttää " bysant
tilaisen valohämyn" mitalin kuva-aiheiden ympärille.
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1. Suomen kirkko 800 vuotta 1955. L 788.
70 mm.
2. Helsingin kaupungin kultainen ansiomitali
1956. L 461. 31 mm.
3. Maanviljelysneuvos Jalo Lahdensuo 75
vuotta 1957. L 167. 56 mm. Lyöttänyt Etelä
Pohjanmaan maakuntaliitto.
4. Pyhä Yrjänä. Yksipuolinen valettu taidemi
tali, perustuu jouluk. 1957 tehtyyn piirrokseen.
L 702. 117 mm.
5. Professori Henrik Zilliacus 50 vuotta 1958.
Yksipuolinen, valettu. L 366. 113 mm.
6. Maaherra Sigurd Mattsson. Suomen Punai
sen Ristin Hämeen piirin lyöttämä hänen jää
dessään eläkkeelle 1959. L 207. 56 mm.
7. Jalkaväenkenraali Aarne Sihvo 70 vuotta
1959. L 299. 56 mm.
8. SV UL:n Keski-Suomen piiri. Yksipuolinen
plaketti, valm. 1966 tai aikaisemmin. L 859.
36 x 51 mm.
9. Kunnallisneuvos Eemil Luukka 75 vuotta
1967. Lyöttänyt Karjalan liitto ry. L 187.
70 mm.

10. Uspenskin katedraali 100 vuotta 1968.
L 1022. 70 mm.
11. Jalkaväenkenraali Paavo Talvela. Mitalitoi
mikunnan lyöttämä 1970. 70 mm.
12. Suomen suurloosi 50 vuotta 1972. 70 mm.
13. Kenraaliluutnantti A. F. Airo 75 vuotta
1973. Lyöttänyt Heinolan reservinupseerit ry.
70 mm.
14. Sigfrid Sirenius ( 1877-1961), Suomen set
lementtiliikkeen alullepanija. Lyöttänyt Kristil
lis-yhteiskunnallinen työkeskus 1977. 70 mm.
15. Heinolan kaupungin tunnustusmitali 1980.
Etusivun muovaillut Eero Railimo, takasivu Ar
mas Lähteenkorva. 70 mm.

Lähteitä:
Kuvataiteilijat, julk. Suomen Taiteilijaseura (us.
painoksia ). Oppikoulujen opettajat 1967 (Hel
sinki 1968). Numismaatikko 2/1978, s. 51;
3/1979, s. 98-99; 6/1980, s. 253. Itä-Häme
1963, 1966 (artikkelit rahakammion leikearkis
tossa ).
Kuvat: T.Talvio
Arvo Aho

KUVANVEISTÄJÄT JULISTAVAT KÄSILLÄÄN
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Jarkko Roth, Pro Arte Metallica
FID EMin yleiskokouksessa Lontoossa amerik
kalainen Joseph V. Noble piti esitelmän aihees
ta Mitalintekijät puhuvat käsillään. Aivan kir
jaimellisesti ottaen tämä on totuus, jonka hy-
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vin ymmärrän ja jolle vahvistuksen löydän jo
pa Killan omasta mitalituotannosta. Esimerkik
si Jarkko Rothin Pro Arte Metallican etusivul
la nähdään mitalintekijän kädet työssään ja ta-

Toivo Jaatinen, Vempaimen vääntäjä

N ina Terno, Pietå, takasivu

kasivulla saajan kädet mitalia pitelemässä.
Kauko Räsäsen FIDEM XXll:n näyttelymitalis
sa niinikään nähdään sekä mitalin m uovailua
että sen kädessä pitämistä. Ja näin on hyvä,
sillä mitalihan onkin nimenomaan käsissä pi
deltävää ja käsin kosketeltavaa taidetta.
Materiaalisesta käsin kosketeltavuudesta lie
nee lyömätön esimerkki Toivo Jaatisen m itali,
jonka omistaja voi käsitellä vaikkapa kulloista
kin mielentilaansa vastaavaan asentoon. Ai
kansa käsiteltyään hän löytää mitalin sisuksista
sen sanoman: Ihminen on ikuinen vempaimen

vääntäjä. Tietenkin kaikki mitalit ovat käsinteh
tyjä, m utta joidenkin teossa kättä on kyllä käy
tetty tavallista enemmän. Näin esimerkiksi
Horst Sagertin Unohtuneessa elefantissa. (Voi
m u uten olla aikamoinen suoritus unohtaa ele
fantti jonnekin. Ainakaan minun dementian i ei
ole vielä niin suuriin esineisiin ennättänyt, se
pysyttelee toistaiseksi silmälasien suuruusluo
kassa ) .
Mitalintekijöiden käsillään puhumisella Noble
ei perimm iltään tarkoittanut m ita lin fyysistä
m uodonantoa, vaan sitä sanomaa, jota taitei
lijat teoksellaan haluavat viestittää. Noblea
kuunnellessani muotoilinkin aiheen uudestaan
näin: käsiensä taitavuutta vä lineenä käyttäen
m italin tekijä puhuu tunteellaan, mielikuvituk
sellaan, leikkisyydellään, vakavuudellaan, jär
jellään, omallatunnollaan, sanalla sanoen ko
ko persoona llisuudellaan. Mitalin saaja puoles
taan kuuntelee tuota puhetta oman persoonal
lisuutensa vastaanottoulottuvuuksilla. Otan
esimerkin omasta kokemuspiiristäni. 1 9 60l uvulla Biafrassa riehui säälimätön heimosota
ja samalla myös armoton nälänhätä. Suomes
sa puolesta an oli käynnissä jonkinlainen kam
panja kirkkojen rakentam ista vastaan Pakana
kiltoineen ja muine pahe ksuntoineen. Nämä
kaksi ajan ilmiötä punottiin yhteen Temppeli
nau kion kirkon työmaalla rakenteisiin, katuun
ja kallioon m aalatuilla Biafra-sanoilla. Ne olivat
polkupyörämaalia käyttäneiden ylioppilaiden
puhetta. Mutta miten puhui samaan aikaan tai
teilija? Nina Terno teki m italin, jossa hän antoi
kristilliselle Pietå-aiheelle järkyttävän ajankoh
taisen tulkinnan. Mitalin etusivulla on nälkään

H .Sagert, U nohdettu e lefantti
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Nina Terno, Pieta, takasivu

nääntynyt neekeripoika äitinsä sylissä ja taka
sivulla kuivuudesta halkeillut, satoakantama
ton maa. Eikä yhtään sanaa, ei kummallakaan
sivulla. S ilti lienee helppoa arvata, kumpi pu
he on painokkaampaa, sanallinen vai sanaton.
Olisi m ielenkiintoista etsiä ja esitellä mitalei
ta, joissa katsoja kohtaisi tunnetta tai mieliku
vitusta tai leikkisyyttä tai vakavuutta tai paa
tosta tai järkevyyttä, mutta otsikon mukaisesti
rajoitun julistukseen. Nina Temon Biafra oli siitä
jo erinomainen esimerkki. Ja koska kirjoitan tä
tä kansallisena veteraanipäivänä, niin tämän
kunniaksi otan esimerkin sen aihepiiristä.
Heikki Häiväoja on tehnyt Sotainvalidien Vel
jesliiton 40-vuotismitalin. Tämän etusivulla ki
vikkoisesta maasta nousevan puun tuetut ok
sat ja takasivulla vuosikymmenten myötä har
vemmiksi ja kumarammiksi käyvät ihmisrivit
sanoittakin kertovat sotainvalidien kohtalon
tiestä sotiemme jälkeisenä aikana. Kauko Rä
sänen puolestaan on tehnyt Sotasokeain an
siomitalin. M italin etusivulla on viillon halkai-

Heikki Häiväoja, Sotainvalidien veljesliitto 40 v.

Kauko Räsänen, Sotasokeain ansiomitali
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Nina Terno, Risto Ryti, takasivu

sema silmä ja takasivulla luotien ulostuloreikiä
rosoisin reunoin. Yhden reiän pohjalla näkyy
kranaattien raiskaamaa metsää. Heikin ja Kau
kon tuntien uskallan sanoa, että heillä on näi
tä mitaleita tehdessään ollut sydän mukana.
Ne ovat heidän käsiensä puhetta, julistusta
parhaimmillaan. Sen edessä ei voi jäädä kyl
mäksi.
Vielä yksi esimerkki samasta aihepiiristä. Kil
lan m italisarjassa on Nina Temon tekemä, so
danaikaisen presidenttimme Risto Rytin mita
li, jonka takasivulla panssavaunun telaketjujen
ruhjomasta maasta on nousemassa hento kuk
ka. Tekee mieli uskoa, että tuo kukka on mo
nivuotinen, vaikkapa vain tuhatkaunokki, joka
ties kuinka monennen vuodenkierron jälkeen
yhä kukkii Suomen kamaralla. Ylikulkenut
panssarivaunu on jo aikoja sitten romutettu.
Elämä ei suinkaan aina jatku suurissa ja mah
tavissa. Pienissä ja sitkeissä se kukoistaa.
Kuvat: A.Aho

Aimo Linkosalmi

MITALINKERÄILIJÄN KIRJAHYLLY

Ensimmäinen kerää rautatie-aiheisia mitaleita,
toinen tietyn taiteilijan tuotantoa ja kolmas
kaikkia sellaisia mitaleita, jotka miellyttävät
häntä aiheesta ja taiteilijasta riippumatta. Jo
kainen on tyytyväinen a laansa. Heille on yh
teistä se, että he tarvitsevat kirjoja.
Mauritz Hallberg kirjoitti ruotsalaisen esiku
van mukaisesti Fennica-mitaleista teoksen
M innespenningar öfver enskilda personer föd
da eller verksamma i Finland, (1906 ja 1923 ) .
Fennica-mitaliksi luetaan mitali, joka liittyy
Suomeen tai suomalaisiin, vaikka se olisikin
tehty ulkomailla, esim. Värälän rauhan 1790
mitalit.
H .J.Boström täydensi Hallbergin kirjaa teok
sellaan Suomen Muistorahat 1 (henkilömitalit).
Toinen osa käsittelee tapahtuma- ja juhlamita
leja. Ne ilmestyivät vuosina 1932 ja 1936. Aar
ne Laitakari jatkoi Boströmin työtä kirjallaan
Suomen Mitalit 1936-1968 (1969). Boströmin
ja Laitakarin teoksissa on pyritty luetteloimaan
kaikki mitalit ja niinpä niitä käytetään ahkerasti
huutokaupoissa kirjallisuusviitteinä. Molemmat
kirjat ovat kuvitettuja.

Mitalitaiteesta ilmestyi vuonna 1964 Liisa ja
Jouko Voionmaan kirja Suomen Mitalitaidet
ta. Anne Valkosen kirja Taidetta molemmat
puolet, suomalaisia mitaleita 1919-1989 ilmes
tyi M italitaiteen Killan kustantamana.
Tuukka Talvion vihkonen Suomen mitalit
1 799-1864 käsittelee mitaleita, jotka on lyöty
suomalaisten toimesta tai suomalaisille annet
taviksi. Ahto Linjan omakustanteessa Suoma
laisia mitalinaisia kerrotaan nimensä mukaises
ti 44:stä naismitalista.
Bruno Taajamaa esittelee kuvin myös Terho
Sakin mitalituotannon teoksessaan Sakki monumentaaliveistäjä (1982).
Erik Kruskopfin teos Eila Hiltusesta ilmestyi
vuonna 1976. Erik Bergh on perehtynyt Jussi
Vikaisen tuotantoon saman nimisessä teokses
sa (1987).
Lehtori J.J.Huldenin mitaliartikkeleista on vii
si julkaistu hänen teoksessaan Människor och
Medaljer (1962).
Allan Ylisen vihkonen Numismaatikkoja ja
numismatiikkaa mitaleissa ilmestyi vuonna
1985. Ylisen käsialaa ovat myös mitaliuutis43

palstat Numismaatikko-lehdessä vuosina
1 9 72-1982. Mitalitaiteen Killan 10- ja 20-vuo
tistaivalta juhlistettiin myös mitalinäyttelyillä,
joihin ilmestyi luettelot.
Tampereen taidemuseossa oli esillä vuonna
1988 Killan deponoimia mitaleita. Leena Passi
kirjoitti oivan luettelon. Lahden historiallisen
museon mitaleista on näyttelyvihkonen vuo
delta 19 74. Pääkaupunki mitaleissa oli näytte
lyn nimenä vuonna 1 9 8 7. Heli Halste-Korpela
kirjoitti näyttelyvihkosen.
Essi Renvall kirjoitti muistelmansa otsikolla
Nyrkit savessa (1 971). Muistonäyttely pidettiin
Kansallismuseossa vuonna 1980. Siitä on vih
konen, jossa on Renvallin koko mitalituotanto.
Mitalitaiteen Killan lukuisista näyttelyvihko
sista mainittakoon vielä T iede- ja teknologia
mitalit (1990) ja Mitalin uusi kevät (1983).
Helsingin Yliopiston 3 50-vuotisjuhliin ilmes
tyi parikin mitaliteosta. Tuukka Talvio esittelee
5 6 yliopisto- ja muotokuvamitalia teoksessa
Ars Universitaria 1640-1 9 90. Matti Malmberg
luetteloi 191 henkilömitalia vihkosessaan Syl
loge nomismatum academicorum.
Maamme toiseksi vanhin numismaattinen
yhdistys on Numismatiska Föreningen i Åbo.

Turun maakuntamuseon vuosikirjassa Aboa
1987 puolivuosisataa täyttänyt yhdistys ker
toi lyöttämistään mitaleista. Aiheina olivat
myös Kauko Räsäsen, Gerda Ovistin ja Teodor
Schalinin mitalituotanto.
Eikä pidä unohtaa Mitalitaiteen Killan Mita
li-Medaljen-lehden artikkeleita. Lehden nume
rot kannattaa sidotuttaa.
Suomalaisten kirjoittamia artikkeleita maam
me mitaleista on julkaistu myös johtavassa
englantilaisessa T he Medal-lehdessä.
Suomen Numismaattisen Yhdistyksen Nu
mismaattisessa Aikausilehdessä on mitaliartik
keleita. Tuukka Talvio kirjoitti vuonna 1989
yhdistyksen 7 5-vuotishistoriikin Rahan vuok
si, jonka yhtenä lukuna on yhdistyksen valmis
tuttamat mitalit.
FI DEMin luetteloissa on suomalaisia mitalei
ta, varsinkin Helsinki-volyymeissä 1973 ja 1990.
Vanhempaa kirjallisuutta on saatavissa vain
antikvaarisesti ja numismaattisissa huutokau
poissa. Killan toimistosta saa FIDEMin luette
loita, Valkosen teosta ja useita näyttelyvihko
sia. Saatavilla ovat myös Talvion Rahan vuok
si, Taajamaan teos Terho Sakista, Aboa 1987
ja Helsingin yliopiston 3 50-vuotisjuhlakirjat.

FIDEM XXIV 94 BUDAPEST 6 .- 13. 4.
Lä hde m u kaan Euroopan keväiseen
kulttu urika u punkiin !
F I DE Min XXIV näyttely ja kongressi järjeste
tään 6.- 9.4., kongressin jälkeisen matkan päi
vämäärät ovat 10. -13.4.

Suomen mitalikiintiö
Suomen kiintiöksi on alustavasti määritelty 70
mitalia/ lue: sivua, mikä tulkitaan edelleen si
ten, että jos (ja kun) mitalin molemmat puolet
pannaan esille saadaan puolitoista sivua kah
den asemesta.

M ita lien va linta j a lomakkeet
Kuten edelliselläkin kerralla Lontoossa, mitalim
me valitsee raati, joka kootaan vielä ennen ke
sää ja joka antaa tarkempaa tietoa taiteilijoil
le. Jo nyt tiedetään, että lomakkeet I ja 11 tu
lee palauttaa syyskuun 10:een mennessä Bu44

dapestiin. Mitalien tulee olla Budapestissa
10.10. mennessä, koska järjestäjät valokuvaa
vat kaikki mitalit.

Näyttelyluette losta
Näyttelyluettelo kuuluu kongressimaksuun tai
sen voi tilata järjestäjiltä. Luettelon hinta erik
seen on USD 19.

Kongressin teema
Kongressin teema käsittelee materiaalin, tek
niikan ja tyylin välisiä suhteita mitalitaiteessa.
Teemasta kuullaan luentoja ja esityksiä.

Palkin not, sponsorit ja
i l moitushankinta
Kongressissa jaetaan jälleen erilaisia palkinto
ja. Järjestäjät toivovat, että jäsenmaat itsekin
aktivoituisivat keksimään palkintoja ja palkin-

noille sponsoreita. Näyttelyluettelon ilmoitus
hankinta on niinikään käynnistynyt. Ilmoituk
sia haetaan eri jäsenmaista ja ilmoittajiksi so
pivat esim mitalien lyöjäfirmat, raha- ja mitali
kauppiaat jne. Halukkaat voivat ottaa yhteyden
FIDEM-delegaattiimme Aimo Viitalaan .

Yhteismatka keväiseen Budapestiin
- Euroopan ku lttuurikau punkiin
Kilta järjestää Budapestiin yhteismatkan, joka

alustavien kaavailujen mukaan on joko lyhyt
(vain kongressi) tai pitkä (kongressi ja sen jäl
keinen matka). Killan hallitus toivoo, että
mahdollisimman moni Killan jäsen voisi lähteä
matkalle, sillä olemmehan aina olleet hyvin
edustettuina FIDEMin kongressissa. Budapes
tista - tuskin Euroopastakaan - tuskin löytyy
parempia puitteita mitalinäyttelylle kuin Unka
rin Kansallisgalleria. Kongressin jälkeinen mat
ka on tehty todella mielenkiintoiseksi - näh
tävää, toimintaa ja tutustumista vanhoihin ja
uusiin tuttavuuksiin on luvassa.

Antero Aarti

ANJA JUURIKKAL A- MITALEJA
JA PIIRUSTUKSIA HEINOL ASSA 7. 5.- 6.6.1 993
Anja Juurikkalan mitaleja ja piirustuksia esit
tävän näyttelyn avajaiset olivat 6.5.1 993 klo
18.00 Heinolan kaupunginmuseon tiloissa.
Avajaisten henki oli lämmin ja siinä korostui
se, että kaupunki oli saanut näyttelyn juuri tä
nä keväänä juhlistamaan taiteilijan äskettäis
tä 70-v11otisri:iivää.
Näyttelyssä on esillä lähes 40 mitalia aina
60-luvulta alkaen. Piirustuksissa on lähinnä ku
vattu Heinolan ja sen lähiympäristön vanhoja

rakennuksia, joista osa on purku-uhkauksen
kohteena. Anja Juurikkala haluaa töihinsä to
tuutta; kun asia on tosi, sen vaistoaa ja se te
hoaa. Hän kertoo rakastavansa kotiseutunsa
kauniita vanhoja rakennuksia ja tuntevansa
suurta iloa niitä piirtäessään. Näyttelyn piirus
tukset kertovat Heinolan ja lähiseudun raken
nushistoriaa. Tuorein näyttelytyö oli valmistu
nut avajaisia edeltäneellä viikolla.

ANJA JUURIKK AL A 70 V

Marjatta Vehkanen, Anja Juurikkala 70 v,
etusivu

Kari Ovaska, Anja Juurikkala 70 v,
etusivu
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l ikka Voionmaa

" MITALILL A ON KAKSI PUOLTA,
TOINEN NIISTÄ ON MARKKIN OINTI"

Killan jäsen Jaakko U kkonen kirjoittaa MARK
lehden (levikki 8320 kpl) n umerossa 3/93 ar
tikkelin mitalinkeräilystä, m italitaiteesta ja mi
talitaiteen markkinoinnista. Mitalitaiteen Killan
toiminta olivat artikkelissa hyvin esillä. Artik
kelin kuvituksena oli Seija Rustholkarhun mi
talituotantoa ja Killan presidenttisarja.
Me kaikki tiedämme, että Suomi on mitali
maa. Täällä on lyöty, valettu ja valmistettu mi
taleita useiden vuosikymmenien ajan. M itali
taiteilijamme edustavat maailman ehdotonta
eliittiä, M italitaiteen Kilta on alansa uranuur
tajajärjestö, m italien (etenkin lyötyjen) hinnat
kin ovat kohtuulliset verrattuna muuhun taitee
seen. Tosin nykyään m italin valamisen kasva
vat kustannukset ovat viime aikoina pakosta
kin nostaneet valetun mitalin hintoja.
M italitaiteen kansainvälisyydestä olemme
saaneet tuntuman joko järjestämissämme FI
DEM-kongresseissa tai osallistumalla kongres
seihin. Lontoon FIDEM -kongressissa oli perin
teisen kongressiohjelmaan lisätty mitalimark
kinat, joilla kauppa kävi kuulemma erinomai
sesti: ostajien joukossa oli myös niitä, jotka
tarttuivat m italiin, koska se kolahti. Moni os
taakin mitalin keräilläkseen, m utta myös lah
jaesineeksi, muistoesineeksi jne.
Kenelle tai keille sitten kuuluu Suomessa va
paiden ja valettujen mitalien markkinointi ja tai
teilijoiden töiden myynti? Ikään kuin jatkeeksi

U kkosen artikkelille - toisena haastateltuna
allekirjoittaen ne ongelmat, joihin a rtikkelissa
viitataan - perään kuulutan keskustelua asi
asta myös meillä Suomessa. FIDEMin kongres
sin yhteydessä pidetty m italien markkinointie
s itykset olivat toivottavasti vasta alkua. Me
netelmät, jotka purevat Amerikan mantereella
näet eivät välttämättä pure täällä. Kyse vapaan
taiteen tulevaisuudesta, maamme m italitaiteen
edistäm isestä, sen tunnetuksi tekemisestä ja
viime kädessä taiteilijan jokapäiväisestä leiväs
tä tai ainakin siitä mitä leivän päälle pannaan.
M italin toinen puoli on markkinointi. Mark
kinointia tekevät yleensä alan ammattilaiset.
M italitaitei l ija veistää ja muovailee, m utta hä
nelle jää vain harvoin aikaa kertoa mitaleistaan
kaikelle kansalle. M italit eivät ole liioin monu
mentteja, vaan pienoistaidetta. Ne mahtuvat
pöytälaatikkoon, jossa ne ovat liiankin usein
piilossa ja paperiin käärittynä. Mielestäni ny
kymitalien tulisi näkyä entistä useammin tai
demuseoiden ja museoiden vaihtuvissa näyt
telyissä, lehtien palstoilla ja taidehuutokaupois
sa. Toistaiseksi valettuja mitaleita kädestä kä
teen m useoon ja joillekin yksityisille. M itä jos
pantaisiin kerrankin markkinoinnin ammattilai
nen asialle, muuttoisiko tilanne oleellisesti.
Joskus on tullut mieleen, että mital ien m ark
kinointi voisikin olla alan ammattilaisen kovin
haaste!

Kauko Räsäsen mitali- ja veistosnäyttely
Galleria Taide-Huhtalassa Tervakoskella 29. 5. - 29. 8. 1993
Avajaiset 28. 5. Galleria auki päivisin klo 10- 18.
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SVENSK RESUME
ET I K I MEDALJKONST EN FRÅN OLIKA SIDOR
(s. 1)
Arvo Aho
Utgående från Raimo Heinos föredrag på Gil
lets årsmöte, Etiken i medaljframstälining, har
författaren skrivit ett kåseri över samma tema.
MEDALJG I LLET S ÅRSME DALJSTÄV LI NG 
E N MAMMUT MÖ NST R I NG AV MINIAT YR
KONST (s. 2)
likka Voionmaa
1 årsmedaljstävlingen för 1993 deltog 137 förs
lag, ett nytt rekord. T ili C-klassen överfördes
123 förslag, tili B-klassen 8 förslag och i A
klassen 6 förslag.Juryn bestod av Gillets sty
relse med två representanter utnämnda av
Bildhuggarförbundet: Kari Huhtamo och Kau
ko Räsänen.
1 priset (20 000 mk) gick tili Pertti Kukko
nens förslag En politikers mardröm, 11 pris ( 1 5
000 mk) gick tili förslaget E G av Mauno Kivi
oja och det 1 1 1 priset ( 1 2 000 mk) fick Erik Mä
kinen för Orfei längtan. Dessutom inlöstes
(7000 mk) Raimo Heinos En klättrares medalj
och Tero Lounas Första, andra och tredje gån
gen.
P E RT T I K U K KONEN (s. 9)
Olli Paunu
Att gjuta i brons kräver stor yrkesskicklighet.
De flesta skulptörerna anlitar konstgjuterier.
Men Pertti Kukkonen gjuter sina verk själv,
t.o.m. sina medaljer, som fordrar extrem nog
grannhet. Det finns otaliga felmöjligheter och
trots allt kan det bli misslyckade exemplar.
Kukkonen har en självkonstruerad speciell ugn.
1 den kan han framställa 24 medaljer åt gån
gen. När man gjutit den heta bronsen i den
slutliga formen är arbetet först halvvägs; ef
terbehandling av dessa medaljer kan ta flera
dagar. Kukkonen är fascinerad av patinering.
Att gjuta i brons beskriver han med ett ord: ma
gi.
AKT UELLT (s. 1 1)
Raimo Heinos medaljer och miniatyrskulptu
rer ställs ut i Amergalleriet i september.
Medaljkonstnär för i år i Hvitträsk kommer
att vara Pirkko Viitasalo.
Gillet kommer att ha en utställning i juli-au
gusti i Riga.

På Medaljgillets årsmöte 1 5.4.1993 godkän
des bokslutet för år 1 9 9 2. Mötesfördraget
hölls av Raimo Heino över temat Etik inom me
daljkonst och Tuulikki Hakala tilidelades fört
jänsmedaljen.
MYNT KABI NET T ET I NAT I ONALMUSET HAR
STÄLLT UT S I N SAMLING (s. 1 5)
likka Voionmaa
Nationalmuseets myntkabinett har på nytt
stälit ut medaljer ur sina samlingar. Vernissa
gen var den 6 aprill, på hundraårsdagen av
samlaren och mecenaten H.F. Antells död. Me
daljerna är utställda i historisk ordning början
de från 1400-talet tili nutiden. Medaljerna finns
i eleganta vitriner med beskrivande texter.
HORAT I US PÅ FI NSKA MEDALJ ER (s. 1 5)
Tuukka Talvio
Ar 1 9 9 3 har 2000 år förflutit sedan Horatius
dog den 27 november år 8 f. Kr. Hans minne
hedras med ett Horatius-år som inlP.rls i no
vember 1 9 9 2.
1 artikeln betraktas Horatius-citat som före
kommer på finska medaljer i synnerhet i bör
jan av 1800-talet, då utkast tili medaljerna
(som då präglades i St. Petersburg) utarbeta
des av professorn i vältalighet vid Åbo Akade
mi, John Fredrik Wallenius (176 5-1836). Hans
kunskaper om medaljkonst var delvis basera
de på G.G Adlerbeths Anmärkningar.
P E RSP EKT I VA P LOCK UR HE I K K I VARJAS
MEDALJP R ODUKT ION (s. 18)
Leena Passi
Heikki Varja (19 18-1 986) gjorde över 60 me
daljer och plaketter, varav över 40 är gjutna.
Ett av Varjas uttryckssätt var änvändningen av
perspektiv, horisontens sträck och ytor, vinkel
perspektiv mm. På så sätt är Varja en arvta
gare av renässanssens stil, ty då började man
använda perspektivet med dess horisont.
AIMO T UK IAI NEN (s. 20)
Olli Valkonen
Den 6 oktober 1992 fyllde skulptören, profes
sor Aimo Tukiainen 75 år. Han har model ierat
ett stort antal monumentalverk; den kanske
mest kända och synliga är ryttarstatyn av C.G.
Mannerheim i Helsingfors. Han har också en
omfattande (över hundra) medaljproduktion.
Tukiainen är en anspråkslös person, som ald47

rig gjort väsen av sig, fastän han också inom
olika kommiteer har arbetat för konstnärernas
arbetsvil l kor. En av hans skapelser är som
marstäl let Purnu, ett idealiskt stä lle för som' m arutställningar invid sjön O rivesi, där han
som den första i Finland började ställa ut skulp
ture r, målningar och medaljer i nära kontakt
med naturen.
M I N IATYRUTSTÄLLNING I EN VITRIN
1 E N S KOLKO RRIDOR (s. 2 5 )
Heikki Vuorimies
Den finska normalskolan i J yväskylä har kom
mit på en bra ide. 1 en vitrin i en korridor finns
utställt verk av konstnären för vec kan. Oftast
har där funn its grafik, men senast fanns e n
utstäl l nig a v Raimo He inos meda ljer.
LÄKARM E DALJER (s. 26)
Allan Ylinen
Läkare har gärna avporträtterats på medaljer.
H .J. Boström nämner i sin bok "Finlands min
nespenn ingar" (1 936) 17 läkarmedaljer; i Aar
ne La itakaris bok " Finska medaljer 1 9361 968" finns 24 medaljer. Artikelförfattarens
lista har 1 1 7 nummer. S peciellt under senaste
årtionde har bl.a. Jarkko Roth, Kauko Räsänen,
Aimo Tu kiainen och Terho Sakki modellerat
många läkarmedaljer. Alla har inte gjorts på
grund av den avbildades medicinska meriter,
utan för att läkarna också varit författare (Hj.
Norta mo), sam lare av folklore (Elias Lönnroth)
eller don atorer (H. Ante l l ) .
N I LS OKER-BLO M ARKIATER OCH BILDHU GGARE (s. 35)
l i kka Voionmaa
Arkiater N ils Oker-Blom - professor emeritus
i virologi, tidigare rektor och ka nsler för Hel
singfors universitet - är inte bara en känd ve
tenskapsman, han har också studerat bildhug
garkonst sedan ungdomen. Oker-Blom har
gjort flera medaljer. Nylands Nation har bes
tä l lt två, varav den senare kommer att bli fä r
dig till nationens 350-å rsjubileum i år. Han har
gjort flera medaljer av läkarkolleger bl.a. Johan
J ärnefelt och Erik Malm.
SANKT GÖRAN I FINSK MEDALJKONST (s. 36)
Allan Ylinen
ARMAS LÄHTEEN KORVA 1 906-1993
(s. 38)
Tu ukka Ta lvio
Lähteenkorva va r en ce ntral gestalt inom me
daljkonsten. Talvio beskriver hans verksamhet
och ger en katalog öve r hans medaljer.
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S K U LPTÖRER FÖRKUNNAR MED
HÄN DERNA (s. 40)
Arvo Aho
Skulptörer talar m ed händerna, detta talade
J.V. Noble om vid F I D EM -kongressen i London.
Händer har avbild ats på medaljer, bl.a. Jaak
ko Roths Pro Arte Metal l ica, där en hand hål
ler e n medalj, m e n konstnärer har också för
mediat ett budskap i en medalj. Ett fint exem
pel är Nina Ternos Biafra, som ropar ut hun
gersnöden i Biafra under dess in börd eskrig.
Andra förkunnande medaljer är Heikki Häivä
ojas Krigsinva lidernas Brödraförbund 40 å r,
Kauko Räsänens De krigsbildas förtjänstmedalj
eller Nina Ternos medalj av den krigstida pre
sidenten Risto Ryti med en blomma spirande
ur spåren, där en tankvagn gått fram.
EN M E DALJSAM LARES BOKHYLLA (s. 43)
Aimo Linkosa lmi
Man kan samla på olika motiv ihom mdaljkons.
Gemensamt för dem är att de behöver böcker
från gebitet. 1 artikeln berätter författa ren om
böcker over medaljkonst, som utgivits i Fin
land.
FIDEM XXIV 94 BUDAPEST 6.-1 3.4. (s. 44)
Nästa FIDEM-kongress är i Budapest 6-9.4.1 994
med en postkongress 1 0-1 3.4.1 994. Finland får
ha på utstä llningen 70 medalj-sidor, vilka väljs
före sommaren. Temat på kongressen är för
hållanden mellan m ateria!, teknik och stil . G i l
let ordnar som förut en gemensam resa till
kongressen.
ANJA J U U RI K KALA (s. 45)
Antero Aarti
En utstä llning av Juu rikkalas verk i Heinola.
M EDALJ EN HAR TVÅ S I DOR,
EN ÄR MARKNADSFÖRINGEN (s. 46)
l ikka Voionmaa
Jaa kko Ukkonen har skrivit i MARK -tidningen
3/93 om att samla medaljer, om medalj konst
och marknadsföring av medaljkonst. Vem skall
sälja konstnärernas verk? Vore det bäst att an
förtro uppg iften åt professionella marknadsfö
rare och låta konstnärerna göra det de kan, att
skapa konst?
TILL SALU
Ett antal medaljer och böcker fin ns till salu för
ett fast pris.

MYYNTI PALSTA

Oheiset mitalit tai kirjallisuus myydään kiinte
ään hintaan. Ostaminen käy parhaiten lähet
tämällä postikortti tämän lehden osoitteeseen
(Urheilukatu 48 A 3, 00250 Helsinki) 6.6.1993
mennessä, minkä jälkeen tilaukset toimitetaan.
Kiireellisissä tapauksissa esim ylioppilaslahjan
ollessa kyseessä - toimitus sopimuksen mu
kaan. Hintoihin lisätään postiennakkomaksu.

K I RJALLISUUS
Aleksandrs Platbarzdis:Sveriges första bank
90 mk
sedlar 1661-1668
Torgny Lindgren: Riksbankens sedelhistoria
120 mk
1668-1968 (omist)
Nordisk Numismatisk Årsskrift 1945

80 mk

XV FIDEM 1973 HELSI NKI (luettelo)

Valkonen, A: Taidetta molemmat puolet
190 mk
Mitali-Medaljen 1/1987-2/1992

90 mk
120 mk

Malmberg, M: Sylloge Nomismatum
Academicorum
40 mk
Mitalin uusi kevät ja Suomalaista
mitalitaidetta (kaksi näyttelyluetteloa)
Suomalaisia naismitaleita
(toim. Ahto Linja)

35 mk
40 mk

M I TALIT
Killan presidenttisarja
puisella alustalla, 10

sama, hopeinen, 9
Kauko Räsänen:
XXII FIDEM HELSINKI, 10

70 mk
1400 mk
350 mk

Terho Sakki: Juuret syvällä, Itsenäisyyden
75.juhlavuoden virallinen mitali, 10 200 mk
sama, hopeinen, 10

1500 mk

Terho Sakki: Killan hopeinen jäsenjetoni
150 mk
sama pronssisena
Toivo Jaatinen, Olavinlinna,
1975, 8

70 mk
100 mk

70 mk

X X I I FIDEM 1990 HELSINKI (luettelo)
100 mk

Voionmaa Jouko ja Liisa:
Suomen Mitalitaidetta, 1964

Kari Juva: XV FIDEM HELSINKI, 10

1450 mk

VUOSI MITALIT

Matti Peltokangas: Kevyt kosketus,
1981, 9
280 mk
Pirkko Viitasalo: Tarinan pituus,
1982, 9

280 mk

Vilho Härkönen: Harjoitusvastustaja,
1983, 9
280 mk
Matti Peltokangas: Joutsenlaulu,
1984, 10

280 mk

Merja Vainio: Lintu ja Pesä,
1985, 9

280 mk

Pertti Kukkonen: Muinaiset ajat, 10 400 mk
Pertti Kukkonen: Elena ja Nicolae,
1991

300 mk

Raimo Heino: Ritarin hauta,
1992, 10

420 mk

Toivo Jaatinen: Pisanello, 1972, 8 1800 mk
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