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Aimo Viitala

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Maamme on ollut viimeiset kaksi vuotta syvän
laman kourissa, mikä on osaltaan aiheuttanut
sen, ettei ns. sponsorirahaa ole kiltamme toi
mintaan tullut kuin minimaalisesti. Toisaalta
olemme olleet mukana eräissä mitalihankkeis
sa, joista tärkein on ollut Suomi 75 vuotta -mi
tali, joka kilpailutettiin, valmistettiin ja mark
kinoitiin kiltamme ja eräiden yhteistyökumppa
neidemme toimesta niin, että pääsimme naut
timaan tuottoa tämän projektin toteuttamises
ta.
Edellä mainituista syistä johtuen olemme
kahtena viime vuotena nähneet velvollisuudek
semme auttaa normaalia huomattavasti suu
remmin panoksin maamme mitalitaiteilijoita ja
kuvanveistäjiä. Niinpä voimme todeta tämän
syksyisen vaalikokouksen jälkeen, että vuon
na 1992 olemme jakaneet 35 mitalitaiteilijalle
eri stipendeinä, vuosimitalikilpailun palkintoi
na, Suomi 75 vuotta -mitalin palkintoina ja FI
DEMin stipendeinä sekä mitaliostoina yhteen
sä 375 000 markkaa.
Tänä vuonna olemme jakaneet vastaavia
palkintoja ja stipendejä 26 mitalitaiteilijalle yh
teensä 265 000 markan arvosta.
Tällä tavoin olemme vaikeina lama-aikoina
pyrkineet voimavaramme äärimmilleen kiris
täen edesauttamaan mitalitaidetta ja mitalien
valmistusta, onhan se kiltamme päätarkoitus.
Kuluvan vuoden aikana olemme järjestäneet
mitalinäyttelyitä koti- mutta myös ulkomailla
mm. Latvian Riikassa.Kiltamme on ollut edus
tettuna myös Slovakian Kremnican Kvadrenaa
lin juryssa. Olemme tänäkin vuonna olleet tu
kemassa mitalitaiteen teoksia, mm.taidekirjaa
Aimo Tukiaisesta.
Kansainvälisestä toiminnasta tulkoon tode
tuksi, että kiltamme on edelleen kansainväli-

sen mitalijärjestön FIDEMin aktiivinen jäsen.
T ämän lisäksi Suomesta on sanotun järjestön
henkilöjäseniä 18. Kilta on ollut edustettuna
myös FIDEMin johdossa. Allekirjoittanut ja kil
tamme varapuheenjohtaja kuvanveistäjä Rai
mo Heino ovat edelleen toimineet FIDEM-de
legaatteina ja allekirjoittanut on lisäksi kuulu
nut FIDEMin toimeenpanevaan komiteaan, jo
hon kuuluu puheenjohtajien lisäksi kuusi jäsen
tä.
FIDEM-delegaattien ja toimeenpanevan ko
mitean kokous pidettiin toukokuussa FIDEMin
päämajassa Milanossa.
Kokouksessa sovittiin mm. huhtikuussa 1994
pidettävän Budapestin FIDEM-kongressin oh
jelmasta samoin kuin uudesta FIDEMin pu
heenjohtajasta nykyisen puheenjohtajan Lars
0. Lagerqvistin pyydettyä eron puheenjohta
jan tehtävästä.Todettakoon vielä, että FIDEMin
jäsenmäärä on 556.
Vuosimitalikilpailut ovat kahtena viime vuo
tena keränneet enemmän ehdotuksia kuin kos
kaan aikaisemmin, mikä omalta osaltaan osoit
taa myös sitä, että mitalitaiteella on edelleen
kin erittäin vahva jalansija Suomessa.FIDEMin
kongresseissa, niiden yhteydessä pidetyissä
lukuisissa näyttelyissä, esitelmätilaisuuksissa
ja muissa näihin liittyvissä tilaisuuksissa olem
me voineet jatkuvasti todeta Suomen mitali
taiteen korkean tason kuin myös sen nautti
maan suuren arvostuksen kautta maailman.
Maamme vaikeista taloudellisista ajoista
huolimatta katsomme mitalitaiteessa luottavi
na tulevaisuuteen vakuuttuneina siitä, että
vuosittaiset mitalikilpailumme tuovat jatkuvas
ti uusia nuoria taiteilijoita esille ja näin voim
me olla uusin voimin mukana sekä kotimaisil
la että kansainvälisillä näyttelyareenoilla.

SUOMEN MITALITAITEEN KILTA r.y:n
VUOSIMITALIKIL PAILU 1994
KILPAILUOHJELMA

Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y. järjestää suoma
laisille ja Suomessa pysyvästi asuville kuvan
veistäjille vuoden 1994 vuosimitalinsa suun
nittelukilpailun. Kilpailussa noudatetaan Suo
men Taiteilijaseuran kilpailusääntöjä ja seuraa
via määräyksiä:
1 Kilpailu on yleisenä kilpailuna toteutettava
Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y:n 29. vuosimi
talikilpailu, joka on aiheeltaan vapaa.
Taiteilija voi suunnitella ehdotuksensa täysin
vapaasti, mutta mikäli ehdotuksen tekotapa tai
materiaali on poikkeava, on toteuttamistekniik
ka ja kustannukset alustavasti selvitettävä kir
jallisesti.
Selvitys tulee liittää kilpailuehdotukseen kir
jekuoressa, johon on kirjoitettu nimimerkki ja
sana "työselvitys".
2 Tullakseen kilpailussa huomioiduksi tulee
kilpailuehdotuksen olla tehty kestävästä ma
teriaalista halkaisijaltaan enintään 12 cm (120
mm). Ehdotus jätetään molemmat puolet erik
seen.
3 Kilpailun palkintolautakunnan muodostavat
Killan hallitus sekä kaksi Suomen Kuvanveis
täjäliiton nimeämää tuomarijäsentä.
4 Kilpailutyö on varustettava nimimerkillä ja
mukana on seurattava samalla nimimerkillä va
rustettu suljettu kirjekuori, jonka tulee sisältää
tekijän henkilöllisyys.
5 Kilpailussa jaetaan seuraavat palkinnot:
1 palkinto 20.000 mk
11 palkinto 15.000 mk
111 palkinto 12.000 mk
Palkintolautakunnalla on myös oikeus jakaa
kaksi tunnustuspalkintoa suuruudeltaan a
7.000 mk kumpikin. Palkinnoille haetaan ve
rovapautta.
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Yksimielinen palkintolautakunta voi jakaa
palkintosumman toisinkin; palkintojen luku
määrä on tällöin kuitenkin säilytettävä. Toteu
tettavan ehdotuksen tekijälle maksetaan lisäksi
6.000 markan korvaus ehdotuksen viimeiste
lystä, toteutusoikeuksista ja toteutuksen val
vonnasta.
6 Lopullisen päätöksen teoksen tilaamisesta
tekee Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y:n hallitus,
jolla on oikeus tilata toteutettava ehdotus min
kä tahansa kilpailussa pc;1lkitun luonnoksen
pohjalta.
7 Kilpailuaika päättyy perjantaina 11.2.1994
klo 16.00, jolloin myös postitse lähetettyjen
ehdotusten tulee olla perillä Helsinki 17 posti
toimipaikassa. Kilpailuehdotuksia otetaan vas
taan 10.2.1994 klo 14.00-16.00 ja 11.2.1994
klo 13.00-16.00 välisenä aikana Killan toimis
tossa Rauhankatu 6 B 26, 00170 Helsinki. Mi
talitaiteen Killan postiosoite on PL 101 00171
Helsinki.
8 Kilpailun tulosten ratkettua kilpailuehdo
tukset asetetaan näytteille paikkaan, josta il
moitetaan kevään 1994 aikana. Näyttelyn pää
tyttyä kilpailutyöt ovat noudettavissa pois Kil
lan toimistosta toukokuun loppuun mennessä
1994, jonka jälkeen ehdotukset tuhotaan.
9 Kilpailuohjelmia on saatavissa Galleria
Sculptorista sekä Mitalitaiteen Killasta
10.12.1993 alkaen. Kilpailuohjelma julkaistaan
myös Mitali-Medaljen -lehden numerossa
2/92. Kilpailun tulokset julkaistaan saman leh
den numerossa 1/94.
10 Kilpailua koskeviin tiedusteluihin vastaa
Mitalitaiteen Killan yleissihteeri likka Voion
maa, puh. 418 586, 652 140 tai 4771 163.
Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y.

Antti Lehtinen

WÄINÖ A ALTOSEN MERKKI VUOSI
K ANSALLISEN KULTTUURIN JUHL A A

8.3.1994 tulee kuluneeksi kuvanveistotaiteem
me suurmiehen akateemikko Wäinö Aaltosen
syntymästä 100 vuotta. Ensi vuotta vietetään
kautta maan kansalliskuvanveistäjämme juh
lavuotena.
Wäinö Aaltosen juhlavuoden tarkoituksena
on tehdä tunnetuksi kuvanveistäjämestarin tai
detta ja koko elämäntyötä. Samalla pyritään
korostamaan kuvataiteiden merkitystä suoma
laisessa kulttuurielämässä ja tukemaan nuo
ria taiteilijoita. Erityisesti vuoden 1994 aikana
halutaan tukea nuorison taidekasvatusta ja
vaalia kansallista kulttuuria, jota Wäinö Aalto
sen elämäntyö erinomaisesti edustaa.
Juhlavuoden vietto tapahtuu Wäinö Aalto
sen Seuran aloitteesta. Seura huolehtii myös
eri tapahtumien valmistelu- ja koordinaatioteh
tävistä. Seuralla on tukenaan arvovaltainen
juhlavaltuuskunta, johon kuuluu maamme hal
linnon, kulttuuri- ja elinkeinoelämän edustajia
maaherra Pirkko Työläjärven johdolla.
Juhlavuoden valmistelujen suojelijoina ovat
Tasavallan Presidentti Mauno Koivisto ja Rou
va Tellervo Koivisto.

Wäinö Aaltosen 100-vuotismitali
kunnianosoitus vasaran ja taltan
mestarille
Wäinö Aaltosen Seura juhlistaa nimihenkilön
sä 100-vuotismuistoa lyöttämällä halkaisijal
taan 80 mm:n kokoisen pronssimitalin, jonka
on muotoillut professori Aimo Tukiainen. Hän
on veistänyt mitalin etusivulle Wäinö Aaltosen
voimakkaat piirteet vinosti edestäpäin nähty
nä. Vasenta reunaa kiertää kuvanveistäjä-aka
teemikon nimi. Mitalin kääntöpuolella on ku
vattuna Aimo Tukiaisen näkemys kuvanveistä
jän työstä: vasaran ja taltan rytmikäs liike ikään
kuin piirretyn filmin tekniikalla yhteen kuvaan
siirrettynä. Professori Tukiainen korostaa ku
vanveistäjän ammatissa kovan työn merkitys
tä. Raakaa työtä vaaditaan erityisesti kiven
veistäjältä, jollaisena Wäinö Aaltonen saavut
ti monet taiteelliset voittonsa. "Wäinö Aalto
nen oli intohimoinen työntekijä", sanoo Aimo
Tukiainen vanhemmasta kollegastaan.

Professori Aimo Tukiaisen akateemikko W äinö Aaltosesta tekemän 100-vuotisjuhlamitalin kip
simalli. Halkaisijaltaan 80 mm pronssimitalin valmistaa Rahapaja Oy. Vasaran ja taltan rytmikäs
liike mitalin taustapuo/ella kuvaa kuvanveistäjän työtä. Sylinteripinnan reunasorvaukseen on kai
verrettu: WÄINÖ AALTONEN 1894-1966 * KAUNEUS JA TOT UUS * WA-SEURA 1994.
(Valok. Juha Tujunen)
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Professori, kuvanveistäjä Aimo Tukiainen Lauttasaaren ateljeessaan. Työn alla Wäinö Aaltosen
100-vuotismitalin kipsiva/okset. (Valok. Juha Tujunen)

Näkemys, liike ja rytmi

Wäinö Aaltonen itse painotti antiikin taiteen
loistavinta suuruuden aikaa kuvatessaan kol
mea taiteelle merkityksellistä asiaa: näkemys
tä, liikettä ja rytmiä. Kaikki tosi taide lähtee tai
teilijan näkemyksestä. Kun näkemys on tar
peeksi vahva, se synnyttää luovan ihmisen
mielikuvituksessa liikkeen. Liike puolestaan
tarvitsee jäsentyäkseen rytmin. Näin siis luo
van taiteilijan sielun sisimmässä syntyneet
näyt puhkeavat kukkaan rytmisessä liikkees
sä, joka tempaa katsojat, kuuntelijat tai lukijat
valtoihinsa, olipa sitten kysymys kuvataitees
ta, musiikista, runoudesta, teatterista tai vaik
kapa tanssitaiteesta, jotka kaikki olivat Wäinö
Aaltosen arvostamia taiteen lajeja. Puhuessaan
kuvanveistosta Wäinö Aaltonen korosti, että
taiteilijan näkemyksen tuo esille plastinen lii
ke. Hän opetti, että "on veistettävä siten, että
kivi alkaa ikään kuin liikkua tai elää suurena
hahmona jo ennen kuin varsinainen kuva on
esillä ja tämän liikunnan tai hiljaiselon luo ryt
mi". Wäinö Aaltosen taidefilosofian toteutumi
sesta on erinomaisena esimerkkinä on Paavo
Nurmen juoksijapatsas, joka edustaa plastis
ta taidetta parhaimmillaan. Toinen esimerkki
taiteilijan näkemyksen ilmenemisestä liikkee
nä rytminä plastisessa veistotaiteessa on Wäi
nö Aaltosen kubistinen tanssijatar vuodelta
1928.
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Kauneus ja totuus

Wäinö Aaltosen juhlamitalin sylinteripintaan
kaiverretaan kuvanveistäjämestarin nimen li
säksi hänen syntymä- ja kuolinvuotensa
1894-1966. Lisäksi siihen on kiteytetty Wäi
nö Aaltosen taiteellinen ohjelmajulistus sanoin:
K AUNEUS JA TOTUUS. Wäinö Aaltonen pyr
ki luomaan kauneutta läpi elämänsä. Eikä hän
tyytynyt luomistyössään helppoihin kompro
misseihin. Totuus ja rehellisyys olivat hänen
työnsä ehdottomia periaatteita.
Mitalin reunasorvaukseen tulee myös mer
kintä juhlamitalin tilaajasta (WA-Seura) ja jul
kaisuvuosi 1994. Wäinö Aaltosen 100-vuotis
mitalin ensimmäinen kappale luovutetaan en
si vuoden alussa Tasavallan Presidentti Mau
no Koivistolle. Juhlamitalia kohtaan on tunnet
tu jo ennakkoon suurta kiinnostusta. T ähän
mennessä sitä on myyty yli 40 kpl, vaikka mi
talista ei olekaan vielä julkisesti ilmoiteltu.

Kansallisen kuvataiteen juhlaa

Juhlavuoden 1994 päätapahtuma on Wäinö
Aaltosen museossa Turussa 23.1. avattava ku
vanveistäjämestarin suuri juhlanäyttely, jonka
teoksista osa siirtyy Ateneumiin, Ouluun, Tam
pereelle ja Joensuuhun. Wäinö Aaltosen tai
detta on näin esillä ympäri vuoden aina jossain
päin Suomea.

Wäinö Aaltosen syntymän 100-vuotismuis
topäivänä 8.3 ilmestyy kaksi juhlapostimerk
kiä, joiden aiheina ovat Lahden sankaripatsas
Rauha vv. 1950-52 ja Muusa, joka on veistet
ty 1920-luvulla. Juhlamerkit leimataan ilmes
tymispäivänä ensipäivänleimalla Wäinö Aalto
sen museossa. Postimerkit on suunnitellut tai
teilija Pentti Rahikainen. Helsingin Postitalos
sa on maaliskuussa näyttely, jossa ovat esillä
kaikki postimerkit, joiden kuva-aiheina on käy
tetty Wäinö Aaltosen veistoksia. Tällaisia
merkkejä on ilmestynyt aikaisemmin kaikkiaan
8.

Juhlavuoden keräys koulujen
taidekasvatuksen tueksi
Wäinö Aaltosen Seura on anonut valtakunnal
lisen varojenkeräysluvan vuoden 1994 ajaksi.
Suomen peruskouluille ja lukioille tarjotaan
mahdollisuutta hankkia listakeräyksellä varo
ja oman koulun taidetoiminnan tukemiseksi.
Koulut päättävät itse osallistumisestaan ke
räykseen, jonka tuotosta koulut saavat itsel
leen 60 %. Näin hankittuja varoja voidaan
käyttää taideopetusta tukeviin hankintoihin,
palkintoihin, stipendeihin, taidetapahtumien
järjestämiseen, käynteihin taidemuseoissa ja
taiteilijoiden ateljeissa jne. Opetusalan ammat
tijärjestö ja Suomen Kuntaliitto ovat suositel
leet kouluille osallistumista Wäinö Aaltosen
juhlavuoden viettoon sekä koulujen taidekas
vatusta tukevaan keräykseen.
Wäinö Aaltosen Seura on myös teettänyt ku
vanveistäjämestarin elämästä ja tuotannosta
kertovan diasarjan koulujen, kansalais- ja työ
väenopistojen jne. tarpeisii1 .. Diasarjaa voi ti
lata Seuran toimistosta.

Wäinö Aaltoselle muistomerkit
Turkuun ja Karinaisiin
30.5 paljastetaan Turun Hirvensaloon Wäinö
Aaltosen rantapuistoon, kuvanveistäjämesta
rin vv. 1923-27 ateljeen paikalle pystytettävä
muistomerkki, jonka on suunnitellut professori
Juhani Pallasmaa. Puretun rakennuksen koh
dalle rakennetaan teräksellä päällystetystä be
tonista eräänlainen " muistijälki" osoittamaan
paikkaa, jossa ovat syntyneet mm. sellaiset
nuoren Wäinö Aaltosen mestariteokset, kuten
Paavo Nurmen juoksijapatsas, Turun Lilja-veis
tos, Tampereen Aleksis Kivi -monumentti se
kä Hämeensillan eränkävijät.
Myös kuvanveistäjän syntymäkunnassa Ka
rinaisissa paljastetaan Wäinö Aaltosen muis
tomerkki 8.3.1994.

Wäinö Aaltosen lapsuuden ja
nuoruuden kodista jälleen
taitelija-asunto
Ateljeemuistomerkin vieressä, tien toisella
puolen sijaitsee Wäinö Aaltosen koti, jossa hän
asui lyhyitä väliaikoja lukuun ottamatta vuo
desta 1905 vuoteen 1927. Tämä sivistys
historiallisesti merkittävä, Elias Lönnrotin Paik
karin torppaan ja Aleksis Kiven Nurmijärven
syntymäkotiin verrattava kyläräätälin mökki sai
valtioneuvoston suojelupäätöksen tämän vuo
den toukokuussa.
Mökki on ollut yli 20 vuotta Wäinö Aaltosen
Seuran hallinnassa ja vuokrattuna taiteilija
asunnoksi. Matala tuparakennus korjataan juh
lavuoden aikana Turun kaupungin toimesta
käytettäväksi uudelleen taitelijakotina.

Wäinö Aaltosen juhlavuosi täynnä
tapahtumia
Maaliskuussa saa Turun kaupunginteatterissa
kantaesityksensä kuvanveistäjä Wäinö Aalto
sesta ja juoksija Paavo Nurmesta kertova näy
telmä "Taulahäntä ja Kivenhakkaaja". Näytel
män on kirjoittanut teatterinjohtaja Ilpo Tuoma
rila.
Yleisradio tuottaa tunnin kestävän TV-ohjel
man akateemikko Wäinö Aaltosesta. Ohjelman
Läheltä piirretty kuva akateemikko Aaltoses
ta on toimittanut Riitta Lehtonen.
Eri puolilla Suomea järjestetään juhlavuon
na lukuisia taide- ja kirjallisuusnäyttelyjä, luen
tosarjoja, kulttuuriviikkoja, kuvataideleirejä ja
muita Wäinö Aaltosen taiteeseen ja elämän
työhön liittyviä tapahtumia, joiden voi sanoa
kattavan kulttuurin koko kirjon.
Juhlavuoden alussa ilmestyy tapahtumaka
lenteri, johon on koottu kaikki tietoon saadut
Wäinö Aaltosen juhlavuoden tilaisuudet.
Kirjoittaja on Wäinö Aaltosen Seuran puheen
johtaja

Mitalin tilaus
Keräilijät ja muut asiasta kiinnostuneet voivat
tilata Wäinö Aaltosen mitalia WA-Seuran toi
mistosta osoitteella:
Honkaistentie 68, 20900 TURKU
puh. 921-580 660
Rahapaja Oy:n valmistaman mitalin myyntihin
ta on 500 mk/kpl + lähetyskulut. Mitalit toi
mitetaan tilaajille tammikuun aikana ilman ko
teloa.
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Taidemitalin tekemisen resurssit
lisääntyvät.
Rahapaja Oy osti Tillander Merkit ja
Mitalit -osaston 25.10.1993 allekirjoi
tetulla kauppakirjalla. Tehty yritys
kauppa merkitsee tietotaidon ja re urs
sien lisääntymistä molemmille osapuolille.
Yhdistäminen parantaa taidemitalien
valmistusmahdollisuuksia olennaisesti.
Paitsi että ammattitaitoa yhdistetään,
lisääntyvät myös tekniset valmiudet.
Tillamlcrilla siirtyy Rahapaja Oy:n
palvelukseen 11 työntekijää. Rahapajan
tiloihin Vantaalle osasto muuttaa vuoden
1994 alkupuolella.
Taidemitalien ja kunniamerkkien
tekemisen perinne parhaimmillaan tulee
jatkumaan Rahapaja Oy:ssä.

Wäinö Aaltosen syntymän 100-vuotismitali

Muovaus:
Prof. Aimo Tukiainen
Lyönti:
Rahapaja Oy Helsinki
Tilaaja:
Wäinö Aaltosen Seura ry Turku
Koko:
� 80 mm, kaksipuolinen
Raaka-aine:
mitalipronssi (tompakki), värjätty

........

®
�

RAHAPAJA OY

Lyöntimäärä: 300 kpl
Myyntihinta:
500 mk/kpl + lähetyskulut
Tilaukset osoitteella:
Wäinö Aaltosen-Seura
Honkaistentie 68
20900 Turku
puh.921-580 660
Valmis:
1.1.1994

Heikki Hongisto

K AUNEUS S YDÄMESS ÄNI ASUKOON
Pakinointia Wäinö Aaltosesta ja hänen mitalitaiteestaan

Appeni edesmennyt varatuomari Lennart Ah
va tunsi Wäinö Aaltosen, jonka kanssa oli ol
lut tekemisissä taiteilijan Kulosaaren ateljee
tonttia koskevissa asioissa. Hänellä oli joitakin
mestarilta omistuskirjoituksin saamiaan maa
lauksia ja muutama mitalikin. Osin niitten vä
lityksellä sain sekä käsityksen että kiinnostuk
sen tämän kuvanveistomme grand old manin
taiteeseen. Huomasin, että hänen mitalinsa oli
vat persoonallisia ja kauniita, jollain tavoin lyy
rillisiä. Moni Kiltamme pii rissä näyttää ajatte
levan samoin; sen huomaa mm. huutokaupois
samme.
Wäinö Aaltos-biografiansa alkulauseessa Es
ko Hakkila kirjoitti aikanaan: Loppujen lopuksi
on kai melkoisen yhdentekevää, mitä me Wäi
nö Aaltosen taiteesta sanomme tai sanomat
ta jätämme. Se elää ja tulee elämään omaa aja
tonta elämäänsä, joka ei ole meidän sanojem
me tarpeessa ja johon meidän sanamme ei vät
ylety. Aika monet taidekriitikot ovat Aaltosen
mitaleista kuitenkin yhtä ja toista sanoneet ja
tämä pakinointini perustuukin paljolti muiden
sanomisiin.
Wäinö Aaltonen oli räätälin poika - ja joku
onkin kysynyt, mitä meidän suomalainen kult-

tuurimme olisikaan ilman köyhiä räätälin poi
kia, Aleksis K iveä, Elias Lönnrotia, Wäinö Aal
tosta. Kaksi ensinmainittua pääsi oppikouluun
ja tuli ylioppilaaksi . Wäinö Aaltosella ei siihen
ollut mahdollisuutta. Syynä ei ollut enempää
lahjattomuus kuin edes varattomuus, vaan val
lan toinen - varhainen kuulon menetys. Sinä
kesänä, joka edelsi suun niteltua Turun klas
silliseen lyseoon menoa, sattui näet kaiken en
tisen muuttava tapaus, Wäinö tuli kuuroksi.
Martta-sisar on kertonut, että innokkaana ui
marina poika ei uskonut vanhempiensa varoi
tuksia vaan oli taas kerran lähtenyt salaa su
keltamaan tukkikasojen päältä mereen. Ja sil
lä kerralla kävi niin, että poika nousi pinnalle
korvat ja nenä täynnä likaista mutaa. Lapselli 
suuttaan hän e i uskaltanut kertoa kenellekään
koko tapauksesta mitään, vaan käsri kovia tus
kia omissa oloissaan. Vihdoin korvasärky käv i
n i i n kovaksi, ettei poika kyennyt sitä enää sa
laamaan. Silloin isä vei Wäinön kiireesti lääkä
riin, mutta kaikki oli myöhäistä. Tuli vain tuo
mio: elinikäinen kuurous.
Se oli ankara isku meille kaikille, kertoi sisar,
"mutta eniten tietysti Wäinölle itselleen." Ai
kuisena hän kuitenkin sanoi usein minulle, et-

Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi, 1965, 70

mm.
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tä loppujen lopuksi hän on kiitollinen kuurou
destaan. Hän sai täydellisen työrauhan, ja hä
nellä oli sentään kyky lukea, ja mahtoiko hän
menettää kovinkaan paljon, vaikka ei kuullut
kaan ihmisten puheita. -Wäinö kävi kuitenkin
Turun taidekoulun. Se oli rankkaa aikaa. Kou
lumatka Hirvensalosta Turkuun oli pitkä ja han
kala. Jo viideltä aamulla taideopiskelija nousi
räätäli-isän avuksi ompelemaan miesten liivejä,
ja suoraan koneen ääreltä oli sitten lähdettävä
jalkaisin kouluun. Mutta Wäinö Aaltonen me
nestyi loistavasti. Kun viisivuotinen koulu päät
tyi, soitti rehtori Aaltosille ja pahoitteli, ettei ku
kaan omaisista ollut paikalla kuulemassa pu
hetta joka pidettiin yhdelle ainoalle oppilaalle
Wäinö Aaltoselle.

Mutta nyt sitten Aaltosen
mitalitaiteeseen
Laitakari luettelee 26 Aaltosen mitalia ja kun
niitä Boströmin kirjassa jo on mainittuna kuu
si, olisi niitä yhteensä 32 kappaletta, missä lu
vussa on yksi plaketti. Jaakko Ilkan mitali on
vanhin; sen piti olla valmis tämän talonpoikais
päällikön patsaan paljastustilaisuuteen v. 1924,
mutta se valmistui vasta seuraavana vuonna.
Aaltonen oli tuolloin 32-vuotias, kylläkin jo
mainetta saanut kuvanveistäjä. Viimeisen mi
talinsa, Suomi-Yhtiön 70-vuotisjuhlamitalin
Aaltonen ilmeisesti muovaili vuonna 196 5;
seuraavana vuonna hän kuoli. Hänen mitalituo
tantonsa jakaantuu näin ollen noin 40 vuoden
ajalle. On selvää, ettei se pysynyt sen enem
pää tasoltaan kuin ilmeeltäänkään samanlai
sen, mutta se on silti kauttaaltaan persoonal
lista, ja tuskin yhtäkään mitalia voi moittia huo
noksi .
Käsityksensä Aaltosen mitaleista ovat eri ai
koina lausuneet monet taidekriitikot. Vuonna
1 948, jolloin vasta osa näistä mitaleista oli ole
massa, niistä kirjoitti ruotsalainen Oscar An
tonson, Tukholman Kansallismuseon inten
dentti, seuraavasti: " Niissä Aaltosen persoo
nallinen panos ilmenee sekä muotoilussa, som
mittelussa että kirjaintyyppien suunnittelussa.
Kirkkaus ja selvyys ovat ominaisia kaikille näille
sommitelmille, jotka eivät ole hiukkaakaan
kärsineet siitä, että ne mekaanisesti on pienen
netty mallin asteikosta mitalin kokoon." Tämä
arviointi on luettavissa eräästä Aaltosen taidet
ta koskevasta suomalaisesta teoksesta. Vain
paria vuotta myöhemmin ilmestyi kilpailevan
kustantajan teos, johon tekstin oli kirjoittanut
itse Onni Okkonen. " Kuvanveiston pewriferi
sillä alueilla", hän kirjoitti, "on aaltonen osoit
tanut leijonankyntensä erikoisesti mitaliseppä
nä". Hän on tehnyt esim. Jaakko Ilkan, Alek
sis Kiven, J.J .T ikkasen, Eero Järnefeltin ja
H.M. Relanderin sekä Suomalaisen kirjallisuu-

s

den seuran 100-vuotisjuhlien muistoksi lyöte
tyt mitalit. Persoonallinen, hyvin yksinkertais
tettu klassisuus on ollut ominaista näille tuot
teille.
Jaakko I lkan mitali lienee siis varhaisin. Sen
etusivulla on kuvattuna kenties hiukan alistu
nut, vasemmalle katsova, huolellisesti muovail
tu nuijasoturipäällikkö. Kirjainten tyyli on pait
si persoonallinen, mitaliin kauniisti sopiva. Re
verssissä on teksti: Eteläpohjalaisten lyöttämä
nuijamiesten päällikön muistoksi, ja keskellä Il
kan muistomerkki Ilmajoen kirkonkylässä sillä
paikalla, jossa Ilkan arvellaan tulleen mestatuk
si. Mahdollisimman yksinkertainen, mutta kui
tenkin puhuva kunnianosoitus nuijasoturille.
Hakkila kirjoitti siitä: Meillähän ei ole tietoa Il
kan ulkonäöstä, mutta se kuva, jonka Aaltonen
hänestä on antanut, vastaa täysin mieliku
vaamme: luisevan lujaprofiilinen, naapukkalak
kinen talonpoikaispäällikkö, jonka yhteenpuris
tetut huulet , terävät poskipäät ja esiintyönty
vät leukaluut kertovat terästarmoisesta toimin
nan miehestä, ja jonka leimahtava katse ja ohi
moilla tykyttävä suoni paljastavat samalla tu
lisieluiseksi kansannostajaksi ja heimopäälli
köksi, joka piti orjan elämää kauniimpana kuol
la hirsipuussa .

Jaakko likka, 1924.

Aaltosen seuraava mitali oli palkintomitalin
muovaileminen Suomen messuille vuonna
1 925. Etusivulla on mielenkiintoinen rytminen
sommitelma, jossa keskellä on Suomen heral
dinen vaakunaruusu ja sen ympärillä kolme he
raldista leijonanpäätä; kuviota ympäröi koivun
lehtiseppele. Reverssissä on asian edellyttämä
kaksikielinen teksti ja keskellä harkitun pieni
hammasratas.
Seurasi sitten Gebhard-mitali, ka htena ver
siona, joista toista on olemassa vain yksi kap
pale. Vuonna 1929 valmistui e.m. J.J. T ikka
sen 70-vuotismitali. Taidehistorian kunnioitettu

professori katsoo siinä oikealle ja kuten Bo
strömkin kirjassaan erityisesti mainitsee, on
m italissa tak inkaulus näkyv issä - tosin ei kai
se nii kovin epätavallista o le, Wäinö Aaltose l la
on muitakin tällaisia kaulus mitaleita.T ikkasen
mitalin takasivu legendoineen on tyypi l listä
Aaltosen taidetta, juuri s itä mikä saa minut
käyttämään sanaa lyyrinen. Siinä on tuo Aal 
toselle niin läheinen Äiti ja lapsi -aihe, tässä ta
pauksessa Madonna ja Jeesus-lapsi, minkä
vahvistavat sädekehät. Luinkin jostain myö
hemmin, että T ikkanen oli erityisesti juuri kes
kiajan taiteen ja madonna- maalausten erikois
tuntija.Legenda on Stella puerpera solis (T äh
ti, auringon synnyttäjätär ).Veistäjämestari va
litsi sen T ikkasen antamista madonnakuvan
historiaan liittyvistä keskiaikaisista lauselmis
ta. Hakkila kirjoitti, että tähti, joka Betlehemin
seimen yllä tuikkii jouluyönä, julistaa auringon,
maailman va lkeuden syntymää. Mitalissa tähti
tuikkii puhdasprofiilisen madonnan ja hänen
pienokaisensa päätä y mpäröivän sädekehän
yläpuolella. Mitali on kaunis kunnianteko kuu
luisan madonnankuvan tutkijan muistolle. Ku
va on, näin ajattelen, myös eräänlainen varhai
nen sydämeni laulu.
Okkonen totesi juur i T ikkasen mitaliin viita
ten, että Aaltonen on mitaleissaan osoittautu
nut myös hyvien aatteellisten ideain keksijäksi
mitalien toiselle puolelle.T ämä on tietysti mo
nen mitalin osalta totta, mutta ei aina.Voin ni
mittäin toisaalta yhtyä Liisa ja Jouko Voion
maan myöhäisempään toteamukseen: " Mita
litaiteessa tapahtunut kehitys - palketin ja mi
talin välisen eron häivyttä minen on Aaltosen
kuten monen muunkin mitalitaiteilijan töissä
usein johtanut mitalin takasivun kuvasymbo
lin ja legendan väheksymiseen.'. ' Niinpä niin,
Joseph V. Noblen aikadimens io, josta Arvo
Aho on lehdessämme kertonut oivassa essees
sään Mitalin lopul linen ratkaisu, on katoamas
sa. ( Mitali 1/91 ).
Aaltosen seuraava merkittävä mitali oli Suo
malaisen kirjallisuuden seuran 100-vuotismi
tali, joka vuonna 1931 lyötettiin Pariisissa.Sii
nä on averssissa sokea runonlaulaja Miihkali
Arhippainen, pää hieman vasemmalle käänty
neenä ja kasvojen ympärillä uurretuin tavuin ru
nonlau lajan nim i. Takasivun legenedana on
seuran tunnuslause: Pysy Suomessa pyhänä,
ja mielenkiintoisena yksityiskohtana nuoli
osoittamassa, mistä lause alkaa. Kuva esittää
tyyliteltyä seuran sinettiä, veistoksellisen kau
niisti toteutettuna, sanoo Esko Hakkilakin.
Boströmin k irjasta opimme, että sinetin, kante
leen pilvissä, oli aikanaan professori J.G.Linse
nin ehdotuksesta som mitellut taiteilija Magnus
v. Wright, kuuluisan velisarjan vanhin. Aalto
sen kompositiossa on takana kuu ja romant
t isten toiveiden tähti, pilvien ja kanteleen alla

suoria viivoja.
Aleksis Kivenkin mital i lyötettiin vuonna
193 1 , Aaltonen oli sen muovaillut sen paria
vuotta aikaisem min. Sitä ovat taide- ja m itali
asiantuntijat kuvanneet seikkaperäisesti. Hak
kila kirjoitti siitä vuonna 1942: Kivi- mita l i on
harvinaisen jaloviivainen, sie lukkaan kaunis ru
noilijankuva, mitalitaiteemme kaikkein kor 
keimpaan luokkaan kuuluva. T ässä (samoin
kuin eräässä myöhem mässä Kiven korkoku
vassa ), näemme kauneimmat profiilikuvat, mi
tä runoi lijasta on olemassa.Ja miten yksinker
taisen kauniisti taiteilijamestari onkaan ratkais
sut mitalin taustaproblee min. Mita lin toiselle
puolelle piti näet tu l la jokin K ivi-lausel ma, jo
ka mahdollisimman ytimekkäästi ja keskitetys
ti ilmentäisi hänen runoilijanlaatunsa o leellisim
man sisällön. Käännyttiin mm.parhaiden Kivi
tuntijoidemme V.Tarkiaisen ja J.Lehtosen puo
leen, mutta mikään ehdotuksista ei tuntunut
täysin tyydyttävältä.Silloin Aaltonen Kiven pa
pereita penkoessaan tapasi sanat, joita oli tur
haan etsitty : Kauneus sydämessäni asukoon.

uK
A leksis Kivi -mitalin takasivu.
(etusivu kannessa)
T ässä lauseessa, joka nyt kaunistaa Kivi-mita
lin selkäpuolta, on A leksis Kiven ja ennen kaik
kea Wäinö Aaltosen koko estetiikka kol mella
sanalla lausuttuna, sillä kauneus on Aaltosen
kin e lä män sisältö, kuten hän näihin aikoihin
kirjoittaa ystävälleen Pontus Artille: "Ei minulla
ole muita ihanteita kuin ajaa kauneutta, on se
sitten väriä tai muotoa, takaa, ja joskus jo luu
lee saavansa ihan pyrstösulista kiinni - kun
nes huomaa, että siellä se taas jo mennä viil
lettää - niin että perässä pitää yrittää yhäti."
Takasivulla on siis vain pe lkkä legenda; voita 
neen kenties sanoa, että tässä on väheksytty
kuvasym bolia, mutta toisaalta ky llä legenda
tuntuu täysin riittävältä.Voionmaat sanovat sii
tä kirjassaan, että se Kiven e lämäntyötä aja9

tellen sittenkin on monista mahdollisuuksista
ehkä estetisoivin ja elämän realiteetteja vähek
syvin.Aaltoselle se kuitenkin oli juuri se oikea.
Voionmaat kuvaavat teoksessa an Kivi-mita' lia yhteisesti myöhemmän Toivo Kuul a-mitalin
kanssa: "Aleksis Kiven ja Toivo Kuulan henki
lökuvissa Aaltonen on luonut etäisen ja etee
risen ilmapiirin, joka kohott aa kuvatut tavano
maisuuden yläpuolelle. Muotoilu on varma ja
tahallisen kulmikas, Aleksis Kiven reliefissä jyr
kä reliefimäinen, Kuu l an kuvassa pehmeästi
pint aan mukautuva. Kuvien mitalinomainen
anatomia on elävää valo- ja varjomuovailua.
Hiusten rytmillinen käsittely ant aa kuville ai
toa runollista tunnetta huolimatta pienestä tur
h amaisuudesta, joka ilmenee otsalle valahta
neess a taiteilijankiharassa, miehistä voimaa il
mentävässä silmäkulmain kohoutum assa t ai
reness anssiajan koristeel lisiin keinoihin viit
taavassa Aleksis Kiven ohimosuonessa. Va
paast a pinn ast a on lyönnin yhteydessä hävin
nyt t aiteilijan käden pehmentävä kosketus."
Tarkkanäköistä analyysiä.
Peräti 20 vuotta Kivi-mitalin jälkeen valmis
tuneen Toivo Kuulan mitalin reverssi, johon on
kuvattu viulunsoittaja viuluineen, on verrattu
na Kiven mitaliin p aljon moni-ilmeisempi.Voi 
onmaat kirjoittivat siitä: " Kasvot o n kuvattu
syvennettynä releifinä ja ku bistisesti. Niistä
lähtee hiuspyörteen mukana liike, joka näyttää
jatkuvan ja paisuvan viuluun päin ja jää lopul
ta väreilemään mitalin pintaan.Veistoksellisen
runouden ilmapiiri on tavoitettu herkästi, ja ta
k asivun legenda Virta venhettä vie saa kuvan
kautta takaisin osan entisestä - nyttemmmin
käytössä pahoin väljähtäneestä raikkaudes
taan".

Onni Okkonen arvioi Aaltosen muovaileman
Eero Järnefeltille omistaman mitalin kenties
k aikkein kauneimmaksi saavutukseksi t aitei
lijan mitalituotannossa. Mitalin reverssissä on
jalopiirteinen tytön profii li irrallisten la akerin
lehtien keskellä.Järnefeltin itsensä antama le
genda Vain tosi on pysyväistä, "ilmentää s a
noissa sen minkä mitaliseppä on puolestaan il
maissut allegorisen neidon kasvoil la".Tunnus
lauseen ilmentäminen veistoksellisin keinoin ei
ole yleensäkään helppo a , ei se ollut Aaltosel
lekaan. Hän on kertonut Hakkilalle saaneens a
aiheen erään ystävän sanoista, kun tämä mes
t arin Tukholman näyttelyn aikaist a laakerisep
pelettä silmäiltyään oli virkahtanut: " L a akeri
si ovat kuivuneet, Sinun pitäis i hankkia uusia".
Silloin kertoi veistäjämestari saaneensa ajatuk
sen panna l aakerinlehdet mitalissa lentämään
kaiken ma ailman tuuliin.Sitä siis ovat nuo mi
t alin reverssissä olevat irralliset lehvät. - k a
toavuuden sym boleita.Tytön profiili ajattomin
katsein on taas sym boli pysyväisestä.Hakkila
sanoo: Tämä tytön kuva on sitä syvästi sielu
kasta Aaltosta, josta soinnahta a voitokkaan va
pauttavana hengen voittolaulu yli aineen val
lan. Ajattomuus, vaikka se onkin tunnusmer
killistä k aikelle, mitä Aa ltonen on p arasta luo
nut, ei sentään hänel läkään ole useasti saanut
näin sielukkaan syvää ilmennystä. " Oikeas
taanhan on aina ollut niin", oli Aaltonen itse
päätellyt, "että henkinen työ kestää kauemmin
kuin aineen mahti ".T iedetään, että Järnefelt
mitalin valmistaminen kesti vuosia - vuodesta
1933 vuoteen 1937 aivan kuten Kivi-patsaan
kin suunnittelu.Aaltonen sanoikin: " Pieni mi
tali voi viedä aikaa yhtä paljon kuin monument
ti ".

0

Toivo Kuula, 1953.
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SYP:n tilauksesta Aaltonen teki Rainer v.Fie
andtista mitalin tämän täyttäessä 60 vuotta.
Yleensä oli ollut tapana, että aateliin kuuluvien
henkilömitaleihin johonkin nurkkaan sijoitettiin
suvun vaakuna korostamaan, että aateluus
velvoittaa. Vaakunan löydämme esim. Rafael
v. Frenckellin, Fabian Langenskiöildin ja August
Ramsayn mitaleista, varmasti monesta muus
takin.Niinpä Aaltonenkin sijoitti averssipuolelle
Fieandtin niskan taakse vaakunan, jonka tuo
demokraattinen aatelismies kuitenkin pyysi
poistamaan lopullisesta mitalista.Vaakunallis
ta mitalia lyötiin vain kuusi kappaletta, joista
tuli keräilyharvinaisuus, filatelistitermiä käyt
tääkseni, eräänlainen Zeppelin-virhepainama.

dottamiseen Aaltosen kauniiseen mitaliin, jon
ka allegoriaksi mestari oli nytkin valinnut, voi
siko sanoa, hänelle tavanomaiset, klassiset
nuorukaiskasvot ja kanteleen.
Anni S wanin mitalista kirjoitti sen valmistut
tua Sakari Saarikivi mm.: "Mitali edustaa hy
vin Wäinö Aaltosen mitalitaiteen parhaita puo
lia.Se on idealtaan kaunis ja suoritus tavallaan
persoonallinen. Etupuolen muotokuva ja kään
töpuolen teksti ja kuva, jotka luonnehtivat hy
vin Anni S wanin kirjailijaolemusta, täydentä
vät ehjästi ja kauniisti toisiaan.Muotokuva, jo
ka on esitetty tavallisimmasta ratkaisusta poi
keten edestä päin, on erittäin karakteristinen ,
varsinkin silmien ilme on saatu elävästi esille.

Elsa Heporauta, 1953, 56 mm.
Perin lyyrisiksi voinee sanoa erityisesti Aal
tosen muutamia naismitaleita, Maila Talvion
vuonna 1951, Elsa Heporaudan vuonna 1953
ja Anni Swanin vuonna 1958 muovailtuja mi 
taleita. Kahdessa ensinmainitussa oikealle kat
sovien kirjalijattarien profiilit ovat hienosti muo
vaillut ja takasivujen sym bolikuviot legendoi
neen oikeaoppisia.Maila Talvio-mitalin legen
da Sydämen tuli elämän juhla on ilmeisen sat
tuva tälle todelliselle elämän näyttelijättärelle,
samoin klassiset nuorukaiskuvat ja seppeltä
kannattavat kädet. Elsa Heporaudan, kirjailijan
ja Kalevalaisten Naisten yhdistyksen perusta
jan mitalilegenda Ken kantaa Kalevalaa, poh
jautuu hänen voimakkaisiin kokemuksiinsa, si
säisiin näkyihinsä, joita hän on kuvannut.
Odottaessaan kerran junaa jonkun matkansa
a
· ikana hänen viereensä ilmestyi vanha kansan
nainen kysyen huolestuneena : Ken kantaa Ka
levalaa? Sama näky ja sama vetoomus toistui
vat junassa.Sen matkan aikana Elsa Heporau
ta kirjoitti runon, jonka sitten otsikoi tällä ky
symyksellä. Kalevalaiset Naiset r.
y:llä ei näin ol
len ollut vuonna 195 3 vaikeuksia legendan eh-

Kummatkin kuva-aiheet on käsitelty vapaan
maaluksellisesti, mutta sijoitettu kauniisti mi
talimuotoon.Tuntuu, että Aaltonen on eläyty
nyt tehtävään erityisen henkilökohtaisesti ja
saanut suoritukseensa, mitalitaiteen ankaris
sa rajoissa pysyen, poikkeuksellista herkkyyt
tä".

WA. Koskenniemi, 1960, 56 mm. (takasivu)
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Wäinö Aaltosen mitalitaidetta luonnehties
saan Voionmaat kirjoittivat lopuksi: "Aleksis
Kivi ja Toivo Kuula kuuluvat eräänlaisen runol
lisen autereen piiriin, mutta V. A. Koskenniemes
tä, runoutemme Olympolaisesta, Aaltonen on
luonut kuvan, jossa klassinen selkeys ja ilmei
käs yksinkertaisuus ovat vallitsevia. Mitalin ta
kasivun kuvamotiivi ja legenda Me soihtumme
aamun vuorille viemme täydentävät toisiaan.
Henkilöhahmojen mysteerinomainen juhlakul
kue sulautuu ajatuksellisesti etusivun henkilö
kuvan johtomotiiviin. Toteutus ei kuitenkaan
ole mitalinomainen: saamme vaikutelman, et
tä mitalin pinta muodostaa vain reliefin taus
tan . Reliefi edustaa toisin sanoen pienennet
tyyn kokoon tehdyn monumentaalikuvanveis
ton rytmillistä voimaa eikä pienoiskokoon luo-

tua monumentaalisuutta".
Olen tässä maininnut kenties noin kolman 
neksen Wäinö Aaltosen m1tallta1teesta. Se
saattaa nykymaailman silmissä olla kesyä ja
hempeääkin, ja siitä puutuu voimakas ekspres
siivisyys. Se on ennen kaikkea lyyrisen kaunis
ta, ja sellaisenaan varmasti pysyvää. Olihan
kauneuden perässä juokseminen Aaltosen pää
tavoite.
Elämän keskellä kerran
kaunista untani nähden.
Nääntävin riemu ja tuska on ollut
Kaun iin tähden.
Uuno Kailas, " Finaali"

Ilkka Voionmaa

THE ME DAL -AUTUMN 1993

The Medal on Englannin mitalitaiteen Killan
(BAMS) julkaisu, joka ilmestyy kahdesti vuo
dessa. Lehdessä on artikkeleita mitalin histo
riasta, nykymitaleista, kirja- ja näyttelykatsauk
sia, mitaliuutisia ja BAMSin jäsenuutisia. Kos
ka FIDEM tukee lehteä, lehden kielet ovat eng
lanti ja ranska. Lehteä avustavat monet henki
löt eri maista. Lehden koko on A4 ja sen joka
numero käsittää nykyään säännöllisesti yli sata
sivua.
T ämän syksyn numero käsittää 16 hyvinku
vitettua artikkelia mitalitaiteen historiasta ny
kypäivään. Lehdessä vertaillaan mustavalkoku
vien avulla renessanssin henkilömitalien jälki
valuja alkuperäisiin kiintoisasti, kerrotaan rau
tatiemitalien historiasta, ja juutalaisista 1500luvulla tehdyistä muotokuvamitaleista. Windso
rin herttuan mitalikokoelmista on sisäpi irin ar
tikkeli. Ulkomaisia artikkeleita edustavat mm
artikkelit sveitsiläisen Roger Hugueninin, bul
garialaisen lvanka Minchevan ja unkarilaisen
J6zsep Palotåsin ja latvialaisen Laimdota Gri
ken mitalitaiteesta,ja Chilen mitalitaiteen esit
tely. Suomessakin huomiota saanut teema on
henkilömitalit, josta on laaja artikkeli .
Kiintoisa o n myös Paul Hugueninin yritys mi
talin määritelmäksi; hän lähestyy kysymystä
eri näkökulmista todeten mm. että oleellista ei
ole mitalin pyöreä muoto vaan pikemminkin se,
että sitä voi pitää kädessä. Huguenin lainaa ita
lialaista mitalitaiteilijaa Orlando P. Orlandinia
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seuraavasti: Mitali on veistokselle mitä runo
on romaanille. Hän päättää runomuotoisesti:
Medals, sonnets in bronze, with rhymes of light
and shade.
The Medal lehdessä on arvioitu seuraavia k ir
joja:
Bertoldo di Giovanni: Sculptor of the Medici
household, 1992, jonka tekijä on James Da
vid Draper. Columbia and Lon don: University
of Missouri P ress.
Fried rich Wilhelm Hörnlein, k i rj. Paul Arnold,
Max Fischer ja Ulli Arnold. Dresden, Munzka
binett, 1992.
Numismatics, paper money, badges, award
medals, etc: Essays from the State history mu
seum, number 80, Moscow 1992, kriitikko
Terence Mullaly.
Maria Lugossy: Enclaves, kirj. Jånos Frank ja
Thierry Gulian,kriitikko Terence Mullaly.
Näyttelyluetteloita on arvioitu runsaasti. Uu
sia englantilaisia mitaleita on esitelty kolme.
Lopuksi suora lainaus lehdestä: Lontoon FI
DEM-luetteloita on vielä saatavana British Mu
seumin kirjakaupasta hintaan 9.95 puntaa (li
sää 5 puntaa postimaksuja).

Leena Passi

SUOMEN MITALITAITEEN KILL AN
PRESI DENTTISARJA - JATKOA TULOSSA ?

Suomen Mitalitaiteen Kilta perustettiin huhti
kuussa 1965 innoituksen hengessä tunnustet
tuna aatteenaan mita litaiteen kaikinpuolinen
tukeminen ja edistäminen. Perustajat toivoivat
taiteilijoiden ryhtyvän muovailemaan etenkin
valettuja mitaleita, mutta lyömällä valmistet
tavia töitäkään ei unohdettu. Painokkaasti pu
huttiin korkeaan taiteelliseen tasoon pyrkimi
sestä.
Sittemmin Kilta on tuottanut runsaasti hy
v iä valettuja m italeita. Toiminnan alkuvaihees
sa synnytetty lyöty presidenttisarja oli ensiksi
suururakka, mutta sittemmin sarja on osoittau
tunut kestäväksi käyttö- ja näyttötaiteeksi.

Viisi ensimmäistä
Sarjan toteutus oli es illä Killan hallituksen ko 
kouksessa jo syyskuussa 1965. Tuolloin pro
fessori Jorma K. Miettinen (1921- ), intendent
ti Jouko Voionmaa (1912-1991 ) ja varatuoma
ri Edwin T örmälä (1916-1976) ottivat esille pre
s identtisarjan lyöttämistä koskevan aloitteen,
jonka oli tehnyt johtaja Arno Viljanen (1924- )
Kultateollisuus Oy:stä . Yhtiö oli halukas lyö
mään sarjan aatteelliselta pohjalta ja tavoittee-

naan taiteellisesti täysipainoinen lopputulos.
Killan hallitus suhtautui asiaan myönteisesti ja
määritteli samalla perusperiaatteet sarjalle: jo
kainen mitali tulisi olemaan oma, er illinen yri
tyksensä yhteistyössä mahdollisten taloutta
tukevien taustajärjestöjen kanssa, Kilta säilyt
täisi päätösvallan toteutuksissa ja jokaiselle mi
talille tulisi eri taiteilija.
Killan hallitus käsitteli marraskuussa 1965
myös Suomen itsenäisyyden 50-vuotismitalin
lyöttämistä. Pekka Kontio ( 1933-1976) ehdot
ti järjestettäväksi yleistä mitalikilpailua tätä var
ten.Seuraavan vuoden helmikuussa Killan pu
heenjohtaja Jorma K . Miettinen ilmoittikin, että
Suomen itsenäisyyden 50-vuotisjuhlatoimi
kunnan asettama työvaliokunta oli päättänyt
lyöttää vain yhden mitalin.Näin K illalle jäi mah
dollisuus/tilaisuus toteuttaa kokonainen presi
denttisarja.
Ensin tehtiin periaatepäätös neljän mitalin
sarjasta.C.G.E. Mannerheimin mitali tilattaisiin
Eila Hiltuselta (1922- ), J.K. Paasikiven mitali
Pekka Kontio lta ja Urho Kekkosen mitali Aimo
Tukiaiselta (1917- ).Risto Rytin mitali toteutet
taisiin kutsukilpailuna Kauko Räsäsen (1926-),

C.G. Mannerheim
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Risto Ryti
Hei kki Varjan (1 918-1 986 ) ja Nina Te mon
( 1 935- ) kes ken. Kieltäytymisten varalle valit
tiin Laila P ullinen (1 933- ) ja Os kari Ja uhiainen
(1 913-1 990).
Kirjeessä 20.1.1 967 taiteilijoille annettiin oh
jeet luonnoksesta: kipsimallin tuli o l la pyöreä,
hal kaisijaltaan 40 cm ja etusiv ullaan ao.presi
dentin muoto kuva.Pronssimitali lyötäisiin hal
kaisijaltaan 72 mm:n ko koon.
Kesäkuun alussa 1 96 7 Killan hallitus päätti
valita Lauri Kristian Relanderin mitalin te kijäk
si Terho Sa kin (1 930-).
Presidenttisarja työllisti a ktiivista ja ahkeraa
Killan hallit usta, sillä jo vii kon kuluttua edelli
sestä ko ko uksesta voitiin todeta Pe kka Konti
on saaneen J.K. Paasi kiven mitalin kipsit val
miiksi.Terho Sa kki puolestaan oli ryhtynyt saa
maansa työhön ilmeisen ponne kkaasti, kos ka
kipsimallit olivat esillä Killassa elo kuun ensim
mäisen päivän ko kouksessa.
Syyskuussa saatettiin tyytyväisin mielin
merkitä pykälään neljä, että yhteistyö Suomen
Itsenäisyyden 50-v uotisjuhlan neuvottelu kun-

nan kanssa oli oll ut t uloksekasta; neuvottelu
kunta oli lupautunut levittämään 5000 kappa
letta presidenttisarjan myyntijulistetta.
Kesän 1 967 jäsenkirjeestä oli l uettavissa, et
tä ensimmäisenä oli valmist unut Eila Hiltusen
muovailema Suomen marsalkka Mannerheimin
mitali. Julkistamistilais uus oli pidetty marsal
kan syntymä- ja puol ust usvoimain lippujuhla
päivänä 4 .6. Vuosikertomus 1 967 täydentää
tietoja lisäämällä mitalihankkeen talo udelliset
tukijat Mannerheim-liiton ja S uomen Sotave
teraaniliiton. Edelleen jäsenille kerrottiin, että
seuraava ksi elokuun alkuun mennessä olisi Ni
na Temon toteuttama Risto Rytin mitali julkis
tamis kunnossa ja muut kolme ( Relander, Paa
sikivi, Kekkonen ) valmist uisivat marraskuussa.
Mitaleita sai tilata Killalta jäsennumerolla va
rustettuna a lennett uun jäsenhintaan 16 m k
kappaleelta sekä ostaa myös Kansa llismuse
on kassalta museon aukioloai koina. Samassa
kirjeessä oli niin ikään maininta Suomen Itse
näisyyden 50-v uotisjuhlamitalin (L annos libe
ra/Terho Sakki ) valmistumisesta.Ostohinta oli

J. K. Paasikivi
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U. K. Kekkonen

15 mk kappaleelta ja ostopaikka Valtion julkai
sutoimisto.
Kiltahan oli mukana vahvasti Suomen itse
näisyysjuhlavuoden neuvottelukunnassa ja
neuvottelukunta tuki myös huomattavasti Kil
lan presidenttisarjaa, josta saatiin lyötetyksi
viisi mitalia vuoden 1967 aikana.
Risto Rytin mitali julkistett iin 3.8.1967 Suo
men Pankissa, joka oli tukenut hanketta talou 
dellisesti. Lauri Kristian Relanderin mitali julkis
tettiin 15.9.1967. Suomalainen-lehti oli osallis
tunut kustannuksiin. J. K. Paasikiven mitalin
taustalla oli ollut Paasikivi-seura ja julkistamis
tilaisuus oli 25.11.1967. Urho Kekkosen mita 
lin taloutta tuk i mm. Lepikko-säätiö ja m italin
julkistus tapahtui 4.1 2.1967.

Kolme seuraavaa
Kun sarjan synnytys oli näin edennyt, tukea
saatu ja mitaleita sekä myyty että jaettu, nou
sivat esiin l yöntikustannukset ja mahdolliset
hinnankorotukset. Killan hallitus käsitteli näi
tä joulukuun 18.päivän kokouksessaan ja val
tuutti Edwin T örmälän neuvottelemaan Kulta
teollisuus Oy:n kanssa. Korotuksia ei luonnol
lisestikaan toivottu. Samassa kokouksessa
päätettiin myös lyöttää sarjaan kolme vielä
puuttuvaa mitalia, kunhan taloudelliset seikat
oli saatu varmistetuksi. Tuolloin sovittiin, että
suorina t ilauksina toteutetaan P.E.Svinhufvu
din mitali (Kauko Räsänen ) sekä K.J. Ståhlber
gin mitali (Johan Finne, 1918-) ja että Kyösti
Kallion mitalista järjestetään kutsukilpailu Rai
mo Heinolle (1932-), Kain Tapperille (1930-) ja
Heikki Konttiselle ( 1910-1988).
Tammikuun 13. päivän kokouksessa Killan
hallitus totesi K.J. Ståhl bergin mitalin saaneen
tukea Suomalainen -lehdeltä ja että Kultateol
lisuus Oy nostaa mitalien lyönt ihintoja 10 % ja
15 %, mikä1i mitali on vaikea lyötäväksi.

Maalisku ussa 1968 Kauko Räsäsen muovai
lemat P.E. Svinh ufvudin mitalin plastoliinimal 
lit tarkastettiin ja hyväksyttiin ja heinäkuussa
rouva Mary Alfthan ja pankinjohtaja Esko Lei 
nonen kiittivät saamistaan Svinhufvudin mita 
leista. Heinäkuun kokouksessa Killan hallitus
päätti vielä lahjoittaa Suomen Pankille yhden
kappaleen Raimo Heinon muovailemaa luon
noskokoista Kyösti Kallion mitalia kiitokseksi
mitalisarjalle annetusta tuesta.
K.J. Ståhl bergin mitali julkistettiin 18.9.1968,
jolloin voitiin myös todeta koko sarjan valmis 
tuneen. Killan hallitus kokoontui 23.1 2.1968 ja
päätti, että presidenttisarjan myynti Kultateol
lisuudessa lopetetaan, mutta että myyntiä
Kansallismuseossa jatketaan. Vuoden 1968
loppuun mennessä kutakin mitalia oli lyöty
600 kappaletta ja sarjaa oli kaikkiaan levitetty
6 269 kappaletta.
Sarja oli silloisessa historiallisessa tilantees
sa valmis ja mitaleiden menekki lahja - ja huo
mionosoitusesineiksi jatkui tasaisena.

Presidentti vaihtuu
Seuraava kiinnostava lisäys sarjaan saatiin
1982, jolloin Tasavallan Presidentti Mauno Koi
viston mitalitoimikunta julisti kutsukilpailun tai
teilijoille Toivo Jaatinen (1926-), Anneli Sipiläi
nen (1940 ), Heikki Varja (1918-1986), Erkki
Kannosta (1945-), Martti Aiha (195 2-) ja Kaa
rina Tarkka (1917- ). Ehdotusten tuli täyttää sa
manlaiset vaatimukset kuin sarjan aiempien
kin mitaliluonnosten ja lyöntikokokin t uli ole 
maan sama. Valmiin mitalin materiaaliks i mai
nittiin kutsussa tompakki, mutta se tarkoittaa
mitalikielessä kutakuinkin samaa kuin prons 
si, vaikka metalliseokset jonkin verran va ihte 
lisivatk in.
Palkintolautakunnassa olivat vallinneen ta
van mukaan taloudellista tukea antaneiden yh 15
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Mauno Koivisto
teIs0Jen edustajat eli tä11ä kerralla Suomen
Pankista, Suomen Työväen Säästöpankista,
Kansan Sivistysrahastosta ja Suomen Kulttuu
rirahastosta. Suomen Kuvanveistäjäliiton ja
Suomen Mitalitaiteen Killan edustajat kuului
vat palkintolautakuntaan niin ikään.
Ehdotus " M K Puumiehen päiväkirja" päätet
tiin yksimielisesti toteuttaa presidentti Mauno
Koiviston mitalina. Ja kun nimimerkkikuoret
avattiin, voittaneen ehdotuksen tekijäksi todet
tiin Toivo Jaatinen.Lautakunta oli antanut eh
dotuksesta lausunnon: Muotokuva hallittu, nä
köisyysvaikutelma hyvä.Takasivu: symboliikal
taan moniulotteinen ja juhlava kokonaisvaiku
telma.
Presidentti Mauno Koiviston mitalin takasi
vullahan selkeästi muovailtujen kirjansivujen
välistä versoo lehteviä oksia.

M ita l it in se
Kaksi muuta kutsukilpailun tuloksena lyötettyä
mitalia olivat jo mainitut Nina Temon Risto Ryti
ja Raimo Heinon Kyösti Kallio.

Temon kilpailuehdotuksen nimi oli Sodan ja
rauhan vaot. Palkintolautakunta totesi mm.et
tä etusivun muotokuva oli ka rakteristinen ja
plastillisesti loppuun viety ja että takasivun
idea oli omaperäinen ja luonteva. Takasivulla
kulkevat panssarivaunun telaketjun jäljet suu
rina ja voimakkaina, mutta näiden väliin on jää
nyt kuin uhmaten versomaan pieni ja hento uu
si taimi. Struktuuri on rosoista saman tyyppi
nen pinnan käsittely on tunnistettavissa hänen
veistoksissaan 1 96O-luvulla ja myöhemminkin.
Kasvokuva on muovailtu melkein suoraan
edestä selkeästi ja monumentaalisesti.
Kyösti Kallion mitalikilpailun voittanut ehdo
tus oli Mies ja vastuu.Lausunnossa mainittiin :
" Veistoksellisesti ansiokas en face -etusivu ,
turkin kauluksen jäsentelyä voisi kuitenkin sel
ventää - Takasivu on selkeä ja hyvin jäsen
nelty ". Reverssillä onkin Raimo Heinon 1 96O
luvun ilmaisulle luonteenomaisia sileähköjä,
hiukan naarmutettuja kulmikkaita tasoja, joi
den välissä on pieniä tappimaisia osin harjan
ne- ja porrasmaisiakin elementtejä.
Jos edellisen mitalin reverssiä voi pitää a bst-

Kyösti Kallio
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raktinakin, niin Eila Hiltusen muovailemaa
C.G. E. Mannerheimin mitalin takasivulla näkyy
ihmisjoukko, joka on tulkittavissa yksimielisen
Suomen kansan vertauskuvaksi.Hiltusen luo
man mitalitaiteen kontekstissa Mannerheimtyö
on suhteellisen selkeässä esittävyydessään en
nem minkin sääntö kuin poikkeus, sillä hänen
mitaleistaan sisältö on aivan vanhanaikaisesti
tulkittavissa.
Myös Terho Sakki on pitäytynyt esittävässä
ja suoraan kertovassa sym boliikassa Lauri Kris
tian Relanderin mitalissa. Takasivulla pelkiste
tyn eteläisen Suomen karttakuva on liitetty
ym pärö iviä vesistöjä ylittävillä si iloilla naapu
rimaihin viittaamaan Relanderin presidenttiai
kana vahvistuneisiin ulkoimaisiin yhteyksiin.
Pekka Kontion J. K. Paasikiven mitali loistaa
ennen kaikkea jyhkeällä profiilikuvallaan. Se
kä profiilin toteutustapa - paksu, hiukan pel
kistettykin kohoviiva - että il maiseva sisältö
- voimaa ja vahvuutta uhkuva persoonallisuus
kertovat kuvatusta henkilöstä paljon. Yhteys
säilyy myös takasivun monivaiheisesti ryt mit
tyviin k iv i paasiin.
Urho Kekkosen mitalin reverssiin Aimo Tu
kiainen on muovaillut kohoviivoin runsaasti pie
niä Lapin noitaru mmun kuvioita viittaamaan
presidentin elä mäntyön eri puoliin. Muutama
pitkä kohoviiva jakaa takasivun osiin ja vastaa
samalla etusivun tiukantuntuiseen profiiliin.

K.J. Ståhlberg (takasivu)

L.Kr. Relander (takasivu)
män kasvojen lihaisuutta korostavia muotoja.
Kokonaisuudessaan sarjan kahdeksan en
simmäistä työtä antavat monipuolisen kuvan
1 960- 1uvun mitalitaiteen eri ominaisuuksista
ja arvostetuista taiteilijoista, joista jokainen on
myös eturivin kuvanveistäjämme. Aivan sa
maan kokonaisuuteen ja samoin perustein kuu
luu myös viimeisin valmistunut presidentt imi
tali.
Jäämme kiinnostuneina odottamaan minkä
laista jatkoa sarja tulee saamaan.
P. E. Sv inhufvud (takasivu)
Kauko Räsäsen toteuttaman P. E. Svinhufvu
din mitalin takasivulla on melko korkeita, pyö
reähköjä pehmeähköjä muotoja - kiviä - joi
den välissä virtaava vesi kulkee moneen suun
taan. Virtaan liittyvä mielleyhtymä syntyy
myös Johan Finnen K .J.Ståhlbergin mitalin re
verssistä, vaikka kuviosta on hah motettavis
sa ristikuviokin. Finne on muovaillut kasvot laa
kein, selkein ja pelkistetyin linjoin kun Räsänen
on käyttänyt luonnon mukaisempia ja enem-

* Kahdeksan ensim mä istä mitalia on lyönyt
Kultateollisuus Oy ja viimeisin on valmistunut
Oy Sporrong Ab:n lyömänä. Sarjaa saa edel
leen ostaa jäsenhintaan Suomen Mitalitaiteen
Killasta pronss isena
150 mk tai kaikki yh
teensä 1500 mk puualustalla ja Ryti- mitali ho
peisena
1500 mk.

a
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Viitteet
Lähteet Suomen Mitalitaiteen Killan arkisto,
pöytäkirjat ja vuosikertomukset 1965-1 982 se
kä käsiteltyjen kutsukil pailujen pöytäkirjat ja
tiedotteet.
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Arto Lappalainen

MUOTOKU VAT MITALEISSANI

Esitte len kolme henkilömita liani kuvina, m o 
lem mat puolet erikseen. Olen kirjoittanut lisäk
si kustakin lyhyen luonnehdinnan.
Nämä p ronssiin valetut m italit ovat synty
neet va paina mita leina subjektiivisten näke
myste ni pohjalta. Kai kki mitaleissa kuvatut
henkilöt, kuvanveistäjä Ossi Somman, filoso
fian ma isteri M a rtti Helinin ja taidegraafikko
Ta isto Toivosen, olen tu ntenut pitkää n .

Ossi Somma -mitali
Ossi Somma tunnetaan ennen kaikkea tuomio
pä ivä nkatkuisista veistoksistaa n ja instal laati
oista an. Toki hän on työskennel lyt myös laa
jasti kuvanveiston alueella ja toiminut pitkään
opettaja n a .
O s s i S o m m a n leppoisa o l e m u s su hteessa
hänen raj u u n ilmaisuu nsa tuntuu yllättävä ltä.
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Täm ä vastakka isuus oli lähtökohtana Ossin
60-vuotisjuhlamitali lle.
Etupuolen m uotokuvan muovailin muistista,
mielessä ni vanha valokuva merim iespuku ises
ta 7-vuotiaasta Ossista l ä hdössä kouluun. Mi
ta liin tuli merimiespuvun kau l us. S e m u istut
taa myös taitei lijan n uoruudesta, merimiesa
joista.
Takasivulla on Ossi Somman taiteen keskei
nen tunnus, tuoliksi m u uttun ut ihmishah mo,
a h neuden vertausku va. 60-vuotisjuhlan kun
niaksi sen jalkarustinkiin tuli m u ovailtua rusetti
ja raju a vaikutelmaa lisäämään g roteski teks
ti: "J ohan tuli saatanan ruma".

Martti Helin -mitali
Martti Helin, filosofian m a isteri, Ta mpe reen

museojohtaja, emeritus, on toiminut hallinto
miehenä, museotyön kehittäjänä, maakunta
työn asiant untijana, k uvataiteilijana, esseisti
nä ja tietokirjailijana.
M italin etupuolella on Martti Hel inin profiili
k uva, takasiv ulla hänen toi mintansa monipuo
lisuutta sym boloiva hirvikala.
Lähtökohta takasiv un k uva-aiheeseen on
muinaisen Ba bylonian "kalaka uris ", joka roo
malaisen runoilijan Maniliuksen mukaan oli me
talliteollis uuden s uojelija. Babyloniassa k uva
aihe esiintyi siluettina. T ässä mitalissa on kau
riin tilalla s uomalainen hir v i, joka t ulee kohti.
Ol i tärkeää saada mitaliin menneet ajat, ny
kypäivä, t ulevaisuus, yhteys l uontoon ja koti
seut uun : uuden ja satt umanvaraisen keskellä
hengittävä perinne.

Taisto Toivonen -mita li
Taisto Toivonen o n tehnyt täyden elämäntyön
sekä k uvataiteilijana että ta mperelaisena pa
lomiehenä. Toivosen p uupiirroksissa esiintyvät
usein erilaiset omatk uvat.Huumori, sati iri ja it
seironia näissä s uomalaisuutta henkivissä te
oksissa on ainutlaat uista.
M italissa muotok uvan kasvot ovat kaksija
koiset : Toisella puolella taiteilija.:faisto, nöyrä ja
kärsivä humanisti. Toisella puolella mitään pel
kää mätön palosotilas Toivonen.
Takasiv un h urtti k uva-aihe, proteesijalkainen
possu, on Taisto Toivosen tekemästä joulukor
tista, jollaisella hän joskus muisti ystäv iään.
Teksti "Taisto vei jalan" on k unnianosoitus
vanhan taiteilijan hersyvälle huumorille.

'
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Mauno Honkanen

BÖRJE R AJALIN
M YÖS N ÄYTTELYARKKITEHTI

Vaikeutta, kuulakkuutta, rauhoittavaa tasapai
noisuutta, konstailemattomuutta ja komeutta,
jolla on varaa vetäytyä taustalle.
Kaikkea tätä on teollisessc:i muu luiliji:i1>1>a Bör
je Rajalinissa, hänen kodissaan, hänen muotoi
lemissaan esineissään, joista suurimmat ovat
tasavallan presidentin junavaunut sekä, min
kä me mitalitaiteesta kiinnostuneet olemme
nähneet, hänen toteuttamissaan näytte
lyarkkitehtuuriratkaisuissaan.

Hopeasepästä ja muotoilijasta ...
T änä vuonna 60 täyttänyt kollegani valmistui
v. 1955 Taideteollisen Oppilaitoksen metalitai
teen osastolta. Merkittävimmän oppi-isän ar
vostuksen hän antaa varauksetta Bertel Gard
bergille, jonka kanssa hän työskenteli viitisen
vuotta käden taitojen sen salliessa ja taidon
karttuessa. Myös silloin hän oli ensi kerran
tekemisissä näyttelyn rakentamisen kanssa,
joskin niiden merkitys hänen tuotannossaan
korostui 70-luvun alkupuolelta lähtien. Ennen
tätä kautta syntyi paljon muuta merkittävää:
oli sähkömoottorin suunnittelua, ruostumaton
ta terästä, 25-kiloinen Milanon triennaalessa
kultamitalilla palkittu hopeahimmeli ja monen
laista muuta kulta- ja metalliesineistöä. Met
rojunan suunnitteluryhmään hän kuului
1960-69. Rajalin on osoittautunut erinomai
seksi ryhmätyöskentelijäksi. Hänellä on voima
kas ja selvä näkemys lopputuloksesta. Hän on
aina ollut valmis kuuntelema an myös muiden
mielipiteitä. Hänen tärkein mielipiteenantajan
sa on lähellä: hänen vaimonsa I rma on samoi
hin aikoihin Taideteollisesta valmistunut sisus
tusarkkitehti.

... Näyttelykokonaisuuksiin
Vuonna 1973 alkoi näihin päiviin saakka kes
tänyt näyttelyperiodi. Opetusministeriön toi
meksiannosta on ollut lähes vuosittain näyt
telysuunittelua ja pystytyksiä ympäri maail
maa.
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Ensimmäisestä mitalinäyttelystäkin on jo ku
lunut lähes 20 vuotta. Vuonna 1974 olivat tai
demitalit osana laajaa suomalaista taideteolli
suusnäyttelyä Varsovassa. Silloisessa ratkai
sussa olivat mitalit vaakatasossa. Valaistukse
na oli päivänvalo, joka oli hyvin kauniisti siivi
löitynyt ikkunoiden eteen pingoitetun piirus
tuspaperin läpi. Kokonaisuus oli tuotu Suomes
ta ja pystytystyön piti tapahtua paikallisten tai
deopiskelijoitten voimin. Aikaa kului. Kolman
tena päivänä lukkiutuivat Jouko Voionmaa ja
Rajalin pariksi tunniksi sisään ja valmista tuli.
Nuoret tietenkin olivat aluksi loukkaantuneet,
mutta nopeasti leppyneet työn nähtyään. J a
tekijöille jäi mukava muisto ta p ahtuneesta se
kä kokemusta seuraaviin koitoksiin.
1970-luvun loppupuolen näyttelyistä kuit
taamme vain maininnalla USA Bicentennialin
- Suomen toimikunnan aloitteesta toteutetun
mitali- ja korunäyttelyn USA:ssa sekä Ahto Lin
jan kokoelmanäyttelyn Kalevalaisille naisille. Ne
poikkesivat olosuhteiden vuoksi paljonkin toi
sistaan ja edellisistä toteutuksista. Näinhän ta
vallista onkin.
Vuonna 1985 Leningradiin ja Moskovaan ra
kennettu näyttely oli edellisiin nähden jo huo
mattavasti massiivisempi. Työryhmään kuului
vat Rajalinin lisäksi Rahakammion tuttu asian
tuntijatrio: Pekka Sarvas, Tuukka Talvio ja Ou
ti Järvinen. Kahteen kuljetuslaatikkoon paka
tut 20 vitriiniä olivat nopeasti pystytettäviä ja
soveltuivat pystytettäviksi seinustalle tai kes
kilattiallekin.
Neuvostoliiton mitalitaiteen näyttelyyn Hel
sinkiin ja Hämeenlinnaan ei vastavuoroisesti
saatu näyttelykalustoa SNT L:sta vaan näytte
lyn suunnittelussa turvauduttiin SYMA-runko
järjestelmään, jonka liika syvyys häivytettiin
Rajalinin kertoman mukaan toisiinsa nojaavil
la vinotasoilla. Nämä voitiin tukea pohja- ja si
vuilla olevilla pystylevyillä. Näyttelystä muo
dostui kevyt ja ilmava ja mikä lisäksi tärkeää
helposti katsottava. Mitalit olivat oikealla kor
keudella ja valoa voitiin helposti ohjata kohtei
siinsa lasipintojen läpi.
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Suunnittelun lähtökohtana ovat olleet seuraavat y leiset vaatim ukset:
Mitalit t ulee t uoda helposti katsottav iksi,
niinpä mitalit on saatava tarpeeksi lähelle ja o ikeaan kulmaan katsojaan nähden,
mitalien on saatava tasainen valo, joka on k uitenkin plastisuutta korostava,
mitaliryhmien on muodostettava ihmisen näkökentän kokoisia kokonaisuuksia.
Suurin Rajalinin mitalinäyttely oli Helsingin
FI D E M vuonna 1990. Helsingin kau pungin tai
demuseon lattia pinta-ala on peräti 600 neliö
metriä ja esillä oli yhtensä noin 1800 mitalia.
Näyttelyhuoneet olivat erilaisia, mi kä lienee ol
lut hyvä lähtökohta: nyt voitiin käyttää erilai
sia rat kaisuja eri tiloissa ja voitiin näin välttää
monotonisuutta. Huoneesta toiseen tultaessa
nä kymä vaihtui aina. Oli lastulevy pintaa, val
koista, mustaa ja lasia. Oli massiivista vitriiniä
keskilattialla, oli pystyjä seinävitriinejä, oli vi 
notasoja puukehi kossa lasilla peitettyinä. Kaik
ki mitalit oli selostettu te kstein.
Viimeisin vaan ei viimeinen oli Mitalitaiteen
Killan varapu heenjohtajan Raimo Heinon
mitali- ja veistosnäyttely Amerin Galleriassa
syys-lokauussa 1993, jota mestari Heino itse
virnuillen luonnehti debyyttinäyttelykseen. Niin
saattaa ollakin. Raimohan ehtii aina olemaan
muiden puuhissa mu kana, vastuita siellä ja
täällä. Mutta oli pahan sitten näytettävä, että
on jotain näytettävää. Börje Rajalin paneutui

jälleen ta pansa mu kaan asiaan oi kein kunnol
la.Syntyi näyttelykokonaisuus, jo ka oli mielen
kiintoinen ja päästi mitalit u peasti esille. Oli
syntynyt vitriinirat kaisu, jo ka so pivasti käytti
hyväkseen gallerian oman valaistuksen, toi mi
talit mustalla pohjalla oi kealle katseluetäisyy
delle. Ratkaisu oli i lmavan vaalea, jopa kuula
kas.Us kon, että tämä rat kaisu toimisi selvästi
suuriko konaisempanakin jossakin toisessa yh
teydessä. Nyt pieni kokoisempana se oli oike
assa suhteessa veistospilareitten ja veistosten
kanssa. Saatoin itse todeta päässä al kaneen,
piirustuspöydällä jat kuneen ja osien vaaditun
täsmällisyyden tuottaneen no peasti pystytet
tävän näyttelyn.
Itse kin monissa näyttely puuhissa jo 50-lu 
vulla mukana olleena voin vakuuttaa, että näitä
näyttelysuunnitelmia ei ole vedetty lonkalta.
Jos oikeat miehet ovat turvautuneet oi keisiin
miehiin, on näyttely voinut olla onnistunut.
Näin on ollut Börje Rajalinin kohdalla.
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SNTL:n näyttely 198 7

FIDEMin näyttely Helsingissä 1990

Raimo Heinon näyttely Amerissa 1993
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Tuukka Talvio

MITALILUETTELOISTA

Kanslianeuvos Henrik Johannes Boström
(1876-1930) ja professori Aarne Laitakari
(1890-1975) olivat aikanaan Suomen N umis
maattisen Yhdistyksen t unnet uimpia jäseniä.
Nykyään heidät muistetaan mitaliluetteloiden
julkaisijoina. Laitakarin l uettelon ilmestymises
tä (1969 ) alkaa olla k ul unut jo neljännesvuosi
sata, ja jatkon julkaisemisesta on usein keskus
teltu. Seuraavassa esitän asiasta joitakin omia
näkökohtiani.

Historia llista taustaa
Mitalikirjallisu udella on vanhat perinteet. Pian
sen jälkeen, k un tapaht umamitalien ja erityi
sesti mitalisarjojen lyöttäminen 1600-luv ulla
alkoi yleistyä, t uli tavalliseksi julkaista mitaleis
ta k uvateoksia. Medailles s ur Ies principaux
evenements du regne de Louis le Grand (1702)
on tämän kirjallis uudenlajin historiassa yhtä
merkittävä k uin sen aiheena olleet Ludvig
XIV:n mitalit olivat mitalitaiteen historiassa.
Ruotsissa s uunniteltiin vastaavaa julkais ua
K ustaa III:n aikana, mutta se jäi, k uten k unin
kaan mitalisarjakin, keskeneräiseksi. Säilyneis
tä k uvataul uista j ulkaistiin v uonna 1858 k ui
tenkin teos Skådepenningar öfver de Förnäms
ta Händelser som tillhöra Konung Gustaf 1 1I :s
Historia.
Venäjän vanhemmista mitaleista on olemas
sa Potsdamissa v uonna 177 2 ilmestynyt Me
dailles s ur Ies principaux evenements de ! Em
pire de Russie, jonka sen tekijä, preussilainen
everstilu utnantti P. R. Tiregale, omisti Katarii
na Su urelle. V uosina 1840-46 Venäjän arkeo
grafinen toimik unta julkaisi uudenlaisen mita-

liteoksen, So branie russkih medalei, joka oli ku
paripiirrosten sijasta k uvitettu modernilla relie
fijäljennösmenetelmällä.
So branien kaltaiset historialliset mitalijulkai
s ut yleistyivät 1800-luv ulla. Edellisen v uosisa
dan suurteosten tavoin niiden yleissävy oli
usein selkeän isänmaallinen. Niinpä esimerkiksi
B. E. Hilde brandin Sveriges och Svenska ko
nungahusets minnespenningar (1S74, 1875 )
keskittyy r uotsalaisiin ja muualla tehtyihin
ruotsalaismielisiin mitaleihin eikä esittele vihol
lisvaltojen lyöttämiä r uotsalaisvastaisia mita
leita.

Hallberg, Boström ja H u lden
Isänmaallinen näkokohta oli vallalla myös, k un
H. J. Boström N umismaattisen Yhdistyksen
toime ksiannosta ryhtyi kokoamaan teosta
S uomen muistorahat (1932, 1936). Työn al
kaessa Suomi oli vasta hiljattain itsenäistynyt,
ja perinteisen mitalikirjallisu uden omaa maata
ihannoiva sävy sopi sekä ajankohtaan että ai 
heeseen.Boströmin ja hänen edeltäjänsä Mau
ritz Hallbergin esikuvana ei k uitenkaan ollut Hil
de brand vaan lversen.
Valtioneuvos Julius lversen (1823-1900) oli
aikansa tunnet uin venäläinen mitalien t untija.
Hän polveutui (ainakin oman uskonsa mukaan )
keisarinna Katariina l :n veljestä, mikä osaltaan
selittänee hänen kiinnostuksensa Pietari l :n mi
taleihin, joista hän j ulkaisi t unnetun teoksen
v uonna 187 2. Hän kokosi myös kolme suurta
nidettä Venäjän henkilömitaleista (1880, 1885,
1896). Suomen kannalta kiinnostavin on hä23

nen teoksensa Itämeren maakunnissa synty
neiden tai vaikuttaneiden henkilöiden mitaleis
ta (Denkmunzen auf Personen die in den 0st
seeprovinzen geboren sind oder gewirkt ha
ben, 1 899).
Suomen Numismaattisen Yhdistyksen pe
rustajan Mauritz Hallbergin vuonna 1906 il
mestynyt Minnespenningar öfver enskilda per
soner födda eller verksamma i Finland (täyden
nysosa 1923) on, kuten jo nimestäkin ilmenee,
lversenin viimeksi mainitun teoksen suomalai
nen vastine. Siihen on kerätty kaikki tekijän
tuntemat henkilömitalit, joilla on jokin yhtymä
kohta maahamme. Hyvin monessa tapaukses
sa kyseinen yhtymäkohta koskee vain henki
löä, ei mitalia.
Numismaattisen yhdistyksen toivomukses
ta Hallberg lupasi koota vastaavan luettelon
myös Suomea koskevista tapahtumamitaleis
ta, mutta hän kuoli ehtimättä toteuttaa suun
nitelmaansa. Teoksen laatiminen annettiin täl
löin Boströmille, joka oli aikaisemmin julkais
sut henkilöhistoriallisia matrikkeleita sekä
muutamia artikkeleita mitaleista.
Myös Boström kuoli ehtimättä saada teos
taan valmiiksi, ja sen toimitti painoon rahakam
mion hiljattain nimitetty intendentti Helmer
Saima, joka ei näytä olleen mitenkään erikois
tunut juuri mitaleihin. Salmon osuus tekstistä
on kaikesta päätellen varsin huomattava, joten
hänelle kuuluu osavastuu myös teoksen puut
teista ja asiavirheistä.
Suomen muistorahat on vuosikym menien
mittaan saanut luotetun ja arvostetun käsikir
jan aseman, mutta on muistettava, että se ei
perustu omakohtaiseen tutkimukseen: ulko
maisia mitaleita koskevat tiedot on suurimmak
si osaksi kopioitu Hildebrandin ja lversenin te
oksista ja suomalaisista mitaleista on tietoja
kerätty epäjohdonmukaisesti sieltä täältä.
Puutteet ja virheet koskevat erityisesti auto
nomian aikaa.
Huomautuksia voi esittää myös teoksen ni
mestä: oikeampi nimi olisi " Suomalaiset ja
Suomea koskevat muistorahat nykykielellä mi
talit". Tämäkään nimi ei olisi aivan totuuden
mukainen, sillä Hallbergin tavoin on Boström
kin (ja erityisesti hän) ottanut luetteloonsa mu
kaan suuren määrän henkilöitä, jotka ovat jos
kus tehneet jotakin Suomessa, ilman että hei
dän mitaleillaan silti olisi mitään tekemistä
maamme kanssa.
Hyvä esimerkki on brittiläinen merisankari ja
poliitikko Sir W. S. Smith, jonka mitaleita Bost
röm kuvaa viisi erilaista sillä perusteella, että
Smith osallistui Ruotsin laivaston mukana tais
teluihin Suomenlahdella kesällä 1 790. Tuntuu
kuitenkin melko tarkoituksettomalta luetella
" Suomen muistorahoina mitaleita", joissa on
sellaisia tekstejä kuin AC RE DEFEN DED, BU024

NAPA RTE REPULSED, SYRIA SAV ED sekä
REU N I 0 N 0F THE K N I G HTS O F THE W H ITE
SLAV ES 0 F AFRICA. Boströmin kirjan innoit
tamina ovat suomalaiset numismaatikot näitä
kin mitaleita ahkerasti keränneet, ja muuta
mien lahjoituksien ansiosta on Suomen kansal
lismuseolla nyt varsin kunnioitettava kokoelma
W. S. Smithin mitaleita.
Kuten J. J. Hulden on todennut, olisi Suo
men mitalien luetteloon Boströmin periaattei
den mukaisesti otettava myös kaikki maailman
Lenin-mitalit. Lenin toki olikin Suomen histori
assa huomattavasti tärkeäm pi henkilö kuin
merisankari Smith. Huldenin huomautus ei kui
tenkaan ollut tarkoitettu pelkästään arvoste
luksi: myös hän edusti kirjoituksissaan sitä
kantaa, että olisi kerättävä tiedot kaikista mi
taleista, joita on tehty Suomen historiaan liit
tyvistä henkilöistä, niin Leninistä kuin vaikka
pa presidentti Hooverista.

Jatkoa " Boströmille"
Kun Aarne Laitakari 1960-luvulla alkoi koota
Suomen mitalit teostaan, pyrki hänkin kerää
mään tietoja ulkomaisista Suomea koskevista
mitaleista. Koska hän kuitenkin keskittyi vuo
den 1936 jälkeiseen aikaan, ei ulkomaisella
materiaalilla enää ole hänen luettelossaan mi
tenkään merkittävää osuutta.
Boströmin luettelon jatko-osan laatiminen oli
Numismaattisessa Yhdistyksessä annettu
vuonna 1952 ylireviisori Eino Tamelanderin
tehtäväksi. Tamelander (jonka jälkeenjääneet
muistiinpanot ovat Rahakammiossa) aikoi näh
tävästi tehdä teoksesta yhtä yksityiskohtaisen
kuin sen esikuva oli. Mitalien m äärä oli kuiten
kin nyt niin paljon suurempi, ettei tämä ollut
helposti suoritettavissa. Toimeksiantoon ei liit
tynyt aikarajaa, mutta vuonna 1964 yhdistys
kyllästyi odottamaan tuloksia ja antoi tehtävän
Laitakarille, kaiketi tämän omasta aloitteesta.
Hän saikin teoksen melko pian (1969) aikaan,
mutta tämä oli mahdollista vain laskemalla am
bitiotasoa.
Laitakarin luettelo on oikeastaan vain mita
likuvasto, jolla ei ole muuta käyttöarvoa kuin
se, että mitaleille on siinä annettu referenssi
numerot.
Suomen mitalit 1936-1968 vastaa nimeään
paremmin kuin Boströmin teos, mutta täysin
totuudenmukainen sen nimi ei ole. Kuten teki
jä itse toteaa esipuheessaan, urheilumitalien
melkeinpä rajattomasta joukosta on otettu mu
kaan vain sen verran, että käy selville, millai
sia ne yleensä ovat. Luettelossa on toisin sa
noen pyritty täydellisyyteen vain perinteisten
tapahtuma- ja henkilömitalien osalta. Näistä
kään siinä ei kuitenkaan anneta juuri mitään
sellaista informaatiota, joka ei ilmenisi itse mi
talista.

Jatkoa " Laita karille? "
Vuosien kuluessa on myös Laitakarin teo ksel 
le toivottu seuraajaa.Asiaa sunnitteli jo Laita
kari itse, ja se on ollut vuosien mittaan usein
esillä, aivan viime ai koina kin.Ilmeistä kuiten
kin on, ettei mitään täydellistä luetteloa Suo
men mitaleista enää yritetä saada aikaan, ei ai
na kaan yhden miehen voimin.
Asian havainnollistamise ksi voimme maini
ta lehtori Sven E. Lindqvistin teo kset Suomen
kuntourheilumitaleista (1 983, 1 988). Nämä
ka ksi tu kevaa nidettä, jotka kattavat yhteen
sä vain 30 vuotta, sisältävät tietoja yli 800 mi
talista. On epätodennä köistä, että kellään on
energiaa pitää Lindqvistin aloittamaa julkaisu
toimintaa jat kuvasti ajan tasalla. Kuitenkin kun
tourheilumitalit ovat vain osa urheilumitalien
"melkeinpä rajatonta jou kkoa", ja urheilumitalit
itsessään ovat vain y ksi (ja monien mielestä
vähemmän keskeinen ) osa mitalitaidetta.
Kaikesta huolimatta sekä keräilijät että muut
asianharrastajat selvästi toivovat uusien luet 
teloiden julkaisemista. Kun mi kään kokonais
luettelo ei enää ole mahdollinen, on jäljellä näh
däkseni kaksi vaihtoehtoa: taiteilijakohtaiset ja
aiheeseen perustuvat luettelot.
Suppeita taiteilijakohtaisia luettel_oita on jul
kaistu vuosien mittaan moniakin mm.näytte
lyiden yhteydessä. Kunnollisen, todella käyt
tökelpoisen tulisi kuiten kin sisältää mitaleista
perustee lliset tiedot, ja sen tulisi olla myös hy
vin kuvitettu.T ällaisia luetteloita ei suomalais
ten taiteilijoiden mitalituotannosta vielä ole jul
kaistu. ( Kansallismuseon Essi Renvall -luette
lo vuodelta 1 97 9 oli kuiten kin as kel tähän
suuntaan.) Seuraamisen arvoisena esimerkki
nä voisi mainita Ulla Ehrensvärdin teoksen Me
daljgravören Erik Lindberg 1873-1 966 1- 1 1
(Stockholm 1 974, 1 988).
Kansallismuseon raha kammio on pyr kinyt
a ktiivisesti keräämään tietoja Suomen mitali
taiteilijoista ja heidän tuotannostaan. Työvoi
man puutteen takia ei näiden tietojen työstä 
minen ja täydentäminen ole edennyt niin pit 
källe, kuin voisi toivoa, mutta tulevaisuudessa
on ehkä enemmän mahdollisuu ksia kuin tällä
het kellä.
Toista vaihtoehtoa, aihekohtaisia luetteloita,
ei meillä myös kään ole pyritty liiemmin viljele
mään. Useita a rtikkeleita on tosin julkaistu
esim.lääkä ri- ja juristimitaleista, samoin kuin
eräiden alueiden mitaleista. Luetteloiden teki
jät ovat kuiten kin yleensä vain tyytyneet esit
telemään Boströmin ja Laitakarin julkaiseman
aineiston uudemmilla mitaleilla täydennettynä.
Ongelmana aihe kohtaisissa luetteloissa on
myös se, etteivät esim. lääkärimitalit välttämät
tä ole ammatillisista ansioista lyötyjä - aja
telkaamme vain Elias Lönnrotia, jonka mitaleis-

ta y ksikään ei liity hänen toimintaansa lääkä
rinä.Alueelliset luettelot puolestaan saattavat
sisältää epäolennaisuuksia, kun mukaan on ha
luttu saada mahdollisimman monta mitalia.
Mitkä sitten ovat vaatimukset kunnolliselle
mitaliluettelolle? Itsestään selviä mutta harvoin
johdonmu kaisesti esitettyjä seikkoja ovat mi
talin teettäjä, valmistaja, ajankohta, teettämi
sen syy, käyttötarkoitus, metallit ja valmistus
määrä. Useat näistä seikoista saattavat käy
dä ilmi mitalista itsestään, mutta tämä ei var
sinkaan nykyaikana ole itsestäänselvyys. Käyt
tötar koitu ksen (tehty myytäväksi, lahja ksi, pal
kinnoksi jne.) ja valmistusmäärän selvittäminen
vaatii lähes aina tut kimusta.
Luettelossa tulisi olla mitaleista kuvan lisäksi
myös ve rbaalinen kuvaus, sillä niiden kuviin ja
kirjoituksiin saattaa sisältyä vai keasti tul kitta 
via elementtejä. Latinan kieliset kirjoitukset pi
täisi lisäksi kääntää ja selittää, sillä latinan pro
exercitio -kokeen suorittaminen ei useinkaan
riitä mitalilatinan ymmärtämiseen. Suomenkie
lisetkin kirjoitu kset (sitaatit ym.) saattavat vaa
tia selity ksen.
Jos kysymyksessä on taiteilijakohtainen
luettelo, olisi luonnollisesti myös toivottavaa,
että sen johdannossa annettaisiin tietoja tai
teilijasta itsestään ja hänen muusta tuotannos
taan.Aihekohtaisissa luetteloissa tulisi vastaa
vasti selvittää mitalien asemaa suhteessa
muuhun ko. aihetta käsittelevään taiteeseen.
Mitalit häviävät harvoin - ne saattavat kier
tää kädestä käteen ja kokoelmasta toiseen
vuosisatojen ajan.Niitä koskevat tiedot sen si�
jaan eivät ole häviämättömiä, ja siksi on tär
keätä kerätä näitä tietoja niin kauan, kuin mi
talien syntyvaiheet vielä on suhteellisen help
po selvittää.On toivottavaa, että mahdollisim
man moni mitalien harrastaja osallistuisi tähän
työhön omalla erikoisalallaan. Laajoja ko ko 
naisteo ksia ilmestyy vain harvoin, mutta ly
hyet kin kirjoitu kset ja tiedonannot esim.täs
sä lehdessä - voivat auttaa tulevaisuuden tut
kijoita ja harrastajia.

English summary
Finnish collectors are familiar with the medal
catalogues pu blished by H. J. Boström (Suo
men muistorahat 1- 11, 1 932, 1 936) and A. Lai
ta kari (Suomen mitalit 1 936-1 968, 1 969). lt
would seem desirable that similar catalo!=lues
of Finnish medals and medals related to' Fin
land would be pu blished again, but the author
points out that neithe r of the earlier pu blicati
ons was really comprehensive and that in fu 
ture the most desirable solution would seem
to base the pu blications either of the wor k of
individual artists or the su bject of the medals.
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Victoria L . Kovasznai

KOLME MUOTOKU VA A
eli Unkarin nykymitalitaiteen suuntauksia

Lajos Czeri - perinteen hengessä

Unkarin nykymitalitaiteessa kiinnittyy välittö
mästi huomio siihen, että mitalitaidekäsitys on
nykyään jonkin verran täsmällisempi kuin
1970-luvun lopulla. Taiteilijoiden ideat ja kek
sinnöt ovat jälleen sopusoinnussa mitalitaiteen
p_e ruslinjauste_n _kanssa._ Vaikka l)nkarin mita
litaiteessa pyritään rohkeasti perinteisten kä
sitysten uudistamiseen, on merkittävä joukko
perinteisen mitalitaiteen vaalijoita, ja toisaalta
on monia jotka kannattavat taiteen vapaata tul
kintaa ja haluavat muuttaa sen perusteita sii
täkin huolimatta, että edellisten vuosikymmen
ten umpikuja on hyvässä muistissa.
Yleisesti tiedostetaan, että u usi aika on tun
keutunut kaikkialle, mikä ei vielä kuitenkaan
näy u usina symboleina taiteessa. Taiteilijat ke
hittelevät edelleen omaa yksilöllistä symboliik
kaansa ja taidetta yritetään herättää henkiin
lähtökohtana taiteen lait ja saavutukset, mikä
on erityisesti Tamas Vighin ja Andras Kiss Na
gyn luontoon kohdistuvan lyyrisen asenteen
hedelmällisen vaikutuksen ansiosta.
Nämä ilmiöt ovat vain näennäinen uhka Un
karin mitalitaiteen monimuotoisuudelle ja oike
astaan vain nopeuttavat taiteen kehittymistä,
kuten seuraavat henkilökuvat osoittavat.

Cseri (1928- ) syntyi Hajduböszörmenyssa,
opiskeli kuvanveistoa Beni Ferenczyn ja Pal
Patzayn johdolla Unkarin kuvataideakatemias
sa. 1971-72 hän opetti mitalitaidetta ja pienois
kuvanveistoa Yhdysvalloissa. Hän on osallis
tunut usein yhteisnäyttelyihin Unkarissa ja ul
komailla ja on lisäksi pitänyt u seita omia näyt
telyitä Yhdysvalloissa. Czeri loi ensimmäiset
teoksensa Ferenczyn hengessä. Hänen Whit
manista ja Andersenista muovailemansa mita
lit olivat määrätyt olemaan opettajan tyylin
mukaisia: nykyajan lähestymistapa kreikka
laisen kuvanveiston perinteeseen. Maalaustai
teen tehokeinot, sulavat muotorakenteet luon
nehtivat myös hänen myöhempiä töitään, sa
moin kuin Ferenczyn mitalikäsitteen periku va
määrää Cserin koko tuotantoa ja jokaista hä
nen teostaan. Cserin töitten toinen peruspiirre
on hänen sisäisen ilmaisunsa luontainen järjes
tys (Van Gogh mitali, 1964). Cserin ammatti
taito mahdollisti sen, että hän 1960-lu vulla
tuotti kaiverrettuja mitaleita samoin kuin eräät
hänen taiteilijatoverinsa. T ällä tekniikalla on
vanhat perinteet Unkarin mitalitaiteessa. Hä-

Lajos Cseri: Van Gogh, 7964

Lajos Cseri: Tokain Venus, 1965
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nen Bela Bart6k-kuorokilpailuun kaivertaman
sa mitali (1961) tuo mieleen vanhojen mitalien
karkean pinnan, kun taas Tokain Venus (1965)
muistuttaa pehmeitä, herkkiä vuosisadan vaih
teen kaiverrettuja mitaleita, jotka hän käänsi
nykypäivän kielelle. Hän teki myös muotoku
via kaivertamalla. Muotokuvat ovatkin usein
Cserin mitalituotannon yleisimpiä aiheita.
Luonteiden monipuolisuus ja henkilöiden koko

tokuvia Einsteinista vuosina 1981-1986. Ensi
silmäyksellä mitaleissa ei tunnu olevan eroja
ja vaatii tarkkaa silmää huomata eroavuudet
ja pienet muunnelmat. Koska Cseri reagoi
muotoiltavan henkilön persoonallisuuteen ja on
tunnetusti erinomainen piirtäjä, hänellä on
harvinaisen paljon en face -muotokuvamitalei
ta, joissa hän käyttää matalaa reliefiä ja vain
vähän valon ja varjon leikkiä. Ferenczyn mita
likäsitys mitalien matalassa tasossa olevista
muotokuvista, joiden onnistunut toteutus poh
jautuu piirtämiseen, elää vielä nykyään. Täs
sä hengessä Cseri muotoili työnsä Ravennan
Dantekilpailuun.
Viimeaikaisissa mitaleissaan taiteilija yhdis
tää mitalin erilaisia teknillisiä toteutustapoja.
Hänen teoksessaan Isän ja äidin muistolle
(199 1 ) yhdistyy sekä lyönti, muovailu että
kaivertaminen. Vielä ei voi tietää onko idea ai
nutkertainen vai onko se uuden vaiheen alku
hänen tuotannossaan.

Lajos Cseri: Menyhert T6th, 1989
ajan muuttuvat kasvonpiirteet osoittautuvat lo
puttomaksi inspiraation lähteeksi. Musiikin
maailmasta voisi mainita Beethovenin, Mozar
tin, Stravinskin, Chopinin, Ferenc Lisztin, Bela
Bartokin ja Zoltan Kodalyn mital.it. Kirjallisuu
den mestareista mainitsen Franz Kafkan ja un
karilaisen runoilijan Endre Adyn muotokuvat.
Suurista kuvataiteilijoista Cseri on muovaillut
Cezannen, Du rerin ja Rem brandtin mitalit. Ja
nos Kmettyn, Janos Nagy Baloghin ja Laszlo
Moholy Nagyn mitalit edustavat puolestaan
unkarilaisia taiteilijoita kuten myös unkarilai
sesta maalarista Menyhert T6thista vuonna
1989 tehty mitali. T6thin ansiot tunnustettiin
vasta hänen kuolemansa jälkeen. Viimeksi mai
nitut olivat kuvataiteiteilijoita, joiden omaku
via Cseri usein käytti muotoillessaan heidän
muotokuviaan. Täten hän ei ainoastaan kuvan
nut heidän kasvonpiirteitään vaan myös heidän
alkuperäisten töittensä tyyliä. Hänen kuvitel
lut muotokuvansa ovat myös moninaisia, mistä
on esimerkkinä Pyhä Tapanikuningas, jolla on
keskeinen asema Unkarin historiassa.
Taiteilijan luomiskyky ja hänen asenteensa
tällaisia töitä kohtaan tulee hyvin esiin hänen
Einstein mitalissaan. T iedemiehen luonne kiin
nosti häntä vuosia ja hän muovaili useita muo-

Lajos Cseri: Äitini ja isäni muistolle, 199 1

György Kiss - uudelleen syntyminen
perinteen pohjalta
Kiss syntyi Budapestissa vuonna 1943 ja työs
kenteli kiviveistäjänä kolme vuotta koulun jäl
keen. Hän opiskeli maalaustaidetta György Ka
darin johdolla Unkarin taideakatemiassa vuo
sina 1964-1971. Kokeiltuaan aluksi maalaus
taidetta hän siirtyi kokonaan mitalien ja pie
noisveistosten pariin vuonna 1972. Hän on
saanut useita stipendejä ja hänelle myönnet
tiin Mihaly Munkacsyn palkinto vuonna 1988.
Hänellä on ollut useita omia näyttelyitä ja hän
ottanut osaa moniin yhteisnäyttelyihin.
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Kissin siirtyminen taidemuodosta toiseen
näkyy eräänä hänen mitalitaiteensa erityispiir
teenä. Maalarina hän oli jo yrittänyt luoda pa
rasta mahdollisimman vähillä työkaluilla, ja juu-

Kiss kunnioittaa siis mitalitaiteen rajoja, mut
ta hänen joihinkin tode llisuuden elementteihin
perustuvat konstruktionsa etenevät kohti tilaa
sisältä päin - tarve vangita ääretön tila on
myös hänen tärkeimpiä pyrkimyksiään. T ämä
selittää miksi hänen sykleissään, esim Liitok 
set (1979), mitalin sisäinen jännite lisääntyy
vähitellen.Taiteilijakolleegojensa tavoin hän ei
voinut olla käsittelemättä tilaa ilmaisun väli
neenä tai teemana yhä useammin.

György Kiss: Fertörakosin louhos, 19 74
ri pyrkimys yhä täsmällisempään ilmaisuun vei
hänet kuvanveiston pariin. Hän löysi pronssin
itselleen parhaimmin so pivaksi materiaaliksi.
Kun lähemmin tarkastelee hänen jatkuvaa
uraansa mitalitaiteilijana, hänen teostensa
muotoa ja sisältöä, voi havaita että Kissin läh
tökohtana ovat todellisuus tai paremminkin sen
elementit. Hänen valitsemiaan aiheita elävöit
tää toisaalta toive voida jatkaa perinteitä ja toi
saalta muodon tuore kokeminen. Siitä huo li
matta Kiss ei kaihda a bstraktia; konkreettiset
ja abstraktit muodot esiintyvät hänen töissään
samanaikaisesti parhaalla mahdollisella taval
la. Hän pyrkii abstraktiin, mutta se vain väline
eikä itseistarkoitus.
Kissin erään varhaistyön Fertöråkosin lou
hoksen (1974 ) aihe löytyi luonnonnäkymästä,
mutta sommittelua hallitsee veistoksellisuus.
Herkästi sommiteltu yksinkertainen pinta yh
distää raskaat kivenjärkäleet, jotka painavat
toinen toistaan. T ämä yksilöllisesti tulkittu
sommittelu vaatii erityishuomiota, koska Kis
sin taiteen määräävät tekijät ovat luonnonlait
ja ikivanha luonnonjärjestys. T ämä antaa hä
nen taiteelleen syvällisen inhimillisyyden lei
man. Hänen teoksensa ovat aina kurinalaisia,
niiden sommittelun rytmi luo selkeyden ja tai
teellisen vaikutelman. T ässä tarkoituksessa
Kiss on mitaleissaan vähitellen lisännyt valon
varjon käyttöä tehokeinona.Syvennykset ja ul
konemat, muutosten rytmi Suuressa portissa
(1983 ) ovat harkittuja, ja valon leikki korostaa
tätä rytmiä ja antaa vaikutelman tilan syvyy
destä.
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György Kiss: Liitokset /, 1979
Hänen mitaliensa a bstraktit luonnon aiheet
ovat varsin moninaiset.Ihmisruumiin osat, ark
kitehtoniset elementit, kalliot, halkeamat, kal
lionkielekkeet jne. esiintyvät usein hänen som
mitelmissaan. Kaikilla näillä on yksiselitteinen
ky psä merkitys, joka ottaa huomioon täsmäl
lisen tu lkinnan - niiden tehovaikutuksen
päälähteen. Kissin käyttämä sym boliikka pe
rustuu lyyriseen luonnonkäsitykseen, joka saa
alkunsa ihmisen ja luonnon läheisestä yhtey
destä (Aurinkokiekkosarja, 1986); Kissin mita
litaiteen humaanisuus saa alkunsa myös näis
tä juurista.
Kissin viime vuosikymmenen töissä on ha
vaittavissa hänelle tyy pillistä kahtalaisuutta.
Teoksista säteilevän s.isäisen jännitteen lisään
tyessä kunkin sommitelman kuvataiteellinen
tehovaikutus on moninkertaistunut. Kissin
Fragmenteissa (1982 ) viittellisesti muovailtu
ja arkkitehtonisia elementtejä - e pävarmuu
den vertauskuvia - ympäröi levoton pinta il
man että mitali menettää mitään voimakkaasta
veistoksellisuudestaan. Kissin toisissa töissään
terävästi viiltämä pinta herättää ajatuksen he
delmättömästä maisemasta ja tuo mieleen pel
kät tuhon voimat.Toisaalta hänen muissa töis
sään toisiaan syleilevien kukkuloiden aaltoile-

G yörgy Kiss: Aurinkokiekko, 1986
vuus ja niiden herkät poimut viittaavat dynaa
misiin voimiin kun taas pehmeät maalauksel
liset sävyt välittävät taiteilijan keskeisen vies
tin - hänen uskonsa ihmiseen.

Tibor Budahelyi työskenteli vuosia lukkosep
pänä, mistä juontaa hänen tietonsa koneista,
työkaluista ja materiaaleista sekä hänen tek
ninen varmuutensa. Hänen kuvanveistäjä
uraansa ennakoi taiteilijoiden kesäseminaarit,
joissa puitiin metallin mahdollisuuksia niin kä
sittelyn kuin ilmaisun kannalta. Hän teki pitkän
ajan mitaleitaan teräksestä, valuraudasta, ke
miallisesti kyllästetystä teräksestä, teräskro
mista. Pronssi tuli ku vaan vasta myöhemmin.
Budahelyin taiteen peruskysymys on teollisen
ympäristön esteettisten arvojen pohdiskelu.
Tämän selittää hänen mieltymyksensä konst
ruktivismiin joka luottaa erilaisiin mekaanis
teknisiin ratkaisuihin, jotka olivat tyypillisiä
1960-luvun lopulla Tibor Csikylle ja muille. Hän
tunsi tämän puhtaan muodon ja kirkkaiden pin
tojen taiteen omimmakseen.
Budahelyin ensimmäisten mitalien aiheita
elähdytti musiikki: hän yrittikin esittää musii
kin ääniä abstrakteilla muodoilla. Teoksillaan
Tukahdutettu ääni (1983), Hallittu ääni (1984),
Vääristynyt ääni (1985) hän pyrki myös säilyt
tämään sävelten todellisuuden. Tulkitessaan
tätä geometrisiin muotoihin perustuvaa ajatus
ta kuvanveiston keinoin äänen keskeinen ele
mentti on porattu reikä (rytmiset reiät Hallitus
sa äänessä ) ja jousien kielille uurretut vaot, jot
ka voivat olla samansuuntaisia tai säteittäisiä
jne. Tässä muotokielessä Budahelyi voi myös
esittää materiaalin sisäisen liikkeen, äänen aal
lot. Tarkan veistoksellisen järjestyksen ja mu
siikin vastakohtaisuus humaanisuuden tulkit
sijana luo tietyn jännitteen, jota vaikutelmaa
korostaa mitalien hienosti kiillotetut pinnat.

G yörgy Kiss: Fragmentit V, 1982

Tibor Budahelyi - ilmaisun täysin
u utta m u otoa etsimässä
Tibor Budahelyi syntyi vuonna 1945 Feldbac
hissa (Itävallan Burgenlandissa). Hän on itse
oppinut taiteilija joka pitää Tibor Csikyä mes
tarinaan. Uransa kymmenen ensimmäisen
vuoden aikana hän maalasi ja teki linoleum- ja
kuparikaiverruksia. Hän on toiminut kuvanveis
täjänä 1980-luvulta lähtien. Hänen töitään on
ollut esillä omissa näyttelyissä ja yhteisnäyt
telyissä.

Tibor Budahelyi: Hallittu ääni, 1984
Budahelyin viimeaikaisimmissa mitaleissa ja
hänen veistoksissaan muotojen sisäisen tilan
esiintuominen ja sen rakenteen tutkiminen
ovat myös etualalla taiteilijan etsiessä uutta jär-
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jestystä sisäisen rakenteen ja pinnan materi
aalin vastakkaisasetteluun. Hänen kolmen mi
talin sarjansa Kaiku (1989) on tehty vanhah
tavan sävyiseen mustuneeseen kupariin. Muo
tojen taivuttelu, vääntely ja lävistäminen tois
ti julkisten veistosten rytmejä; tämä soittimen
pingotetun kielen ongelma voidaan havaita
myös hänen tämän ajan piirroksissaan. Buda
helyin teoksissa mainituilla tekniikoilla toteu
tetut erilaiset jännitteet, kannatteet ja päällek
käiskuvat ovat aina sopusoinnussa fysiikan la
kien kanssa kun ne välittävät abstrakteja ide
oita käyttämillään keinoilla.

Tibor Budahelyi: Requiem Tibor Csikylle 11,
1989

Tibor Budahelyi: Vääristynyt ääni, 1985

Budahelyin sarja, Requiem Tibor Csikylle 11 1 1 (1989) on hänen tekemänsä mitali kunnioit
tamastaan ja rakastamastaan mestarista T ibor
Csikystä tämän kuoltua. Sarja ei ole yhteen
veto kaikesta siitä, mitä mestari oli hänelle
opettanut vaan siinä Budahelyi näyttää otta
neen etäisyyttä hänestä. Mitalissa uurtein ku
vattu puoliavoin kirja symboloi elämää ja sen
muuttuvaisuutta; muodot ovat terävämpiä ja
kovempia kuin hänen aiemmissa mitaleissaan
ja niiden rytmi on tiukempi, dynaamisempi. Te
os säteilee latautunutta tunnetta ja saa katso
jan tuntemaan kuinka tuska kanavoituu materi
aaliin.
Budahelyin taidetta kuvaavat parhaiten sel
keä ajatus ja syvä tunne. Hänen suhteensa
luontoon on läheinen ja hänen löytämänsä
struktuurien järjestys puhalsi henkiin erityisen
muotojen maailman. Viimeisimmässä neljän
mitalin sarjassaan Torso Budahelyi otti uuden
suunnan. Pidentyneet porausreiät kullatussa
plaketeissa viestivät erotiikasta, mikä poikke
aa hänen aiemmista töistään sekä sisällön et
tä muodon suhteen. Uudistuminen näkyy
myös siinä teoksessa, jolla hän osallistui Bu
dapestin FI DEM-kilpailuun. Kolmikulmainen
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plaketti, jota yleensä pidetään palkintona, yh
distää tämän perinteisen tehtävän tuoreeseen
ideaan ja näyttää tietä nykyajan tapahtumami
taleille sekä kertoo paljon taiteilijan monipuo
lisuudesta.
Käsittelemäni kolme muotokuvaa edustavat
kolmea maailmaa ja kuitenkin katsoja saattaa
tuntea, että ne muodostavat yhden ainoan yh
tenäisen maailman. Silmiinpistävin yhteinen
piirre kaikille kolmelle on läheisyys luontoon ja
luonnon ilmiöiden tutkiminen. Toinen yhteinen
ja syvällinen piirre on inhimillisyys ja mitalien
sisällön humaanisuus. Riippumatta siitä, edus
tavatko he perinteistä mitalitaidetta vai pyrki
vätkö he etsimään radikaalisti etsimään uusia
1

Tibor Budahelyi: FIDEM plaketti, 1992

muotoja he ovat kaikki omalla tavallaan sidok
sissa Unkarin mitalitaiteen aiempiin saavutuk
siin. Voidaan sanoa, että tämä yhteenveto pä
tee loppujen lopuksi koko Unkarin mitalitaitee
seen ei vain mainitsemaani kolmeen taiteili
jaan.
Kirjoittaja on FI DEM 94-näyttelyn kommissaa
ri.
Englannista suomentanut I.V.

S u m m a ry
Viktoria L. Kovacsnai

Three portraits or trends in the modern Hun
garian art of the medal
Lajos Cseri (1928-) a medallist, sculptor and
teacher of medallic art, whose first works were
conceived in Ferenczys spirit. He moulds his
medals in a modern way in the spirit of traditi
on. He has made portraits of composers,
scientists, writers and sculptors. He is also
known for fictitious medals like the one on a
Hungarian king.

(SPA0) 5614-

György Kiss (1943-) was a carver and pain
ter before devoting himself to medals. His star
ting point is reality or its elements. The cho
sen motifs are then animated by a sense of tra
dition and by a fresh experience of form. Conc
rete and abstract forms are jointly present in
his works. His symbols belong to the symbo
lism based on lyrical conception of nature star
ting out from a close unity between man and
nature.
Tibor Budahelyi (1945-) in search of an ut
terly new form of expression. He was a car
ver and locksmith. As a medallist he first ex
perimented with various materials. A funda
mental question of his art is what aesthetic
qualities can be created from the industrial en
vironment. The themes of his first medals we
re inspired by music. Recently he has studied
the inner space of forms and their structure.
His art is characterized by pure thouahts and
deep emotions and he has an intimate relati
onship with nature.
The three medallists are either closely attac
hed to the traditions or they are searching for
radically new solutions in form and yet they
are closely tied to the achievements of the
Hungarian art of the medal.

SPORRONG-

TASAVALLAN PRESIDENTTI
MAUNO KOIVISTO 70 VUOTTA

TILAUS
Lähettäkää tilaus osoitteella:
Sporrong Oy, Kuntatalo, Toinen linja 14,
00530 HELSINKI

Tasavallan presidentti Mauno Koivisto täyttää
70 vuotta marraskuun 25. päivänä 1993.
Merllipäivän kunniaksi on Paasikivi-Seura r.y.
lyöttänyt kunniajäsenestään juhlamitalin,
jonka on muovaillut kuvanveistäjä
Jarkko Roth.

Määrä Tunnus Metalli

_ kpl
_ kpl
_ kpl
_ kpl
_ kpl

A

B

C

D
E

Koko

Max.

pronssi
70 mm 3.000 kpl
hopeoitu pronssi 70 mm 2.000 kpl

kullallu pronssi
tark,hopea

18 k kulta

Hinta

lyönti määrä

70 mm 2,000 kpl
33 mm 1 .000 kpl
33 mm
100 kpl

300 mk
320 mk
350 mk
SOO mk
9_800 mk

Nimi
Lähiosoite
Postiosoite

Päiväys

Puhelin

PAASIKM-SEURA R.Y.

Allekirjoitus ____________

Mitalin voi tilata suoraan valmistajalta,
Sporrong Oy, puh. 90-773 1344.

Hintoihin sisältyvät lähelyskulul, lvv, kotelo sekä aitouslodislus,
Mitalit toimitetaan tilaajille postiennakolla tilausten saapumis
järjestyksessä�
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Pertti Kukkonen

PIENEN K YL ÄN SUURI TA PAHTUM A

Kremnicassa, Slovakiassa, järjestettiin kolman
nen kerran mitalitaiteen kansainvälinen kvad
renaali ( = joka neljäs vuosi järjetettävä), johon
otti osaa 64 taiteilijaa 14 maasta yhteensä 339
mitalilla. Suomesta kisaan lähti viisi tekijää.
Kremnican kilpailu on nuoresta iästään huoli
matta jo huomattu Euroopassa.
Kremnica on pikkuruinen, romanttinen vuo
rien ympäröimä kaupunki. Mitalikilpailu on kes
kittynyt juuri Kremnicaan, koska siellä sijaitsee
jo 500 vuotta toiminut rahapaja ja sen kylkiäi
senä nykyään mitali- ja rahamuseo, jossa näyt
tely järjestettiin.
Mitaleja ja rahoja tehdään edelleen runsaas
ti, omiin tarpeisiin ja muillekin. Suomen raha
paja tuntuu kylläkin avaruuslaboratoriolta ver
rattuna Kremnican laitokseen, jossa rasva hai
see, hihnat lonkottavat ja välillä suuri kierre
käyttöinen lyöntivasara kumauttaa tahtia työn
tekijöille. Jälki vanhanaikaisilla laitteilla ei kui
tenkaan ollut huonoa, ja runsas ihmistyön
käyttö korvasi modernien koneiden nopeuden.
Liekö Slovakian itsenäistyminen vaikuttanut
siihen, että meidän näkökulmasta katsottuna
ankeista oloista huolimatta koko kaupunki tun
tui henkivän jonkinlaista innostuneisuuden il-

mapiiriä. Paljon erilaisia tapahtumia järjestet
tiin, joihin kaikkiin tuntui riittävän väkeä. Esi
merkiksi konserttiin saapuivat lähes kaikki, jot
ka jaksoivat kavuta kiviportaat korkean mäen
laella sijaitsevaan kirkkoon.
Niinpä ei ollut lainkaan ihme, että mitalikil
pailun avajaisnäyttelyssä vallitsi suoranainen
tungos: Puheensorinasta päätellen paikkakun
talaiset tuntuivat olevan varsin perehtyneitä
mitalitaiteen saloihin. Palkinnonjakotilaisuu
dessa oli saapunut palkitut useimmista maista.
Palkinnot jaettiin erikseen lyödyille ja vale
tuille mitaleille. Erikoista oli, että yksipuolinen
kin teos katsottiin mitaliksi, kun se meillä
yleensä mielletään reliefiksi, plaketiksi. Yksi
vaikeimmista mitalitekemisen piirteistä, puolis
kojen toisiinsa sovittaminen, oli siten sivuutet
tu.
Jyryn ja ylipäänsä mitalistien maku (ltä-) Eu
roopassa tuntui poikkeavan suomalaisesta ker
tovampaan, kuvituksenomaiseen suuntaan.
Karun selkeä, veistoksellinen muotokieli puhut
teli kuitenkin yhdeksänjäsenistä jyryä siinä
määrin, että kunniamaininta myönnettiin Vil
ho Härkösen mitalisarjalle.

--

- - flllll,

Krzysztof Nitsch Puolasta voitti valettujen mi
taleiden sarjan.
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Mitalivitriinit olivat saaneet muotonsa mehi
läiskennoista. (Valok. kirjoittaja)

MITALISYMPO S I U MI I N KREMNICAAN
Joka toinen vuosi järjestetään Kremnicassa
kansainvälinen mitalitaiteen symposiumi, jon
ne on mahdollisuus osallistua myös Suomesta.
Muutaman viikon kestävän symposiumin ai
kana valetaan tekijöiden mitaleita sekä valmis
tetaan myös lyöntimitali. Kremnican rahapajas
sa on varauduttu nopeaan, 2-3 päivän toimi
tukseen kipsimallin saavuttua pajalle.
Taiteilijat asuvat ja työskentelevät paikallisen

taiteilijan testamenttaamassa talossa, joka on
viehättävä rakennus kylän reunamalla. Illalla
nukahtaa viereisen puron solinaan, kun taas
aamulla herää kukon kieuntaan.
Suomen Mitalitaiteen Kilta myöntää stipen
din kevään 1994 symposiumiin. Stipendi kat
taa matkat ja oleskelun Kremnicassa Slovaki
assa. Kiinnostuneet voivat tiedustella asiaa
Pertti Kukkoselta, puh. 90-798 119.
Arvo Aho

ERÄS M U I STO
Mitalien kerääminen ei suinkaan ole vain nii
den ostamista, omistamista, ihailemista, säi
lytys- ja esilläpito-ongelmissa kipuilemista,
vaan myös ihmisten kohtaamista, elämyksiä,
muistoja. Erästä tällaista muistoa en unohda
koskaan.
Helsingin piispa Samuel Lehtonen toimitti
piispantarkastuksen Helsingin seurakuntayh
tymässä ja niin myös minun virkapaikassani
kiinteistötoimistossa. Tapauksen juhlistamisek
si teetin kaikessa hiljaisuudessa mitalin, oike
astaan plaketin: V I SITATIO 29.4.1985. Plake
tin teki Raimo Heino. Pääsin itsekin mukaan ku
vaan: olen tuo vasemmanpuoleinen hahmo
piispan helmuksissa seisovassa alinkokansas
sa. Tarkastuksen päätyttyä jaoin plaketin jokai
selle kiinteistötoimen tarkastukseen osallistu
neelle. Tarpeetonta ehkä sanoakin, mutta kyl
lä he kaikki ilahtuivat.
Hyvä tuttavani Mitalitaiteen Killasta sai kuul
la asiasta ja ehdotti vaihtoa erään itsensä teet
tämän plaketin kanssa. Plakettini erikoisen ker
takäyttöluonteen vuoksi aluksi kieltäydyin,
mutta sitten kuitenkin teimme vaihtokaupan,
koska minulla vielä oli yksi kappale jäljellä. Hä
nen plakettinsa oli kooltaan ehkä noin nel
jäsosa omastani ja siksi tuttavani vaihdettaes
sa totesi minun jäävän kaupassa häviölle. Ja
minä onneton, jolla sukuperintönä on rasittee
naan teekkarihengellä terästetty, eteläpohjalai
sille ominainen, mutta kuulemma Helsingissä
ymmärtämättä jäävä jalostunut musta huumo
ri, menin sanomaan että "niinpä jään". Syvim
miltäni en tätä edes tarkoittanut, sillä eihän tä
mänkaltaisessa tapauksessa vaihdeta kokoja
eikä painoja, vaan merkityksiä. Ja ne olivat
meidän plaketeissamme yhden suhde yhteen.
Niinpä torjuinkin tuttavani välittömästi teke-

män hyvitystarjouksen.
Kului joitakin aikoja ja tuttavani kuoli. Sitten
eräässä mitalitilaisuudessa hänen leskensä an
toi minulle peräti kaksi mitalia. Hän kertoi mie
hensä sairasvuoteellaan velvoittaneen hänet
korjaamaan tuon vaihdossamme syntyneen
epätasapainon. Menin hämmästyksestä ja hä
peästä aivan sanattomaksi. Tuli mieleeni ete
läpohjalisen Ilmari Turjan luonnehdinta meistä
heimolaisistaan: " Maannousua napahan asti
ja kollonvikaa siitä ylhäpäin". Miksi minä on
neton olinkaan hairahtunut tuohon eteläpoh
jalaiseen sukuvikaan!
Vuosien kuluessa hämmennyksen haihdut
tua ja häpeäntunteen liennyttyä, ihailuni tut
tavaani kohtaan on entisestään kasvanut. Hä
nessä olin kohdannut miehen, nykyisin yhä
harvinaisemmaksi lajissaan käyvän, joka ei
aseta etutilalle omaa etuaan, vaan .velvollisuu
tensa. Tällaisen kannattaakin muistaa.
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Tuukka Talvio

PARM AN MITALI

Eräs viime vuosien mielen kiintoisim mista Suo
mea koskevista ulko maisista mitaleista liittyy
merenkulkuun. Muotoilijana, kaivertajana ja mi
talitaiteilijana tunnettu Malcolm A p p I e b y
(s.1946) valmisti British Art Medal Societylle
vuonna 1991 mitalin, jo ka on erikoinen sekä
muodoltaan että aiheelta. Siihen on kuvattu
purjealus, ja sen etusivulla on kirjoitus, jo ka
voidaan suo mentaa seuraavasti:
Parma Maarianhamina Ahvenanmaa /ostet
tu 1931 viljantuontikilpailun /voittaja 1932.En
nätysaika /83 päivää 1933 kapteeni Ruben de
Clouxn ko mennossa. /Vii meinen kauppapurje
alus windja mmer /jolla oli brittiläisiä omistajia.
Mitalin muoto mukailee miehen profiilia.Tai
teilija on tällä tavoin halunnut i kuistaa isänsä,
James William Apple byn, jo ka yhdessä o man
isänsä kanssa kuului alu ksen omistajiin.Omis
tajaryhmän johdossa oli ahvenanmaalainen
merikapteeni Ruben de Cloux. Suomen laki ei
tuolloin sallinut ulko maisia o mistajia, ja App
lebyn perheen osuus oli kätkeytyi Clouxn ni
men alle.
Glasgowissa vuonna 1902 ra kennettu ne li
mastopar k ki kuului alun perin "Anglo-Ameri
can Oil Companylle". Ollessaan välillä saksa
laisen yhtiön omistuksessa se sai nimen Par
ma. Vuonna 1931 se siirtyi yllä mainitun ryh
män haltuun, ja kaksi vuotta myöhe mmin se
tuli kuuluisa ksi purjehdittuaan Australiasta Cap
Hornin ympäri Englantiin 83 päivässä. Ennä
tys on omassa lajissaan edelleen ri kkomaton.
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Apple by te ki mitalin sekä aluksen että myös
isänsä ja isosisänsä muisto ksi. Vuonna 1991
oli kulunut 60 vuotta siitä, kun he olivat liitty
neet Parman omistajiin. Sen romuttaminen
vuonna 1936 oli hänen perheelleen murheen
aihe. Aluksen vaiheista on kuvaus Basil Green
hillin ja John Hackmanin teoksessa T he Grain
Races - T he Baltic Bac kround (1986).
Mitalia on valettu tilausten perusteella se kä
hopeasta että pronssista. Ensim mäisen hopei
sen kappaleen sai Ahvenanmaan merimuseo
Maarianhaminassa. Kiinnostuneet voivat tie
dustella mitalia osoitteesta British Art Medal
Society, Department af Coins and Medals, Bri
tish Museum, London W C1 B3DG. Hopeinen
mitali ma ksaa 140 ja pronssinen 90 puntaa
( BA M S :n jäsenille 120 ja 70).

Summary
Until the Second World War, Finland had a lar
ge fleet of sailing ships, some af which acqui
red fa me in the "grain races. One of the best
known examples af the latter category was
Parma, a four-masted barque owned by a Fin
nish-Brit ish share-holding group. Malcolm App
leby, the well-known medallist, is a descendant
of ane af the ships owners, and in 1991 he
co mme morated it with a medal in which an
original idea is united with graceful modelling.
(T he medal has also been published in T he Me
dal No. 20, Spring 1992, p, 119.)

Jorma K. Miettinen

SUOM AL AISTEN MITALIEN N ÄYTTELY
RII ASSA KES ÄLL Ä 1993

Idean suomalaisten mitalien näyttelystä Riias
sa esitti Riian Taideakatemian dosentti, kuvan
veistäjä Bruno Strautins käydessään pari vuot
ta sitten Suomesssa.Hän sai asian taakse Lat
vian Kulttuuriministeriön, josta kulttuuritapah
tu mista vastaava Gundega Cebere tuli mul
kaan projektiin. Riian Far masian museon joh
tajan Agris Briendisin avustuksella saatiin mu
seon tilat käyttöön näyttelylle. Latvian kuvan
veistäjien puheenjohtaja Janis Skrupulis tuli
mukaan projektiin heinäkuussa 1993 ja antoi
järjestelyille varsin aktiivisen tukensa.
Matkaan lähdettiin 1 5.7. klo 10 Tallink-laival
la ja se jatkui heti Tallinnaan saavuttua sata
masta postibussilla Riikaan. Reippaana mat
kanjohtajana toimi Gunnel Sievers -ja mukana
oli 9 muuta kiltalaista : Eero Hel me, Jaakko
Hemmi, Erkki Kannosta ja tytär, Ensi ja Hele
na Louhiluoto, Eeva Louhi ja Jorma K. Mietti
nen sekä Leena Tarkkila . Kolme päivää varhem
min olivat näyttelyn suo malaiset pystyttäjät
Mauno Honkanen, Raimo Jaat inen ja likka Voi
onmaa autoineen sekä itse mitalit saapuneet
näyttä mölle.

Laivamatka kului viihtyisästi yhteisen aami
aispöydän ääressä eikä bussimatkakaan ollut
hassumpi vaikka kestikin 5 1/2 tuntia pitkin
melko kuoppaista Via Balticaa. Rajalla ja Pär
nussa oli lyhyet tauot. Kuljettajana oli rauhal
linen ja varma liettualainen a m mattikuski, jol
la oli myös pysyvä baaritiski kahveineen ja kyl
mine virvokkeineen.
Ryh mämme oli majoitettu Daugavan tuolle
puolelle suureen, täysin neuvostotyyliin hoidet
tuun Tourist -hotelliin. Huone ja aa mukahvi oli
vat O K, muuta palvelua ei ollut. Raitiovaunu
kulki taajasti hotellin nurkalta keskikaupugille
eikä matkan hinta - n. 40 penniä päätä hui
mannut. Ja aluksi matkustettiin maksamatta
lipun puutteessa !
Bruno Strautins, jonka mielenkiintoiseen mi
talituotantoon saimme tutustua kaksi vuotta
sitten Suo messa, toimi ryh mäm me oppaana
Riian vanhassa kaupungissa. Kävimme mm.
Riian veistäjien koulussa tutustuen varsinkin
Laimdota Griken ja Gunta Zemiten ateljeihin.
Näistä edellinen on Lontoon FIDE M-näyttelys
sä käyneille tuttu, sillä hänet palkittiin siellä

Re tkeläiset Taidem useon rappusilla. (Va/ok. L. Tarkkila)
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teemaa " Heaven and Hell " käsittelevistä mi
taleistaan. Hän tunsi syvää kiitollisuutta siitä
että Kilta tu ki häntä tehden mahdolliseksi hä
nen osallistumisensa Helsingin FIDE Miin eikä
, nyt huolinut maksua kauniista mitaleistaan, joi
ta hän lahjoitti muutamille retke m me osallis
tujista. Gunta taas etsii mitaleissaan vir kistä
viä uusia- muotoja (kuva).

Esimerkki Gunta Zemiten mitalitaiteesta, mis
sä hän etsii mitaleille uusia muotoja.
Avajaispäivänä Raimo Jaatinen piti paikalli
sille taiteilijoille ja valureille esityksen mitalin
valusta ja patinoinnista ja Mauno Honkanen
mitalin lyönnistä . Itse näyttelyn avajaiset Far
masian museon pihalla olivat kotoisen viihtyi-

Näyttelybanderolli ripustetaan kadun yli.
(Valok. R. Jaatinen)
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sät. Lähetystöneuvos Anja Boman ja likka Voi
onmaa puhuivat ja Farmasian museon johtaja
avasi näyttelyn. Suo men suurlähetystön tar
joama shampanja kuohui ja latvialaiset isän
nät tarjosivat runsaasti muita juomia se kä
cocktailherkkuja.
Näyttelyyn osallistuvat suo malaiset taiteili
jat olivat Raimo Heino, Heikki Häiväoja, Toivo
Jaatinen, Anja Juurikkala, Erkki Kannosta,
Pertti Kukkonen, Erik Mä kinen, Seija Rusthol
karhu, Kauko Räsänen, Terho Sakki, Kaarina
Tar kka ja Aimo Tu kiainen jotka lainasivat näyt
telyyn töitään. Mitaleita lainattiin lisä ksi Killan
ko koelmista ja parilta jäseneltä.
Mitalit oli hyvin ripustettu kakspuolisiin pys
tyvit riineihin suunn illeen silmän korkeudelle.
Vitriinit olivat h ie man kaltevat niin etteivät la
sin heijastumat häirinneet. Näyttely antoi erit
täin edustavan katsau ksen Suomen mitalitai
tccsta Killan olemassaolon ajalta.Näyttelyluet
telona toimi näyttelyn juliste, jonka takasivul
le oli painettu luette lo mitaleista.
Näyttelyn juhlistamana ryh mämme söi yh
teisen illallisen Hotelli Riiassa, joka muuten kin
toimi ryhmämme kantaravintolana. Siellä oli
mau kkaat ruuat ja juomat ja hinta erittäin koh
tuullinen. Retki oli ko konaisuudessaan kin on
nistunut.Taidegallerioista teht iin han kintoja ja
nähtäv yyksiä kierrettiin yhdessä katsomassa.
Onnistumisesta saamme kiittää Gunnelin ja I l
kan mainiota järjestelytaitoa sekä ryhmä m me
hyvää yhdessä viihtyvyyttä.

Avajaismusiikkia.
(Va/ok. R. Jaatinen)

ART ME DALS FR OM FINL AN D
Suomen Mitalitaiteen näyttely Latvian Riikassa 1 6.7.-20. 8.1 993

Näyttelyssä olivat esill� seuraavat
työt:
Raimo Heino:
Don Quijote ( 1 978), Ta ngo (1 982 ), Aimo Tuki
a ine n (1 9 92 ), Anto Le i kola ( 1 987 ) , Matti Klin
ge ( 1 9 92 ), Serenadi (1992 ), Ritarin hauta (v uo
simital i 1 9 92 ), K i ipe ilijä (1 993)
Heikki Häiväoja :
Ve rohallinto (1982 ) , ETY K i n se ura ntakokous
(1 992 ), Kalevala-seura (1985), Snellmanien su
ku (1989), Veikko Palotie ( 1 988), Lea Piltti
(1992 ), Delaware (198 5), Ystävyys - Suomen
Ka upunkil iitto (1 988), Jorvin sa iraala (1 9 90)
Toivo Jaatinen :
Yrjö Pessi (1 9 91), Tansania ( 1 980), Dia konissa
la itos ( 1 9 92 ), Vilho Askola ( 1 9 90), Ylivieskan
ka upunki ( 1 9 90), Vilho Siivola ( 1 977 ), Pe kka
Peltokallio (1 986), Otto Wegelius (1980), J.C.L.
Engel (1978), Olav inlinna (197 5), Museovirasto
(1 984), Hels ingin Yliopiston Farmasian laitos
(1 989)
Anja Juurik kala:
Kari-Paavo Kokki (1 9 92 ), Unto Paana ne n
(1 988), Villa La nte a l Gianicolo ( 1 988), Jaak
ko ( 1 989), Salon sokeritehdas (1 989), Aale Ha
kava (1 9 90), Oskari Jauhiainen (1 990), Mau
no Honkane n (1 991), Gunvor Olin-Grönqvist
(1992 ), Tee m u Penttinen (1992 ), Jouko (1993),
Ma ur i Heino nen ( 1 9 9 1 )
Er kki Kannosta:
Teräsmies sarja ( 1 987), Väinö Voionmaa
( 1 9 91 ) , H.F.Antell (1 984), Missale Aboe nsis
(1988)
Pe rtti Kukko nen:
Ele na ja Nicolae (1 9 9 1 ), Rautakyynel murs i
muurin ( 1 989), Muinaiset ajat ( 1 989), No ka k
kain (1991), Suojaava Ta ivas (1 991), Kuu
maisema (1 9 89), Aimo Viitala ( 1 987 ), Poliiti-

kon painajaine n ( 1 9 93)
Erik Mäkine n :
Kaupunkilaiselämää I ja 1 1 (1 988), Keravan kau
punki (1 988), Katuelämää (1988), Ra kka us 1 1
(19 8 8 )
Seija Rustholkarhu:
1,2 , 3,4..( 1 97 1 ), Liisa (1 972 ), Pieni h u ilunsoit
taja ( 1 973), Hilja iseloa (1 97 5), Rytmiä Ve res 
sä ( 1 971), Tar ua vai Totta (1986)
Ka u ko Räsäne n:
Sculptor ( 1 970), S uo me n Kultaseppien l iitto
( 1 970), ETYK kongressi (1 973), W ilhelm Mo
berg ( 1 973), Kansa invälinen naistenv uosi
( 1 97 5), L. M.E ricsson 100 v uotta ( 1-97 5), He i�
singin evankelisluterilaiset seurakunnat (197 5),
Suo men Lääkäriliitto ( 1 97 5), Michelangelo
(1 977 ), FIDE M 1 9 90 Helsinki (1 9 90), Nordia
(1 9 93), Neidon Uni (1 977 )
Te rho Sa kki:
Suo m i 50 v uotta (1 966), Suo m i 60 v uotta
( 1 977 ), Suomi 7 5 v uotta ( 1 9 92 ) , Jor ma
K. M iettinen (1 982 ), Einari Teräsvirta (1985),
Kalle Achte (1988), Kuusamon seura kunta
(1988), Arvi Paloheimo (1 991), Olof Alfta n
( 1 9 92 )
Kaarina Tar kka :
M uina ine n optim isti (1 987), Cyrano Bergerac
( 1 981 ) , Mauno Koiv isto ( 1 982 ), Roi-Soleil
(1 988), Päärynäkuninkaan perillinen - kenties
(1988), Un ballo Maschera ( 1 983), Monsieur
Surrealist (1 989)
Aimo Tukia inen:
Liisa Voio nmaa ( 1 988), Purnu ( 1 972 ), Kenraa
li Mala (1 985), Väinö Linna (1 992 ), Eero Hei
me (1 9 91), Vähittä iskauppiasl iitto (1980), K.E.
Kallio (1 986), Orivesi 450 v uotta (1 9 90), Hin
ni ja Urho ( 1 992 ) , Sa ra Hilden (1 982 ), Hämeen
Museo (1 97 8)
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MITALIN ÄYTTELYITÄ

P I R K KO VIITASA LO N
m italeita Hvitträskissä
Kesän 1993 Hvitträsk-taiteilijaksi Mitalitaiteen
Kilta oli valinnut Pirkko Viitasalon, joka asetti
näytteille seuraavat valetut mitalinsa:
1.
2.
3.
4.

270 päivää, 1 986
Ahneuden Uhri, 1 990
Elävä teatteri, 1 987
Taiteilijan omat kuvat, 1 988

5.
6.
7.
8.
9.

Nerous, 1 989
Giacomettin jalat, 1 992
Poikani Juho, 1 980
Tarinan pituus, 1 982
Aikaa olla, 1989

Alla esimerkki Viitasalon näyttelyn oivallises
ta "vitriiniratkaisusta".

A hneuden uhri, 1 10 mm, 1990.
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Mitalimies RAI MO HEINON mitaleita
ja veistoksia Amerin Kulttuurisäätiön
Galleriassa 22.9.-24.1 0.1 993
Killan toinen kotimaan näyttely oli Raimo Hei
non mitalinäyttely. Seu raavassa lyhyt ote Sep
po Niinivaaran kirjoittamasta näyttelyluettelon
esipuheesta:
Heinon mitalikäsiala on vitaalista, rehevää ja
lujaa. Jos yhdellä sanalla pitäisi luonnehtia si
tä nimittäisi muhkeaksi. Aihepii reissä on huu
morilla vankka sija. Voisi syntyä mielikuva, et
tä taiteilija on sopuisa humoristi. Kai hän sitä
kin on ja hänen henkilökuviensa galleriaa va
laisee humaani ja lämmin asenne malleja koh
taan. Mutta toisaalta hän tähtää katseensa tar
kasti. Silmäkulman esirippu nousee teräväksi
huipuksi ylös ja katse tummuu. Malli on kuvan
veistäjän kasvojakuumentavan tarkkailun koh
teena ja saa olla varma että hänen piirteiden
sä koomiset kohdat ja luonteensa laidat ovat
tulleet havaitu iksi. He inon henkilöluonnehdin
noilla on joskus taipumus hipoa karikatyyriä.
Valetun mitalin vapaus näyttää soveltuneen
Raimo Heinon veistäjänkäsialalle erityisen hy
vin. Veistoskielen muhkeus ja kypsyneiden ide
oiden plastinen yksinkertaisuus ovat löytäneet
vastaavu utensa niistä vapauksista joita valet
tu mitali on tarjonnut: rikkaammasta, maalauk
sellisemmasta pintastruktuurista, mitalin pyö
reän muodon poikkeamista ja kenties myös
isommasta koosta. Tietty primitiivisyys on an
tanut tilaa voimalle ja selkeydelle ja sotinut te
hokkaasti mitalien niin yleistä kuivahtamista
vastaan. Mitalinve istäjälle on sitäpaitsi aivan
varmaan ollut vapauttavaa päästä kirmaamaan
tilaustehtävien ja mekanisten rajoitusten lo
massa vapaampien mahdollisuuksien avaram
mille päivänkalteville ahoille.
Heinon näyttelyssä oli hänen noin 30 vuo
den aikana muovailemastaa yli 1 80 mitalin tuo
tannostaan esillä seuraavat 44 valettua ja 17
lyötyä mitalia:

Valetut:
1. Pan, yksipuolinen. 1965
2. Sam Vanni (1908-92). 1968. Taidemaalari,
akateemikko
3. Sumo.1969
4. Pentti Kaskipuro ( 1930- ).1969. Taidegraa
fikko.
5. Heikki Konttinen (1910-88) .1970. Kuvanveis
täjä.
6. Robert Koch ( 1 846-1910). Saksalainen lää
käri ja bakteriologi.

Raimo Heino ker too mitaleistaan avajaisyleisö/
le. (Valok. /. V.)

7. Vilho Lampi ( 1 898-1936) .1972. Taidemaa
lari.
8. Francois V illon ( 1 43 1-1463 jälk.). 1 9 7 2.
Ranskalainen runoilija, jonka runosta kuului
simpia on Hirtettyjen balladi.
9. Jouko Voionmaa ( 1 9 1 2-1991) - Teksti luno
Moneta ipse optima dux (luno Moneta itse par
hain johdattaja). Rooman ensimmäisen raha
pajan kerrotaan sijainneen luno Monetan temp
pelissä Capitoliumilla.
10. Lahja Hintikka 7.1 1.1 973. 1972
11. Suomen Mitalitaiteen K ilta, 10-vuotiskoko
us Tampereella. 1975. Takasivulla Killan halli
tus: Terho Sakki, Erkki Kannosta, Edwin T ör
mälä, Anneli Sipiläinen, Martti Salmi, Jouko
Voionmaa ja Mikko Kallio.
12. Antti Lampisuo (1926- ) 1976. Taidemaa
lari.
13. Martti Salmi (1908- ). Geologi. Killan halli
tuksen pitkäaikainen jäsen.
1 4. Don Qu ijote. 197 8.
1 5. Ella Kivikoski -mitali. 1981. Arkeologina
professori. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen
ansiomitali. Museum labore scientiae dedica
tur (työllä pyhitetään museo tieteelle)
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R. Heino, Tango.

16. Mikko Kallio (191 1-1988). 1988. Taiteen ys
tävä. Killan pitkäaikainen hallituksen jäsen ja
puheenjohtaja. Amico fideli artis ( taiteen us
kolliselle ystävälle).
17. Tango. 1 981
18. Olli Närvä (1 922- ). 1 982. Opetusministe
riön taideosaston päällikkö 1 969-1 990. Taide
toimikuntien isä. Suos amat et ab iis amatur
(omiaan rakastaa ja häntä omansa rakastavat).
19. Raimo Heino Sculptor. 1982. 50-vuotispäi
väm itali. Summae gloriae suae ipse fecit (teki
itse ylimmäksi kunniaksi itselleen).
20. Helena ja Henrik. 1 983. Lasten isoisälle
80-vuotispäiväksi teetetty lahjamitali.
21. Elokuu. 1 984.
22. Osuusliike Elanto 80 vuotta. 1985.
23. Ernst Barlach ( 1 8 70-1938). 1 985. Saksa
lainen kuvanveistäjä ja graafikko.
24. Tohtori Jekyll ja Mr Hyde. 1 985.
25. Kauko Räsänen (1926- ). 1 986. Kuvanveis
täjä.
26. Aarni E rä-Esko ( 1 923- ). 1 986. Arkeologi.
Fortiter (re ippaasti).
27. Pohjoismainen betoniliitto. 1 986.
28. Anto Leikola (1 937- 1 Biologi. Professori.
Omne vivum e vivo (kaikki elämä elävästä) .
29. Klaus Järvinen ( 1 9 1 7- ). 1 987. Ylilääkäri.
Prima regula non nocere (tärkein sääntö on olla
vahingoittamatta) .
30. Ylermi Runko ( 1 927- ). 1 987. 01 Elannon
pääjohtaja 1 968-92.
31. Kirkon hallintovirkamiehet ry. 1 987. Ansi
omitali. Ut fidelis inveniatur (jotta uskolliseksi
havaitaan).
32. Vana Toomas. 1 989.
33. Shamaani. 1 990.
34. Pekka Sarvas (1939- ). 1939. Kansallismu
seon rahakammion intendentti. Nummorum
amans nummorum studioso (rahoista pitävä
rahoja tutkivalle).
35. Jorma K.Miettinen ( 1 921- ). 1991. Profes40

sori. M italitaiteen Killan perustajajäsen, Killan
pitkäaikainen hallituksen jäsen ja puheenjoh
taja, sittemmin kunniapuheenjohtaja. Corde
curavit pueritiam (sydämellä h oivasi lapsuusa
jan) sekä fundatori et praesidii (perustajalle ja
puheejohtajalle).
36. Mauno Honkanen (1 931- ). 1 991. Mitalitai
teen Killan pitkäaikainen luottomies.
37. A.A.Basmatshkin.1 992. N imineuvos
38. Serenadi. 1 992
39. Aimo Tukiainen ( 1 9 1 7- ).1 9 92. Kuvanveis
täjä, professori.
40. Matti Klinge (1 936- ).1992. H istorian pro
fessori. Takasivulla Montaigne-sitaatti Que
sais-je? (Mitäpä minä tiedän? )
41. Lauri Jauhiainen ( 1 92 5- ) 1 992. Säveltäjä,
sanoittaja, mm.
42. Naantali 550 vuotta. 1993 ( 1 992)
43. Kiipijä. 1 993.
44. Päivi Setälä ( 1943- ). 1 993. Historian tut
kija. Professori. Alma mater -Antiquitas -Ami
citia -Ars (Yliopisto - antiikki - ystävyys -tai
de)

Lyödyt mitalit
45. Suomen Taiteilijaseura 1 864-1 964. 1 9 63.
Ars longa vita brevis (taide pitkä, elämä lyhyt)
46. Larin Kyösti (oik. Kyösti Larson, 1 8731 948). 1 972. Runoilija.
47. Suomen Kultasepät/ Kultateollisuus Oy 75
vuotta. 1974. Mitalissa kuvattu P. Eligius on
kultaseppien, seppien ja rah apajatyöläisten
suojelupyhimys.
48. Taisto Ahtola ( 1 9 1 7- ). 1 9 7 5. Taidemaala
ri, professori.
49. Euroopan rakennussuojeluvuosi. 1 9 7 5.
50. Tampereen Teknillinen Korkeakoulu. 1 978.
Tunnustus- ja ansiomitali.
51. Helsingin Taidehalli 50 vuotta. 1978.

52 . Marcus Collin (1882-1966 ). 1982. Taide
maalari, professori.
53. Nils Ro bert af Ursin (1854-1936). 1983.
Fil.tri, koulu mies ja sosialistipo liiti kko.
54. Sam Vanni (1908-92). 1984.Taidemaala
ri, a kateemi kko.
55. Neles Oy 30 vuotta. 1986.
56. Henrik Schauman (1916- ). Professori .
Eduskunnan ylikirjastonhoitaja 19 56-79. Nul
la dies sine libris ( Ei päivää ilman kirjoja).
57. Harri Nevanlinna (1922- ).1987. Lää käri,
professori.Suomen Punaisen Ristin Ver ipalve
lun ylilääkäri 1948- 1988. Veritas ex sanguine
(Verestä totuus).

58. He lsingin Oly mpiastadion 50 vuotta.
1988.
59. Es ko Rekola (1919- ). 1989. Ministeri.
Suum cuique (ku kin saa koon, mitä hänelle on
tuleva ).
60. Patr ic k Bruun (1920- ).1990. Numismaa
tikko. Professori.Cud (endum ) cur (averunt ) nu
mismatici Fennici. (Suo men numis maatikot
huolehtivat lyöttä misestä ).
61. Paavo Pe kkanen (1922- ). 1992. Varatuo
mari, maaneuvos. Suo men Kunnallisliiton toi
mitusjohtaja 1970-86. Corde inter hom ines
(sydä mellä ih misten jou kossa ).

Arvo Aho

ILKK A VOIONM A A VIISISS ÄK YMMENISS Ä ÄN 
AET. SUAE L

Yleissihteerimme l ikka Voionmaa täytti 50
vuotta 3 .10.1993. Säädyllisen ja yleisest i suo
siteltavan mitalitavan mukaisesti hänet i kuis
tettiin pronss iin. Tämän teki Raimo Heino eri
tyisestä tilauksesta ja häneltä kaikki halulliset
voivat lunastaa mitalin itselleen.
Mitalin etusivulla on jubilaarin ,hyvin tunnet
tava profiilikuva.Hänen paljas päälakensa kaar
tuu komeasti kuin kes keiskirkon kupoli, ja mik
seipä kaartuisikin, sillä sankaritenorimmehan
laulaa Meilahden motettikuorossa.
Ta kasivulla on Sha kespearen Macbeth-näy-

telmän ensimmäisen kohtauksen kol me noitaa
autiolla seudulla. Legendana ovat näytelmän
ensisanat alku kielisinä. Kuva-aihe kokonaisuu
dessaan sym boloinee jubilaarin kutsu musta
englannin kielen opettajana. Taikka, jos itsen
sä Mac bethin tavoin pidäm me näitä olentoja
kohtalon jumalattarina (weird sisters ), niin kai
keti ne sillo in olisivat Englannin kieli, Mitalitai
de ja Kuorolaulu.
Eläkööt likka Voion maa ja hänen Kohtalot
tarensa !
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TOIMINTASUUNNITELM A VUO DELL E 1994
V uosi 1994 on Mitalitaiteen Killan 30. toimin
tav uosi. Tulemme v uoden aikana te kemään
t yötä se uraavien asiakokonaisuuuksien paris
sa.

Mitalikilpailut ( 2 )

vasti järjestää al uksi kahdelle latvialaiselle ku
vanveistäjä-vai urille opintomat kan S uomeen,
jotta he voisivat t utustua asiant untijamme
opast u ksella lähinnä vahaval umenetelmään
maassamme. Projekti toteutu u mikäli saamme
tar koit ukseen anomamme a p urahas umman.

Vuosimitalikilpailu
Mitalitaiteen Killan järjestämä v uosimitali kilpai
l u käydään Suomessa asuvien mitalitaiteilijoi
den kesken; kuten usein ennen kin kilpail u on
yleinen ja aiheeltaan vapaa. Kilpailuaika päät
tyy perjantaina 11. 2.1994. Kilpailun pal kinnot
ovat v uoden 199 3 tasolla. Kilpailussa palkit uis
ta ehdot uksista valitaan Killan toteutettava va
lettu v uosimitali, joka sitten jaetaan jäsenmak
s unsa maksanei lle jäsenille.

Presidenttisarjan jatko
Mitalitaiteen Kilta r.y:n presidenttimitalisarja tu
lee saamaan jat kon kun K illan nykyiselle suo
jelijalle presidentti Ma uno Koivistolle valitaan
seuraaja. Kilta järjestää keväällä aiheesta mi
talikilpailun, jon ka parhaista valitaan s uurelle
yleisölle tarjottava lyöty mitali. Toivomme tie
don presidenttisarjan jatkosta leviävän mm. jä
senten välityksellä.

FIDEMin kongressi ja näyttely
FIDE Min kongressi pidetään huhti kuun alussa
E uroopan kultt uuripääkaupungissa Budapes
tissa. Kongressin ohjelma on varsin monipuo
linen ja kiintoisa. Kilta järjestää Budapestiin
ryhmämatkan. Kongressista on kerrott u yksi
tyiskohtaisesti Killan jäsen kirjeissä ja Mitali
Medaljen -lehdessä.

Muu kansainvälinen toiminta
Näyttelyt
Vuonna 1993 Kilta vei onnistuneen mitalinäyt
telyn Latvian Riikaan. P yrimme jat kamaan tä
tä näyttelytoimintaamme Baltian kahdessa
muussa maassa Liettuassa ja Virossa h uoli 
matta talouden h uonoista ennusmerke istä.

Kansainvälinen koulutustoiminta
Riian näyttelyn yhteydessä päätimme alusta42

Kotimaiset mitalinäyttelyt
Hvitträskin perinteisen näyttel yn ohella pyrim
me järjestämään ainakin yhden kotimaisen
näyttelyn pääkaupunkiseuden ulkopuolella. Mi
talitaiteen Killan kokoelmat
Mitalitaiteen Killan mitalikokoelmat on depo
noitu Tampereen aluetaidemuseoon, josta olem
me tarvitessamme lainanneet mitaleita näyt
telyihimme. Tampereeen kanssa olemme sopi
neet siitä, että he kart uttavat itsenäisesti näi
tä kokoelmiaan tahollaan a ktiivisesti. Killan hal
lit uksen ostamat tai sille lahjoitetut mitalit pää
tyvät myös Tamperee lle.

Mitalitaiteen Killalle tulevat
rahalahjoitukset
Verohallitu ksen 10.6.1993 te kemän päätöksen
(päätö ksen numero on 5372/1 /39/93) mukai
sesti Mitalitaiteen Kilta on nimetty sellaise ksi
yhdisty kse ksi, jolle tehdyn rahalahjoituksen
yhteisö saa vähentää t ulostaan verot uksessa
v uosina 199 3-97. Lahjoitusten t urvin Kilta voi
entistä paremmin t u kea ja e distää maamme
mitalitaidetta.

Jäsentoiminta, tiedotus ja julkaisut
Kokoukset ja retket
Kilta järjestää v uosikokouksensa ja vaali ko
ko uksensa jonkun sponsorin vieraanvaraises
sa huomassa tai muulla tavoin. Kevät- ja/tai
syysretkien kohte ista ja ajankohdasta kerro
taan jäsenkirjeissä.

Yleisötilaisuudet
Kilta pyr kii lisäksi järjestämään mitaliaiheisia
luentotilaisuuksia suurelle yleisölle yhteistyös
sä mm. taideyhdistysten, museoiden ja opis
tojen kanssa eri puolilla Suomea.

Mitali-Medaljen
Mitali- Medaljen -lehti ilmestyy vuonna 1994
kahdesti. Lehden valo kuvien taso on nousus
sa Killan han kittua syksyllä 1993 uuden kame
ran. Lehden toimitus kunta vetoaa kaikkiin Kil
lan jäseniin jotta saisim me uusista mitaleista
kertovaa uutis materiaallia lehteem me.

suuri yleisö ottaisi kirjan o ma kseen.

Mitalihuutokaupat
Kilta järjestää mitalihuutokauppoja - lähinnä
kirjallisia Mitali-lehdessä- mikäli saamme huu
tokaupattavaa hyvää tavaraa.

Uusi taidekirja

Killan toimisto

Tohtori Olli Valkosen kirjoittama taidekirja Kil
lan kunniajäsenen professori Aimo Tu kiaisen
taiteesta ilmestyy vuonna 1993. Killan hallitus
on tukenut kirjahanketta ja toivoo osaltaan että

Killan toimisto - käyntiosoite Rauhankatu 6
B 26, 00170 Helsinki - on auki sopimu ksen
mukaan: yleissihteerin tavoittaa parhaiten ko
tinumerostaan.

KILL AN TOIMINTA A
KI LLAN VAALI KO KOUS
Mitalitaiteen Kilta r.y:n sääntömääräinen vaa
liko kous pidettiin jo lähes perinteisen tavan
mukaisesti Suomalaisella Klubilla Helsingissä
17.11.1993. Vaalikokou kseen osallistui 56 Kil
lan jäsentä mukaan lu kien muutama seuralai
nen. Varsinaisten kokoustapahtumien lisäksi ti
laisuudessa jaettiin Killan taiteilijoille myöntä
mät stipendit, kuunneltiin puheenjohtaja m me
katsaus Killan toimintaan, esitys kahden mita
linlyöjäyhtiön fuusiosta ja ansiokas esitys mi
talin valamisesta. Lopuksi nautittiin Suomen
Rahapajan sponsoroima iltapala.

Vaalikokoustapahtumat ja
sääntömuutosasia
Killan vaaliko kou ksen puheenjohtajana oli
fil.maisteri Veikko Löyttyniemi ja sihteerinä leh
tori l ikka Voionmaa. Kokousasioina käsiteltiin
ja hyväksyttiin vuoden 1994 toimintasuunni
telma, jonka esitteli yleissihteeri Voionmaa
(ohessa ) ja talousarvio sekä tehtiin henkilöva
linnat ( kaikki y ksimielisesti). Kokousta edelsi
puheenjohtaja Viitalan katsaus Killan toimin
taan, jo ka on julkaistu tässä lehdessä.
Killan hallituksen puheenjohtajaksi vuodek
si 1994 valittiin uudelleen puheenjohtajam me
varatuomari Aimo Viitala. Killan hallitukseen
valittiin edelleen työtään jatkamaan taiteilija
Mauno Honkanen ja lehtori likka Voionmaa
(molem mat vuosiksi 1994-1996). Killan halli
tuksen ja hallituksen työvaliokunnan kokoon-

panot vuonna 1994 selviävät tam mikuussa pi
dettävässä hallituksen kokouksessa, jossa va
litaan hallituksen varapuheenjohtaja, varain
hoitaja ja yleissihteeri. Yllä mainittujen jäsen
ten lisäksi hallitukseen kuuluvat seuraavat hen
kilöt: kuvanveistäjä Raimo Heino (kausi
1992-94 ), apulaisprofessori Peter Holm berg
(1993-95), kuvanveistäjät Pertti Ku kkonen
(1993-95 ) ja Aila Salo ( 1992-94).

Sääntömuutoasia
Vaalikokous hyvä ksyi y ksimielisesti I käsitte
lyssä hallituksen esityksen sääntöjen muutta
miseksi niin, että Killalla voisi olla säännöis
sämme mainittujen jäsenten lisäksi ainaisjäse
niä ja ainais kannattajajäseniä (muutos kos kee
sääntöjen 6 § :ää ). K.o. jäsenten jäsenmaksu
esitetään määrättäväksi siten, että he "ovat
velvolliset" maksamaan jäsenten kulloinkin
maksaman jäsenmaksun ka ksi kymmenkertai
sena (muutos kos kee sääntöjen 7 § :ää ). Mai
nittakoon, että Killan sääntöihin ehdotetut
muutokset hyväksytään, mikäli 2/3 kokoukses
sa annetuista äänistä kannattaa ehdotusta
kahdessa peräkkäisessä kokou ksessa (sääntö
jen 19 § ).

100.000 markkaa mitalitaiteilijoille
stipendeinä ja mitaliostoina
Mitalitaiteen Killan hallituksen esity ksen Kilta
on käyttä myt 100.000 markkaa mitalitaiteen
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■ Palkittu
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Mitalitaiteen Kilta
palkitsi kahdeksan
mitali taiteilijaa

Mitalitaiteen Kilta palkitsi kah
deksan kotimaista mitalitaiteili
jaa. He saivat kukin 7 000 mar
kan tunnustuksen maamme mita
litaiteen edistämiseksi tekemäs
tään työstä.

tukemiseen siten, että 56.000 markkaa jae
taan stipendeinä kahdeksalle maamme eturi
vin mitalitaiteilijalle ja loput rahat käytetään mi
taliostoihin, joiden kohdalla pyritään etenkin
ostamaan niitä vapaita mitaleita, jotka ovat
esillä FIDEMin näyttelyssä Budapestissa ke
väällä 1994. Niinpä mitaleita pyritään osta
maan yhteensä 1 5:ltä taiteilijalta. Stipendien
saajien kohdalla kiinnittyy huomio siihen, että
useimmat saajat ovat tällä kertaa toimineet pit
kään mitalitaiteen piirissä joko veistäjinä, mi
talinvalajina tai opetustehtävissä. Kenenkään
ansioitten luonnehdinta lyhyesti on varsin vai
keaa niin erilaista, monipuolista ja aktiivista on
kaikkien työ ollut. Stipendien saajat (kukin å
7.000 mk ) ovat seuraavat:

Vilho Härkönen, Lappeenranta
Raimo Jaatinen, Vantaa
Erkki Kannosta, Helsinki
Taru Mäntynen, Varkaus
Heikki Nieminen, Espoo
Reijo Paavilainen, Pyhäranta
Anneli Sipiläinen, Riihimäki
Ossi Somma, Nokia
Ostettavien mitalien tekijät ovat seuraavat:
Annu Eklund, Hämeenlinna
Raimo Heino, Helsinki
Toivo Jaatinen, Klaukkala
Anja Juurikkala, Helsinki
Mauno Kivioja, Nokia
Arto Lappalainen, Nokia
Tero Lounas, Nokia
Assi Madekivi, Turk u
Erik Mäkinen, Turku
Toivo Pelkonen, Lahti
Tuomas Renvall, Askola
Pekka Rytkönen, Järvenpää
Kauko Räsänen, Espoo
Anna-Maija U rm, Tampere
Pirkko Viitasalo, Lahti
Ylläolevat ja muut Killan kokoelmiin ostettavat
mitalit pyritään saamaan näytteille Suomessa
tai ulkomailla mitalinäyttelyissämme tai yhteis
näyttelyissämme esim Tampereen taidemuse
on -Aluetaidemuseon kanssa.

Vilho Härkönen vastaanottaa stipendinsä kansliapäällikkö Jaakko Nummiselta, varainhoitajam
me Peter Holmbergin avustuksella.
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Raimo ja Toivo Jaatisen esitys
mitalinvalusta
Killan tämänkertaisen kokouksen k ruunasi isä
ja poika Toivo ja Raimo Jaatisen asiantuntevat
ja mukaansatempaavat esitykset mitalinvalus
ta sen historiasta, nykytekniikasta ja tulevai
suudesta. Raimo Jaatisen - monien valukurs
sien pitäjän - kiinnostus mitalinvaluun on ko
konaisvaltaista, mistä on osoituksena hänen
Suomen Kulttuurirahastolta saamansa stipen
di, jonka turvin hän paneutuu hiekkavalun mys
tiikkaan lähinnä ulkomailla.Toivo Jaatinen, jo
ka esityksensä aluksi saattoi junioriin viitaten
todeta sangen perustellusti oppiensa menneen
perille kertoi mitalinvalun alkutaipaleesta Suo
messa ja niistä henkilöistä, jotka olivat olleet

maan Jaatisten esitykset kuvien kera lehtem
me seuraavaan nu meroon.

Suomen Rahapaja Oy osti Tillander
Oy:n mitalien valmistuksen
Mitalien lyönti- ja lyöjamarkkinoilla tapahtuu
jatkuvasti.T ämän syksyn uutinen oli kieltämät
tä se, että T illander Oy myi mitalien ja merk
kien val mistuspuolensa Suomen Rahapaja
Oy :lle, jonka johtaja Raimo Makkonen oli vaa
likokouksessam me kertomassa muutoksesta.
Suomen Rahapaja on vanha tekijä mitalien lyö
jänä; sen ote taide mitaleista tukevoitui tehdyn
kaupan perusteella tuntuvasti.

MUUTA TIEDOTETTAVAA
Olli Valkonen: Aimo Tukiainen kuvanveistäjä
P rofessori Olli Valkosen tiivis monografia suo
malaisen kuvanveistotaiteen uudistajasta ja le
gendaarisen Purnun taiteilija-isännästä, Mita
litaiteen Killan kunniajäsenestä professori Ai
mo Tukiaisesta on ilmestynyt.
T ä män 160 sivuisen runsaasti ja upeasti ku
vitetun teoksen kustantaja on Painatuskeskus
Oy ja se julkistettiin 18.1 1.1993. Koska Mitali
taiteen Kilta osallistui omalla panoksellaan kir
jan kustantamiseen voimme tarjota kirjaa jä
senillem me rajoitetusti jäsenhintaan a 200 mk
( +postikulut) yleissihteeriltä.
Poika Raimo ja isä Toivo Jaatinen hienon esi
tyksensä jälkeen.
mukana nostamassa maamme mitalinvalua
sen nykyiselle korkealle tasolle.Pyrimme saa-

FIDEM LONTOON luettelot
Vuoden 1992 syyskuussa pidetyn Lontoon FI
DE M-näyttelyn luetteloita on vielä jäljellä T he
British Museu missa, missä niitä myydään hin
taan noin 10 puntaa plus postikulut.

F I D E M '94

Budapestissa , vuoden 1 994
Eu roopan ku ltu uripääkau pu n g issa
5 .4.- 1 0.4./ 1 4.4.
Läh . tietoja O K-matkat/Ari H uuskonen, p. 90-624 400
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Pekka Honkanen

TALVIOLYM PIAKISOJEN MITALIT

Olympiasääntöjen mukaan kussakin lajissa kol
men parhaan joukkoon sijoittuneelle urheilijalle,
joukkueelle ja joukkueen jäsenelle annetaan
palkintomitali ja siihen liittyvä kunniakirja.
Kulta- ja hopeamitalit ovat hopeaa (925/1000)
ja kultamitalin kultauksen tulee sisältää vähin
tään kuusi grammaa puhdasta kultaa. Mitalin
on nykyisin oltava halkaisijaltaan vähintään 60
ja paksuudeltaan vähintään kolme millimetriä.
Vuoden 1 960 Rooman kesäkisoista lähtien
mitalin on oltava kiinnitetty ketjuun tai nau
haan, jotta se voidaan ripustaa saavuttajansa
kaulaan. M italissa on oltava myös sen urheilu
lajin nimi jossa se on jaettu (vuodesta 1 960).
Kaikki olympiakisoissa jostakin syystä jaka
matta jääneet mitalit ja kunniakirjat on kiso
jen järjestäjien toimitettava Kansainväliselle
Olympiakomitealle.

järjestettiin vasta 1 924 Ranskan Chamonixs
sa, oli jo vuoden 1920 Antwerpenin kesäkiso
jen ohjelmassa talvilaji. Kaunoluistelun pariluis
telu suoritettiin jo huhtikuun 2 6 . päivänä, kun
varsinaiset kisat alkoivat sitten vasta elokuun
puolessavälissä.
Pariluistelussa Ludovika ja Walter Jakobsson
saavuttivat itsenäisen Suomen ensimmäisen
olympiavoiton ja myös ensim mäisem voiton
talvilajeissa. Heidän saamansa mitali oli kuiten
kin Antwerpenin kesäolympiakisojen kultami
tali, joten mitalina se kuuluu kesäkisojen yh
teyteen vaikka olikin saavutettu talvilajissa.
Palkintojenjakotilaisuudessa oli vähällä jää
dä soittamatta Maamme-laulu, sillä sen nuot
teja ei löytynyt Antwerpenista. M ukana ollut
kaunoluistelija Sakari llmanen pelastaa tilan
teen opettamalla nuoren valtion kansallislau-

Antwerpen, 1920.

Mitalien etusivulla on tekstinä kisojen järjes
tysluku, kisakaupunki ja kisavuosi. Takasivuil
la kuvataan yleensä voittajien juhlintaa ja ki
sakaupunkien tai kisaurheilujen symboliikkaa.
Olympiakisojen muistomitali on olympia
sääntöjen mukaan annettava kaikille kisoihin
osallistuvien joukkueiden jäsenille ja kisoissa
virallisissa tehtävissä toimineille henkilöille ja
jota kisaisännät voivat lisäksi jakaa harkintan
sa mukaan.

Antwerpenin kesäolympiakisat
1 920
Vaikka ensimmäiset viralliset talviolympiakisat
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lun seremonioitten kapellimestarille.

Talviolympiakisat 1 9 24 - 1 936
Chamonixin 1 924 ja St. Moritzin 1 928 palkin
tomitalit ovat tyylillisesti hyvin lähellä toisiaan.
Etusivuilla on tekstit kisoista ranskaksi ja ta
kasivulla vuoden 1 924 mitalissa suksia ja luis
timia kädessään pitävä urheilija ja St. Moritzin
mitalissa kuuden lumihiutaleen ympäröimänä
kaunoluistelija. Chamonixin m italin on veistä
nyt Raoul Benard (signeeraus takasivulla).
Chamonixssa ei valmistettu erikseen m uis
tomitalia. St. Moritzin, läpimitaltaan 36 mm:n,
muistomitalin suunnitteli Milo Martin. Etusivu!-

St. Moritz, 1928.
la on ranskaksi te ksti II talviolympiakisat St
Moritz 1 928 ja takasivulla hevosten vetämä
nä voiton jumalatar.
Lake Placidin 1932 palkintomitalin etusivulla
toistuu tuttu tee ma: olympiarenkaat, kisojen
te ksti englanniksi ja laa kerinlehvät. Takasivul
le on kuvattu voitonjumalattaren a lle suoritus
pai kkoja. Kisojen muistoplaketti on kooltaan

70 x 58 mm. Etusivulla kisojen te kstiä ympä
röi eri talvilajien symboleita.
Seuraavat kisat järjestettiin Garmisch-Par
ten kirchenissä 1 9 36. Pal kintomitalissa etusi 
vulla olympiarenkaita ympäröi saksaksi te ksti
IV talviolympia kisat 1936. Muistomitalissa
esiintyy ensim mäisen ke rran olympiakisoja
sym boloiva te ksti CITI U S-A LTIUS-FO RTI U S
(nopeammin - kor keammalle -voimakkaam
min ).
Tä mä latinankielinen tunnuslause esiintyi
ensimmäisen kerran julkisuudessa Antwerpe
nin 1 920 kisoissa olympialipun yhteydessä.
Lause on yleensä yhdistetty nykyaikaisten
olympiakisojen "isään" paroni Pierre de Cou
bertiniin. Lausahdu ksen keksijä oli kuitenkin
paronin hyvä ystävä pastori Didon.

Talviolympiakisat 1 948- 1 9 9 2

Lake Placid, 1932, takasivu.

Sotien jälkeen päästiin ensimmäiset talvikisat
pitämään jälleen St. Moritzissa 1948. Mitalien
yleisilme säilyi yhtenäisenä. Sekä pal kinto - että
muistomitaleissa oli edelleen aina kisojen teksti
ja olympiarenkaat. Myös tekstiä citius -alti 
us-fortius käytettiin kai kissa palkinto mitaleis
sa vuoteen 1 964 ( Inns bruck) asti. Muita ele-

Garmisch-Partenkirchen, 1936, takasivu.

St. Moritz, 1948, takasivu.
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Oslo,- 1952, takasivu

Cortina, 1956, - takasivu

Grenoble, 1968

Innsbruck, 1964

Sapporo, 1972
(Valok. Mauno Honkanen)
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menttejä olivat m m.jää kiteet ja lu mihiutaleet.
Sotienjälkeisistä mitaleista voi poimia esiin
muutamia erikoisuu ksia. Oslon 1 9 5 2 talvio
lympia kisojen muistomitalin ta kasivulle on ku
vattu jääkide ja te ksti citius-altius -fortius. Lä
hes identtisessä muodossa se esiintyy seuraa
vien kisojen (Cortina DA mpezzo 1 9 56 )
pal kinto- ja muistomitalin ta kasivulla.
Cortinassa 1 9 56 se kä pal kinto- että muis
tomitali olivat muotoilultaan sa manlaiset. Pal
kinto mitalin läpimitta oli 60 mm ja muistomi
talin 4 5 mm.
Squaw Valleyn talviolympiakisojen 1 960 pal
kintomitalissa esiintyy ensim mäistä kertaa la
ji, jossa mitali on jaettu (takasivulla ) ja Lake Pla
cidin 1 980 kisojen muistomitalin takasivulle on
ki rjoitettu urheilijoiden olympiavala englannik
si.
Al bertvillen 1992 kisojen pal kinto mitaleissa
murrettiin perinteitä, tosin olympiasääntöjen
mu kaisesti. Mitalit valmistettiin kristallista jo
ka istutettiin kulta-, hopea- tai pronssikehyk
seen. Kaikki 3 30 palkintomitalia val mistettiin
käsin . Mitalin hal kaisija on 92 mm ja pa ksuus
9 mm.
Ns.näytös lajeihin (nopeuslasku, taitohiihto
ja curling ) teetettiin Pariisin rahapajassa 14 8
kappaletta 6 8 mm läpi mittaista mitalia . Mita
lit noudattivat muotoilultaan virallisten lajien
palkintomitaleja, mutta ne ovat i lman o lym
piaren kaita . Kisojen muistomitalia valmistettiin
Pariisin rahapajassa kaikkiaan 14 500 kappa
letta.

LO PUKSI
Olympia mitalit o n mel ko huonosti do ku men
toitu mita liryhmä.Esimerkiksi sa ksalainen Mic
helin luettelo Olympia Munzen und Medaillen
von der Anti ke bis zur Neuzeit (1 988) sisältää
joita kin selviä virheitä ja lukuisia epätäs mälli
syyksiä.Alan parhaat lähdeteokset ovat olym
piakisojen viralliset raportit, jot ka ovat käytet
tävissä aina kin Suomen Urheilu kirjastossa Hel
singin Oly mpiastadionilla.
Varhaisimmat raportit ovat tosin mitalien
osalta melko puutteellisia ja esimer kiksi mita
lien veistäjien selvittäminen uusista kin rapor
teista on joskus mahdotonta. Yksi parhaista al
le kirjoittaneen käteen sattuneista teoksista on
Varsovan Urheilu museon julkaisusa rjassa
" Studia i materialy " olevat arti kkelit.

Kirjal l isuus
E be rhardt, Joset: Meda illen (und A bzeichen )
der olympischen Ära 1 8 96-1 988. Olympia
Munzen und Medaillen von der Antike bis zu r
Neuzeit. Michel. (1 988). Lip ko, Wladyslawa :
Medale olimpijs kie...Studia i materialy. Mu 
seu m sportu i turystyki. Warszawa. ( 1 971 ja
1 976) . Siukonen, Markku (toi m.) : Suuri Olym
piateos 1-8 (1978-1 992), Scandia ki rjat/Sport
ti kustannus.Suomen Urheilu kirjasto. Olympia
kisojen viralliset raportit .

Kirjoittaja on Urheilu museon johtaja

TAI DEMITALI M YYTÄVÄ NÄ

N ENT RIN O, 1992, 1800,- / Marjo Su ikkanen, 39310 Vilja kkala
49

KILL AN KIRJALLINEN HUUTOK AU P PA

Ohessa luettelo huutokauppaan jätetyistä kirjoista, mitaleista ja ansiomerkeistä. Ilmoitetut hin
nat ovat pohjahintoja: kohteen saa se tarjoaja, joka on tarjonnut korkeimman hinnan. Mikäli on
kaksi saman suuruista tarjousta, aikaisemmin tullut tarjous voittaa. Tarjoukset/ korotukset ovat
alle 300 markan kohteissa viisi markkaa, sen jälkeen 10 markkaa. Siis ... 290, 295, 300, 310,
3 20 jne. Mitalit ovat pronssista ellei ole muuta merkintää (esim Ar - hopea) ja lyötyjä ellei muu
ta mainintaa (esim vai - valettu) . Mitaleista on ilmoitettu kunto kouluasteikolla 4-10.
Tarjousten tulee olla Mitali-lehden toimituksessa 1 5.1.1994 mennessä: riittää kun kohteen nu
mero ja tarjoushinta ja tarjoajan nimi on mainittu. Saadut kohteet voi noutaa lehden toimituk
sesta tai ne lähetetään postitse, jolloin postikulut lisätään ostokseen. Kohteen saajalla ei ole
muita kuluja.

Kirja llisuus:
1
2
3
4
5
6
7

Bruno Taajamaa, Terho Sakki, monumentaaliveistäjä, 1 982
Aarne Laitakari, Suomen Mitalit 1 936-1 968, 1 969
Jouko ja Liisa V oionmaa, Suomen Mitalitaidetta, 1 964
Leena Passi, MITALI XX, Killan juhlajulkaisu 1985
Nordisk Numismatisk Årsskrift, Göteborg 1 945
Anglo-Saxon Coins found in Finland, C.A. Nordman, 1 92 1
Kyläkirjaston kuvalehti, B-sarja, vuosi 1 90 1

60
90
1 00
90
70
70
1 00

mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk

800
1 80
7 50
80
300
1 50
1 500
1 65

mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk

Kohde 8

M ital it :
8
9
10
11
12
13
14
15
50

Gerda Qvist, Jean Sibelius, L 292, 8 (kuva)
T. Sakki, Mauno Koivisto 60, 32 mm, Ar, 9
K . Juva, XV FIDEM Helsinki, 70 mm, Ar, 9
K . Juva, XV FIDEM Helsinki, 70 mm, 9
K . Räsänen, XXII FIDEM Helsinki , 7 2 mm, 9, puukot (elo)
T. Sakki, Juuret syvällä, Suomi 7 5 v, 7 5 mm, 9, kot.
T. Sakki, Juuret Syvällä, Suomi 7 5v, 7 5 mm, Ar, puukot.
J. Roth, Arno V iljanen 60 vuotta, 1 984, 87 mm, 9

Kohde 18

Kohde 2 1

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

N . Terno, Risto Ryti, 1 967,, 7 2 mm, 9 , L 266
A . Tukiainen, Nordia 1 9 7 5, Ar, 9, 3 1 mm
A. Tukiainen, Nordia 1 9 7 5, Ar, 8 , 6 2 mm
A. Tukiainen, Nordia 1 9 7 5 Helsinki, 8, 62 mm
A. Tukiainen, sama, 8
K. Räsänen, Nordia, 1 966, Ar, 6 5 mm, jury, 8, KUVA
K. Räsänen, Kymmene Aktiebolag 1 87 2-1 972, 8, 1 9 7 1
Postimerkkinäyttely 1 9 55, 40 mm, kaiv., Ar, 8 , L 6 9 2
sama, jury, Ar, 7
sama pronssi, kaiv., 8
Jubileumsutställning 1 931-19 56, 40 mm, Ar, 7
Jubileumsutställning 1 931-1 9 6 1 , 40 mm, Ar, 8
Helsingin postim.näytt. 1 948, 70x41, kaiv., 9, L 445
Hämeenlinnan postim.kerho, Heino 72, 1 -puol. , kaiv., 8
Turun postim.kerho, Aboex 74, 40 mm, kaiv., Ar, 9
Turun postim.kerho, Aboex 63, 40 mm, kaiv., Ar, 8
Frimärkssamlarfören. 40 år 1 9 7 1 , kaiv., Ar, 8
Hfors frimärkssaml. (1 893), juhlan. 1 9 53, Ar, 35 mm, kaiv., 7
Tampereen filat.seura, 50v, 3 5 mm, Ar/kull, kaiv.
Tampex 59, Treen tilat.seura XL v. 30 mm, kaiv.
Suomen Filatelistiseura, SF MCMXX, 1 960, L 770, 7
sama, 1 9 57, 7
sama, 1 960, Ar, 8

1 00
270
450
50
50
400
1 00
130
130

mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk

90
1 00
50
35
60
65
60
50

mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk

60 mk
90 mk
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52
53
54

Suomen Filatelistiseura, SF 70, Ar, 8
samoin, 1972, Ar, 8
samoin, 197 5, Ar, 8
Einar Fieandt, H.K iiver, S.Filat.hyväksi, kaiv., 60 mm, 9
S. Urhoolliselle armeijalle, J. V ikainen, 7, L 848
S. Voimistelu ja urheilujuhla 1905, soikea, reng., 6
Philatelia unit, V.Jansson, 50 mm, kaiv. 1956, Ar, 8
sama, Ar, kaiv. 1973, 9
sama, Ar, kaiv. 1975, 7 50 pit
Järvenpää tilat.seura, 1961, kaiv., ku ll. Ar
sama, kaiv. 197 1, kull. Ar
Finlandia 56, 40 mm, kaiv., Ar, 7
sama, jury, kaiv., Ar, 7
Norske Frimerker 100 år, Oslo 195 5, kot
Posthornet 100 år, Oslo 1972, kaiv.
Junofil, Oslo, 1970, Jury, 40 mm
Stockholmia 7 4, k v postim.näytt, j ury, kaiv.
sama, kaiv., jury, kull. Ar
Stockholmia 74,
Stockholmia 5 5, 40 mm, kaiv., Ar
Sveriges Filatelist förb. 50x70, kai v., 25 år, Philatelia Unit
F I L EX 73 Stockholm, kull. Ar?
Praha 1968 kaiv., 50x 52 mm, hieno laat.
Ceskoslovenske Znamky 1918-1968 / kaiv.
Belgia 7 2
Warszava 1973 Mikokaja Kopernica 70 m m laat.
Polska 73 valettu 85x85mm, kot
Polska, Warszava, 60 kaiv., kot
Polska 73, 50 mm, kv postim.näyttely, kaiv., kot
lnter posta Hamburg 1959
Philatec Paris, 1964, 67 mm, kaiv.
Arphila 7 5, Paris, 2 kpl
Arphila 7 5, Paris, Carreca, argent, 45 mm
Espanja postim. näytt, 197 5, 74 mm, kaiv., kot
Barcelona 1960, 1 kv.postimerkki kongressi
Domenicos Theotocopoulos ei greco, 1961, 80 mm, kot
Kansainv. postim näytt. Kretovna 69 6 5x65 mm, kot

65
65
65
40
50
30
70
70
50

mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk

90 mk
90 mk
50 mk
80 mk
90 mk
60 mk
80 mk

140 mk
30 mk
120 mk

80 mk

Merkit, Muistomitalit
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56
57
58
59

Talvisodan muistomitali
2 lk Vapaudenmitali
Jatkosodan muistomitali
Vapaussodan muistomitali
Pienoiskunniam. ketjussa: Vapaudenristi 4. lk,
Vapaudenristi 2.lk, Talvisodan muisto
2 suojeluskuntamerkkiä
Kymmene Aktiebolag för 2 5 års tjänst
P. venäl. kunniam. 1906, A.Tillander Pietari, kot.
V.19 7 1 Nobel palkitut 6 mit sarja kot.

70 mk
50
20
40
1 50

mk
mk
mk
mk

LISÄKSI MYY DÄÄN KIINTEÄÄN HINTAAN
Anne Valkonen, Taidetta molemmat puolet, 1990
XV FI DEM Helsinki 1973 näyttelyluettelo,
Mitali-Medaljen irtonumeroita
Olli Valkonen; Aimo Tukiainen - kuvanveistäjä
52

180 mk
60 mk
å 10 mk
jäsenhintaan å 200 mk

S VENSK RESUM E

ORDFÖ RAND E HAR ORDET (s. 1 )
Aimo Viitala
Den rådande lågkonjunkturen har som följd, att
Gillet inte lätt får sponsorpengar. Trots det har
Gillet försökt att finansiellt stöda medaljkonst
närer i allt högre grad. År 1992 fick 35 konst
närer sammanlagt 375 000 mk som stipen
dier, tävlingspris samt vid köp av medaljer. 1 år
har 26 konstnärer delat på 265 000 mk.
U nder året har Gillet haft utställningar bl.a.
i Riga, Lettland, deltagit i kvadrinalen i Krem
nica, Slovakien, samt stött utgivningen av bo
ken om Aimo Tukiainen.
Finland är aktivt med i FI DEM, bl.a. i dess
arbetsutskott.
Till årsmedaljstävlingarna har under de se
naste två åren kommit flera förslag än någon
sin, vilket visar att intresset för medaljkonst
är högst levande i Finland.

ÅRSMEDALJ STÄVL I NGEN (s. 2)
Gillet utlyser igen årsmedaljstävlingen för in
hemska medaljkonstnärer. Förslagen, högst
120 mm i diameter, skall vara gjorda i ett hårt
materia!. De skall vara på Gillets expedition se
nast 11.2.1994 kl. 16.00 eller på postkontoret
Hfors 1 7 senast samma dag.

WÄI NÖ AALT ONENS BEMÄRKELSEÅR
JUBILEU M FÖR NATIONELL KULTUR ( s . 3)
Antti Lehtinen
Ordförande för Wäinö Aaltosen Seura (WA
sällskapet) har skrivit en artikel om national
bildhuggaren Wäinö Aaltonen. Hundraårsmin
net av Aaltonens födelse firas år 1994 som ett
jubileumsår med många evenemang, utställ
ningar, föreläsningar i skolor, TV-film, teaters
tycken, två nya frimärken, hans hus nära Åbo
har blivit ett konstnärshem mm. Till ju bileet
präglas också en medalj, modellerad av Aimo

Tukiainen och präglad av Myntverket . Medal
jen kan beställas från WA-seura (adress i slu 
tet på den finska artikeln) för 500 mk + porto
(bild s. 3).
ET T KÅSERI OM WÄI NÖ AALT O NEN OCH
HANS MEDAL JKO NST (s. 7)
Heikki Hongisto
Den döva skräddarsonen Wäinö Aaltonen blev
vid sidan om sin betydande bildhuggargärning
en av de främsta medaljkonstnärerna i Finland.
Under 40 år (1925-1965) gjorde han 32 me
daljer, personliga, vackra, t.o.m. lyriska. 1 kå
seriet beskriver författaren några av dessa me
daljer från bondeledaren Jaakko likka till de
kvinnliga författarna Maila Talvio, Elsa Hepo
rauta och Anni Swan samt illustrerar texten
med citat av konstkritiker, som uttalat sig om
medaljerna under olika tider.
PRESI DENT SERIEN UTGIVEN AV GILLET FÖR
MEDALJKONST I F I NLAND - BL I R D ET
EN FORT SÄT TNI NG? (s. 13)
Leena Passi
Gillet för Medaljkonst i Finland grundades år
1965 och redan samma år började man pla
nera en medaljserie av republikens presiden
ter. År 1967, då republiken fyllde 50 år, bes
tällde man medaljer av C. G. Mannerheim (mo
dellerad av Eila Hiltunen), J. K. Paasikivi ( Pek
ka Kontio) och Urho Kekkonen (Aimo Tukiai
nen). För Risto Ryti -medaljen bad man om
förslag av Kauko Räsänen, Heikki Varja och Ni
na Terno, varav den sistnämnda fick uppdra
get. Ännu senare samma år beställdes av Ter
ho Sakki en medalj av president Lauri Kr. Re
lander. Alla dessa medaljer utgavs år 1967.
Då serien var en succe beslöt Gillets styrel
se att ytterligare beställa medaljer av presiden
terna P. E. Svinhufhud (Kauko Räsänen), och
K. J. Ståhlberg (Johan Finne) samt förslag till
Kyösti Kallio -medaljen av Kain Tapper, Heikki
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Konttinen och Raimo Heino. Heino fick upp
draget. År 1968 hade alltså alla presidenter av
porträtterats.
Då Mauno Koivisto år 1982 tillträdde ä m be
tet blev det aktuellt med en ny medaljtävling
mellan Toivo J aatinen, Anneli Sipiläinen, Heikki
Varja, Erkki Kannosto, M artti Aiha och Kaari
na Tar kka. J aatinens försl ag vann och medal
jen präglades.
Nu då Finland år 1994 väljer en ny president
blir det kanske a ktuellt med en ny medalj?
Presidentserien kan fortfarande beställas
från G illet. De enstaka medaljerna kostar 1 50
mk och hela serien 1 500 mk i brons.

PO RTRÄTTE N I M I N A M EDALJ E R (s. 1 8 )
Arto Lappalainen
Skulptören Ari Lappalainen beskriver tre av si
na personmedaljer: de av skulptören Ossi Som
ma, förre museichefen i Tammerfors, M artti
Helin och brandmannen, grafikern Taisto Toi
vonen.

BÖRJE RAJALIN - ÄV E N E N
UTSTÄLLNINGSARKITEKT (s. 20)
Mauno Hon kanen
Den mångsidiga industriformgivaren Börje Ra
jalin har också redan tidigt designat vitriner för
medaljutställningar. År 1974 gjorde han sin
första medaljutställning i samband med en
finsk konstindustriutställning i Warschau och
den senaste var vitriner till Raimo Heinos uts
tällning i Amer-galleriet i höst. Hans vitriner ut
märker sig med klara l injer, med objekten på
rätt avstånd och höjd i för hållande till åskåda
ren och med rätt belysning. Börje Rajalin är lik
som sina arbeten utan åthävor med välgöran
de sinne för balans.

OM M EDALJ K ATAi.O G E R (s. 2 3 )
Tuukka Talvio
Finska medaljsamlare känner väl till H. J. Bo
ströms (Suomen muistorahat 1-11, 1932, 1 936)
och A. Laitakaris (Suomen mitalit 1 936-1968,
1969) medaljkataloger. Det vore önskvärt, att
motsvarande kataloger av finska medaljer skul
le publiceras igen. Författaren påpekar dock att
ingendera av de nämnda katalogerna är fulls
tändiga och att i framtiden vore den bästa lös
ningen att informationen skulle basera sig på
den enskilda konstnärens arbete eller på me
d aljpublikatio'n er ä mnesvis.
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TRE PORTRÄTT E LLER RIKTLINJER I D E N
MODERNA M EDALJ K O N ST E N I U N G E R N
(s. 2 6)
V i ktoria L. Kovasznai
lnom den ungerska medaljkonsten finns rep
resentanter både för den traditionella medalj
konsten och sådana .som viii förnya symbol
språket och tolka konsten fr itt.
Den nya tiden har trängt sig överallt, men
syns inte ännu som nya sym boler i konsten.
Konstnärerna utvecklar sin personl iga sym bo
l i k. 1 artikeln beskrivs tre konstnärer och de
ras konst.
Lajos Cseri ( 1 9 28- ) - i traditionell anda.
Cseri, lärjunge till Ferenczy, for mar sin a medal
jer med moderna medel utgående från den gre
kiska bildhuggartr aditionen. H an har gjort ett
antal mångfacetterade porträtt av kompositö
rer, författare och bildkonstnärer.
György K iss - pånyttfödelse utgående från
tradition. K iss ( 1 943-) var urs pr ungl igen må
l are, men övergick i bildhuggarkonst. Han ar
betar med sparsamma medel, gärna med abst
rakta n aturmotiv.
Tibor B udahelyi - sökare efter helt nya for
mer för att uttrycka sig. Bud ahelyi (1 945 -),
från början graverare i koppar och linoleum, gör
gärna graverade medaljer. Han använde först
länge andra materia! än brons - stål, järn etc.
Han använder helt olika uttr ycksmedel än de
traditionella t. ex. han försöker uttrycka m u
sik med abstrakta former.

E N STO R HÄNDELS E I E N LIT E N BY (s. 3 2 )
Pekka Kukkonen
1 Kremnica i Slovakien ordnades för tredje gån
gen den internationella medaljkvadrinalen med
64 deltagare från 14 länder, sammanlagt 339
medaljer.
Kremnica är en l iten romantisk stad med ett
500 år gammalt myntverk och ett mynt- och
medaljmuseum. Kring kvadrinalen pågår kon
serterter, utställningar etc och hela hela sta
den deltar i evenemangen. K rzysztof Nitcsh
från Polen vann tävl ingen. V ilho Härkönen fick
ett hedersomnämnande fastän den nordiskt
karga stilen inte annars tilltal ade juryn.

M EDALJ SYM POSIUM I K REM NICA (s. 3 3 )
Vartannat år ordnas i Kremnica ett internatio
nellt medaljsymposium på några veckor.
Konstnärerna modellerar och gjuter sina egna
medaljer. Gillet har fattat beslut om ett stipen
dium att ansökas av konstnärer för deltagan
de i symposiet år 1994.

ETT MINNE (s. 33)
Arvo Aho
1 detta kåseri berättar Aho om en händelse vid
utbyte av plaketter, om tjänster och gentjäns
ter.
PARMA-M EDALJ E N (s. 34)
Tuuka Talvio
Före det andra världskriget hade Finland en
stor flotta av segelfartyg. Somliga deltog fram
gångsrikt i den berömda spannmålstraden. Ett
av de mest kända fartygen var Par ma , en fyr
mastad bar k, som ägdes av ett finsk-br ittiskt
aktiebolag. Ma lcolm Apple by, en känd medalj
konstnär och ättling till ägarna, har gjort en
medalj till m innet av fartyget.

UTSTÄLLN I N G AV FINSKA M EDA LJ ER 1
RIGA SOMMAREN 1993 (s. 3 5 )
Jorma K . M iettinen
På initiativ av skul ptör Br uno Stra utins ordna
de G illet en utställning av finska medaljer i Ri
ga, Lettland, 16. 7.-20. 8.1 993. En gr upp på tio
medlemmar åkte tili Riga med båt-postbuss för
att närvara vid vernissagen och samtidigt upp
leva Riga. Strautins visade gr uppen runt i gam
la staden och förde bl.a . till konstnärernas gal
ler i, där man också kunde köpa konst. Gr up
pen var också i tillfälle att besöka La imdota Gri
kas och G unta Ze mites ateljeer för att bekan
ta sig med deras medaljproduktion.

G I L LETS VERKSAM H ET (s. 43)
Gillets valmöte
På va lmötet 1 7.11.1993 återvaldes till ordföran
de för 1 994 Aimo Viitala samt för perioden
1 994- 1 9 96 medlem marna Mauno Honkanen
och l ikka Voionmaa. Övriga medlemmar i sty
relsen är Raimo Heino, Peter Holmberg, Pertti
Kukkonen och Aila Salo.
En stadgeändring godkändes enligt vilken
man kan bli ständig medlem i Gillet genom att
betala 20 års medlemsavgift på en gång.
På mötet delades ut 100 000 mk i stipen
dier samt för köp av medaljer. Stipendier å
7000 mk fick Vilho Härkönen, Raimo Jaatinen,
Er kki Kannosta, Tar u Mäntynen, Heikki Niemi
nen, Reijo Paavilainen, Anneli Sipiläinen och
Ossi Somma.
To ivo och Raimo Jaatinen, far o ch son, höll
ett föredrag om gjutning av medaljer.

Olli Va lkonen : A imo Tukia inen - skulptör
Professor Olli Valkonen har skrivit en biografi
( på finska ) över Aimo Tukia inen, en förnyare av
den finska bildhuggarkonsten, värd på Purnu,
G illets hedersmedlem. Boken på 160 sidor har
getts ut av Pa inatuske skus Oy och ett begrän
sat antal finns att köpa ho s se kreteraren för
200 + porto.

M EDALJ UTSTÄLLNINGAR (s. 38)
Pir kko Viitasalo har var it årets medaljkonstnär
i Hvitträsk under sommaren.
Raimo Heinos medaljer och skulpturer har
var it utställda i Amers Kulturfonds Galler i
22. 9.-24.10.1 993. Utställningen var retrospek
tiv med 44 präglade och 17 gjutna medaljer
ur hans produktion av över 180 medaljer un
der 30 års tid.

M EDALJER FÖR DE O LYM PISKA
VINTERSPELEN (s. 46)
Pe kka Honkanen
Författaren, museichef för ldrottsmuseet, ger
en översikt över prismedaljerna i de olympis
ka spelen i vintergrenar från deras första bör
jan år 1920 till dessa dagar.

I L K K A VO I O NMAA FEMT I O
-AET. S UA E L (s. 4 1 )
Arvo Aho
Gillets se kreterare likka Voionmaa fyllde fem
tio 3.10.1993 och enligt vedertaget br uk har
han bl ivit förevigad i brons av Raimo He ino. På
framsidan framstår Voionmaas kännspaka pro
fil o ch på åtsidan har He ino modellerat de tre
nornorna i Shakespeares Macbeth, värdigt en
lärare i engelska . Medaljen kan beställa s av
Raimo He ino.

S K RI FT LIG AU KTI O N (s. 50)
En skriftlig auktion på medaljer och litteratur
finns igen i tidningen. 4 7 inhe mska och ut
ländska medaljer, speciellt kring filateli, 5 mär
ken och minnesmeda ljer är till salu. Offertar
na skall vara tidningens redaktion tillhanda se
nast 1 5.1.1 994.
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MITALI U UTINEN

Taru Mäntynen, 'Suomen positiivisin ihminen'

Tämän valetun mitalin toisella puolella on vain
edellä oleva teksti. Varkauden kaupunki tulee
jakamaan mitalia vuosittain valitsemalleen
Suomen positiivisimmalle ihmiselle. Ensimmäi
nen mitali luovutettiin Martti Ahtisaarelle tä
nä syksynä. Mitali on valettu pronssiin v. 1992
ja sen halkaisija on 1 10 mm. Mitali ei ole kau
pan.

VALETTUJA MITALEJA

Maarit Nissilä, 'Neuvottelukoske tus : 1992, 1 10 mm, valettu, 900 mk. Mitalia voi tilata taiteili
jalta, os. Parrantie 16 H, 20300 Turku.
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Maini Pääläinen, 'Kevät: 1990, 1 10 mm, valett u , 1000 mk.
T ilausosoite: Ritoka l liont. 18,

00330 Helsinki

LYÖTYJÄ MITALEJA

He lsingin taidehallista, puh. 90-444 855, voi ostaa S uomen taideyhdistyksen lyöttämät mitalit :

Aimo Tukiainen, K. A. Fagerholm, 180 mk

Raimo Heino, Marcus Collin, 180 mk

VAREMA

OY

Ulkomaankauppayhtiö
Annankatu 10 C
00120 Helsinki
Puh. (3 5 8-0) 644 003
Telefax (3 5 8-0) 644 441

PORVOON OFFSETPAINO OY

