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likka Voionmaa 

POST CONGRESS -MIETTEITÄ 

1990-luku jää historiaan tiuhatahtisimpana FIDEM
kongressien ja näyttelyjen vuosikymmenenä. Helsin
gin, Lontoon ja Budapestin jälkeen ovat vuorossa Sveit
sin Neuchätel vuonna 1996 ja varsin todennäköisesti 
jokin Hollannin kaupungeista vuonna 1998. Alustavasti 
on esitetty, että Berliini voisi olla vuoden 2000 isäntä
nä. Varmaa on ainakin se, että vuosina 1990-2000 tul
laan pitämään kuusi mitalitaiteen maailman kongres
sia ja näyttelyä. 

Neuchätel on mielenkiintoinen valinta: kaupunki on 
pieni ja kongressi järjestetään ensi kertaa Sveitsissä. 
Yhteydet Neuchäteliin ovat hyvät ja Sveitsi tarjoaa 
myös tunnetusti kiintoisan turistikohteen. Kaupungin 
pienuus merkitsee lyhyitä etäisyyksiä kaikkialle: hotellit, 
kongressi ja näyttely ovat keskittyneet kaupungin kes
kustaan pienelle alueelle. Käytännön järjestelyjen kan
nalta on saatu aikaan pieni parannus: Lontoon ja Bu
dapestin kongressien välinen aika oli vain noin puoli
toista vuotta(!), Budapestin ja Neuchätelin välinen ai
ka on sentään yli kahden vuoden, vaikkakin mitalit on 
lähetettävä jo 31.12.1995. 

Monen mielestä, niin myös minun, kaksi vuotta kong
ressien välillä on varsin lyhyt aika. Kokemuksesta tie
dämme, että hyvä kongressi saadaan aikaan vain hy
vällä valmistautumisella. Aikaa tarvitaan erityisesti kan
sainvälisessä monikielisessä yhteisössä kuten FIDEM, 
johon kuuluu monia eri intressipiirejä. Mitalitaide ja sen 
edistäminen vaativat kaikkien päähuomion. Arvioni mu
kaan mitalien muovaileminen ei suju kädenkääntees
sä eikä hyviä mitaleita synny hosumalla. Jotta jäsen
maat saisivat kongressihin parhaat taiteilijavoimansa 
liikkeelle, pitäisi uusillekin yrittäjille antaa aikaa. Valtao
sa FIDEMin jäsenistä on taiteilijoita, siis heidän ääntään 
tulisi kuunnella ensisijaisesti. 

Mitkä voisivat sitten olla mitalitaiteen näkymät tu
levissa FIDEMeissä? Mitalinäyttelyjen kohdalla on ol
lut nähtävissä selvää tason nousua: kaupallisten lyö
tyjen mitalien määrä on vähentynyt, lyötyjen taidemi
talien ja etenkin valettujen määrä on kasvanut. Vuosi-

tuhannen loppua kohti FIDEM-näyttelyiden mitalien 
määrät varmasti laskevat. Esim. vuonna 1996 esillä ole
vien mitalien määrä tulee olemaan jonkin verran pie
nempi kuin nyt Budapestissa. Toinen tähän liittyvä ky
symys on maiden kiintiöt: niitä tulisi tarkistaa säännöl
lisesti jopa niin, että esim kiintiöitäisiin vapaat valetut 
tai lyödyt mitalit. 

Oma pieni tehtävänsä on myös jaettavilla erilaisilla 
kongressien yhteydessä pidettävillä mitalikilpailuilla ja 
niissä jaettavilla palkinnoilla. On vain kohtuullista, et
tä kansainvälistä näyttelyämme varten töitä tekeviä tai
teilijoita muistetaan. Sponsoreita saadaan toivottavasti 
lisää ja sen myötä uusia kilpailuluokkia. Mikäli kilpailu
jen teemat tiedetään hyvissä ajoin, osallistuminen nii
hin on taattu. 

Mitalien myynti ja markkinointi oli Budapestissa vai
sumpaa kuin Lontoossa. Odotettavissa on että jatkos
sa ostajat - muutkin kuin kongressiin osallistuneet -
ovat liikkeellä laman hellittäessä otettaan. Mitalimark
kinoille osallistuminen vaatii loppujen lopuksi vain pie
niä lisäjärjestelyjä. 

NEUCHÅTEL LÄHESTYY - OLETKO VALMIS! 

P.S. Myös Neuchätelissa vuonna 1996 on kolme tuhan
nen dollarin Killan myöntämää palkintoa: yksi suoma
laiselle, yksi unkarilaiselle ja yksi Balttian mitalitaiteili
jalle. 

Gillet för Medaljkonst i Finland har beviljat tre pris å 
tusen dollar även i Neuchätel år 1996 

T he Finnish Art Medal Society will give three one-thou
sand-dollar prizes at Neuchätel in 1996 as we did at 
Budapest: one prize to a Finnish medal artist, another 
one to a Hungarian and another one to a Baltic medal 
artist. 



Laskin juuri kädestäni harvinaislaatuisen kirjan, johon 
minun mielessäni liittyy muisto kahdesta varsin erilai
sesta miehestä. Kirja on Ahto Linjan toimittama oma
kustanne "Suomalaisia mitalinaisia". Kirjan on minul
le antanut Erkki Niinivaara, joka puolestaan oli saanut 
sen tekijältä itseltään. Kirjassa esitellään nelisenkym
mentä suomalaista mitalinaista mitaleineen ja kerrotaan 
heidän elämästään ja saavutuksistaan. 

Ahto Linja oli ainakin Killan vanhemmalle polvelle tut
tu, Kauhavalta lähtöisin ollut muurari, jolla oli erityis
laatuisia kulttuuriharrastuksia. Hän oli mm. opiskellut 

Arvo Aho 

KAKSI IHMISTÄ 

Klaus Selinheimo kertoi Numismaatikko-lehden muis
tosanoissaan. 

Erkki Niinivaara puolestaan oli sotien jälkeisen ajan 
terävin - ja ehkä myös kiistellyin - teologinen ajatte
lija, jonka synodaaliväitöskirja "Maallinen ja hengelli
nen" aiheutti aikanaan suuren kuohunnan kirkon pii
rissä. Jotakin tästä kertoo se, että vasta eläkkeellä ol
lessaan tämä Meilahden seurakunnan emerituskirkko
herra sai professorin arvonimen ja teologian kunniatoh
torin arvon, jotka hän olisi ansainnut jo vuosikymme
niä aikaisemmin. Sama ilmiö toistui myös Helsingin 

Heikki Varja: Ahto Linja 1988, 0 75 mm 

esperanton, tuon varta vasten rakennetun maailman
kielen, jolla tämä oppikouluja käymätön rakennusmies 
ylitti kielirajat. Harrastuksista etusijalla oli kaiketi kui
tenkin numismatiikka; Ahto Linja toimi alan yhdistys
ten johtoelimissäkin pitkiä aikoja. Tässä yhteydessä 
mainittakoon hänen numismaattisista keräilykohteis
taan vain sellaiset Rooman rahat, joissa oli naisen muo
tokuva. Mitalitaiteen puolella Ahto Linjan erityisalana 
olivat maamme naisista tehdyt mitalit, joista hänellä 
oli lähes täydellinen kokoelma. Tämän hän lahjoitti Ka
levalaisten Naisten Liitolle ja tästä kulttuuriteosta joh
tui, että hänet lyötiin Kalevan Naisten Ritariksi, kuten 
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seurakuntien seurakuntamitalin osalta. Erkki Niinivaa
ra oli nöyrä ja rehellinen mies, jolla hänen suuri oppi
neisuutensa ei ollut noussut päähän, vaan jakaantunut 
tasaisesti kaikkiin ruumiinjäseniin. Niinpä saatoin Kirkko 
ja kaupunki- lehteen kirjoittamassani sarjassa Kirkolli
sia vaikuttajia Helsingissä sanoa, että " jos Erkki Niini
vaara olisi aikoinaan antautunut päätoimiseksi pakinoit
sijaksi, niin jotkut bisquitit olisivat häneen verrattuina 
kuin kuivat keksit sokerileipuri Aleniuksen rommisuk
laakakun rinnalla". 

Yhteistä näille kahdelle miehelle oli ainakin se, että 
he olivat taistelleet sotansa helsinkiläisistä kootussa 



maineikkaassa Ässä- rykmentissä, Niinivaara rykmen
tin pastorina ja Linja korpraalin arvoisena taistelu lähet
tinä. Meilahdessa asuvina heillä oli yhteyttä sotien jäl
keenkin, siitäkin huolimatta että Ahto piti itseään ateis
tina. Mutta he molemmat olivat sodassa oppineet tun
temaan niin sodan mielettömyyden kuin kaikista ulkoi
sista arvovaltaseikoista riisutun ihmisveljeyden. He oli
vat rauhan miehiä molemmat, omalla tavallaan aktiivi
sia kumpikin. 

Mutta sitten se molempiin miehiin liittyvä muistoni. 
Tulimme kerran Ahton kanssa jostakin Killan tilaisuu
desta keskikaupungilta. Astuimme bussista Meilahdes
sa White Ladyn kohdalla, Ahto mennäkseen kadun yli 
kotiinsa, minä jatkaakseni matkaa toisella bussilla Poh-

jois-Haagaan. Ahto jäi kanssani hetkeksi puhelemaan. 
Meilahden maaperällä kun olimme, niin puhe siirtyi Erk
ki Niinivaaraan, joka hiljattain oli kuollut. Sanoin Ah
tolle: "Haluatko kuulla mitä Erkki sinusta sanoi?" Ah
ton nyökättyä myöntävästi kerroin Erkin sanat: "Se Ah
to sanoo olevansa ateisti, mutta ei hän sitä ole." Ahto 
ei vastannut sanallisesti mitään, mutta huomasin hä
nen suuresti liikuttuvan tästä kunnioittamansa miehen 
mielipiteestä. 

Tämä oli viimeinen kerta kun näin Ahto Linjan. Hän 
kuoli kesällä 1986. Niinivaara oli kuollut edellisvuon
na. Toivon, että aseveljet ovat jälleen samalla puolella 
rintamaa, - ja nyt sillä lopullisesti voittavalla. 

Leena Passi 

KARI HUHTAMON VEISTOTAIDE 

Luonnon ja konstruktivismin symbioosi 
Mitalitaide lienee sellainen kuvataiteen genre, josta on 
ensin katsottava perinteeseen liittyvä lähtökohta. Näin 
on laita Kari Huhtamonkin (s. 1943) mitaleissa, sillä hä
nen ensimmäiseksi mitalityökseen osoittautui uniikki
kappale (?) Taiteilija ja malli vuodelta 1971 ( 112x125, 
valettu pronssi), jonka olemassaoloa hän taannoin ou
doksui. Uurretusta monogrammista 19KH71 ei kuiten
kaan voi erehtyä. 

Kuva 1. Taiteilija ja malli, 1971 (etusivu) Kuva 2. Taiteilija ja malli (takasivu) 
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Mitalin etusivulla on jyhkein ja melko korkein/syvin 
muotovaihteluin kuvattuna taiteilijan kasvot: epäsään
nölliset ja voimakkaat (kuva 1). Takasivulla on malli, jon
ka korostuneen vahvat reidet ja vatsa elävät rytmise
nä vastineena käsi,varsien, pään ja hiusten linjoille (ku
va 2). Pohjan uurretut ja raaputetut viivat lisäävät or
gaanisen liikkeen tuntua ja toisaalta antavat hyvän 
kontrastin figuurin kaareville ja sileille elementeille. Mi
talissa on nähtävissä se kuvan erotisoitumispyrkimys, 
josta.Juhani Pallasmaa puhuu artikkelissaan Figuuri ja 
konstruktio (Kari Huhtamo, 1984, Kustannus Pohjoi
nen) ja se burleski huumori, johon Juha llvas viittaa em. 
kirjan artikkelissaan Modernismin uusi luku. Mitalia voi 
pitää myös Huhtamon näkemyksenä perinteisen mita
lin piirteistä. 

Kuva 3. Nimetön 2 

Kari Huhtamon seuraavat mitalit 1970-luvulla olivat 
edelleen pronssiin valettuja, mutta ulkoinen muoto oli 
toinen. Nimetön -sarjan mitalit (kuva 3, Nimetön 2) oli
vat sileitä ja kiiltäviä ja niissä voi nähdä eri suuntiin kaa
reutuvia aukkoja. Yhdellä sarjan työllä (myöhemmin Ni
metön 3, halk. 114 mm) Huhtamo osallistui Killan vuo
simitalikilpailuun vuonna 1972. Ehdotuksen nimimerkki 
oli Juugend. Materiaaliltaan ja ilmaisullisilta ominai
suuksiltaan samaan ryhmään kuuluu vielä mm. Krapula 
(v. 1978, halk. 100 mm), jonka kaarevista aukoista kat
soja vaistomaisesti hakee mielikuvaa kasvoista. 

Rinnan pronssisten mitaleiden kanssa 1970-luvulla 
syntyi joitakin hiekkavaluna alumiiniin toteutettuja te
oksia kuten Anonyme-sarja, jossa Huhtamo etsi ja ko
keili itselleen luontaisempaa ilmaisua. Nämä olivat abst
rakteja töitä kuten edellisetkin ja yhteydet veistoksiin 
näkyivät esim. mitaleihin sijoitettuina pieninä, pyörei
nä palloina. 
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Kuva 4. Mitali, 1980, 0 110 mm 

Alumiinisista mitaleista tuli 1980-luvulla elementeil
tään yhä konstruktiivisempia ja valmistustekniikaksi 
vaihtui vannesahaus. Mitali (1980, halk. 110 mm) on 
lähellä Huhtamon samanaikaisia kookkaita teräsveis
toksia, joissa puhtaat ja selkeät geometriset muodot 
puhuttelevat katsojaa. Mitali-työn aukot, kaaret ja pal
loelementti houkuttelevat mitalista esiin ihmisfiguurin 
piirteet (kuva 4). 

Kuva 5. Teema ja muunnelmia, 1980, 0 110 mm 



Vuonna 1985 Kari Huhtamo toteutti sarjansa Teema 
ja muunnelmia (halk. 100 mm) tietokoneohjatulla la
sersäteellä leikaten. Materiaaleina olivat teräs ja akryyli, 
joka oli joko kirkas, valkoinen tai musta. Mukana on 
edelleen pallomuoto, muut muodot ovat kolmio, suo
rakaide ja ristikoin aikaan saadut neliöt (kuva 5). Ko
konaisuus kertoo edelleen ehjästä yhteydestä Huhta
mon muuhun tuotantoon, jonka pohjalta löytyy luon
non elementtejä: maiseman horisontaalisuus, puiden 
vertikaalisuus tai luonnonelämyksen lyyrisyys/dramaat
tisuus. 

1980-luvun jälkipuoliskolla Kari Huhtamo tuo laser
sädetekniikalla toteutettuihin mitaleihin materiaaliksi 
raudan ja epoksijauhevärjäyksen. Mitalit muuttuivat ra
kenteeltaan kolmiulotteisimmiksi kuin aiemmin, pie
noisveistoksen kaltaisiksi (kuva 6). 

Kari Huhtamon mitaleita on kaikkiaan lähes kolme
kymmentä ja hän on käynyt niissä läpi materiaalit ja 
tekotavat, joita hän on veistoksissaankin käyttänyt. 
Hän käyttää työskentelyssään apuna nykyajan suomia 
mahdollisuuksia, erilaisia koneita ja tekniikoita. Tuotan
nossa näkyy myös siirtyminen 1960-luvun lopun ja 
1970-luvun kokeiluista ja ihmisfiguuripohjaisista iloit
telusta luonto(maisema)lähtöiseen ilmaisuun. Ilmiö on 
käänteinen verrattuna ilmaisun kieleen, sillä olettaisi, 
että luonnonaiheet esitettäisiin realistisin kuvin. Huh
tamo pyrkii kuitenkin kohti esteettistä kokonaisuutta, 
jonka tulkiksi hän on valinnut itselleen ominaisimmat 
geometriset, konstruktiiset muodot. 

T ämä oli nähtävissä myös hänen näyttelyssään Ne
limarkka-museossa Alajärvellä (11.3.-10.4,1994), jossa 
oli esillä kookkaita rautaveistoksia vuodenaika-teemas
ta, rasvaliitutöitä ja vitriinillinen mitaleita. Veistokset oli
vat myös maalattuja - kuten rautamitalitkin. Kiinnos-

Mitalit ovat tunnettujen suomalaisten mitalitaiteilijoi
den muovailemia. Sarjaan kuuluu yhdeksän mitalia, nyt 
kymmenes on tekeillä. Martti Ahtisaari-mitalin muovai
lee kuvanveistäjä Heikki Häiväoja. 

Kuva 6. Keltainen mitali, 1986, f!J 90 mm 

tavaa oli havaita näiden veistosten yhteys 1970-luvun 
Nimetön-sarjan mitaleiden ilmaisuun. Kookkaiden te
osten kaarevien aukkojen ja Nimetön-mitaleiden ilmai
sullinen ja temaattinenkin lähtökohta ovat yhtä. 

Lähteet: 
Kari Huhtamon tiedonannot 25.4.1985-11.3.1994 
Mitalitaiteen Killan palkintolautakunnan pöytäkirjat 
1972 
Kuvanveistäjä Kari Huhtamo, Kustannus Pohjoinen 
1984 

KILLAN PRESIDENTTISARJA 

Mitali on taide-esine, jonka täytyy toimia molemmin 
puolin. Sanotaan, että ensimmäinen puoli ehkä syntyy 
helposti, mutta myös toisen puolen pitäisi kertoa kat
sojalle jotakin. 

Killan presidenttisarja täyttää nämä vaatimukset. 
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likka Voionmaa 

MITALITAITEEN KILLAN 30. VUOSIMITALIKILPAILU 

Kilpailusta yleensä 
Mitalitaiteen Kilta r.y:n järjestyksessään 30. vuosimi
talikilpailu on käyty, palkinnot on jaettu ja tulokset on 
julkistettu. Kilpailumme on monessa suhteessa perin
teinen mittelö, johon ottavat osaa tiettävästi sekä nuo
ret että vanhat. Valitettavasti on mahdotonta selvittää 
esim ns. vanhojen tekijöiden osuutta koko joukosta. Kil
pailumme suosio on aivan viime vuosina kasvanut, mis
tä on osoituksena se, että tälläkin kertaa kilpaan osal
listui yli sata (109) luonnosta. 

Vuoden 1994 kilpailu oli järjestetty Suomessa pysy
västi asuville mitalitaiteilijoille ja se oli aiheeltaan va
paa. Vaikka kilpailuohjelmassa oli annettu mahdollisuus 
valita mitalin tekotapa ja materiaalikin vapaasti, vain 
yksi oli käyttänyt tätä mahdollisuutta; melkein kaikki 
luonnokset olivat kipsistä. Vastaavista kansainvälisis
tä kilpailuista tuttlJ piirrosluonnosten käyttö on meillä 
onneksi tuntematon. Kilpailumme palkintosummista 
voi todeta sen, että vuonna 1992 palkintojen yhteisar
vo oli lunastukset mukaan lukien 45.000 mk, vuonna 
vastaavasti 61.000 mk ja nyt käydyssä kilpailussa sa
moin 61.000 mk. T ähän summaan on kulloinkin lisät
tävä tuomariston (kahden kilpailuun nimetyn ulkopuo
lisen kuvanveistäjän) palkkiot sekä luonnollisesti mitalin 
valusta - tai varsin harvoin lyönnistä - aiheutuvat ku
lut. 

Palkintolautakunta 
Kilpailun palkintolautakunnan muodostaa Mitalitaiteen 
Killan hallitus kokonaisuudessaan. Kilpailuun antaa vi
rallista väriä kaksi Suomen kuvanveistäjäliiton nimeä
mää tuomaria. On tavallista, että palkintolautakunta ni
meää keskuudestaan työtä pelkäämättömän työvalio
kunnan - kuten tälläkin kertaa. Tavaksi on myös tul
lut, että kilpailun ratkaisu perustuu työvaliokunnan esi
tykseen. Kilpailun ratkaisu on lähes aina ollut kahden 
kauppa: nimettyjen tuomarijäsenten ollessa yksimieli
siä, muun palkintolautakunnan on ollut tyytyminen rat
kaisuun. Nimetyt tuomarijäsenet olivat tällä kertaa ku
vanveistäjät Erkki Kannosto ja Heikki V irolainen. Työ
valiokuntaan kuuluivat heidän lisäkseen Peter Holm
berg, Mauno Honkanen ja likka Voionmaa. Mainitta
koon lisäksi, että työvaliokunta kokoontui neljä kertaa 
ja palkintolautakunta kaksi kertaa. Työvaliokunta teki 
arviointityönsä pääosin Erkki Kannoston ateljeessa 
Herttoniemessä, missä tarjoutuivat valoisat ja avarat 
tilat työn suorittamiseksi. 
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Nimimerkkien kirjoa 
Luonnokset jätettiin nimerkein varustettuna. Koska A
ja B-luokasta on tarkempi analyysi esittelen seuraavas
sa muutamia C-luokasta ottamiani nimimerkkejä: Val
tiosalaisuus, Mikä piru meitä riivaa, Rajatila, Kiven syn
ty, Elämän lähteellä, Täältä voi ihailla koko Roomaa, 
Hän täyttää kohta 4 vuotta, Koskettava poismeno, Di
rektiivi, Kevät, Hullun latu, Pankkisalaisuus, Relevant
ti, Hede ja emi, Ehkä lajinsa viimeiset, Eksynyt linnun
rata, Palava maa, Soittorasia, Piiritetty vuoren kunkku, 
Kännissä uhosin-vankilassa heräsin, Viimeinen ran
ta, Orfeuksen ja Eyrydiken kohtaaminen. C-luokassa 
siirrettiin tällä kertaa yhteensä 74 ehdotusta. 

Palkitut 
A-luokan (10 ehdotusta) ja B-luokan (24 ehdotusta) 
osuus oli nyt melko suuri. Tämänkertaisen palkintolau
takunnan päätöksen mukaisesti palkinnot jaettiin seu
raavasti: 

1 palkinto 20.000 markkaa ehdotuksesta Kovat arvot 
ja pehmeät arvot Toivo Jaatiselle, 

11 palkinto 15.000 markkaa ehdotuksesta Reunaehdot 
Pertti Mäkiselle ja 

111 palkinto 12.000 markkaa ehdotuksesta Terminator 
Raimo Heinolle. 

Palkintolautakunta päätti lisäksi lunastaa kaksi ehdo
tusta: 

l lunastuksen 7.000 mk sai Raimo Heino ehdotukses
taan Nightmare ja 

11 lunastuksen 7.000 mk Leena Turpeinen ehdotukses
taan Kukonlaulun aikaan. 

On kiintoisaa todeta, että kaikki nyt palkitut ovat 
aiemminkin saaneet kilpailuissamme palkintoja. 

Kilpailun tulos julkistettiin ja palkinnot jaettiin Mita
litaiteen Killan vuosikokouksessa 23.3.1994 Suomalai
sella Klubilla Helsingissä, jonne oli kutsuttu myös tie
dotusvälineiden edustajat. ST T välitti kilpailun tulok
sen maanlaajuisesti asiakaslehdilleen. 



Puheenjohtaja Viitala puhumassa Toivo Jaatiselle. Taus
talla Peter Holmberg. 

Vuosimitalin toteutus 
Mitalitaiteen Killan hallitus päätti yksimielisesti, että Kil
lan vuoden 1994 vuosimitalina toteutetaan Toivo Jaa
tisen voittanut ehdotus Kovat arvot ja pehmeät arvot. 
Mitalin valamiseksi järjestetyn tarjouskilpailun pohjal
ta päätettiin, että vuosimitalimme valaa pronssiin Tai
devalimo Pauli Venäläinen, kaikki mitalit patinoi Toivo 
Jaatinen. 

Jäsenmitalien postitus 
Mitalien valaminen alkaa ennen kesää. Ensimmäiset mi
talit postitetaan kesän alussa tai sopimuksen mukaan 
niille, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa kuluvalta 
vuodelta. 

Kiitokset Kansallismuseon Rahakammiolle 
Vuosimitalikilpailun luonnokset olivat 23.3.-10.4. väli
sen ajan esillä Kansallismuseon Rahakammion hienos
sa näyttelytilassa, jossa käyttöömme oli annettu mu
seon parhaat vaihtuvien näyttelyiden vitriinit. Näytte
ly osui osittain yksiin pääsiäispyhien ja osittain FIDE
Min kongressin kanssa, mutta saamiemme tietojen mu
kaan ehdotukset näki sadat asiasta kiinnostuneet mu
seossa kävijät. Kiitokset ennen kaikkea yli-intendentti 
Pekka Sarvakselle ja näyttelyarkkitehti Börje Rajalinil
le. 

Lausunnot 
A- ja B-luokan luonnoksista annettiin seuraavat lausun
not: 

A-luokka: 
6 Se tavallinen tarina. Mitalin ansiot ovat plastisen 

toteutuksen yksityiskohdissa. Kääntöpuolet lähes 
identtiset. 

29 Nightmare. Teoksen eri puolet rikastuttavat toi
siaan. Uhan ja pelon tunnelmat välittyvät mainiosti. 

41 Yösähkö. Abstraktein keinoin onnistuneesti ker
rottu urbaani kokemus. 

42 Reunaehdot. Rohkea ja viimeistelty suoritus. T iu
kan hallittu kokonaisuus. 

50a Perhojoella. Intensiivinen ja viimeistelty kokonai
suus. A-puoli ei kovin mitalimainen. Rauhallinen tun
nelma aikaansaatu yksinkertaisin keinoin. 

53 Terminator. Teos ottaa osuvasti ja monitasoises
ti kantaa aikamme mieli- ja uhkakuviin. 

54 Lunamania. Kartoittaa humoristisella tavalla suo
malaista sielunmaisemaa. 

56 Kukonlaulun aikaan. Spontaania ja hulvatonta lii
kettä. Joiltakin osin viimeistelemätön. 

72 Kovat arvot ja pehmeät arvot. Herkästi ja klassi
sesti toteutettu kannanotto aikamme ilmiöihin ja arvo
maailmoihin. 

75 Mikael ja vastustaja. Klassinen hyvän ja pahan 
teema. A-puoli herkkä ja hienosti viimeistelty. B-puo
len ilmaisu jää vaisuksi. 

B-luokka: 
11a Kivinen ja kaita. Kiinteä, harmoninen kokonai

suus. Yleisvaikutelma koristeellinen. 
12b Kiven synty. Sommittelullisesti rikas lähtökoh

ta. Vapautunut toteutus, joka jättää löysän yleisvaiku
telman. 

14b Ossi Somma. Voimakkaalla tavalla kohteensa 
mukainen. 

16 Kuolemanpuu ja elämänpuu. Reliefipinta jää kak
siulotteiseksi. Aiheeltaan klassinen. 

18a Metsäpatruuna meni ja jäljet jäi. Rohkea, vauh
dikas toteutus. Lopputulos sekava. 

19 Tyyntä myrskyn jälkeen. Herkkä ja viimeistelty, 
mutta yksityiskohdiltaan puolet keskenään eritasoisia. 

20 Varjelus. Kaunis työ, mutta dramaattinen aihe jää 
hieman kuvituksen tasolle. Ahtautta kuvapinnan reu
noilla. 

22 Hän täyttää kohta 4 vuotta. Herkästi oivallettu 
lapsitutkielma. Yleisvaikutelma vanhahtava. 

23 Omatunto. Mainio oivallus ja hallittu kokonaisuus. 
Yksityiskohdissa ylikorostettua jäykkyyttä. 

25 Graffitin tekijän mitali. Teknisesti taitava kokonai
suus. Sisällön edellyttämä sähäkkyys puuttuu. 

26b Firenze. Kääntöpuolet eivät syvennä mitalin sa
nomaa. Muuten kaunis renessanssiaihe. 

32 Mäntyniemi. Rikas, rytminen ja rohkea sommitel
ma. Ääriviivaltaan levoton. 

36 Helmikuu. Puoliskojen sommittelun lähtökohta
na sama kuvio. Toinen puoli viimeistellympi. Puolisko
jen keskinäinen jännite puuttuu. 

4 7 Eedenin omenainen. Myönteisestä tunnelmasta 
huolimatta jää keskeneräiseksi. Kääntöpuoli motivoi
maton. 

48 Haaveet ja pelot . Kääntöpuolet tukevat toisiaan. 
Kaipaa viimeistelyä. 
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49 Tango. Sisällöltään piirroksenomainen, hauska to
teutus. 

50b Lohivesillä. Rinnakkaisehdotustaan heikompi 
kääntöpuoli. 

52 Kipu. Tuore wteutus, lopputulos jäsentymätön. 
60 Malli ja taiteilijan näkemys. Tuoreesti toteutettu 

luonnosmaiseksi jäänyt ehdotus, jossa puolet epäta
sapainossa keskenään. 

64 Jonoon -suoraan. Tekstin käyttö sanoman ja 
sommittelun osana ansio. Figuurit hyvin tyylitelty. Lop
putulos vaisu. 

67 Federico. Kunnianosoitus elokuvan ohjaajalle. 
Kääntöpuolten maskuliinisuus ja feminiinisyys täyden-
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72 

42 

tävät toisiaan; ei kuitenkaan kovin syvällinen. 
95  Oma maailma. Rohkea materiaaliehdotus, joka 

sommittelun köyhyyden vuoksi jää oivalluksen tasolle. 
97 Orfeuksen ja Eyrydiken kohtaaminen. Edustaa mi

talitaiteen reunaalueita. Ehdotuksen tekninen ratkaisu 
on mielenkiintoinen, mutta loppuvaikutelma sokkeloi
nen. 

Kilpai lun taso 
Palkintolautakunta piti käytyä vuosimitalikilpailua kor
keatasoisena. 
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likka Voionmaa 

TOIVO JAATINEN 
" SCULPTOR PRIMUS INTER PARES" 

M YÖS VUONNA 1 994 

Vuoden 1994 vuosimitalikilpailun voittaja Toivo Jaati
nen on Killan jäsenille varsin tuttu veistäjä. Hänen mi
talinsa on toteutettu Killan vuosimitalina kolmasti aiem
min: Panssarit (1965), Noak (1967) ja P isanello (1973). 
T ämänvuotinen osallistuminen Killan vuosimitalikilpai
luun on saamani tiedon mukaan ensimmäinen moneen 
vuoteen ja se tapahtui tilanteessa, jossa muut palki
tut olivat Jaatisen lailla vanhoja konkareita. 

Toivo Jaatisen voittanut ehdotus Kovat arvot - peh
meät arvot ottaa kantaa a ikamme keskeisiin kysymyk
siin. Voidaan puhua teoksen hengestä ja siitä kuinka 
luontevasti se istuu tähän hetkeen. Taiteilijan elämän
kokemus ja selkeä a rkirealiteettien taju välittyy meille 
tasapainoisen teoksen molemmilta sivuilta huolimat
ta siitä, että teoksen nimi ja ennakko-odotuksemme 
kenties vihjaavat jostakin ristiriitatilanteesta. 

Jaatiselle mitalin tekeminen oli pitkä prosessi. " En
sin pitää saada villiintyä ja saada henkinen maailma liik
keelle varsinkin kun on kyse vapaasta kilpailumitalis
ta. Sitten yhtäkkiä aihe kirjaimellisesti jysähti niin, et-

tä muut ideat katosivat. Näky oli niin voimakas, että 
tunsin, että jos tuon pystyt toteuttamaan, mital ista tu
lee hyvä. Kun sanonta jämäköityy, se tulee liitetyksi 
muotoon, sanonnalle tulee uskottavuutta, syvyyttä ja 
yleispätevyyttä.' ' 

Kovat arvot - pehmeät arvot -mitalissa ei ole mitään 
mystiikkaa, sen lähtökohta on vankka arkirea l ismi, ko
konaisuus jossa vastakohdat täydentävät ja joskus jo
pa tukevat toisiaan. Jaatisen ajatuksia tulkiten tarvi
taan jämäköitä muotoja, erilaisia instituutioita ja esi
valtaa; kovien arvojen muuria pehmeitten arvojen suo
jana. Molempia arvoja tarvitaan. Kumpikaan ei toisaal
ta tule toimeen ilman toista. Kuvanveiston keinoin tu
lee saavuttaa eri asiakokonaisuuksien tasapaino: ko
via arvoja pitää vastata suunnilleen yhtä painava mää
rä pehmeitä arvoja. Mita li on ennen kaikkea plastinen 
tapahtuma, jonka avulla mitalin ajatus siirretään kat
soja l le. 

Toivo Jaatinen tulee itse patinoimaan jokaisen mita
linsa. 
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"KARI" -MITALI 

Recallmed Oy on lyöttänyt 200 kpl Kari Suomalainen-mitalia, 

jonka on suunnitellut professori Terho Sakki. 

Mitalia on lyöty 200 kpl, joista 100 kpl on myynnissä. Mitali on 

pronssinen ja  halkaisijaltaan 75 mm. 

Mitalin hinta on 700 mk sisältäen mitalikotelon. 

Mitalit myy: 
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XXIV F I DEM BU DAPEST 

Andras Tormay Eudre: Virallinen FIDEM-mitali 

Maarit Nissilä 

FI DEM-KU U LUMISIA BU DAPESTISTA 

FIDEM 94, 24. kansainvälinen kongressi ja mitalinäyt
tely avattiin pääsiäisen jälkeen Budapestissa. Mitali
näyttelyn avajaisten lisäksi ohjelmaan kuului F IDEM 
-järjestön yleiskokous, mittava luentosarja mitalitaitees
ta, lukuisia oheisnäyttelyitä, museokäyntejä sekä ret
kiä Budapestissa ja ympäristössä. 

Suomen Mitalitaiteen Kilta järjesti matkan Budapes
tiin ja osallistujia oli lähes kaksikymmentä: mitalinke
räilijöitä, mitalitaiteilijoita ja muita asianosaisia. Suomen 
virallisena delegaattina toimi Mitalitaiteen Killan pu
heenjohtaja Aimo Viitala ja matkanjohtajan tehtäviä 
hoiteli sujuvasti Killan yleissihteeri likka Voionmaa. Ku-

vanveistäjät Toivo Pelkonen Lahdesta ja Maarit Nissilä 
Turusta osallistuivat F IDEMiin Mitalitaiteen Killan sti
pendiaatteina. 

Kaikkiaan kongressissa oli yli kolmesataa osallistu
jaa, joten kielten ja rotujen runsaus oli ainakin ensiker
talaiselle F IDEM-kävijälle hämmentävä kokemus. Sen 
sijaan FI DEMin presidentti Lars Lagerqvist taituroi kie
lillä taitavasti ranskasta englantiin ja edelleen saksaan. 

Fidem 94 -näyttelyyn osallistui mitalitaiteilijoita 
34:stä maasta, joten näyttely on koko maailman kat
tava niin maantieteellisesti kuin myös tyylillisesti; mi
talitaiteen koko kirjo on edustettuna. Näyttelyn avauk-
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Näkymiä näyttelysalista 

sen Unkarin kansallisgalleriassa, entisessä kuninkaan 
linnassa suoritti Unkarin presidentti Årpad Göncz. Näyt
telykierroksellaan presidentti pysähtyi keskustelemaan 
Suomen osaston kohdalle Killan puheenjohtajan Aimo 
Viitalan ja kuvanveistäjä Kaarina Tarkan kanssa. 

Yleisilmeeltään Budapestin mitalinäyttely oli selkeä, 
ja korkeat näyttelysalit museoksi kunnostetussa enti
sessä kuninkaalinnassa antoivat sille komeat puitteet. 
Mitalivitriinit olivat rakenteeltaan hieman karkeat. Näyt
telyteknisesti olisi toivonut, että palkitut mitalistit oli
si voinut jotenkin merkitä myös vitriineihin, nyt palkit
tujen mitalien toteaminen näyttelyssä jäi pelkän mo
nisteen varaan - jos sel laisen oli infotiskiltä huoman
nut poimia. 

Alustavan näyttelykierroksen tein jo päivällä ennen 
avajaisia, jolloin oli tilaa katsella teoksia rauhassa ja lo
pulliseen arvioon varasin koko lauantaiaamupäivän 
huhtikuun 9. pnä, viimeisenä kongressipäivänä. 

Suomen osasto koostui 2 5:n taiteilijan mitaleista ja 
oli kokonaisuutena ehyt ja edustava. Osallistujat oli va
linnut Mitalitaiteen Killan hallitus. Hieman jäin ihmet
telemään Suomen osal listujien vaatimatonta palkinto
saalista, ainoana huomioitiin Raimo Jaatinen, vaikka 
varmasti muitakin huomion ansainneita olisi ollut jou
kossa, esimerkiksi Pertti Kukkosen jännitteiset, humo
ristiset mitalit tai Erik Mäkisen vankka mitalisarja. Il
meisesti kansalliset näkemyserot tämänkaltaisissa kat
selmuksissa korostuvat ja siksi ei ehkä paremmuusjär
jestys vastaa jokaisen omia näkemyksiä. Itse tunnus
tan avoimesti katselleeni mitaleja oman kuva- ja muo
tokäsitykseni kautta, tosin niin uteliaasti kuin mahdol
lista. 

Hollannin osastossa oli monta kiinnostavaa mitalia. 
E lisabeth Vargan kuultavat alabasterimitalit taittoivat 
kauniisti valoa, Christina Nijlandin pronsseissa oli to
della herkulliset patinat ja Linda Verkaaik oli käyttänyt 
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mitaleissaan emaliväriä, joskin viime mainitut olivat hie
man koristeellisia. Willem Noyonsin taitettava Mitali 
matkailijoille oli ratkaisultaan tyylikäs ja "käytännölli
nen". Samoin minua miellytti Puolan osasto. Olen jos
kus ollut puolalais-suomalaisen grafiikka- kilpailun ju
ryssä enkä oikein lämmennyt puolalaiseen grafiikkaan. 
Sen sijaan mitalit tuntuivat selkeämmiltä eivätkä niin 
raskassoutuisilta. Magdalena Dobruckan mitaleissa 
näytti kaksipuolisuus toimivan kiinnostavasti, vaikka 
täytyy sanoa, että tämänkaltaisessa näytteilleasette
lussa sitä puolta on vaikea arvioida, kaikista ei edes 

Presidentti Arpad Göncz ja Kaarina Tarkka näyttelyssä. 



osannut nähdä, olivatko ne kaksipuoleisia vai plaket
teja. Jacek-Jerzy Dworskin ikkunat olivat hartaita ja 
harkittuja. Bronislaw Krzysztofin mitaleista olen mer
kannut muistiinpanoihini: hienoja, herkkiä, pieniä, ki
voja nökösiä eli juuri sellaisia, joita tekee mieli ottaa kä
teen. Edward Lagowskin mitalissa " Voyage" on haus
ka perspektiivin kääntö ja toinenkin oli kiinnostava lä
hinnä pintastruktuurinsa takia. Dariusz Rogalan "kuu
tiot" muodostavat tilallisesti rikkaita pienoismaailmoita 
ja Barbara Zambrzycka-Sliwan punk-mitalit oivia esi
merkkejä materiaalikokeiluista. 

Unkari isäntämaana oli esillä runsaslukuisena, jos
kin tuntui mukana olevan myös tasoltaan keskinkertai
sia mitaleja. Jotkut materiaalikokeilut - nahkaa, lasi
massaa - tuntuivat kovin itse- tarkoituksellisilta. Janos 
Kalmarin pikkusommitelmat lähenevät jo pikemminkin 
koruja, joskin muotokieleltään kiinnostivat. Gyula Mes
zes T6thin työt olivat selkeitä, mutta figuurit olivat hie
man kömpelöitä. Andras Tornay Endren töissä oli jän
nittävä tunnelma kuin näyttämöllä tai kulissien taka
na, sen sijaan hänen suunnittelemansa Fidem 94-mitali 
ei ollut kovin innostava. 

Sveitsin delegaatti Pierre-Audre Zanchi ja puheenjoh
tajamme. 

Monta kertaa näyttelyä kiertäessäni kertailin mitalin 
määritelmiä. Jos miniminä pitää kaksipuoleisuutta ja 
käteensopivuutta, putoaa jo suuri joukko mitaleista 
pois. Paljon oli mukana töitä, jotka olivat pikemminkin 
pienoisreliefejä tai sitten koruja. En tosin lämmennyt 
kovin perinteisiin ,  rahamaisiin ja kullankirkkaisiin mita
leihinkaan. 

Lukuisat luennot eri maiden mitalitaiteesta, mitalien 
materiaaleista ja muotokysymyksistä samoin lyödyn ja 
valetun mitalin dilemmasta täydensivät kattavasti näyt
telyä, vaikka omakohtaisesti koin kiel itaitoni puutteel
liseksi seuraamaan suusanallista luentoa . Olenkin nyt 
kotona syventynyt tutkimaan saksankielistä luentonip
pua, jonka onnistuin saamaan mukaani. 

FIDEM 94:n isäntämaa Unkari oli järjestänyt kong
ressivieraille runsaan ohjelman, johon ehtiäkseen oli ol
tava heti aamuseitsemältä aamiaisella. Kaupunkikier
toajeluun oli luontevasti sijoitettu parit näyttelykäyn
nit, joista toinen , Historialliset mitali XVI-XIX vuosisa
doilla Budapestin Kansal lismuseossa antoi edustavan 
historiallisen katsauksen mital itaiteeseen ja toinen, 
" Pienoisveistoksia 94" laajan läpileikkauksen tämän
päivän unkarilaisesta kuvanveistotaiteesta. 

Kuvanveistäjä Lags/o Kutas, pormestari Gabor Demszky 
sekä yleissihteeri. 

Kongressin viralliseen osaan kuului Budapestin kau
punginjohtajan Gabor Demszkyn juhlavastaanotto kau
pungintalolla tai ehkä paremminkin kaupunginpalatsis
sa. T ietysti ohjelmassa oli paljon puheita, mitalin luo
vutus sekä runsain mitoin coctailpaloja ja smalltalkia. 

Onnistunut päivä päättyi suomalaisten osalta taide
valimo-excursioon ,  minkä likka Voionmaa junaili kuvan
veistäjä Laszlo Kutasin kautta. lltapimeällä, läpi hämä
rien Obudan kujien ajoimme neljällä taksilla tutustu
maan pronssivalun keraamisiin saloihin hieman yl lät
tyneen tuntuisen valumestari György Galin ja hänen 
vaimonsa luokse. lltayllätyksen ohimentyä unkarilainen 
vieraanvaraisuus löysi uomansa ja myös illan asiapuoli 
sai täyttymyksensä: videodokumentti täydensi työpa
joista saatua tietoa, joka itselleni oli aikaisemmin vain 
teoreettisesti tuttua. Omakohtaisesti en ollut keramiik
kamuottiin tutustunut, joten nyt oli hieno tilaisuus ky
sellä ja vakoilla .. 

Kyseisessä tekniikassa uutta on valumuotin valmis
tus: kipsi- tai silikonimuotilla valmistettu vahamalli juok
suineen ja ilmoineen kastellaan useita kertoja savivel
liin, josta muodostuu vahan sisä- ja ulkopinnalle ohut 
kerros. Tavallisestihan ulkokerna on paksuudeltaan n. 
8-10 cm. T ämän jälkeen vaha sulatetaan kastamalla 
muotti kuumaan veteen ja kerätään samalla talteen 
uutta käyttöä varten. Muotin polttoaika uunissa on huo
mattavasti lyhyempi ja nopeampi, samoin muotti tois
taa hyvin muovailujäljen. Viimestelyä on hieman enem-
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Puheenjohtaja Viitala ja yleissihteeri ojentavat mitalin 
Lars O.Lagerqvistille. 

män, koska vahaan on jätettävä reikä, jotta keraami
nen massa pääsee myös vahan sisäpuolelle. Mitalien 
valamisessa tekniikka on varmasti pätevä. T iettävästi 
Suomessa tämä tekniikka on käytössä ainakin Venä
läisen valimolla, missä myös seuraava Killan vuosimi
tali valmistetaan. Uutta oli myös ilmi tullut yksityiskoh
ta, että Euroopassa on kilpailuja taidevalureille. Isän
tämme oli voittanut tällaisen kilpailun ja saanut sitä 
kautta kuuluisuutta ja ilmeisesti myös menestystä, mis
tä kertoi 15 alaisen henkilökunta ja puolivalmis oma
kotitalo. 

Koko päivän kestänyt retki Tonavanmutkan seudul
le, Esztergomiin, Visegradiin ja Szentendreen, antoi tuh
din annoksen Unkarin historiaa ja nykypäivää. Jokai
sessa bussissa oli asiantunteva, kielitaitoinen opas ja 
ainoa kritiikkiä herättänyt havainto oli matkalaisten epä
täsmällisyys sovituissa kellonajoissa - vai johtuikohan 
ongelma ainoastaan suomalaisten täsmällisyydestä. 
Joka tapauksessa retki oli antoisa: maisemat jylhät, 
museot laajat ja matkan aikana nautittu lounas herkul
linen. Pitkän päivän ilta päättyi Sotahistorialliseen mu
seoon, jossa tutustuttiin kunnia- ja arvomerkkien ko
koelmaan. Valitettavasti illan ohjelma oli saapuessam
me jo melkein ohitse - olimme myöhässä johtuen ret
ken viivästymisestä - ja musiikkiesityksestä kuulimme 
vain loput. 

Lauantaina ohjelmassa oli enää FIDEMin yleiskokous 
Kansallisgalleriassa ja illalla juhlallinen päättäjäis-ban
quet vanhassa arvokkaassa Gellert-hotellissa. Buda
pestin F IDEMissä tapahtui myös järjestön presidentin 
vaihdos ja samalla myös sukupolvenvaihdos, kun Lars 
0. Lagerqvistin seuraajaksi valittiin Mark Jones Eng
lannista. 

Monien kiitospuheiden ja muistamisten joukossa 
nousi edukseen Mitalitaiteen Killan yllätys, Lars 0. La
gerqvistin henkilömitali, jonka Raimo Heino kaikessa 
hiljaisuudessa oli valmistanut. Mitalin luovutti liikuttu
neelle Lagerqvistille puheenjohtaja Aimo Viitala ja yleis
sihteeri likka Voionmaa. Historiaa kevyemmellä tasol
la tehtiin lopuksi tanssimalla orkesterin tahtiin ikivih
reitä - ensi kertaa FIDEMin historiassa kuulemma. 

Haikeutta oli kieltämättä illassa, kun päättäjäisillal
listen jälkeen palailtiin hoteliin. Osalle ryhmästä kotiin
paluu oli vastassa seuraavana päivänä, osa taas oli läh
dössä kolmen päivän post-congress-matkalle ja itseä
ni odotti unkarilaisten taiteilijaystävieni opastuksella sa
man pituinen oma "post-congress". 

Raimo Heino: Lars O.Lagerqvist, 1994 
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F IDEM -kongressissa jaetut palkinnot 
Lontoon F IDEM-kongressissa aloitettu tapa palkita mi
talitaiteilijoita jatkui nyt Budapestissa. Erilaisia palkin
toja oli nyt yhteensä 13 kappaletta yhteisarvoltaa noin 
F I M  58.000. Budapestin kongressin teema, Materiaa
lin, tekniikan ja tyylin vuorovaikutus mitalitaiteessa, oli 
aiheena kilpailun pääpalkinnon kohdalla. Jokainen pal
kinto määriteltiin sanalla paras, mikä ei varmastikaan 
ollut paras sana mitalitaiteen ollessa kyseessä. Sitä 
paitsi tuomaristot saattoivat työskennellä vain muuta
man tunnin löytääkseen parhaat mitalit. 

Pa lkinnot ja pa lkitut o l ivat seu raavat: 
1 Grand prize - pääpalkinto parhaasta mitalista jossa 
yhdistyy tekniikka ja tyyli. Palkinnon suuruus n .  F IM 
10 000, sponsori F IDEM. Voittaja Magdalena Dobruc
ka, Puola. 

2 Paras kokeileva mitali . Palkinnon suuruus n. F IM 
6.000. Voittajat James Lewis, USA ja  Nagy Sandor, Un
kari yhdessä. 

Paras kokeileva mitali 
(James Lewis) 

3 Teemana Portugalin löytöretket. Sponsori Calouste 
Gulbenkian säätiö, Lissabon. Voittajat Dudas Sandor 
ja Alipio Pinto yhteensä n. F IM 5600 mk 

4 Paras lyöty mitali. Sponsori Stabilimento Stefano 
Johnson, Milano. Voittaja Helder Batista, Portugal, n. 
F IM 5600 mk. 

Muzsna Åkos: Psalmisarja (osa) 

5 Paras unkarilainen lyöty mitali. Sponsori Pecunia Hun
garian Mint LTD, n. FIM 4500. Voittaja Lebo Ferenc, Un
kari. 

6 Taiteellisin mitali. Sponsori Unkarin Numismaattinen 
yhdistys, n. F IM 3700. Voittaja Anna Watr6bska
Wdowiarska, Puola. 

7 Paras patina. Sponsori Fibru s.a., Bryssel, n. F IM 
3640 . Voittaja Kalmar Janos, Unkari. 

8 Paras alle 30-vuotiaan taiteilijan tekemä valettu mi
tali. Palkintona kutsunäyttely. Sponsori Nyiregyhaza 
Varosi Galeria. Voittaja Susanne Gumpelmaier, Itävalta. 

9 U nkarin ulkopuolella asuva unkarilainen mitalitaitei
lija. Sponsori kuten yllä, F I M  2500. Voittaja Elisabeth 
Varga, Alankomaat. 

10 Paras unkarilainen valettu mitali . Palk intona näyt
tely. Sponsori U nkarin kuvataideliitto. Voittaja Soltra E. 
Tamas. 

11 Suomen Mitalitaiteen Killan kolme palkintoa, kukin 
F IM 5600. Baltiasta Bruno Strautins, ( Latvia) ,  Unka
rista Muzsnai Åkos ja Suomesta Raimo Jaatinen. 

Killan juryn muodostivat Laszlo Kutas, Victoria Kovasz
nai Unkarista, Mauno Honkanen ja likka Voionmaa Suo
mesta sekä tuomaristojen puheenjohtaja Tamas Sår
kany, koska Balttian edustaja ei ehtinyt ajoissa paikoil
le. Kukaan jurymme jäsen ei saanut äänestää oman 
maansa ehdokkaasta. 
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Bruno Strautims: läisyyden koskettama (sarja), 1993 

Budapestin kongressin ohjelmassa ol i luentoja kahte
na päivänä. Luennot pidetti in englann in, ranskan, sak
san ja ital ian kie l i l lä .  Oli va litettavaa, että kaikki ohjel
maan merkityt luennoitsijat eivät päässeet paikal le. 
Ohessa esitetään luentojen lyhennelmistä kooste toi
mittajaa ki innostavista aiheista. 

Alan Stahl (USA) :  

Cast or struck - a medallic option 
Valettu vai lyöty - mitalinen valinta 
Estetiikka, tekniikka ja raha ovat vaikuttaneet valintaan 
renessanssin ajoista (noin vuodesta 1400) lähtien, jol
loin pääasial l isesti Ranskassa ja Ital iassa sekä lyöti in 
että valetti in mitaleita pronssi in. Vuodelta 1393 peräi
sin oleva venetsialaisen Marco Seston pienikokoinen 
Rooman sestertiusta muistuttava mitali ol i  lyöty prons
si in. Samaan a ikaan Ranskasta löytyy halka isijaltaan 
90 mm kultaan alun perin valettu m ital i ,  jonka kuva
kieli on monimuotoista. 

Suurikokoisten mital ien kehittäjänä tunnetuin oli Pi
sanel lo, jonka ansiosta mitalin asema renessanssin tai-
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teessa vakiintui. Koko ja rel iefi n korkeus ol ivat seikko
ja, jotka edellyttivät valamista. 1400-luvun lopulta löy
tyy toisaalta Milanon herttuasta Francesco Sforzasta 
lyöty kultadukaattia muistuttava m itali (43 mm) ,  jon
ka muotokuvapuolen yhteys Ital ian varhaisiin rahoihin 
on i lmeinen. 14 70-!uvun lopulta löytyy edellisen pojasta 
Francescosta lyöty mitali, jonka muotin ol i kaivertanut 
Ambrogio da Cl ivate. 

1400-luvun Ita l iassa lyödyt anti ikin rahoja suurem
mat melko korkearel iefiset mitalit ol ivat kuitenkin melko 
harvassa: n i iden lyöntimäärät eivät i lmeisestikään ol
leet suuria eivätkä muotit kestäviä. Lisäksi ammatti
työ (etenkin kaiverrus) oli jo tuolloin melko kallista. Pien
ten määrien ol lessa kyseessä valaminen oli huomatta
vasti edul l isempaa. Sitä paitsi Pisanello oli tehnyt kai
ki l le tutuksi korkearel iefisen mita l in: kukapa nyt halusi 
tul la iku istetuksi rahankokoisella matalarel iefisellä m i
ta l i l la .  

Taval l inen arvonmitta 1400-luvul la oli pieni kultadu
kaatti .  Vastaavanarvoinen hopearaha ol is i  suur i  ja pai
nava. Keisari Kaarle V:n Nurnbergissä vierailun kunniak
si vuonna 1 521 lyödyn hopeisen m italin halka isija ol i 



71 mm. Ruuvipuristimen keksiminen mahdollisti kor
kereliefisten mitalien lyönnin Rooman kirkon piirissä 
noin 1530-luvulla, mitä mahdollisuutta kirkko käytti 
mielellään hyväkseen: se saattoi lyötättää enemmän 
mitaleita ja tehdä mitaleista samalla julkista taidetta. 
Leone Leoni oli tämän ajan tunnettu mitalitaiteilija. 

Lyödyt mitalit alkoivat kiinnittää julkista huomiota 
myös Alppien toisella puolella. Italiassa lyödyn mitalin 
suosio kasvoi kasvamistaan. Mitalien lyöjiä oli 1500-
luvun lopulla mm Belgiassa, Ranskassa ja Espanjassa. 
Lyöty mitali pysyi valetun vaihtoehtona edelleen. Lyö
dyn mitalin ansiot ovat viimeistely ja täsmällisyys, va
letun taas taiteellinen ilmaisu ja rehevyys. 

1600-luvun Saksassa lyötiin jo halkaisijaltaan 80 mil
lin mitaleita (paino jopa 300 g) , jotka ovat reliefinsä 
puolesta korkeita, pinnaltaan tasaisia. Tuolloin lyötiin 
mitaleita mm Saksassa myös keräilytarkoituksiin. 

1600-luvun lopun Ranskassa mitalin valu oli kehit
tynyt huippuunsa ja samanaikaisesti paljolti Aurinko
kuningas Ludvig XIV:n ansiosta lyöty mitali saavutti 
suurimmat voittonsa: mm mitalien lyöntimäärät olivat 
suuria, latinankielisiin legendoihin kiinnitettiin suurta 
huomiota ja taiteilijaryhmät suunnittelivat mitalien 
muotokuvia. 

1700-luvulla mitalien valmistus oli keskittynyt valti
oiden rahapajoihin, jotka tarjosivat työtä mitalitaiteili
joille ja kaivertajille. Etenkin Ranskan vallankumouksen 
aikana mitaleista tuli politiikan teon väline Vallanku
mouksellisten saatua haltuunsa valtion rahapajan ro
jalistit valattivat mitalinsa. Vallankumouksen jälkeen ro
mantiikan aikana valetun mitalin merkitys kasvoi. 

Kun pantografi oli otettu käyttöön 1800-luvun lopulla 
valetusta mitalista tuli osa lyödyn mitalin valmistusp
rosessia, mutta monet - mm yksityiset mitalit - teh
tiin edelleen valamalla, eräät taiteilijat jopa vaativat 
suurten tilaustöidensä toteuttamista valamalla.  1900- -
luvun alun Amerikassa vapaat mitalit oli pääsääntöi
sesti valettuja. 

Vuosisatamme alkupuolella mitalien lyönti kehittyi 
suurin harppauksin: pystyttiin lyömään erimuotoisia mi
taleita, joiden reliefit vaihtelivat suuresti. Valettu mita
li pysyi hengissä maailmansotien jälkeenkin lähinnä 
vanhojen mestarien ansiosta. 1950-luvulla eräät rans
kalaiset ja hollantilaiset taiteilijat alkoivat muovailla 
massiivisia ja veistoksellisia mitaleita. Viime vuosikym
meninä valetun mitalin suosio on ollut taiteilijoiden ja 
keräilijöiden keskuudessa vakaa. Valetut mitalit ovat jo
pa dominoineet useimpia mitalinäyttelyitä. 

Zdenka Mikova (Tsekinmaa): 

Meda l  - Stone. 
The medal l ic  art of J iri Seifert 
Mita l i  - kivi . J iri Seifertin mital ita ide. 
Kivi on mitailiystävällinen materiaali. Renessanssin 
mestarit Keski-Euroopasta käyttivät kiveä tehdessään 
valettujen mitalien yksi- tai kaksisivuisia luonnoksia:  re
liefin positiivi kaiverrettiin kiveen, josta sitten tehtiin 

negatiivi. Myöhemmin vahamuotit tulivat suositummik
si mutta eivät syrjäyttäneet kiveä. Nykytaitelijoista Ji
ri Seifert käyttää kuten tunnettua liuskekiveä. 

Chikan Balint (Unkari): 

The lssues of Medal Art m Szentendre 
Szentendren mita l itaide 
Budapestin liepeillä sijaitseva taiteilijoitten kaupunki 
Szentendre on käsite. Vuodelta 1936 peräisin olevan 
Szentendre julistuksen mukaan ei ole mitään ilman tra
ditiota ja nykytilanteessa traditio on kansantaide. Ju
listus korostaa Unkarin keskeistä asemaa kaikkien kult
tuurien yhdyssiteenä. Kaupunki on tunnettu Unkarin 
mitalitaiteen keskuksena 1960-luvulta lähtien. Ei voi
da kuitenkaan puhua mistään mitalikoulukunnasta. 
Miksi ei? Ensinnäkin, mitalitaide on sovellettu taiteen 
ala, toiseksi se on tekniikkaa ja vasta kolmanneksi -
vaikkei vähäisimpänäse on itseilmaisun muoto. 

Kenenkään pronssiin tekevän mitalitaiteilijan mitalit 
eivät ole nimen omaan Szentendre-mitaleita. Monet 
György Holdasin marmorimitalit sen sijaan liittyvät lä
heisesti kaupunkiin. Mitalien aiheet liittävät kaupungin 
taiteilijoiden mitalit pikemminkin itäeurooppalaiseen 
kuin tiettyyn Szentendren taiteeseen: Robert Cskszent
mihalyin mitalien luonnon tuho, uhkaava ekokatastro
fi, ihmisen yksinäisyys ja suojattomuus, Tamas Asszo
nyin täynnä ironiaa tai pistävää huumoria olevat plas
tiset mitalit (klassinen, kaunis torso kahleissa tai kal
terien takana) ja Erika L igetin luontoaiheiset, täynnä yk
sityiskohtia olevat mitalit ovat tästä hyvänä esimerk
kinä. Nonfiguratiivisen veistotaiteen edustajia kaupun
gissa on vain yksi dam Farkas. 

Szentendren taiteilijakaupungin kehityksen kannal
ta olisi tärkeää, että sinne syntyisi mitalitaiteilijoiden 
koulu, jossa myös Szentendren latentit erikoisuudet 
kristalloituisivat. 

Jutta Osten: Nälkä, 1993 

27 





JUHLAMITALITILAUS 
ll'YLLÄ, liWlll 6 mitalia lwi1tä.-.!n juhlamillllisarjan. Mit:tlit toimitelllllll kuukauden 
\l'.ilein. Ensimmäisen mitalin k:m sa sa:in kaupan piliille sarjalle suunoiiellun 
erikoiskmelon_ Koko sarjan os1e1tuani saan �ielä Yhl)'nec1 Ku�'lllchdet Oy:n 
merkkipiiiv:lmitalin veloi1uk.sc1ia kaupan päillle.. Mllk.'iaD sarjasta 6 x 330 mk, 
yhteensä 1 . 980 mk posti kuluineen. Toimltus on pos1Jennakoll11. 10 päll'än 
palautu. oikeus. Sarjan ker'.lämist'll voi keskeyttää milloin win. Keske5'1}'ksestä on 
ilmoitella a Yh!}TICCI Kuvalehdet Oy:lle. 
Etu- ja sukunimi 

Lähiosoite 

Posrinumero ja -toimipaikka 

Allekirjoitus 

M 
Yhtyneet 

Kuvalehdet Oy 
maksaa 

poslimaksun 

YH1YNEET 
KUVALEHDET OY 
60-vuotis

mitalitilaukset 

PL 365 

Vastauslähetys 
Sopimus 00240/63 
00003 HELSINKI 



Anna-Frangiska Schwarzbach: Kielletyt hedelmät, 1992 

Wolfgang Steguweit (Saksa) :  

Art medal in Germany five years after the 
demol ition of the wal l  
Saksan mita l itaide viisi vuotta muurin sär
kemisen jä lkeen 
Vuonna 1990 kuvanveistäjä Hans Burgeff muovaili mi
talin Unkarilainen nostokurki, jossa muurin osaa nos
tetaan paikoiltaan. Tämä pieni taideteos sopii hyvin tun
nuskuvaksi Saksan taiteelle muurin särkymisen jälkeen. 

Vuoden 1990 jälkeen Saksan mitalitaide on elänyt 
voimakasta nousukautta, joka on suureksi osaksi vuon
na 1991 perustetun Saksan Mitalitaiteen Killan ansio
ta. Kilta, johon kuuluu 150 jäsentä järjestää näyttelyi
tä ja harrastaa laajaa julkaisutoimintaa. 

Mitalista on tullut Saksojen yhdistyttyä yksilöllisen 
ilmaisun kanava; se ei ole enää propagandan välinen 
kuten aiemmin. Toisaalta, vastakohtana aikamme po
liittiselle apatialle, mitaliin on latautunut sisäistä voi
maa ja jännitettä, joka saa aistimme ja ajatuksemme 
liikkeelle. Teemojen moninaisuus merkitsee riittävän 
muodon ja soveltuvien teknisten ratkaisujen etsintää. 
Valetut mitalit ovat olleet enemmistönä. Ilmaisun te
hon merkitys korostuu monin tavoin, mikä on alkanut 
näkyä myös lyödyissa mitaleissa. 1800-luvun lopun mi
talinen tyyli on väistymässä: lyötyjen mitalien pintakä
sittely on muuttunut ja reliefit ovat valettujen mitalien 
tavoin korkeita. 

Tavoitteena on, että uusi mitalitaiteilijoiden ja mi.ta
lin tutkijoiden sukupolvi ovat jatkuvassa läheisessä yh
teistyössä taidekoulujen ja yliopistojenkin kanssa, ja et
tä yhteistyötä eri maiden taiteilijoiden, keräilijöiden ja 
lyöjien välillä edelleen tiivistetään. 
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Ewa Olszewska-Borys (Puola): 

On promotion of medal art 
Mital itaiteen ed istämisestä 

Viime vuosien maailmanlaajuinen lama on vähentänyt 
suuren yleisön kiinnostusta taiteeseen. Siksi tulisi löy
tää uusia kenoja taitelijoiden ja yleisön kiinnostuksen 
uudelleen herättämiseksi sekä tunteen että talouden 
tasolla. 

Voidaan sanoa, että nykytilanteessa FIDEMillä on 
markkinarako: mitalitaide on yksi niistä taiteen alois
ta, jotka pystyvät muovaamaan yleistä taidekäsitystä. 
Mitali on pystynyt pienestä koostaan huolimatta välit
tämään ajattomia arvoja, sillä on ollut kulutusyhteis
kunnissa parhaat mahdollisuudet tunkeutua niihin, kos
ka mitalit ylittää tunnelataukset ja ovat kohtuuhintaisia. 

FIDEMin tarkeä esteettinen tavoite on korkeatasoi
sen mitalitaiteen edistäminen. Huolimatta yli 50 vuo
den työstämme mitali on suurelle yleisölle vielä melko 
tuntematon. Järjestön tulee pyrkiä tavoitteisiinsa en
nen kaikkea kiinteyttämällä yhteistyötä kaikkien mita
litahojen kesken: taitelijoiden, lyöjien, keräilijöiden, tai
dehistorioitsijoiden ja popularisoijien. Tavoitteena on 
ulospäin suuntautunut suurta yleisöä kiinnostavat kan
sainväliset mitalinäyttelyt. Tässä tarkoituksessa: 

- Mitalinäyttelyitä tulisi laajentaa käsittämään lyöjien 
ja mitalin kerääjien eikä vain taiteilijoiden töitä. 

- Kaikilla FIDEMin näyttelyihin osallistuvilla tulisi ol
la mahdollisuus vertailla töitään muihin erilaisissa mi
talikilpailuissa. 

-Mitalikilpailuissa tulisi olla riittävästi kilpailuluokkia 
ja palkintoja, joista juryt päättävät. 

Näyttelyt olisivat haaste lyöjäyrityksille, jotka olisivat 



pakotettuja tuottamaan taiteell isesti ja teknisesti en
tistä korkeatasoisempia mitaleita entistä läheisemmäs
sä yhteistyössä taitei l ijoiden kanssa. Uudet ideat, tek
niset ratkaisut ja uudet materiaalit asettaisivat lyöji l le 
uusia haasteita. M italien kerääjien kokoelmat ki lpai l i
sivat keskenään ja laatu paranisi . M italeista jaettavat 
palkinnot auttaisivat myös keräilijöitä tunnistamaan pa
remmin mitalin taiteell isia arvoja.  

Mital itaiteesta kiinnostuneiden yksilöiden ja yhteisöi
den läheinen yhteistyö ed istä isi mitalitaidetta suuresti 
ja takaisi sille paremman tulevaisuuden. Tavoitteena tu
lisi olla mita l itai�een suosion kasvattaminen n i in, että 
se yltäisi fi latelian tasolle. Tämä vaatii rahaa ja tukijoi
ta, joita saadaan, mikäl i  kongressit ovat hyvin ja huo
lella järjestetty, mikä taas vaatii aikaa. Toisin sanoen 
kongressien välinen aika voisi ol la pitempi. 

Joseph Veach Noble (USA): 

Meaningful or Meaningless 
Merkityksel l inen vai merkityksetön 
Merkityksell inen vai merkityksetön - si inäpä kysymys. 
Juuri se erottaa hyvän m italin huonosta. Onko mitali 
vain jokin koriste-esine, joita arvioidaan niiden iän, har
vinaisuuden tai keräi lyarvon mukaan? 

Mikäli näin olisi, m italitaide kuihtuisi ja kuolisi pois. 
Pä invastoin, todell inen taidemitali voi olla suunnittelun 
mestarinäyte ja samalla välittää tärkeän idean. Se on 
lyhyesti sanottuna esine jolla taiteilija voi kommunikoi
da kaikkien ni iden kanssa, jotka sen näkevät. Menes
tyksen salaisuus on kaksinkerta inen erinomaisen tai
dokkuuden vaatimus yhdistettynä mital in väl ittämän 
viestin selkeyteen. Helpommin sanottu kuin tehty. 

Mikä tahansa taideteos, joka ei kommunikoi on pa
himmil laan steri i l i  ja merkityksetön. Jotkut taitei l ijat 
tuntuvat puhuvan itsekseen mieluummin kuin katso
j i l le. Heidän mitalinsa ovat käsittämättömiä egon mat
koja. Toisaa lta, mital i ei ole ' m itään i lman taitee l lista 
osaamista. Onneksi vain harva lla on tämä ongelma. 

M itali l la on tarkoitus ja tehtävä. Sen tehtävä on vä
littää idea. Jopa kauni it mita l it voivat ol la huonoja jos 
emme ymmärrä ni itä . Menestyksen kaava voisi ol la 
määrittää selkeästi mitalin tarkoitus, sitten toimia tä
hän päämäärään ja tehdä mital ista merkityksell inen. 

Joseph esitti monia diakuvia ja havainnoll isti näin ju
listustaan elävästi ottaen esi in mm ns neljännen dimen
sion - ajan ,  joka on mital i l le tyypi l l inen etu muuhun 
kuvanveistoon verrattuna.  

Jane McAdam-Freud ( Iso-Britannia) :  

Forms of rel ief 
Eri la is ia pinnan muotoja 
Luennoitsija kertoi kuinka hän manipuloimal la eri laisia 
pintoja pyrkii saaamaan a ikaan i l luusion kolmiu lotte i
sesta ti lasta, mikä on perinteisesti aikaansaatu kaiver
tamalla ja muovai lemal la. Lopputuloksen esteettisiä ja 
käsinkosketeltavia ominaisuuksia ajatel len myös ma
teriaali l la on tärkeä sijansa. Tutkimalla erilaisia vaihtoeh-

toisia tapoja tehdä mitalin reliefi tekijä on pyrkinyt saa
maan käytännön tietoa si itä, kuinka tämä prosessi vai
kuttaa lopputulokseen. Jane McAdam toivoo tekevänsä 
m italeita jotka kuvaavat tai heijastavat sitä a ikaa, jol
loin ne on tehty. Koko tekemisprosessin ja materiaa
l ien, joista mitalit on tehty tul is i hänen mielestään nä
kyä lopputuloksessa. Vanhana ika isella menetelmäl lä 
saadaan va in vanhan näköistä olkoon aihe kuinka mo
derni tahansa. 

Jane McAdam Freud: Purkitettu sammakko 

Jane McAdamin keskeisiä aiheita on välitön ympä
ristömme. Asumamme ja a ikaansaamamme ympäris
tö on jo itsessään kertomus elintavoistamme (vrt kuva ). 

Toinen alue on mita l in laajenem ispyrkimysten estä
misen tutkiminen: sammakon kuolema, johon l i ittyy 
sen l itistym inen auton a l le. Aihepiirien s isä ltöä kuvaa 
parhaiten verkko, johon l i ittyy tietty logiikka ja raken
ne. Mitalien tekemiseen taitei l ija käyttää monestakin 
syystä pronssista verkkoa. Pronssi yhd istää uuden so
pivasti vanhaan, sillä on visuaal ista ja fyysistä poten
tiaalia välittää taitei lijan viesti ja lopuksi se pronssin uu
si muoto on haaste. 

Uuden hengen puhaltaminen mitalin melko pysähty
neeseen materiaal i in tarkenta isi sitä sen veistokse l l i
sessa ympäristössä. Tämä voidaan saada aikaan so
veltamal la veistokse l l is ia rakenteita, mikä mm tarjoai
s i  uusia mahdoll isuuksia määritel lä mital i .  Toivon mu
kaan voidaan mitali myös ki innittää uudelleen veisto
taiteen puuhun tai ainakin johonkin toiseen puuhun ai
kamme taiteen valtavi rrassa. 

Janos Kalmar (Unkari ) :  

The form, function, and space of the medal 
Mita l in muoto, tehtävä ja avaruus 
Nykyään mitali l la on monia sosiaal isia tehtäviä, mitkä 
eroavat monessa suhteessa sen perinteisistä tehtävis-
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tä. Jotta voisimme käsittää mitalin taideteokseksi mei
dän tulee huomioida kulloisetkin olosuhteet. Erilaiset 
tilat voidaan jakaa kolmeen ryhmään: julkiset, pienet 
sisätilat ja oma kehomme. Viimemainituissa paljastam
me tunteemme hymyllämme, eleillämme, mielialoillam
me jne. Mainituista tiloista kahdessa ensimmäisessä 
olosuhteet ovat läsnä, kun niissä tapahtuu toimintaa. 

Mitalin ollessa kyseessä tilanne on täysin toinen: se 
on olemassa tarkkaan rajatussa tilassa, joka kuuluu 
meille, joka on ainakin fyysisesti riippumaton ympäris
töstämme. Se voidaan määritellä henkilökohtaiseksi ti
laksemme. Mitali on olemassa juuri tässä tilassa, se on 
kädessämme, se liikkuu mukanamme. Fyysinen riippu
mattomuus antaa vapauden, joka antaa mahdollisuu
den luoda - ulkoisista olosuhteista riippumatta. 

Marjan Scharloo (Alankomaat) :  

Piet Esser - sculptor and medallist from the 
Netherlands 
Piet Esser - veistäjä ja mitalitaiteilija Alan
komaista 
Piet Esserin (s. 1914) vaikutusta Alankomaiden sotien 
jälkeiseen mitalitaiteeseen ei voi aliarvioida. 19 50-lu
vulla hänen ideoittensa ansiosta matalareliefinen lyö
ty mitali alkoi väistyä Hollannissa ja tilalle tuli valettu 
pieni mitali. Kymmenet mitalitaiteilijat saivat häneltä 

vaikutteita. Piet Esser edustaa sen hollantilaiselle mi
talille tyypillisen kauden alkua, jolloin mitalit muovail
tiin saveen tai vahaan, valettiin pronssiin, ja patinoitiin 
huolella. 

Muotokuvamitalit ovat etusijalla hänen tuotannos
saan muiden figuratiivisten mitalien ohella. Useimmil
le mitaleille on tyypillistä tietty selkeys ja läheisyys, mi
tä mitalien rajoitettu koko korostaa. Mitalit sopivat hy
vin kämmeneen ja niissä on mitalin tuntu. 

Z. Kujundzic (Kanada) :  

Ceramic medal surfaced by metal coatings 
Keraaminen mitali jossa on metal linen pin
noite 
Keraamisia mitaleita on tehty jo ammoisista ajoista läh
tien. Tarkkaan ei tiedetä mihin tarkoitukseen noita mi
taleita tehtiin, kenties !ahjoiksi, tunnustukseksi. Vies
tinviejät saattoivat käyttää niitä myös nimilappunaan. 
Ne olivat kaikki tehty prässäämällä, mikä viittaa mas
satuotantoon. Professori Kujundzic tekee keraamisia 
mitaleita, jotka on päällystetty metallilla, mikä saadaan 
aikaan useammalla hehkutuksella. Hän viimeistelee mi
talit esim. pronssilla, kuparilla tai kullalla. 

Näitten materiaalien etu on niiden halpuus ja se, et
tä kukaan tuskin sulattaa niitä tulevaisuudessa! 

Tea Helenelund 

POST CON GRESS TOUR - MATKAMUI STOJA 

Bussimatka alkoi sunnuntaiaamuna 10.4. Budapestis
ta. Ensimmäisenä kohteena oli Kecskemetin kaupun
ki. Linja-autossa oli kovaääninen, mutta koska neljäs
tä kielitaitoisesta oppaasta ei kukaan ollut koulutettu 
oppaaksi, tai muutenkaan tiennyt seuduista mitään, 
saimme luottaa omaan näkemäämme. Olisi ollut 
kiinnostavaa kuulla, kuinka palaaminen markkinatalou
teen on järjestetty, kuinka ihmiset elävät ja minkälai
nen on esim. taiteilijan asema. Sosiaalihuollon heik
kouksista teimme huomioita jo Budapestissa. Mutta nä
kyihän ikkunoista paljon uutta: avarat pellot ilman ojia, 
yksittäiset lammaslaumat ja paimenet koirineen, met
sänistutuksia (poppelia? ), suuria hedelmäviljelyksiä, jot
ka tässä maan keskiosassa jo kukkivat (kuinka niitä hoi
dettiin?). Näimme ruokokuhilaita ja ladon korkuisia au
moja, ja pitkiä valkoisiksi kalkittuja varastorakennuk
sia 4-6:n ryhmissä. Jossakin näimme vilahdukselta ta-
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loja, jotka näyttivät yksityistiloilta (kolhoosista lohkais
tujako? ), mutta yleensä asuttiin kylissä, talojen päädyt 
kadullepäin, puutarhat ja perunatilkut talon takana. Kir
javia kanoja juoksi kaikkialla, talot olivat tiilitaloja, nel
jältä sivulta jyrkkäkattoisia ja räystäät kaartuivat taval
lisesti ulospäin. 

Silmiinpistävää oli, että kaikissa taajamissa ja kau
pungeissa korjattiin taloja ja rakennettiin uusia. Sitten
kin Kecsmetin pormestari mainitsi kaupungin suurim
maksi ongelmaksi työttömyyden: 16 %.  

Idässä Tristvåndin seudulla, näimme yksinäisen mie
hen kyntämässä parihevosilla valtavan kokoisella van
halla peltoaukealla, ja vähän matkaa sisämaahan päin 
liikkui normaalikokoinen traktori, jolla istui kolme miestä 
istuttaen jotakin, ehkä perunoita - ehkä tämäkin oli 
kolhoosijärjestelmän jäänteitä. 

Paljon muutakin näimme: lukuisia hyvinhoidettuja 



kirkkoja barokkitorneineen, erityylisiä kommunistikau
den valtiontaiteilijoiden puistoveistoksia, hautausmai
ta räikeine muovikukkineen ja valokuvineen, lampaiden 
ruuaksi karsittuja puita ( riivittyjä, joita ei meillä näe). 
-Sähköpylvään päässä näkyi suuri litteä l innunpesä 
(haikaranko? ) ja kahvilan kujan reunalla iso etana kan
toi simpukankierteistä taloaan. 

Mutta matkan anti piili sittenkin itse sen ohjelmas
sa. Järjestäjät olivat pyrkineet luomaan mielenkiintoista 
vaihtelua taideteeman ja rentouttavan turistiohjelman 
välillä ja onnistuivatkin siinä hyvin. 

Kecskemetin jälkeen kohtasimme Unkarin historiaa 
Turkin kauden rauniolinnakkeessa. Sitten tutustuimme 
mm. naivistimuseoon, tai oikeammin "kylähullujen mu
seoon". Nimityksestä huomaa eron tämän maan ja mei
dän naivismimme välillä. - Tämän jälkeen matka jat
kui kansainväliseen keramiikkastudioon, jossa kateut
ta tuntien katselimme työtiloja, polttouuneja, näytte
lyjä ja luimme tulevista kesäohjelmista. 

Päivällinen oli täydellinen turistinäytelmä! Hämärty
vässä illassa avautui silmiemme eteen ruohokentällä 
upea vihannes-hedelmäpöytä kahden miehen pyöritel
lessä kokonaista sikaa vartaassa hiilloksen yllä broile
rien odotellessa vieressä. Risukasa paloi ja lämmitti. 
Soppa kiehui isossa padassa avokatoksen alla. Tarjoi
lu tapahtui kuitenkin sisätiloissa. 

Maanantai oli Nyregyhazan pormestarin vastaano
ton jälkeen omistettu kansantieteelle. Oli kansantans
siesityksiä ja tutustumista ulkoilmamuseon ruohokat
toisiin taloihin. Taideannoksen saimme illansuussa S6s
t6n taiteilijakylässä, missä meille näytettiin pronssiva
lun näkyvin vaihe - se, jossa sula pronssi kaadetaan 
poltettuun muottiin. Illalliseen näytti aina liittyvän jo
kin tehoste. T ällä kertaa daameille jaettiin kukkakim
put! Aterioinnin jälkeen tarkasteltiin taiteilijoiden mita
linäyttelyä. 

T iistai oli kirkkojen ja musiikin päivä. Kävimme Ma
riapocsin pyhiinvaelluskirkossa ortodoksisessa seura-

kunnassa, joka kuuluu Rooman paavin alaisuuteen ! Yl
täkylläisesti koristeltu kirkko on barokkikaudelta . Kuun
telimme loistavan tyttökuoron laulua Nirbatorin kalvi
nistisessa kirkossa ja tämän jälkeen me ajoimme maa
seudulle, kokonaan entisöidylle puukirkolle, jonka sei
nät olivat kalvinistiseen tapaan täysin paljaat, alttari 
puuttui, mutta kaikki muu kasettikattoa myöten oli vä
rikkäiden barokkikiemuroiden peittämää. Maalausten 
lisäksi kirjailtuja liinoja oli levitetty penkkien päädyille. 

Jonkinlaisena välipalana saamme kai pitää käyntiä 
vanhassa vesimyllyssä, joka kunniaksemme käynnis
tettiin. 

Taidetta ei unohdettu. Kävimme Unkarin suurimmas
sa, pysyvässä kansainvälisessä pienoisveistos- ja raha
näyttelyssä. Totesimme sen käynnin arvoiseksi. T ämä 
jäi iltapäivän kohokohdaksi, ellei tähän lisätä viininmais
tiaisia Tokayssa, 28 metriä pitkässä maanalaisessa sa
lissa, jossa Unkarin kuningas Turkin vallan aikana kruu
nattiin. 

Illallisen tehoste oli tällä kertaa ahven (suomalainen
ko? ), mutta mikä ahven ! !  Lautasen poikki ulottui suuri 
paistettu kala selkäevä viuhkanmuotoon nostettuna. 
Seurakseen se oli saanut herneitä, porkkanakuutioita 
ja sitruunaa - erikoisen juhlavan näköistä! 

Keskiviikko 13 huhtikuuta. - Mikä olisikaan Unkari 
ilman pustaa? Suurinta luonnonsuojelualuetta on vil
jelty ja jäljellä on vain 3,5 x 3,5 km2 alue. Sitä näimme 
Hortobagyssä, jossa myös saimme ajaa parivaljakon ve
tämissä nelipyörävankkureissa - tosin liian vetelässä 
kevätmaastossa, näimme lammaslauman, jossa sekä 
uuhilla että pässeillä oli pystysuorat korkkiruuvisarvet 
ja valokuvasimme hevosmiesten taidokkaat hevostem
put. 

Ohjelmantäytteinen kiertomatkamme päättyi päiväl
liseen hanhenpaisteineen ja mustalaismusiikkineen 
Hortobagyssä. 

Lämmin kiitos matkan järjestäjille antoisasta matkas
ta läpi kiehtovan Unkarin ! 

TREASURERS REPORT - VARAIN HOITAJAN KATSAUS 

FIDEMin varainhoitaja Mme Monique Lembourbe esit
ti kautensa päätteeksi FIDEMin yleiskokouksessa liiton 
talouskatsauksen ,  iossa tarkasteltavana oli kausi 
15.8.1992-20.3.1994 eli Lontoon kongressin jälkeinen 
aika Budapestin kongressiin asti. Huolimatta siitä, et
tä kongressien välinen aika on vain 18 kk, on kustan
nettu yksi numero Medailles- lehteä ja neljä numeroa 
T he Medal-lehteä, tulos on tyydyttävä. 

FIDEMin jäsenmäärä on vakaa: 589 jäsentä / 
20.3.94. jotka jakautuvat seuraavasti: mitaliyhdistyk
siä 14, lyöjiä 25, oikeuskelpoisia yhteisöjä 38, yksilö-

jäseniä 111, taiteilijoita 398 ( ! ) , muita yhteensä 3. Li
sättäköön, että esim Mitalitaiteen Kilta maksaa jäsen
maksua 150 frangia vuodessa ja että vuonna 1993 jä
senmaksukertymä oli 118 412 frangia (noin sama mää
rä markkoja). 

Muutama tarkennettu otos katsauksesta: Medailles
lehteä avustettiin 45 699 frangilla, T he Medal-lehteä 
90 207 frangilla, edustukseen käytettiin 11 069 fran
gia. Varat olivat 20. 3.1994 279 782 frangia, josta mm 
osakesalkun osuus on 112 364 frangia. 
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Mark Jones 
President of F IDEM 

FIDEM TODAY AND TOMORROW 

ln 1977 when I travelled to Budapest to attend my first 
F IDEM I had no idea what to expect. What I found was 
a disparate group of people, from a variety of backg
rounds and political systems, bound together by a com
mon enthusiasm; an exhibition containing an amazing 
variety of medallic work, some wonderful, some dull 
and disappointing; and a programme of events that 
was strong on expeditions, receptions and banquets, 
but weak on coherence, on a sense of purpose. 1 had 
a wonderful time, 1 made new friends and I came back 
a convinced enthusiast for contemporary medallic art. 
But when I got home there was silence, a long silence, 
until the new congress renewed contacts and enthu
siasm. 

What has changed since 1977? Seventeen years later 
a second Budapest F IDEM provided a good opportuni
ty to take stock. There are more people from more 
countries than there were. The assumption that me
dallic art is a Franco-Italian tradition in which Finns, 
Poles, Czechs and Hungarians mysteriously excel has 
to some extent been undermined by the growing self
confidence of the United States. The distribution of 
The Medal and the regular appearance of Medailles cre
ate a greater sense of continuing contact with F IDEM 
between congresses. And congress programmes ha
ve themselves become a little more focused and pur
poseful. 

Some things, thankfully, remain unchanged: the real 
quality of some of the work, the shared enthusiasm 
for medals that brings people together, and the plea
sure of seeing friends and of being in a wonderful city 
like Budapest. But should F IDEM remain an enthusi
asts club which provides the best available showcase 
for contemporary work or should it attempt to do mo
re? 
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To answer this question we have first, 1 think, to ask 
whether and if so why medallic art has a future. The 
purposes which medals have served are numerous 
enough; portraying and perhaps immortalising the in
dividual, glorifying rulers and their deeds, rewarding 
merit and commemorating great events. AI I  purposes 
which have equally been fulfilled by the other arts, inc
luding painting and sculpture, but which are no longer 
seen as legitimate motors for the creation of high art. 
The qualities which medals possess are individual 
enough; but the relation between the obverse and re
verse, between text and image, between the object and 
the individual that holds it, are not found in any other 
art. And yet ours is an art form that obstinately fails 
to thrive. 

The reasons for this are for the most part beyond our 
control. There has been a gradual loss of confidence 
in the legitimacy of art which relies on a direct relati
onship between the artist and individual patrons. The 
seal of public exhibition, institutional purchase and cri
tical approval is required in order to certify the validity 
of an aesthetic response. But medals are lost in the big 
white exhibition spaces created for, and which them
selves shape the large scale and emphatic art of the 
twentieth century. Medals cannot compete in this con
text. 

What can they do to reclaim some of the territory that 
has been lost to art. Marking a significant moment, 
communicating an enduring thought, providing a sour
ce of delight which can be shared in the private rather 
than the public realm. The challenge is to communi
cate to more people that art could and should be part 
of life, that art comes in many forms, and that indivi
duals should have the self confidence to find out whet
her a small scale and intimate art form, like the medal, 
can speak to them more directly than the large scale 



and public art which they know from museums. 

FIDEM cannot itself bring about such a change in atti
tude. What can it do to strive for quality, strive ta en
sure that the standards af medallic art become such 
that the beauty of medals, and af the thought expres
sed through them, seduce the casual acquaintance into 
becoming a friend. 

T he recent introduction of prizes at FIDEM exhibitions 
will contribute to this evolution if it ensures that more 
members and visitors think long and hard about what 
it is that distinquishes the excellent from the medioc
re. Workshops also have their place. T he higher the le
vel af skill in the craft of medal making the greater the 
range of expressive opportunities open ta the medal
list. Marketing and presentation are important. ln Ja
pan it is a matter of course that a beautifully made ob
ject is beautifully presented. Yet too many medals ar
rive in cases which do nothing for the object within. 
Finally F IDEM must do its part to ensure that medallic 
art has a future. Proven talent and accumulated expe-

rience are essential, but we must also attract new 
blood and fresh ideas. Funds must be found ta ensure 
that young artists can afford to come to F IDEM, learn 
from the work on show, form contact with existing 
members, and go back ta spread the word among a 
new generation. 

Medals themselves are their own best ambassadors. 
What F IDEM can do is to ensure that they carry their 
message further and more widely than they otherwi
se would, so that the example of countries like Finland 
or the Netherlands, where standards are high and me
dals relatively widely appreciated can have influence 
elsewhere and the number of people taking pleasure 
from this wonderful art can continue to grow. 

Mark Jones is also the director af National Museums 
af Scotland 

Kirjoittaja on F IDEMin vastavalittu puheenjohtaja ja 
Skotlannin Kansallismuseon johtaja 

MITALI LAHJOIT US 

Mitalitaiteen Kilta on saanut lahjoituksena Heikki Häiväojan veistämän Serlachius-mitalin. 
Kiitämme tätä tunnettua suomalaista metsäyhtiötä. 
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AJANKOHTAISTA 

MITALITAITEEN KILLAN VUOSIKOKOUS 23.3.1 994 

Laila-Kaarina Karttunen-Airas, 
Kalle Achte (illan esitelmöitsijä) 

Aimo Tukiainen, Hinni ja Urho (Sompa) 

Mitalitaiteen Killan vuosikokous pidettiin keskiviikko
na 23.3.1994 Suomalaisella Klubilla Helsingissä Dl Arvo 
Ahon puheenjohdolla. Kokouksessa käsiteltiin Killan 
sääntöjen määräämät vuosikokousasiat sekä lisäksi 
sääntömuutosasia. Vuoden 1993 toimintasuunnitel
masta on oma lukunsa jäljempänä. Sääntömuutosasia 
hyväksyttiin vuosikokouksessa toisen kerran samassa 
muodossa kuin ensimmäisen kerran vaalikokouksessa, 
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mistä kerrotaan toimintasuunnitelmassa. 
Kokouksen ohjelmassa oli lisäksi kaksi jäsenten pi

tämää esitystä: professori Kalle Achte Helsingistä piti 
diaesityksen lääkärimitaleista keräilykohteena, johta
ja Mauri Sompa Jyväskylästä piti diaesityksen Aimo 
Tukiaisen mitalituotannosta. Oheiset mitalien kuvat liit
tyvät vuosikokouksemme pitäjiin: Hinni ja Urho ovat 
johtaja Somman lapsia. 



Suomen Mital itaiteen Ki lta 
G i l let för Medaljkonst i Finland r.y. 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1 993 

Jäsenistö ja jäsenmaksut 
Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y:n jäsenmäärä ol i vuoden 
1993 päättyessä 302, joista kannattajäseniä ol i 1 5, jä
seniä 229 ja taitei l ijajäseniä 54. Kunniajäseniä ol i nel
jä: lehtori Aarre Vuorjoki, kuvanveistäjät Raimo Heino, 
Kauko Räsänen ja Aimo Tukiainen. Ki l lan kunniapu
heenjohtaja on professori Jorma K. M iettinen. Vuoden 
a ikana Kiltaan l i ittyi 3 uutta jäsentä. 

Ki l lan jäsenmaksu ol i 420 mk, taite i l ijajäsenmaksu 
42 mk ja kannatusjäsenmaksu 2.000 mk. Jäsenmak
suista saatiin kerätyiksi vuoden aikana suurin osa ja ni i l
lä katetti in vuosimital iki lpai lua vastaava osa Ki l lan me
noista. Ki l lan järjestyksessään 29. vuosimital iki lpai lun 
voitti kuvanveistäjä Pertti Kukkosen ehdotus Poliitikon 
painajainen, joka myös toteutettiin  Kukkosen itsensä 
pronssiin valamana Kil lan vuosimital ina. Kannatusjäse
nemme sa ivat vuosimitaleita kaksi kappaletta. 

Kil lan ha l litus, työvaliokunta, tilintarkasta
jat, muut työntekijät ja toimisto 
Kil lan hal l itukseen kuulu ivat kertomusvuonna seuraa
vat henki löt: 
varatuomari Aimo Viitala, puheenjohtaja 
kuvanveistäjä Raimo Heino, varapuheenjohtaja 
apulaisprofessori Peter Holmberg, varainhoitaja 
taitei l ija Mauno Honkar.en 
kuvanveistäjä Pertti Kukkonen 
kuvanveistäjä Aila Salo 
lehtori l ikka Voionmaa, yleissihteeri 

Ki l lan työval iokunnan muodostivat Aimo Viitala, Rai
mo Heino, Peter Holmberg ja l ikka Voionmaa. 

Kil lan ti l intarkastajiksi ol i  vuodeksi 1 993 val ittu eko
nomi Klaus Sel inheimo ja varatuomari Aimo Linkosal
mi  varsinaisiksi ja pankinjohtajat Matti Haavisto ja Pert
tu Airikkala varalle. 

Ki l lan hal l itus kokoontui vuoden 1 993 aikana 12 ker
taa, työvaliokunta ei kokoontunut kertaakaan. Hal l ituk
sen kokoukset pidetti in 11 kertaa Helsing issä ja kerran 
Perniössä Puont- pyölissä. 

Tilapäisluonteisia toimistotehtäviä hoitivat vuoden ai
kana koulula inen Markus Voionmaa ja teol .yo. Karl af 
Häl lström. Museoviraston I lse Jaatinen on hoitanut ko
koustemme i lmoittautumiset jo y l i  1 5  vuoden ajan ja 
hoitaa edelleen. 

Ki l lan toimisto ol i kertomusvuonna Rauhankatu 6 B 
26:ssa. M itali-Medaljen lehden toimitus on yleissihte-

rin kotona. Yleissihteerin vastaanottoaika on ol lut 
sopimuksen mukaan. 

Mitalien, taidekirjojen, näyttelyluetteloiden 
myynti ja huutokauppatoiminta 
Mitalien myynti tapahtui pääasiassa Mitali- lehden vä
lityksellä, jonka numerossa 1/93 ol i mitalien myynti
palsta ja numerossa 2/93 mitalien kirja l l inen huuto
kauppapalsta. Kysytyimpiä mitale ita ovat ol leet Ki l lan 
vanhimmat valetut vuosimital it; itsenäisyytemme juh
lavuoden m italia Juuret syväl lä myytiin presidenttisar
jan mitalien ohella ni in i kään muutamia. Professori Ol l i  
Valkosen kirjoittama teos Aimo Tukiainen - kuvanveis
täjä tul i myyntiin Ki l lan vaal ikokouksessa. Kirjal l inen 
huutokauppa Mitali-lehden numerossa 2/93 keskittyi 
fi latel ia-aiheisi in mitaleihin. 

Kil lan kokoukset, näyttelyt ja retket 
Kil lan vuosikokous pidetti in 1 5.4.1993 Suomalaisel la 
klubi l la Helsingissä. Kokouksen puheenjohtaja ol i  Dl 
Heikki Hongisto. Kokouksessa kuulti in puheenjohtaja 
Aimo Viitalan talouskatsaus ja käsitelti in Kil lan vuoden 
1992 ti l it ja toimintakertomus, jotka myös hyväksyt
ti in. Vuosikokousesitelmän piti professori Laila Pull isen 
saatua esteen kuvanveistäjä Raimo Heino, joka puhui 
mitalinteon etiikasta, kirjoitetuista ja kirjoittamattomis
ta säännöistä. 

M italitaiteen Ki l lan ansiomitali annetti in t i la isuudes
sa pankinjohtaja Tuul ikki Haka lal le hänen ansioistaan 
Ki l lan varainhoitajana, hal l ituksen jäsenenä ja Helsin
gin F IDEM-kongressin järjestelytoimikunnan puheen
johtajana. 

M italitaiteen Ki l lan vaal ikokous pidetti in ni in i kään 
Suomalaisel la klubil la 1 7 .1 1 .1 9-93. Tähän Suomen Ra
hapajan sponsoroimaan kokoukseen osall istui 56 Kil
lan jäsentä ja seuralasta. Kokouksen puheenjohtajana 
ol i fi l .maisteri Veikko Löyttyniemi ja sihteerinä l ikka Voi
onmaa. Perinteisen talouskatsauksen pit i  puheenjoh
tajamme Aimo Viita la. Vaal ikokousasioina käsitelti in 
vuoden 1994 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä 
va l itti in Mital itaiteen Ki l lan puheenjohtajaksi vuodeksi 
1 994 edelleen varatuomari Aimo Viitala. Niin ikään tai
teil ija Mauno Honkanen ja lehtori l i kka Voionmaa va l it
tiin Ki l lan hal l itukseen uudelleen vuosiksi 1994-96. 
Vaal ikokouksessa käsiteltiin ensimmäisen kerran Killan 
hal l ituksen esitys Ki l lan sääntöjen 6 § :n ja 7 § :n muut-
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tamiseksi. Esitys hyväksyttii n  yksimielisesti käsiteltä
väksi ja lopul l isesti päätettäväksi Ki l lan vuosikokouk
seen vuonna 1 994. Esityksen mukaan Ki l la l la voisi 
säännöissämme mainittujen jäsenten lisäksi olla ainais
jäseniä ja ainaiskannattajajäseniä (6 § ) ,  joiden jäsen
maksu esitetään määrättäväksi siten, että he ovat vel
vol l iset maksamaan jäsenten kul loinkin maksaman jä
senmaksun kaksikymmenkertaisena ( 7  § ) .  

Vaal ikokouksessa jaettiin Ki l lan hal l ituksen esityksen 
mukaisesti 100.000 markkaa mital itaiteen tukemiseen 
siten, että 56.000 markkaa jaettiin stipendeinä ja 
44.000 markkaa käytettiin mital iostoihin. Stipendit jot
ka ol ivat suuruudeltaan a 7000 mk jaetti in seuraavil le 
mitalitaiteil ijoil le: Vilho Härkönen, Raimo Jaatinen, Erkki 
Kannosto, Taru Mäntynen, Heikki Nieminen, Reijo Paa
vilainen, Anneli Sipi läinen ja Ossi Somma. Stipendit ja
koi kansliapääll ikkö Jaakko Numminen. Ostettavien mi
talien tekijät olivat seuraavat: Annu Eklund, Raimo Hei
no, Toivo Jaatinen, Anja Juurikkala, Mauno Kivioja, Ar
to Lappalainen, Tero Lounas, Assi Made kivi, Erik Mä
kinen, Toivo Pelkonen, Tuomas Renva l l, Pekka Rytkö
nen, Kauko Räsänen, Anna-Maija Urm ja Pirkko Viita
salo. 

Vaal ikokouksessa kuultiin myös Raimo ja Toivo Jaa
tisen asiantuntevat esitykset mitalinvalusta (vrt Mita
l i-Medaljen 2/93).  Mital itaiteen Ki l lan aloitteesta järjes
tettiin vuoden 1 993 aikana kolme mitalinäyttelyä, joista 
jokainen on esitelty mital i luetteloineen M ital i-lehdes
sä. Hvitträskin taitei l ijaksi oli valittu Pirkko Viitasalo, 
jonka näyttelyssä huomio kiintyi loistavien mitalien 
ohella oival l iseen vitriin iratkaisuun. 

Mital itaiteen Ki lta järjesti yhte istyössä Suomen ja 
Latvian kulttuuriministeriöitten ja Latvian kuvanveistä
jäl iiton kanssa mital inäyttelyn Art Medals from Finland 
Ri ikassa 16 .7.-20.8.1 993. Tässä Ri ikan vanhassa ap
teekkimuseossa pidetyssä näyttelyssä ol i  esi l lä 12  suo
malaisen mitalitaitei l ijan valettuja tai lyötyjä mitaleita: 
Raimo Heinolta yhteensä 8 teosta, Heikki Häiväojalta 
9, Toivo Jaatiselta 1 2, Anja Juurikkalalta 1 2, Erkki Kan
nostolta 1 sarja ja 3 mitalia, Pertti Kukkoselta 8, Erik 
Mäkiseltä 5, Seija Rustholkarhulta 6, Kauko Räsäseltä 
1 2, Terho Sakilta 9, Kaarina Tarkalta 7 ja Aimo Tukiai
selta 1 1 .  Ki l lasta ol i  12 hengen retkikunta avaamassa 
näyttelyä ja samalla tutustumassa Riikan tyylikkääseen 
kaupunkimi ljööseen neljän pä ivä ajan.  Raimo Jaatinen 
ja Mauno Honkanen pitivät latvialaisil le m ital itaitei lijoille 
ja valurei l le esitykset mital in valusta ja lyönnistä . 

Kuvanveistäjä Raimo Heino oli asettanut Kil lan myö
tävaikutuksel la  näyttei l le varsin laajasta mitalituotan
nostaan noin kolmanneksen el i  yhteensä 61  lyötyä ja 
valettua mita l ia sekä veistoksia Amerin Kulttuurisää
tiön Gal leriassa 22. 9.-24.10.1 993. 

Yl läolevien näytte lyiden lisäksi Kil lan jäseniä ol i  kut
suttu 6.4. Kansallismuseon Rahakammioon, jossa avat
tiin vastauusitut raha- ja m italinäyttelyti lat. 

Kil lan saamat apurahat ja lahjoitusten ve
rovapaus 
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Mital itaiteen Ki lta sa i  Opetusministeriöltä toiminta
avustuksena ja Ri ikan näytte lyn avustuksena yhteen
sä 24 000 mk. 

Vuonna 1 993 Ki lta oli Verohall ituksen päätöksellä yh
d istys, jol le tehnyt lahjoitukset ol ivat verovapaita. 

Ki l lan ja Suomen mita l iedustus ulkomai l la 
Pertti Kukkonen edusti Mitalitaiteen Kil lan kustantama
na maatamme Kremnicassa Slovakiassa pidetyn kan
sa inväl isen mital ikvadrennaal in juryssä (vrt Mitali- leh
ti 2/93) .  

Puheenjohtajamme Aimo Viitala  edusti maatamme 
FIDEMin toimeenpanevan komitean ja delegaattien ko
kouksessa kevääl lä 1 993 Mi lanossa. 

F IDEMin kongressivalmistelut 
Kil lan tehtäviin kuuluu myös mitalien kokoaminen FI
DEMin kongresseihin. F IDEM-työryhmän muodostivat 
Mauno Honkanen, Lai la-Kaarina Karttunen ja l ikka Voi
onmaa. Mitalit lähetettiin näyttelyyn lokakuun a lussa 
ja ne kotiutuvat vuoden 1994 Budapestin kongressin 
päätyttyä. 

Vuosimita l iki lpai lu ja vuosimita l i  
Vuoden 1 993 ki lpai lu o l i  järjestyksessä Ki l lan 29 .  vuo
simital iki lpai lu. Ki lpai luun jätettiin kokonaista 1 38 eh
dotusta, mikä on ki lpai lun historian yl ivoimainen ennä
tys. Ensimmäisen palkinnon 20.000 markkaa sai eh
dotuksellaan Poliitikon painajainen Pertti Kukkonen, toi
sen palkinnon 1 5.000 markkaa sai ehdotuksel laan EY 
Mauno Kivioja Nokialta, kolmannen palkinnon 1 2.000 
markkaa sai ehdotuksellaan Orfeuksen ikävä Erik Mä
kinen Turusta. Kilpailussa lunastettiin lisäksi Raimo Hei
non Kiipeil ijän mitali sekä nokialaisen Tero Lounaksen 
Ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta kumpikin 7.000 
markal la .  Ki lpai lun palkintolautakunnan muodostivat 
Ki l lan hal l itus ja Suomen Kuvanveistäjäl iiton nimeämät 
kaksi asiantuntijajäsentä, jotka olivat kuvanveistäjät Ka
ri Huhtamo ja Kauko Räsänen. Ki lpai lusta tiedotettiin 
lehdistöl le ja viestimil le STT:n kautta. 

Jäsenmaksunsa maksaneet Ki l lan jäsenet saivat 
vuosimital ina Pertti Kukkosen mital in Poliitikon paina
jainen pronssiin valettuna. 

Mitali-Medaljen -lehti 
Lehti i lmestyi kertomusvuonna kaksi kertaa, 48-sivui
sena ( 1/93) ja 56-sivuisena (2/93).  Lehti postitettiin Kil
lan jäseni l le ja muil le tilaaji l le toukokuussa ja joulukuus
sa. Lehden vastaava toimittaja ol i  l i kka Voionmaa, toi
m itusneuvostoon kuuluivat hänen l isäkseen Arvo Aho, 
Leena Passi, Raimo Heino ja Gunnel Sievers. Suurim
man osan mv-kuvista otti Mauno Honkanen. Vuoden 
aikana lehteä avustivat artikkelein seuraavat henki löt: 
FK Antero Aarti, Dl Arvo Aho, Dl Heikki Hongisto, tai
tei l ija Mauno Honkanen, museonjohtaja Pekka Honka
nen, kuvanveistäjä Arto Lappalainen, museonjohtaja 
Antti Lehtinen, varatuomari Aimo Linkosalmi, ama
nuenssi Leena Luostarinen, professori J .K .Miettinen, 



museonjohtaja Leena Passi, toimittaja Ol l i  Paunu, van
hempi tutkija Tuukka Talvio, FT Ol l i  Va lkonen, Unkarin 
kansallisen taidegallerian tutkija Victoria Kovasznai, yli
opettaja Heikki Vuorimies, toimittaja Allan Ylinen. Va
lokuvia saimme aiemmin mainittujen l isäksi mm. Arvo 
Aholta, Raimo Jaatiselta, Pertti Kukkoselta, Leena Lou
hivaaralta, Tuukka Talviolta, Lena Tarkkilalta ja Juha Tu
juselta. Ruotsinkielisen yhteenvedon laati dosentti Gun
nel Sievers. Lämmin kiitos kaiki l le avustaji l le !  

Mitali-lehti sai i lmoitustukea molempi in numeroihin 
Varema Oy:tä, jonka tukiilmoitus oli lehden takakannes
sa. 

Ki l lan kokoelmat ja varasto 
Kil lan m ital ikokoelmat on ainaistalletettu Tampereen 
taidemuseoon-Pirkanmaan aluetaidemuseoon. Sekä 

KAARINA TARKKA HVITTRÄSKISSÄ 
Kesän 1994 Hvitträskin mitalitaitei l ijaksi on valittu ku
vanveistäjä mitalitaiteilija Kaarina Tarkka. Vanhan tavan 
mukaan näyttely pidetään Hvitträskin päärakennuksen 
kellarikerroksessa sijaitsevassa vanhassa pesutuvassa. 
Näyttely avataan torstaina 2 .6. ja se on auki koko ke
sän. 

F IDEM-näyttelyistä ja kongresseseista 
vuosina 1937-1 992 
Budapestin kongressin aikana julkaisti in vielä monis
teena Tamas Sarkanyn kokoama luettelo kaikista FI
DEM-kongresseista vuosina 1 949-1992 ja n i iden yh
teydessä pidettyihin näyttelyihin osall istuneista mais
ta (43 ! )  ja taitei l ijoista. Luettelossa on mainittu useita 
maita, joista on osallistunut vuosien varrella yl i sata tai
tei l ijaa: Saksa (noin170), Belgia, Espanja, Suomi ( 102), 
USA (yl i 200), Ranska (n.350), Eng lanti, Unkari ,  Ital ia, 
Alankomaat, Puola, Portugal, Neuvostol iitto, Tsekkos
lovakia. Lisättäköön, että Pariisissa vuonna 1937 ja Lie
gessä vuonna 1 939 pidettyjen FIDEM-tapahtumien yh
teydessä ei ollut mitalinäyttelyitä ja että vanhimpien FI
DEMin näyttelyiden näyttelyluetteloita ei ole saatavana. 

F IDEM JÄSEN MAKSUT 
Kansainvä lisen mita l i l i iton e l i  F IDEMin jäsenmaksu on 
Ki l lan jäseni l le 1 50 frangia, mi l lä hinnal la saa kongres
simaksut alennettuun hintaan ja ensi syksynä i lmes
tyvän Medail les- lehden sekä The Medal lehden. Mak
suyhteystiedot yleissihteeriltä. 

Kilta että taidemuseo kartuttavat kokoelmaa tahoillaan. 
Vuonna 1 993 hal l itus teki päätöksen vuosien 1 992 ja 
1 993 vuosimita l iki lpai lussa sijoittuneiden ehdotusten 
ostamiseksi Ki l lan myyntivarasto käsittää presidentti
sarjan mitaleita, uusimpia vuosimitale ita, itsenäisyy
temme juhlavuoden mitaleita (pronssisia ja hopeisia), 
pronssisia FIDEM XV -mitaleita, FIDEM XXII -mitalei
ta (pronssisia ja hopeisia) .  Sekä Anne Valkosen kirjoit
tamaa teosta Taidetta molemmat puolet että vanhoja 
näyttelyluetteloita on vielä varastossa. Ol l i  Valkosen 
edel lämainittua teosta on varastossa niin ikään. 

Huomionosoitukset 
Kil lan hal l itus onnittel i  lokakuussa 1 993 yleissihteeri 
l i kka Voionmaata tämän täytettyä 50 vuotta. 

AJANKOHTAISTA 

Radoslaw Gryta professoriksi 
Kuvataideakatemian ansimmäiseen kuvanveiston pro
fessorin virkaan on tasaval lan presidentti kutsusta ni
mittänyt kuvanveistäjä Radoslaw Grytan. Hänet on ni
m itetty viisivuoriskaudeksi 1.1 .1994 lähtien. Grytan vir
kaanastujaisnäyttely pidettiin kuvata ideakatemian gal
leriassa 26.4. Suomen Mital itaiteen Ki lta r.y. ja M itali
Medaljen -lehti onn ittelevat lämpimimmästi herra pro
fessoria, joka on tul lut tunnetuksi myös mitalitaitei l ija
na. Mainittakoon, että professori Grytan töitä on esi l lä 
Hvitträskissä alkavana kesänä. 

TAITEI LIJA MYY M ITALEITASI MYÖS 
AMERI KASSA 
New US gal lery seeking medal l ic art - Amerikan man
tereen ensimmäinen m ital iga l leria 

Cory ja Tom Gi l l i land, joista edell inen on jo pitkään 
toiminut USAn F IDEM-delegaattina ovat perustaneet 
St. Augustineen Floridaan mitalitaiteeseen keskittyvän 
gallerian. Gal lerian toimintoihin kuuluvat mm näytte
lyt, mital ien välitys Yhdysvalloissa, mitalien mainonta 
ja markkinointi. Gal lerian osoite on 65 Fullerwood Dri
ve, St Augustine, Florida, 32095 USA 

KIRJOITA 
MITALI-LEHTEEN 

SKRIV I MEDALJ EN 
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Tuukka Talvio 

RAHAKAMMION SUOMEN MITALIEN KOKOELMA 

Useat maamme museoiden mitalikokoelmista ovat alun 
perin yksityisten keräämiä: J. J. Huldenin suuri kokoel
ma on päätynyt Turun maakuntamuseoon, Aarne Lai
takarin kokoelma on Keski-Suomen museossa Jyväs
kylässä ja Mauritz Hallbergin kokoelma Pohjanmaan 
museossa Vaasassa. Tampereen taidemuseoon talle
tettu Suomen Mitalitaiteen Killan kokoelma on sekin 
tavallaan museon valmiina saama. 

Suurin Suomen mitalien kokoelma on Suomen kan
sallismuseon Rahakammiossa. Sen ytimen muodostaa 
Helsingin yliopiston kokoelma, joka sai alkunsa Turun 
akatemiassa 1700-luvulla. Sen ensimmäisenä saanti
na pidetään erästä Upsalan yliopiston 17 4 7 lahjoitta
maa mitalia. Turun akatemian kokoelma kärsi suuria va
hinkoja vuoden 1827 palossa, mutta se ei tuhoutunut 
kokonaan, kuten joskus on sanottu. 

Myös Rahakammioon on aikojen kuluessa päätynyt 
useita yksityiskokoelmia. Merkittävimmät niistä ovat 
peräisin H. F. Antellilta, Gustaf lgnatiukselta, Georg Si
dorowilta ja A. R. Enckelliltä. 

Rahakammiosta ja sen vaiheista on kirjoitettu mel
ko runsaasti ,  vi imeksi allekirjoittaneen kirjasessa Tut
kijoita, keräilijöitä ja lahjoittajia (1994). Niinpä voimme 
tässä yhteydessä sivuuttaa kokoelman historian lyhyes
ti ja tyytyä yleiskatsaukseen sen nykypäivästä. 

Jo Turun aikana oli yliopiston kokoelmaan pyritty ke
räämään mahdollisimman edustava kokoelma oman 
maan, toisin sanoen Ruotsi-Suomen mitaleita. T ämä 
keräilytoiminta jatkui Helsinkiin muuton jälkeen erityi
sesti Wilhelm Laguksen toimiessa kokoelman hoitaja
na 1863-92. Hänen periaatteenaan oli, että kaikki suo
malaisia tai Suomelle tärkeitä tapahtumia koskevat mi
talit hankitaan kokoelmaan "jopa kaksin kappalein" (W. 
Lagus, Numismatiska anteckningar 1 :2, 1888, s. 81). 
Lagus toi tässä ensimmäisen kerran julki sen Rahakam
miossa nykyäänkin noudatettavan periaatteen, että ko
timaisia ja muita tärkeitä mitaleita pyritään saamaan 
kokoelmaan kaksi kappaletta, jotta niiden molemmat 
puolet voitaisiin tarpeen tullen asettaa näytteille. 

Yliopiston kokoelma siirrettiiin Kansallismuseoon, 
kun sinne vuonna 1920 perustettiin Rahakammion in
tendentin virka. Mitalikokoelman karttuminen on tämän 
jälkeen, kuten aikaisemmin, ollut osittain riippuvainen 
intendentin henkilökohtaisesta kiinnostuksesta. Vuon-

40 

na 1941 intendentiksi tullut Jouko Voionmaa oli, ku
ten tunnettua, mitalitaiteen harrastaja, ja sama koskee 
hänen seuraajakseen 1976 nimitettyä Pekka Sarvasta. 

Yli 200 vuotta kestäneen keräilytoiminnan tulokse
na Rahakammiossa on nykyään täydellisyyttä lähene
vä Suomen mitalien kokoelma. Se on täydellinen eri
tyisesti henkilö- ja tapahtumamitalien osalta. Urheilu
mitalien ja erilaisten tilapäisluonteisten levykkeiden joh
donmukaiseen jäljittämiseen voimat sen sijaan eivät ole 
riittäneet. T ämä on ymmärrettävää, kun vakinaisen 
henkilökunnan määrä on kaksi henkeä ja heillä on lu
kuisia muitakin tehtäviä kuin mitalien vahtiminen. 

Periaatteessa kokoelmaan kuitenkin pyritään saa
maan kaikki Suomessa tehdyt ja Suomea ja suomalai
sia koskevat mitalit niiden taiteellisesta tai muusta ar
vosta riippumatta. Kansallismuseohan on kulttuurihis
toriallinen museo eikä varsinaisesti taidemuseo. Luon
nollisesti myös vapaita taidemitaleita pyritään kerää
mään mahdollisimman kattavasti. Koska niitä tavallises
ti tehdään vain pieninä sarjoina ja niistä tiedottaminen 
oli varsinkin ennen Mitali-lehden perustamista satun
naista, on kokoelmaan vielä jäänyt aukkoja. 

Rahakammion Suomen mitalien kokoelmaa säilyte
tään kahtena kokonaisuutena. Systemaattinen kokoel
ma käsittää tällä hetkellä noin 140 taiteilijaa, joiden te
okset on sijoitettu aikajärjestykseen. T ässä ryhmässä 
ovat mukana kaikki alan tunnetuimmat tekijät sekä li
säksi suuri joukko sellaisia, joiden tuotanto rajoittuu 
muutamaan harvaan mitaliin. 

Epäsystemaattisessa kokoelmassa (joka sekin on to
ki systemaattisesti luetteloitu) on edustettuina noin 
200 taiteilijaa. Ryhmään sisältyy lähinnä satunnaisten 
tekijöiden tuotteita, kuten kuntourheilu- ja mainosle
vykkeitä ja muuta tilapäistaidetta. Järjestelytyön ede
tessä tulee osa tästäkin ryhmästä yhdistetyksi syste
maattiseen kokoelmaan. 

Kuten jo todettiin, systemaattisessa kokoelmassa 
mitalit ovat aikajärjestyksessä taiteilijoiden syntymä
ajan mukaan. Kokoelma alkaa Walter Runebergista 
(18381920), jonka Nordenskiöld-mitalia (1880) voidaan 
pitää maamme ensimmäisenä uudenaikaisena taidemi
talina. Jo edelliseltä vuosikymmeneltä ovat kuitenkin 
peräisin eräät Carl Jahnin (1847-1912) mitalit. Jahnis
ta tul i  vuonna 1874 Suomen rahapajan ensimmäinen 



Vaikka Kansallismuseossa on viime vuosikymmeninä keskitytty ennen kaikkea uudempiin mitaleihin, ovat myös 
vanhemmat suomalaiset mitalit kokoelmassa hyvin edustettuina. (E.Wikström: E. N. Setälä, 1934) 

oma kaivertaja. Kokoelma jatkuu nykypäivään, joten se 
kattaa ajallisesti 120 vuotta. 

Mitalin ulkonaisen muodon muuttumista osoittaa, et
tä kokoelma on jouduttu jakamaan kahdenlaisiin kaap
peihin: vanhemmat ja muut muodoltaan litteät mitalit 
ovat tavallisissa kaapeissa, kun taas suurin osa nyky
ajan mitaleista, joiden paksuus saattaa ylittää 15 mm, 
ovat tukevammissa kaapeissa. Siirtymistä tähän jä
reämpään kaappityyppiin edelsi yhden tavallisen pel
tikaapin hyllyjen romahtaminen valettujen nykymitalien 
painosta. (Sama asia on tapahtunut hiljattain myös Tuk
holman rahakammiossa!) - Henkilökohtaisesti en ole 
koskaan ymmärtänyt, miksei nykyäänkin voitaisi teh
dä kohtuullisen painoisia mitaleita. 

Suomen mitalien systemc;1attinen kokoelma, jonka 
järjestämisestä on pääosin vastannut hum. kand. Outi 
J ä r v i n e  n, on eräs Rahakammion keskeisistä ja näyt
tävimmistä kokoelmista. Museon näyttelyssä on sen 
sisällöstä voitu esitellä vain pieni valikoima. Kaapeissa 
olevan kokoelman avulla saattaa kuitenkin kuka tahan
sa asiasta kiinnostunut muodostaa maamme mitalitai
teesta kokonaiskäsityksen. Vieraat ovat tervetulleita, 
mutta henkilökuntapulan takia käynnistä pyydetään so
pimaan käynnistä etukäteen. 

Taiteilijoita kiinnostanee tietää, että kokoelmaan os
tetaan siitä puuttuvia teoksia. Myös lahjoitukset kel
paavat! 

Muutamia ajatuksia edel l isen johdosta 
Kirjoitukseni alkuperäinen tarkoitus oli vain esitellä ly
hyesti maamme kansallinen mitaliarkisto. Mieleni tekee 
kuitenkin täydentää kuvausta muutamilla henkilökoh
taisilla mielipiteillä, jotka liittyvät Suomen mitalitaiteen 
nykyiseen tilanteeseen. Tarkoitan erityisesti uusien te
kijöiden vähäistä määrää, johon kokoelman ääressä ei 
voi olla kiinnittämättä huomiota. 

Osanotto Mitalitaiteen Killan vuosimitalikilpailuihin 

on toki edelleenkin huomattavan, jopa ennätysmäisen 
vilkasta, mutta jos katsomme vuosittaista lyötyjen 
muotokuvamitalien tuotantoa, voimme todeta, että nii
den tekijät ovat 1990-luvulla edelleen etupäässä sa
moja kuin 1960-luvulla (aakkosjärjestyksessä Heino, 
Häiväoja, Jaatinen, Räsänen, Sakki, Tukiainen). Missä 
ovat nuoret? 1970-luvulla aloittanut Erkki Kannosta
kin täyttää pian 50 vuotta. 

Pelkään, että Mitalitaiteen Kilta on tahtomattaan osa
syyllinen nuorten mitalitaiteilijoiden puuttumiseen. Kilta 
on nimittäin alusta alkaen pyrkinyt edistämään ennen 
kaikkea vapaiden valettujen mitalien tuottamista. Käy
täntö on kuitenkin osoittanut, etteivät vapaa-aiheiset 
mitalit ainakaan nykyisillä valuhinnoilla ole kovin me
nestyvä taidelaji. 

Raimo Heinon " Sumoa" pidetään tosin alansa klas
sikkona, mutta saman taiteilijan " Kiipijä" - mielestä
ni valloittava teos - näyttää jääneen varsin vähälle 
huomiolle. Sama koskee myös useimpia Killan vuosi
mitaleita. Niiden sekä muiden vapaa-aiheisten mitalien 
suhteettoman alhainen jälleenmyyntihinta puhuu se
kin omaa kieltään harrastajien vähäisestä määrästä. 

Mitalitaide sai aikanaan, yli 500 vuotta sitten, alkun
sa nimenomaan uutena muotokuvataiteen lajina. Tyy
pillinen mitali on yhä edelleen "henkilömitali", jossa on 
etusivulla muotokuva ja takasivulla kyseistä henkilöä 
karakterisoiva aihe. Ja sanokoot "veistäjät" mitä ta
hansa, myös sanallinen ilmaisu kuuluu mitalitaiteeseen. 
(Legendaa väheksyi jo Gerda Qvist, mutta sillä oli kui
tenkin merkittävä rooli niin Wäinö Aaltosen kuin Essi 
Renvallinkin mitaleissa.) 

Suomen Mitalitaiteen Kilta on teettänyt presidentti
sarjan ja monia muitakin henkilömitaleita, mutta se ei 
ole koskaan johdonmukaisesti pyrkinyt edistämään tätä 
mitalitaiteen kaikesta keskeisintä ja elinvoimaista alaa. 
T ämän on täytynyt vaikuttaa siihen, ettei suurin osa 
vuosimitalikilpailuissa menestyneistä nuorista taiteili-
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joista ole myöhemmin jatkanut mitalien tekijöinä, sen 
jälkeen kun he ovat huomanneet, ettei "vapaita mita
leita" monikaan osta. 

Lienee johtunut ennen kaikkea vanhasta perintees
tä, että maahamm� sotien jälkeen ja vielä 1960-luvulla 
muodostui vahva joukko mitalitaiteilijoita, jotka yhä tai
tavat henkilömitalien tekemisen. He seurasivat Walter 
Runebergin, Ville Vallgrenin, Emil Wikströmin, John 
Munsterhjelmin, Gunnar Finnen, Felix Nylundin, Ger
da Ovistin, Wäinö Aaltosen ja Essi Renvallin jälkiä. Use
at heistä ovat kansainvälisestikin huomattuja. Mutta lä
hes kaikki he ovat jo 60 vuotta täyttäneitä. Missä ovat 
työn jatkajat? 

Pekka Sarvas toivoi jo vuosia sitten, että järjestet
täisiin keskustelutilaisuuksia mitalitaiteemme nykyises
tä tilanteesta ja päämääristä. En voi muuta kuin tois
taa tuon toivomuksen. 

SUMMARY 
Finnish medals in the collection of the National Mu
seum of Finland 

Kaarina Tarkka 

T he Coin Cabinet of the Finnish National Museum 
is based on the numismatic collection of Helsinki Uni
versity. T he history of this collection goes back to the 
mid-eighteenth century. 

Medals have been actively bought to the collection 
for some 200 years, and there have aisa been several 
valuable donations, the most important of them being 
the collection bequeathed by H. F. Antell (1847-93). 
Nowadays the collection of Finnish medals is the lar
gest and most complete in the country. lt is the goal 
of the Coin Cabinet to acquire, if possible, two copies 
of each medal issued in Finland. 

T he main collection is arranged systematically and 
contains the works of some 140 artists. Most of them 
have, however, only produced a few medals. T here is 
aisa a secondary collection of the works of some 200 
further artists, but this group includes mostly sports 
medals and trivia. An ADP register of the collections 
is being planned. 

MIELIPIDE 

AJAT UKSIA VUOSIMITALIN ÄYTTELYN (94) TIIMOILTA 

Killan vuosimitalikilpailun luonnokset olivat esillä Kan
sallismuseon Rahakammiossa. Seuraavassa muutamia 
ajatuksiani tämän näyttelyn tiimoilta. 

Esillepano museossa oli erinomainen, ilahduttava to
siaan. A- ja 8-luokka kestivät hyvin lähemmän tarkas
telun ja ratkaisut olivat hyväksyttävissä. C-luokan tul
va sen sijaan pani miettimään, onko juryn pakko seu
loa harrastelijamaista tekemistä ja "kunhan sinussa 
on" - ja "jos tärppäisi" -ajattelua vuosittain edelleen
kin. 

Suomen Mitalitaiteen Killan tehtävänä on tukea va
lettujen, vapaitten mitalien tuottamista, tyydyttää ke
räilijäsentensä toiveet, laajentaa tietoa teknisistä ja l_aa
dullisista vaatimuksista ja julkaista MITALI-lehteä. 

Killalla on taiteilijajäsenensä. Mitäpä jos näistä am
mattiveljistä - vaikka arpomalla - valittaisiin yhtenä 
vuonna sopiva määrä osanottajiksi vuosimitalikilpaan. 
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Omaperäisyys ja itsenäisyys tulisi suorituksissa var
masti esille, kun on oma nimi takeena. Se sulkisi pois 
halun tehdä "jonkun tapaan". Ei tällaiseen kokeiluun 
tarvitse satsata ns. kutsurahaa, onhan voittaneissa aina 
ollut nimekkäitä tekijöitä sakkonakin. Ratkaisun jälkeen 
jaetaan palkinnot niin kuin tähänkin asti. Ellei tulos ole 
hyvä, jääköön kokeiluksi ja jatkettakoon A-, 8- ja C-luok
kia. 

Ei olisi pahitteeksi sekään, että ki lpailun aihe olisi 
määritelty ajankohtaiseksi. Keräilijäjäsentemme aktii
visuus ja asiantuntemus - samaa asiaahan me ajam
me - voisi tuoda aiheisiin monia heidän hallitsemiaan 
aloja ja heidän toiveittensa mukaisia kohteita. Veistä
jät saisivat uutta tietoa ja ajattelemista ennen työnte
koon ryhtymistään. Vapaa mitalitaide liikkuisi ja eteni
si tässä ajassa. 



Pekka Honkanen 

KES ÄOLYMPIAKISOJEN MITALIT 1 896 - 1 992 

Ateena 7896 ja 1906 

Ensimmäiset kesäolympalaiset järjestettiin Ateenassa 
paroni Pierre de Coubertinin aloitteesta. Kansainväli
nen olympiakomitea oli syntynyt samana vuonna. Suo
mikin sai kutsun kisoihin, vaikka maallamme ei vielä 
ollut kansallista olympiakomi�eaa. Suomen Olympialai
nen komitea perustettiin Helsingissä 2.12.1907. Ennen 
kansallisen olympiakomitean perustamista oli Suomi 
kuitenkin osallistunut jo I olympiadin 10-vuotisjuhlakil
pailuihin Ateenassa 1906. Näitä Ateenan ns. "väliki
soja" ei kaikissa maissa pidetä virallisina olympiakisoi
na. 

Suomessa välikisojen mitalit kuitenkin lasketaan ti
lastoihin mukaan. Ensimmäisestä kultamitalististamme 
ei kuitenkaan ole epäselvyyttä. Painija Werner Weck
man saavutti ensimmäisen Suomen kultamitalin Atee
nan välikisoissa (toisen voitti Werner Järvinen antiikin 
kiekonheitossa) ja Suomen ainoan kultamitalin (22. 7. 
1908) Lontoon olympiakisoissa. 

Ateenasta 1 896 Berliiniin 1 9 1 6  
Nykyajan ensimmäisissä olympiakisoissa Ateenassa 
1896 oli jaossa jo sekä palkintomitali että muistomita
li. Palkintomitaleja oli vain kaksi erilaista. Voittajalle an
nettiin hopeamitali ja toiseksi sijoittuneelle pronssimi-
tali. 

Palkintomitalin etusivulla on kuvattuna Zeuksen pää 
ja käsi. Kämmenellä on maapallo jolla seisoo voiton ju-

malatar. Jumalattaren vieressä on sana olympia kreik
kalaisin kirjaimin. Takasivulla esiintyy Akropolis ja Part
henon. Mitalin halkaisija on 50 mm ja signeeraus T .C. 
Chaplain on mitalin etusivulla. 

Muistomitalin, halkaisijaltaan myös 50 mm, oli suun
nitellut wieniläinen W. Pittner. 

Sekä Pariisin 1900 että St. Louisin 1904 olympiaki
sat järjestettiin maailmannäyttelyjen yhteydessä. Pa
riisin kisoissa jaettiin voittajille plaketti, jonka etusivulla 
oli kuvattuna voiton jumalatar. Plaketin teksteissä etu
tai takasivuilla ei millään tavalla edes vi itattu olympia
kisoihin. 

St. Louisin olympiakisoissa jaettiin voittajalle ensim
mäisen kerran kultamitali. Kultamitalin etusivulla esiin
tyvät voiton jumalatar ja pieni Zeuksen pää sekä teks
ti: Universal Exposition St. Louis U.S.A .. Takasivulla sen
tään viitattiin olympiakisoihin teksti l lä Olympiad. Etu
sivulle oli lisäksi kaiverrettu laji jossa kultamitali oli saa
vutettu. 

Muistomitali on kahdeksansivuinen jossa etusivulla 
teksti: Universal Exposition/ Commemorating T he/ 
Olympic Games/1904/ Physical Culture/ Departement. 

Ateenan "välikisoissa" 1906, ensimmäiset joihin 
Suomi osallistui, käytettiin samanlaisia mitaleja kuin 
Ateenan kisoissa 1896. Mitalien vuosiluvut oli tosin 
muutettu ja palkintomitaleina jaettiin kulta-, hopea- ja 
pronssimitalit toisin kuin kymmenen vuotta aikaisem-
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Lontoo 1908 

Tukholma 1912 

min.  Kultamitali oli kul lattua hopeaa. 
Lontoon 1 908 ja Tukholman 1 91 2  palkinto- ja muis

tomita leissa käytetti in osittain samoja elementtejä.  
Lontoon palkintomitali on halkaisijaltaan 33 mm ja sii
nä etusivul la kaksi antiikin su louden jumalatarta pitää 
seppelettä voittajan yläpuolel la .  Takasivu l la  on kuvat
tuna ratsastava Pyhä Yrjö. Mitalin etusivu toistuu Tuk
holman olympiakisojen palkintomitalin takasivuna. Tuk
holman palkintomital in etusivu l la  on kuvattuna nyky
aikaisen voimistelun isää Pehr Henrik Lingiä ( 1 776-
1 839) esittävä veistos pylvään päässä. 

Lontoon ja Tukholman muistomitalien takasivu on sa
manlainen: neljän hevosen vetämissä vaunuissa seiso
vat ohjastaja ja voittaja. Tukholman muistomita lin etu
sivu noudattaa uskol l isesti jo ensimmäisistä olympia
kisoista tuttua symboli ikkaa. Pylvään päässä istuva 
Zeus pitää kädessään maapal loa jol la se isoo voiton ju
malatar. 

Tukholman olympiakisoissa " Hymyilevä Hannes" 
Hannes Kolehmainen juoksi Suomen maailmankarta l le. 
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VI olympiadin kisat Berli inissä 1 9 1 6  peruutettii n  so
dan vuoksi. 

Antwerpenistä 1 920 Berliiniin 1 936 
Antwerpenin 1 920 ja Pariisin 1 924 kesäolympiakisat 
ol ivat Suomen olympiaurhei lun suuruudenaikaa. Suo
mi sijoittuu olympiakisojen (talvi- ja kesäkisat) 1 908-
1 936 mita l itaulukossa neljännel le sija l le edel lään vain 
Yhdysval lat, Iso-Britannia ja Ruotsi. Suomen saalis ol i  
ka ikkiaan 1 98 mitalia, 7,4 % jaossa ol leista . Juoksijoi
den kuningas, Paavo Nurmi, saavutti Antwerpenin, Pa
riisin ja Amsterdamin olympiakisoista kaikkiaan yhdek
sän ku lta- ja kolme hopeamital ia .  

Antwerpenin palkintomital i  on kuvattuna talviolym
piakisojen mitaleja käsittelevässä artikkel issani (Mita l i  
2/93) .  Muistomita lissa on kuvattuna voiton jumalatar 
seppelöimässä voittaji a  ja takasivul la voittaja kahden 
hevosen vetämissä rattaissa. 

Pariisin 1 924 kisojen palkintomita l issa on etusivul la 



Pariisi 1924, palkintomitali, etusivu 

Pariisi 7924, muistomitali, takasivu 

teksti V I I I  EME/OLYMP IADE/PARI S/1924 ja olympiala
jeihin liittyviä urheiluvälineitä. Takasivulla on kaksi pai
nijaa (?)  ja olympiarenkaat. Muistomitalissa on kuvat
tuna kaupunki näkymä ja toisella sivulla perinteinen ai
he eli voiton jumalatar seppelöimässä voittajaa. 

Amsterdamin olympiakisoissa 1928 palkintomitalin 
suunnitteli professori Giuseppe Cassioli. Tästä palkin
tomitalista tuli olympiakisojen virallinen mitali jota käy
tetään vielä nykyäänkin. Sekä mitalin etu- että takasi
vu säilyivät muuttumattomina Munchenin 1972 olym
piakisoihin asti jolloin mitalin takasivua oli mahdollista 
muuttaa. Ainoat muutokset tällä välillä olivat kisojen 
järjestysnumero, vuosiluku ja kisapaikan tekstit mita
lin etupuolella. 

Mitalin etusivulla on kuvattuna seppelettä käsissään 
pitävä voiton jumalatar ja kisojen järjestysnumero, ki
sakaupunki ja vuosiluku. Takasivu kuvaa olympiavoit
tajan juhlintaa. 

Pariisi 1924, palkintomitali, etusivu 

Amsterdam 1928, pa/kintomitali 

Amsterdam 1928, palkintomitali 
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Berliinin olympiakisojen 1936 muistomitalin takasi
vulle on kuvattu kisojen symboli, olympiakello. Muis
tomitali on ensimmäisen kerran tummaksi patinoitu. 

Helsinki 1 940 
Ajatus olympiakisojen saamisesta Suomeen oli herän
nyt jo heti Tukholman 1912 olympiakisojen jälkeisessä 
mitalihuumassa (yhteensä 26 mitalia). Helsingin edel
lytykset toimia kisakaupunkina paranivat oleellisesti 
1927 jolloin perustettiin Stadion-säätiö toimimaan sta
dionin aikaansaamiseksi Helsinkiin. Yrjö Lindegrenin ja 
Toivo Jäntin piirtämä stadion valmistuikin sitten 1938. 

Helsinki oli jättänyt hakemuksen jo vuoden 1936 ki
sojen järjestämisestä, mutta luopui ehdokkuudesta en
nen lopullista äänestystä keväällä 1931. 

X I I  olympiadin kisojen järjestämiseksi Helsingissä 
1940 tehtiin ankarasti kulissien takaista työtä. 31.7.1936 
suoritetun äänestyksen lopputulos oli kuitenkin petty
mys: Helsinki hävisi Tokiolle äänin 27 - 36. 

Tokio luopui kisoista kesällä 1938 ja X I I  olympiadin 
kisat myönnettiin Helsingille virallisesti 3.9.1938. Hel
sinki kuitenkin joutui luopumaan kisoista 23.4.1940, 
vain vajaa kolme kuukautta ennen suunniteltuja ava
jaisia. Myöhäisestä luopumisajankohdasta johtui, että 
kisoja varten suunnitellusta materiaalista oli osa ehti
nyt valmistua. 

Kisatunnukseksi valittiin taiteilija Paul Söderströmin 
olympialiekkiä esittävä työ. Hieman muunneltuna se 
esiintyi sitten vuoden 1952 kisojen soihtuviestiplaket
tina. 

Muistomitalikilpailuun osallistui 50 ehdotusta. Pal
kintolautakunta jakoi kaksi toista palkintoa jotka sai
vat kuvanveistäjä Martti Tarvainen työstään " Kalevan 
kannel ja Olympiatuli" ja kuvanveistäjä Gerda Qvist 
työstään "Ateenan tuli". 

Yksityisestä aloitteesta lyötiin muistomitalisarja, jo
ta ehdittiin valmistaa 2312 täysin valmista ja 1338 puo
livalmista kappaletta. Sotien jälkeen nämä mitalit ase
tettiin myyntiin ja varat päätettiin luovuttaa SVUL:n Vii
purin piirille. Kisojen palkintomitalina olisi ollut Giusep
pe Cassiolin jo Amsterdamiin suunniteltu mitali uudel
la tekstillä. 

Lontoosta 1 944 Helsinkiin 1 9 52 
Myös XI I I  olympiadin kisat Lontoossa peruutettiin so
dan vuoksi. Lontoo järjesti sitten XIV olympiadin kisat 
vuonna 1948. Muistomitalissa oli etusivulla kuvattu
na kaupunkinäkymä ja takasivu lähes identtinen Lon
toon 1908 kisojen muistomitalin kanssa. 

Helsingin olympiakisojen palkintomitali oli samanlai
nen kuin kaksissa edellisissä kisoissa. Mitalin etusivulle 
taiteilija Aukusti Tuhka sommitteli tekstin "XV OLYM
PIA HELS I NKI  1952". Palkintomitaleita valmistettiin 
kaikkiaan 960 kappaletta, eli 320 kappaletta kutakin 
"väriä". 

Kisojen muistomitaliksi valittiin taiteilija Kauko Rä
säsen ehdotus avoimen kilpailun perusteella 35  luon
noksen joukosta. Muistomitaleita valmistettiin 14.000 
kappaletta. 
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Lontoo 1948, etusivu 

Paul Söderströmin jo vuoden 1940 kisoihin suunnit
telema olympialiekkitunnus esiintyi soihtuviestiplake
tissa, joka jaettiin soihtuviestiin osallistuneille välittö
mästi viestin jälkeen.  Soihtuviestiplaketti oli suuruudel
taan 40 x 70 mm ja sitä valmistettiin kaikkiaan 3750 
kappaletta. 

Melbournesta 1 956 Barcelonaan 1 992 
Kuten jo  edellä on  todettu, saatiin palkintomitalin ta
kasivu muuttaa ensimmäisen kerran Amsterdamin 
1928 kisojen jälkeen vasta Mi.inchenissä 1972. Etusi-

Rooma 1960, takasivu 

vu on edelleen samanlainen tekstiä lukuunottamatta. 
Mi.inchenissä takasivulle oli sommiteltu Kreikan myto
logiasta tutut kaksoisveljekset Castor ja Pollux. Uudem
missa palkintomitaleissa takasivun aiheena on yleen
sä kunkin olympiakisan virallinen tunnus. Ainoan poik
keuksen tekee Los Angelesin kisojen mitali joka nou
dattaa perinteistä Amsterdamin mitalin kaavaa. 

Muistomitaleissa aiheina on yleensä käytetty mm. 



Barcelona 1992, takasivu 

näkymää kisakaupungista, kisojen tunnusta ja kansal
l ista kulttuuria kuvaavia aiheita. Berli inin 1936 muis
tomitalissa ensimmäisen kerran esiintynyttä tummaa 
patinointia käytetti in myös Rooman 1 960 ja Tokion 
1 964 muistomita leissa. 

Muistomita leiden lyöntimäärät eivät Helsingin kiso
jen jälkeen ole juurikaan nousseet. Esimerkiksi Los An
gelesissa 1 984 jaettiin kaikkiaan 1 5.900 muistomitalia. 

Kirja l l isuus: 

Eberhardt, Josef: Medail len (und Abzeichen) der olym
pischen Ära 1896 - 1 988. Olympia Munzen und Me
dail len von der Antike bis zur Neuzeit. Michel ( 1988) 

Nygren, Helge: Olympiatuli joka sammui sodan tuuli in. 
XI I olympiadin unelmakisat Helsingiss 20.7. 4.8.1940. 
Suomen Urheilumuseosäätiö ( 1991 )  

Lipko, Wladyslawa: Medale ol impijskie . . .  Studia i mate
rialy. Museum sporty i turystyki. Warszawa. ( 1971  ja 
1976) 

O lympiakisojen viral l iset raportit. Suomen urhei lukir
jasto. 

Kirjoittaja on Suomen Urheilumuseon johtaja. 

16. YLEISURHEILUN EUROOPANMESTARUUSKILPAILUJEN JUHLAMITALI 

EM-kisojen järjestelytoimikunta päätti lyöttää Helsingissä 

7.8.-14.8.1994 pidettävien EM-kilpailujen kunniaksi prons

sisen, halkaisijaltaan 60 mm juhlamitalin. Mitalin on suun

nitellut kisojen taiteellinen johtaja Markku Piri, ja sen on 

lyönyt Merkki-Mitali Turusta. 

Juhlamitalin myynti 

Numerot 1 . . . 5 
Numerot 5 1 . . .  100 

Numeroimattomat 

700 mk 

500 mk 

200 mk 

Mitalit toimitetaan postiennakolla ja hintaan lisätään käsit

telykulut 10 mk/lähetys ja pe-maksu. Kotelo sisältyy juhla

mitalin hintaan. 

Mitalit tilataan osoitteesta: 

Myyntipalvelu/Mitalitilaus 

Radiokatu 20, 00240 Helsinki 

fax 90-147304 

puhelin 90-1582266 tai 90-1582291 

Tilauksesta on käytävä selville, voimmeko mahdollisesti sar

jan mentyä loppuun toimittaa seuraavasta vapaana olevasta 

sarjasta vastaavan määrän. 
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Keräi l ijöil lä on jäl leen mahdol l isuus saada mielenkiin
toinen mitali Turku-aiheiseen kokoelmaan, sil lä mainei
kas turkulainen oppilaitos Turun Lyseo on saavuttanut 
90 vuoden iän ja tämän johdosta koulun sen iorit ovat 
lyöttäneet juhlamital in .  

Mital in  on suunnitel lut koulun oma kasvatti, taiteil i
ja Osmo La ine, joka mahdol l is imman selkeästi on ku
vannut kaikkein oleel l is imman kouluun liittyvän .  

Turun Lyseon pääsisäänkäynti Aurakadun kulmassa 
kuuluu varsin keskeisesti turkulaiseen kaupunkikuvaan. 
S iksi on luontevaa ,  että tämä näkymä on myös mitalin 
etusivun aiheena. Myös aikoinaan val ittu kirjasintyyp
pi oven pää ltä on si irretty mital i in. 

Jos etusivu on omistettu itse koulutalolle, on taus
tasivu omistettu oppilai lle. 

Kolmen oppilaan katse on suunnattu tiukasti tulevai
suuteen. Kehää kiertävä legenda MATKALLA ELÄ-

Leo Ääri 

T URUN LYSEO-MITALI 

MÄÄN selventää ideaa. Vanha lyseolainen ki innittää 
huomiota siihen, että oppilaista keskimmäinen on tyt
tö. Kou lu  on nimittä in a lkujaan ol lut pelkästään poika
koulu, mutta jossakin vaiheessa huomattiin, että tytöt
kin ovat hyödyll isiä ja niin koulusta tuli yhteiskoulutyyp
pinen. Enää ei poikien tarvitse näytel lä tyttöjen rooleja 
joulujuhlien näytelmissä. 

Tämä pronssiin lyöty mitali on halkaisijaltaan 77 mm. 
Hinta on kohtuul l inen, sil lä 1 50 marka l la  voi kuka ta
hansa saada tämän tyylikkään taidemital in kokoelmiin
sa. Tilauksia vastaanottaa koulun entinen oppilas Pentti 
Ahvio, Tervaskuja 7 A, 21110 Naantali, puh 921-752320. 

Kuvateksti: Turun Lyseon entiset oppi laat kunnioitta
vat vanhaa opinahjoaan siinä määrin,  että ovat lyöttä
neet tyyli kkään juhlamital in koulunsa kunniaksi. 

OSTA KUVATAI D E KI RJA 

OLLI VALKONEN: 
AIMO TUKIAINEN KUVANVEISTÄJÄ 
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TUOMAS RENVALL 
L-R 128 B 07230 Monninkylä puh. 915-25067 

VALETT UJA MITALEITA 

Mitali 1 ,  1993 , hopeaa , B-sarja 5/5 , valettu , halkaisija 
75 mm, valmistetaan tilauksesta , 1.100 mk (kuva 1) 

Mitali 2, 1 993 , hopeaa, A-sarja 5/5, valettu, halkaisija 
75 mm, valmistetaan tilauksesta, 3 .200 mk (kuva 2) 
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VALETTUJA M ITALEITA 

ANJA JUUR IKKALA 
Pohjoiskaari 4 A 00200 Helsinki puh. 90-676 791 

Mauri Heinonen , 1993, 90 mm, hintatiedot tekijältä 

Jaakko Juurikkala , 1993 , 90 mm 
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VALETTUJA M ITALEITA 

KAARINA TARKKA 
Huopalahdentie 10 A, 00330 Helsinki, puh. 90-481 04 7 

Kuningas ja nihti, 1993, 140 mm, 1.500 mk 

Monsieur Surrealiste, 1993, 140 mm, 2.000 mk 
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VALETTUJA M ITALEITA 

OSSI SOMMA 
Pentti länkoulu 37200 Siuro, puh. 931 -403 319  

1993, 105 mm,  valettu, hintatiedot tekijältä 

Yl ituotanto, 1 993, 105 mm, valettu, hintatiedot tekijältä 
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VALETTUJA M ITALEITA 

RAIMO JAATI N EN 
01360 Vantaa, puh. 90-8712 196 

Arvo Ylppö, 115 mm, valettu 1993. F IDEM-palkinto 1994. Hintatiedot tekijältä. 

ARTO LAPPALAI N EN 
T iilipruukinkatu 2 C 371 50 Nokia, puh. 931-420 1 54 

Laukaus Sarajevosta-mitali Bosnian sodasta, 1993, 100 mm, 1050 g, 1800 mk. 
Mitalin etupuolella on avoin ovi tai ikkuna, luodin reikä sekä suora diagonaalinen ura, joka jakaa pinnan kahtia. 
Takasivulla on särjetty sydän, tuhoutuneitten unelmien symboli. Mitalin ulkoreunassa kiertää toistuva teksti . .  
shot in Sarajevo. Ikään kui se tulisi teleksiltä, tai aina kun avaat radiolaitteen.  
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VALETTUJA M ITALEITA 

MAARIT N ISSILÄ 
Parrantie 16 H 20300 Turku, puh. 90-388 430 
Mitaleita vuodesta 1982 lähtien. Nissilän mitalien aihemaailma l i ittyy ki inteästi hänen muuhun tuotantoonsa: 
ihmissuhteet, ihmistä koskettavat asiat, tunteet ja tunnelmat. Taiteilija valaa ja työstää mitalinsa kuten muutk in 
pienikokoiset veistoksensa itse. Allaolevat mitalit ovat valettuja. 

Kukan kantaja, kukan antaja, 1992 ,  900 mk 

PERTTI KUKKONEN 
llmattarentie 13 B, 00610 Helsinki puh. 90- 791 105 

Kuvajaisen kurkistajat, 1992 
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VALETTUJA M ITALEITA 

TOIVO PELKONEN 
Tehokatu 1 15680 Lahti puh. 918-78780 12 

Abortti - kotimainen kansanmurha, valettu, 120 mm, 1200 mk 

RAIMO H EINO 
Apollonkatu 13 E 00100 Helsinki puh. 90-407 084 

Klaus Selinheimo, valettu, 1 10 mm. Esimerkki Heinon varsin laajasta mitalituotannosta . 
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POST CONGRESS -TANKAR (s. 1) 
l ikka Voionmaa 
På 1990-talet ordnas sex FIDEM-utställningar och 
-kongresser, i medeltal vartannat år. Efter kongresser
na i Helsingfors ( 1990), London (1992) och Budapest 
( 1994) är nästa kongress i Neuchåtel, Schweitz, år 
1996, följande år 1998 någonstans i Nederländerna 
och år 2000 eventuellt i Berlin. Denna kongressfrek
vens är för tät, konstnärerna hinner inte producera en 
högklassig kollektion under en så kort tid. Trots detta 
har nivån på utställningarna stigit. Antalet utställda me
daljer kommer troligen att minskas, vilket bara är bra. 

Olika slags medaljtävlingar ordnas i samband med 
utställningarna och prisen delas ut vid kongressen. Det
ta är bra för konstnärerna, men flera sponsorer skulle 
behövas. 

TVÅ MÄNNISKOR (s. 2) 
Arvo Aho 

1 sitt kåseri berättar Aho om muraren Ahto Linja, nu
mismatikern, som hade en nästan komplett samling av 
finländska kvinnomedaljer, och Erkki Niinivaara, den lär
de teologen, och deras vänskap. 

KARI HUHTAMOS BILDHUGGARKONST (s. 3)  
Leena Passi 

Kari Huhtamo (f. 1943) har börjat med traditionella 
bronsmedaljer. Han har utvidgat sina uttrycksmedel att 
omfatta sandgjuten aluminium, med laserstråle skuren 
alkyl, järn mm. Från medaljaktiga former med geomet
riska figurer har han gått mot mera tredimensionella 
miniatyrskulpturer. 

Huhtamos motiv är allt oftare naturnärafastän frams
tällningssättet är mycket tekniskt. 

GILLETS 30. ÅRSMEDALJSTÄV LING (s. 6) 
l ikka Voionmaa 
Tävlingen hade igen en stor uppslutning, 109 förslag 
inlämnades. Nivån var hög och i A-klassen uppflytta
des 10 förslag, i B-klassen 24 förslag medan resten gick 
till C-klassen. Första pris, 20 000 mk, fick Toivo Jaati
nen för förslaget Hårda värden och mjuka värden. Den 
kommer att gjutas som årsmedalj av Pauli Venäläinen 
och patineras av Toivo Jaatinen. Andra priset, 15 000 
mk, gick till Pertti Mäkinen för Marginalvillkoren och 
tredje pris, 12 000 mk, till Raimo Heino för Termina
tor. Prisnämnden inlöste också två förslag (a 7000 mk): 
Nightmare av Raimo Heino och Vid hanegället av Lee
na Turpeinen. Alla förslag fanns utställda i Nationalmu
seets myntkabinett . 
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SVENSK RESUME 

TOIVO JAATINEN -SCULPTOR INTER PARES Å R  1994 
(s. 19) 
l ikka Voionmaa 
Toivo Jaatinen, som vann medaljtävlingen, har tre gån
ger tidigare fått sitt medaljförslag förverkligat som års
medalj: Pansar ( 1965), Noak ( 1967) och Pisanello 
( 1973). Utgångspunkten för den vinnande medaljen 
Hårda värden och mjuka värden är vardagsrealism, en 
helhet i vilken motsatserna kompletterar, t.o.m. stöder 
varandra. 

HÄLSNINGAR FRÅN FIDEM I BUDAPEST (s. 21)  
Maarit Nissilä 
Författaren deltog som Gillets stipendiat (den andra var 
Toivo Pelkonen) i FIDEM-kongressen i Budapest 6-9 ap
rill 1994. Dagarna fylldes från morgon till kväll med fö
reläsningar, olika medaljutställningar samtidigt i Buda
pest, ett besök till en gjutare. Hon anser att utställnin
gen var bra, men medaljvitrinerna något grovt bygda. 
1 Finlands avdelning deltog 25 konstnärer. 

Om man anser, att en medalj bör vara dubbelsidig 
och rymmas i handen , borde en stor del av medaljerna 
i utställningen ha uteblivit. Många pjäser var mera mi
niatyrskulpturer eller smycken enligt författaren. 

Kongressen hade ett intressant program, väl värt ett 
besök. 

PRIS UTDELADE V ID FIDEM-KONGRESSEN (s. 25) 

Vid kongressen delades ut 13 pris, varav priset för den 
bästa medaljen, 10 000 FF, gick till Magdalena Dob
rucka, Polen. Gillet delade ut tre pris a 1000 US, ett 
åt en finsk konstnär, Raimo Jaatinen, ett till en baltisk 
konstnär, Bruno Strautins, Lettland och ett till Ungern, 
Muzsnai kos. 

FÖRELÄSNINGAR V ID XXIV FIDEM-KONGRESSEN 
(s. 26) 

Under kongressen förelästes i två dagar över temat 
Samverkan mellan materia!, teknik och stil inom me
daljkonsten. Ett antal sammanfattningar har tagits 
med. 

Allan Stahl (USA) föreläste om valet mellan att gju
ta eller prägla medaljer. Såväl präglade som gjutna me
daljer finns redan från 1300-talet. Zdenka Mikova (Tjec
kien) beskrev Jiri Seiferts stenmedaljer. Chikan Balint 
från Ungern berättade om konstnärbyn Szentendre, 
som är ett centrum för medaljkonst i Ungern. Wolfgang 
Steguweit från Berlin föreläste om den tyska medalj
konsten efter Berlinmurens fall . Medaljkonsten i Tysk
land har upplevt ett uppsving under de senaste fem 
åren. Den polska medaljkonstären Ewa Olszewska-Bo-



rys talade om hur man borde befrämja medalkjonsten 
med bl .a. mera tävl ingar för konstnärer och med uts
tä l lningar av präglarfirmors och samlares meda ljer. Jo
seph Veach Noble (USA) fi losoferade över meningsfull 
och meningslös medaljkonst, medan Jane McAdam
Freud från England berättade om ol ika former av re
l ief, som hon använder i sin konst. Janos Kalmar från 
Ungern behandlade frågan om medaljens form, funk
tion och rum. Marian Scharloo (Nederländerna )  berät
tadde om meda ljkonstnären Piet Esser och Z. Kujund
zic (Kanada)  beskrev hur man gör keramiska medaljer 
med en ytbeläggning av brons, si lver el ler guld .  

POST CONGRESS TO U R - RESEM I N NEN (s .  32)  
Tea Helenelund 

Ett antal kongressdeltagare for med på en resa efter 
kongressen. Resan hade ett intressant program med 
besök bl .a. i ett museum för na ivistisk konst, S6st6s 
konstnärsby, ol ika kyrkor, en utstäl lning för mynt och 
miniatyrsku lptur mm. Den sociala sidan va r vä l oms
kött med utsökta middagar och utprovning av Tokaj
viner i djupa kä l larsalar. 

AKTUELLT (s. 36 )  

Kaarina Tarkkas medaljer finns utstäl lda i Hv itträsk i 
sommar. Utstäl lningen öppnas 2. 6.1 994. 

FI DEMs medlemsavgift är 1 50 FF för Gi l lets medlem
mar. Avgiften innefattar tidningarna Medailles och The 
Medal .  

KATALOG ÖVER F IDEM-KONGRESSER 

Ta mas Sa rkany har sammanställt en katalog över a l la 
F IDEM-kongresser och utstä l l ingar åren 1937-1992.  

FÖRSTA PRIVATA M EDALJGALLERIET I USA 
Det första medaljgal leriet i USA ska l l  öppnas i Florida. 
Det ägs av makarna Cory och Tom Gi l l i l la nd. Gal leriet 
kommer att ha försä ljningsutstä l ln ingar, förmedla och 
marknadsföra medaljer i USA. 

MEDALJGILLET VERKSAMHETS BERÄTTELSE FÖR ÅR 
1 993. (s. 37 )  

Gi l lets styrelse bestod av ordf. Aimo Vi itala, viceordf. 
Raimo Heino, ekonom Peter Holmberg, Mauno Honka
nen, Pertti Kukkonen, Aila Salo och sekr. l ikka Voion
maa. Gi l let höl l  två stadgeenliga möten med föredrag, 
höl l tre utstä l ln ingar:  i Hvitträsk med Pirkko Viitasalos 
medaljer, i Riga, Lettland, med medaljer av tolv finska 
konstnärer samt medverkade i Ra imo Heinos separa
tutställ ning i Amergal leriet i Helsingfors. G illet gav pris 
och köpte meda ljer för sammanlagt 1 00 000 mk. Ars
meda ljstävlingen vanns av Pertti Kukkonen med me
daljen Pol it ikerns mard röm. 

SAMLINGEN AV F INSKA MEDALJ ER 1 
MYNTKABIN ETTET (s. 40) 
Tuukka Talvio 
Finska Nationalmuseets myntkabinett grundar sig på 
Helsingfors universitets myntsamling, utökad med pri
vata samlingar, bl.a. H. F. Antel ls .  Myntkabinettet har 
under 200 år inköpt medaljer och dess samling av fins
ka medaljer är den största och mest ful lständiga sam
l ingen i landet. Myntkabinettet strävar ti l l  att skaffa två 

exemplar av varje medalj utgiven i F ina lnd.  
Huvudsamlingen har ordnats systematiskt och inne

hå l ler  ca 1 40 konstnärers arbete, av vilka många har 
producerat bara enstaka medaljer. En annan samling 
har arbeten av ca 200 artister, men samlingen består 
närmast av idrottsmedaljer och annan trivia. Avsikten 
är att kata logisera medaljerna i ett adb-register. 

TANKAR KRING ÅRSM EDALJSUTSTÄLLN INGEN ÅR 
1 9 94 (s. 42) 

Kaarina Ta rkka 

A- och B-serien fann skribentens gi l lande, men det stora 
antalet medaljer i Cserien väcker tankar över varför ju
ryn måste så l la  i amatörmässiga arbeten. Låt hellre ett 
antal kända konstnärer täv la under eget namn, ka ns
ke n ivån skul le stiga. Även ett på förhand givet tema 
skulle kunna inspirera konstnärerna. 

MEDALJER VID DE OLYMPISKA SOM MARSPELEN 
(s. 43) 
Pekka Honkanen 
1 sin artikel berättar författaren om hurudana medaljer 
delades ut vid de olympiska spelen från Aten 1896 ti l i  
de senaste spelen i Barcelona. Ett van l igt motiv var se
gerns gudinna med en krans i handen, tidigare förekom 
Zeus på många medaljer. Nuförtiden har medaljerna 
mera fria motiv. 
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