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SUOMEN MITALITAITEEN KILTA r.y:n
V UOSIMITALIKILPAILU 1995

Kilpailuohjelma
Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y. järjestää suomalaisille ja
Suomessa pysyvästi asuville kuvanveistäjille vuoden
1995 vuosimitalinsa suunnittelukilpailun. Kilpailussa
noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjä
ja seuraavia määräyksiä:
1

Kilpailu on yleisenä kilpailuna toteutettava Suomen
Mitalitaiteen Kilta r.y:n 30. vuosimitalikilpailu, joka
on aiheeltaan vapaa. Taiteilija voi suunnitella ehdo
tuksensa täysin vapaasti, mutta mikäli ehdotuksen
tekotapa tai materiaali on poikkeava, on toteutta
mistekniikka ja kustannukset alustavasti selvitettä
vä kirjallisesti. Selvitys tulee liittää kilpailuehdotuk
seen kirjekuoressa, johon on kirjoitettu nimimerkki
ja sana työselvitys.

2 Tullakseen kilpailussa huomioiduksi tulee kilpailueh
dotuksen olla tehty kestävästä materiaalista halkai
sijaltaan enintään 12 cm (120 mm). Ehdotus jäte
tään molemmat puolet erikseen.
3

Kilpailun palkintolautakunnan muodostavat Killan
hallitus sekä kaksi Suomen Kuvanveistäjäliiton ni
meämää tuomarijäsentä.

4

Kilpailutyö on varustettava nimimerkillä ja mukana
on seurattava samalla nimimerkillä varustettu sul
jettu kirjekuori, jonka tulee sisältää tekijän henki
löllisyys.
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Kilpailussa jaetaan seuraavat palkinnot:
1 palkinto 20.000 mk
11 palkinto 15.000 mk
111 palkinto 12.000 mk
Palkintolautakunnalla on myös oikeus jakaa kaksi
tunnustuspalkintoa suuruudeltaan a 7.000 mk

kumpikin. Palkinnoille haetaan verovapautta.
Yksimielinen palkintolautakunta voi jakaa palkinto
summan toisinkin; palkintojen lukumäärä on tällöin kui
tenkin säilytettävä. Toteutettavan ehdotuksen tekijäl
le maksetaan lisäksi 6.000 markan korvaus ehdotuk
sen viimeistelystä, toteutusoikeuksista ja toteutuksen
valvonnasta.
6

Lopullisen päätöksen teoksen tilaamisesta tekee
Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y:n hallitus, jolla on oi
keus tilata toteutettava ehdotus minkä tahansa kil
pailussa palkitun luonnoksen pohjalta.
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Kilpailuaika päättyy perjantaina 10.2.1995 klo
16.00, jolloin myös postitse lähetettyjen ehdotus
ten tulee olla perillä Helsinki 17 postitoimipaikas
sa. Kilpailuehdotuksia otetaan vastaan 9.2.1995 klo
14.00-16.00 ja 10.2.1995 klo 13.00-16.00 välise
nä aikana Killan toimistossa Rauhankatu 6 8 26,
00170 Helsinki. Mitalitaiteen Killan postiosoite on
PL 101, 00171 Helsinki.
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Kilpailun tulosten ratkettua kilpailuehdotukset ase
tetaan näytteille paikkaan, josta ilmoitetaan kevään
1995 aikana. Näyttelyn päätyttyä kilpailutyöt ovat
noudettavissa pois Killan toimistosta toukokuun
loppuun mennessä 1995, jonka jälkeen ehdotukset
tuhotaan.
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Kilpailuohjelmia on saatavissa Galleria Sculptoris
ta sekä Mitalitaiteen Killasta 10.12.1994 alkaen. Kil
pailun tulokset julkaistaan saman lehden numeros
sa 1/95.

10 Kilpailua koskeviin tiedusteluihin vastaa Mitalitai
teen Killan yleissihteeri likka Voionmaa, Urheiluka
tu 48 A 3, 00250 Helsinki, puh 90-418 586.

Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y.
1

Arvo Aho

BEAT I POSSIDENTES - ONNELLISIA MITALINOMISTAJAT

Siihen aikaan kun vielä oli suutareita ja heillä oli run
saasti lapsia, tehtiin havainto, että suutarinlapsilla oli
huonot kengät, jos ollenkaan, eikä ainakaan jokaisella
ikiomia. Miten on Mitalitaiteen Killan jäsenten laita? Ei
toki kenkien osalta, useimmilla on varmasti kahdetkin,
vaan omien mitalien kohdalla. Tätä seikkaa ryhdyttiin
pohtimaan pienessä joukossa, ja minä sain tehtäväk
seni kirjoittaa asiasta.

etusivulla on juhlittavan kasvot sivulta kuvattuina ja
juuri niin jämerinä ja katse uhmakkaasti tulevaisuuteen
tähdättynä, että hyvin ymmärtää hänen pelotta puol
tavan ydinenergiaa jopa hirmuisesta "Naiset vastaan
Jorma K.Miettinen" - ryhmäkunnastakin huolimatta.
Takasivulla on joukko radiokemiaan ja ydinenergiaan liit
tyviä merkkejä ja symboleita, jotka tuntuvat saattaneen
sivua hallitsevan Viisauden pöllönkin hämilleen.

Terho Sakki: Jorma K. Miettinen (1982). Kuva Raimo Heinon mitalista Mitali-Medaljen lehdessä 2/92.
Osoittautui että mitalitettuja jäseniä löytyi enemmän
kuin yhteen kirjoitukseen saadaan kohtuudella mahtu
maan. Täytyy turvautua jatkokertomukseen. Aloitetta
koon Killan puheenjohtajista ja yleissihteereistä. Seu
raavissa esittelyissä ei pyritä tarkastelemaan asiano
maisten elämäntyötä eikä edes toimintaa Killassa mi
tenkään kattavasti. Yritän vain kertoa, mitä heistä teh
dyt mitalit minulle puhuvat ja miten minun mielestäni
kohteitaan kuvastavat.
Killan ensimmäisestä puheenjohtajasta ja nykyises
tä kunniapuheenjohtajasta, professori Jorma K. Miet
tisestä (1965 -1969) on tehty kaksikin mitalia. Terho
Sakki vuonna 1982 (80 mm, lyöty) ja Raimo Heino
1991 (130 mm, valettu). Ensiksi mainitun mitalin ovat
Miettisen 60 päivän kunniaksi teettäneet Yliopiston ra
diokemian laitos ja Suomen Mitalitaiteen Kilta. Mitalin
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Melko tuoreelle kunniapuheenjohtajalle hänen 70vuotispäivänään Killan lähetystö kävi luovuttamassa
jälkimmäisen mitalin. Tässä Miettinen on jo paljon lauh
tuneemman näköinen, arvattavasti harjoittamansa rau
hantyön vaikuttamana. Takasivulla hän suorastaan hellii
Mitalitaiteen Kiltaa symboloivaa mitalia. Legenda COR
DE CURAVI T PUERITIAM kertookin hänen sydämelli
sesti hoitaneen sitä tämän nuoruudessa. Olihan hän
sen FUNDATOR E T PRAESES.
Mainittakoon että Jorma K. Miettinen on itsekin
muovaillut kolmisenkymmentä mitalia ja että unkarilai
nen professori Remelyi puolestaan on muovaillut hä
nestä mitalin. Siis kolminkertaisesti mitalitettu tämä
mies!
Killan toinen puheenjohtaja ja perustajajäsen hänkin,
varatuomari Edwin Törmälä (1970-1976) on saanut

/
Terho Sakki: Edwin Törmälä (1976)
Terho Sakin muovaileman ja Killan teettämän mitalin
sa (75 mm, lyöty) vuonna 1976 sattuneen järkyttävän
kuolemansa muistoksi. Etusivulla on Törmälän vaka
van selkeät kasvot ja takasivulla tunturimaaston etäi
syyteen katoava latu. Sen päässä oli miehenkin mat
kan pää. T ämän kirjoittajalla oli kunnia saada Edwin
Törmälä yhdessä Kauko Räsäsen kanssa suosittelijak
seen Kiltaan. Siihen aikaan (1973) nimittäin vaadittiin
kahden henkilön suositus Kiltaan pääsemiseksi.
Killan kolmas puheenjohtaja ja ensimmäinen kunni
apuheenjohtaja, agronomi Mikko Kallio (1977-1983)
ei ollut Killan perustajajäseniä, mutta varhaisia kuiten
kin. Aluksi taloudenhoitajana ja sitten puheenjohtaja
na Mikko Kallio loi Killan taloudellisen vakavuuden. Rai
mo Heinon muovailemassa ja Killan teettämässä Kalli-

on 60-vuotismitalissa vuonna 1981 (125 mm, valettu)
tämä AMICUS FIDELIS ART IS, taiteen uskollinen ys
tävä, onkin laskenut runsaudensarven maanläheisesti
tasa-arvoiselle ja käyttövalmiille tasolle. Suomalaisen
mitalitaiteen merkittävä tukeminen on käynyt mahdol-·
liseksi. Mitalin etusivulla nähdään Mikon kasvoilla juu
ri sellainen ilme, joka hyvinkin saattaa ennakoida jota
kin sarkastista lausahdusta. Hän oli senlaatuisen huu
morin taitaja.
Killan neljännestä puheenjohtajasta, dipl.ins. Arvo
Ahosta (1984-1986) tehtyyn mitaliin tuli aloite Killal
ta, arvatenkin tämän henkilön toiminnasta mitalitaiteen
tunnetuksi tekemisessä. Työn sai tehdäkseen Kauko
Räsänen vuonna 1990 (110 mm, valettu). Mitalin etu
sivun kasvokuvassa taiteilija on onnistunut ilmentä-

Raimo Heino: Mikko Kallio (1981)
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Kauko Räsänen: Arvo Aho (1990)
mään kohteen joviaalin luonteenlaadun. Takasivu puo
lestaan kertoo asianomaisen virkatyön Helsingin seu
rakuntien kiinteistöh9llinnossa, samalla paljastaen sen,
että tämä henkilö taiteen ja teologian harrastuksensa
vuoksi ei ole tyytynyt pysymään sovinnaisuuksien
"raameissa", vaan pyrkinyt vaikuttamaan niin taiteen
suosijana kuin hengellisenä julistajanakin. Mitalitetun
henkilön luvalla voidaan legenda AMAT0 R EC C LESI
AE ET C U LTU RAE suomentaa joko kirkon ja kulttuurin
harrastajaksi tai rakastajaksi tai vaikkapa molemmik
si. Latina, mitalien äidinkielihän suo tällaisen mahdol
lisuuden.
Killan järjestyksessä viides ja samalla nykyinen pu
heenjohtaja, varatuomari Aimo Viitala (1987-) sai Kil
lan teettämän 60-vuotismitalinsa vuonna 1987 (100
mm, valettu). Tekijän, Pertti Kukkosen ratkaisu on hen-

kilömitaleita ajatellen poikkeava: ei muotokuvaa, vaan
- käsialanäyte! Etusivulla on kauniin kiemurainen, kuin
salaman iskusta roiskeita ympärilleen heittävä kirjain
pari AV. Taiteilija katsoi tällä ratkaisulla voivansa par
haiten kuvata Aimo Viitalan voimakasta persoonaa. Ta
kasivun saunavihta, jykevällä vitsauksella sidottu, sym
boloi niin hyvin mitalin saajan löylymiehisyyttä kuin
myös kykyä pitää johtamansa joukko koossa. Mielisin
pä sanoa enemmänkin: ei vain koossa, vaan vielä lisä
täkin sitä Mikko Kallion hankkimaa varallisuutta niin,
että sillä nyt pystytään todella edistämään mitalitaidet
ta stipendein ja erilaisin muin toimin, kansainvälisesti
kin.
Sanotaan, että ministerit tulevat ja menevät, mutta
kansliapäälliköt pysyvät. Käytännön toiminnan osalta
juuri näin on laita Mitalitaiteen Killassakin. Yleissihteerit

Pertti Kukkonen: Aimo Viitala (1987)
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Leila Hietala: Jouko Voionmaa (1972). Raimo Heinon mitali on kuvattu Mitali-lehdessä 1/91.
ovat toiminnan toteuttajia ja pitkälti myös ideamesta
reita. Kun puheenjohtajia on tähän mennessä ollut vii
si, jotkut varsin pitkäaikaisiakin, niin yleissihteereitä on
ollut vain kaksi, ja hekin isä ja poika.
Ensimmäisestä, Kansallismuseon rahakammion in
tendentti Jouko Voionmaasta (1965-1983 eli 19 vuot
ta) on tehty kaksi mitalia. Molempien piti valmistua hä
nen 60-vuotispäiväkseen vuonna 1972, mutta vain
Suomen Numismaattisen Yhdistyksen teettämä ja Rai
mo Heinon muovailema (125 mm, valettu) ehti juhlaan.
Mitalin etusivulla on Jouko Voionmaa juuri niin eläväi
senä ja terävänoloisena, jonkalaisena hän, tarvittaes
sa vihlovin vihellyksinkin, johti Killan yhteisiä retkiä ja
kokoontumisia. Koska mitali on numismaatikkojen teet
tämä, takasivu kuvastaa Joukon virkaelämää. Rahan
jumalatar Juna Moneta siinä johdattaa rahakammion
intendenttiä vanhanaikaisten rahanlyöntivälineiden sär
vittäessä tunnelmaa. Legenda JU NO I P SE MO NETA
O PTI MA DUX, eli vapaasti käännettynä: Juna joka it
se on raha, on paras johtaja.
Leila Hietalan tekemä mitali (70 mm, lyöty) valmis
tui kuitenkin samana vuonna kuin tuo edellinen. Etu
sivulla on tietenkin juhlijan kuva. Takasivusta tiedän mi
tä Jouko itse kerran kertoi. Taiteilija oli kysynyt hänel-

tä, mikä tämän elämässä oli tärkeää ja tähän Jouko oli
vastannut, että Liisa. Ja niin koko kuvapinnan täyttää
upea naisvartalon osa, käsi helminauhaa sormeillen.
Toisen yleissihteerimme, fil.maisteri likka Voionmaan
(1984-) 50-vuotismitaliin liittyy siihenkin nainen: vai
monsa Gunnel on mitalin teettäjä. Löytyisipä enem
mänkin tällaisia viehättäviä mesenaatterskor! Mitalin
on muotoillut Raimo Heino vuonna 1993 (125 mm, va
lettu). Mitaliesittelyssäni jo totesin vuosi sitten, että
etusivun kuvassa juhlijan päälaki kohoaa uljaasti kuin
kirkon kupoli ja mikä ettei kohoaisi, laulaahan likka Mei
lahden motettikuorossa tenoria. Takasivu symboloi tä
män uskomattoman monipuolisen monitoimimiehen
erästä elämänalaa, englanninkielen opettajuutta ja har
rastusta. Shakespearen Macbeth-näytelmän kolme
kohtalotarta neuvottelevat autiolla nummella: when
shall we three meet again. Esittelyssäni nimesin koh
talottaret Englannin kieleksi, Mitalitaiteeksi ja Kuoro
lauluksi. Ja kun on kerran hyvät ilmaisut keksinyt, niin
mitäpä niitä muuttamaan.
Minusta tuntuu, että jatkokertomuksemme on nyt
edennyt oikein sopivan jännittävään kohtaan.
Raimo Heinon mitali likka Voionmaasta on kuvattu
Mitali-lehdessä 2/93.

ALFRED KORDELININ SÄÄT IÖN A PURAHA KILLALLE
Alfred Kordelinin säätiö on myöntänyt Suomen Mitalitaiteen killalle
10.000 mk uusien näyttelyvitriinien hankkimista varten.
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Mauno Honkanen

HEIKKI HÄIVÄOJA

PRESIDENTIN TEKIJA

Presidentti Ahtisaari tekijänsä kädessä.

Ollaan matkalla katsomaan Ahtisaarta. Sen paksuutta
tarkastellaan ja varsinkin pintaa. Aamulla 29.1 1.94 toi
mitusjohtaja Jorma Puiston Thunderbird hiukan suti
kaasupoljinta painettaessa lähtötouhuissa, mutta auto
matka Tammisaareen on varman turvallinen. Sporrong
Oy:llä ollaan tunnin päästä, eikä kaunista aamua juuri
ehtinyt ihailla, sillä juttu luisti letkeästi kun jututin vii
meisimpää presidenttiämme esittävää mitalia veis
tänyttä ystäväämme Heikki Häiväojaa.

Monitoiminen...
Mitä perusasioita tiedämmekään hänestä: syntynyt
25.5.1929 Jämsässä, aloittanut opintonsa Taideteolli
sessa oppilaitoksessa vuonna 1950 jatkaen Taideaka
temiassa, töitä ensi kerran näyttelyssä v. 1950, ope
tustehtäviä vuodesta 1958, kilpailuvoittoja, kilpailujen
tuomaristovastuita noin 40, luottamustoimia taiteilija
järjestöissä ja säätiöissä, paljon julkisia teoksia. Ja kai
kesta tästä Pro Finlandia -mitali.
Reilunkokoisella ja -oloisella miehellä on myös kuvan
veiston alueella melkoinen skaala; yli sadan tonnin mo-
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numenteista aina pieniin rahoihin saakka. Tällä kertaa
meitä lehtemme palstoilla kiinnostaa kuvanveistäjä
Heikki Häiväojan osuus ja ajatukset hänen laajassa yli
sadan kappaleen mitalitaiteessaan.

Se mitalin toinenkin puoli
Mielenkiintoista on se, että vaikka lähes kaikki hänen
monumentaaliteoksensa ovat aihepiiriltään abstrakte
ja, mitalit eivät ole sitä koskaan tai kokonaan. T ähän
voi keskustelustamme löytyä selitys. Hän pohtii mita
lin selvää eroa tai etua jonkun henkilön tai asian kun
nioittamiseksi verrattuna esim. muotokuvamaalauk
seen. Maalaus päätyy useimmiten johonkin yksi
tyiskotiin, järjestön tai yrityksen johdon huoneisiin ja
joka tapauksessa laajempien piirien ulottumattomiin.
Nämä maalaukset ovat periaatteessa melko konserva
tiivisina "näköisyyteen" pyrkiviä. Mitalit sensijaan
suuntautuvat jo laajempien piirien nähtäville suurina
kin lyöntimäärinä. Valumitalit tosin ovat sarjoina pie
nempiä, mutta joka tapauksessa, kuten Häiväoja ko
rostaa, mitalilla on se toinen puolensa, jota maalauk-

T ästäkö on leikattu mitalin alkuaihiot ?

Taiteilija 350 tonnin puristimen takana.

Mitalin lyöntityökalujen tarkastelua suunnittelija Johan
Huldenin kanssa.

Valmiin mitalin pintakäsittelystä sovitaan.

sessa ei ole. Vaikka henkilömitali sentään on sallinut
kuvapuolellaankin vapautuneemmankin aiheen käsit
telyn, voi kääntöpuoli sisältää jo varsin poikkeavia
ratkaisuja, jopa lähes abstrakteja. Näin on myös presi
dentti Martti Ahtisaari-mitalinkin kohdalla. Mitalin kään
töpuolen valtavilla järkäleillä ja hänen pihallaan meneil
lään olevalla sadan tonnin painoisella sodanajan nais
ten muistomerkillä on kuin onkin yllättävän paljon mo
numentaalista yhteyttä. Muotokuva sensijaan on toi
sella tavalla tavoittanut ja saavuttanutkin presidentin
myönteiseksi nähdyn persoonallisuuden.

metallien hitsaamistavat, kipsi- ja muottitekniikka, uu
sien materiaalien suomat mahdollisuudet, on tunnet
tava pronssinvalutekniikka. Kaikessa ovat mukana lu
juuslaskelmat, -arviot ja -realiteetit. Sitäpaitsi työ on
tehtävä tavallisesti itse ja olla fyysisesti mahdollista.
Ja jos oma voima ei riitä, on kehitettävä ja rakennetta
va nosturimahdollisuuksia ja jopa talo tämän kaiken
ympärille. T ämän kaiken tekee Häiväoja. Mutta onpa
hänellä ollut hyviä opettajiakin niin tekniikassa kuin tai
teessakin: Emil Filen, Aimo Tukiainen, Oskari Jauhiai
nen, Essi ja Ben Renvall, Yrjö Rosola - mahdanko kaik
kia muistaakaan. Sitäpaitsi: työ tekijäänsä neuvoo, Häi
väojaa aivan erityisesti on neuvonut niin hyvin, että
neuvoja riittänyt muillekin jaettavaksi. O petustoimen
lisäksi on hänelläkin ollut oppilaita auttamassa. Häneltä
on aina liiennyt ymmärtämystä nuorille ja myös jopa
kolleegat ovat kanssakäymisissään saaneet hänen kek
seliäisyydestään apua jollakin, usein teknisellä osa-alu
eella.

Monitaitoinen ...
Millään lailla aliarvioimatta esim. taidemaalarien am
matissaan tarvitsevaa teknistä osaamista, joudutaan
kuvanveistossa aivan erityistä teknistä osaamista vaa
tivan taiteen piiriin. O n tunnettava puu käyttömateri
aalina, on tutustuttava kiveen isossa ja pienessä koos
sa, on tunnettava savien ja plastoliinin mahdollisuudet,
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Monikerroksinen . . .
Jospa palaisimme mitalinveistoon ja mitenkä Heikki
Häiväojan mukaan tähän tärkeään asiaan mennään.
Saadessaan tiedustelun mitalin veistämisestä on hä
nen tavallinen vastauksensa, oman kokemuksenikin
mukaan: Voinhan mä yrittää. Jo silloin tietää, että ai
hepiiriin perusteellisesti perehdyttyään, joka sinänsä on
rikastuttavaa, alkaa asian kehittely. Hän ei koskaan piir
rä. Vaihtoehdoista muodostuu kuva ajatuksiin, oival
luksen mahdollisuus lopputuloksessa piirtyy aika sel
västi mieliin. Niitä hän karsii yhden toisensa jälkeen.
Jäljellejäänyt on sellainen, johonka hän ehdottomasti
luottaa. O ikean ajatuksen, oivalluksen löytäminen on
itse asiassa suunnittelun paras hetki. Siitä syntynyt
vahva kokemus on suorastaan elämys, jonka pohjalta
on sitten voinut tehdä jo jonkinlaisen suurikokoisen
muovaillun luonnoksen tilaajalle esitettäväksi. Vaikka
hän pitääkin monikerroksisista useammalla eri tavalla
ymmärrettävistä ratkaisuista, hän pyrkii valitsemaan
niiksi tuttuja, luonnollisia ja ihmistä lähellä olevia aihei
ta. Symbolismi on hänelle tärkeää. Vaikka hän ihailee
kin Munckia ja Simbergiä, on Gallen-Kallela tässä mie
lessä merkinnyt hänelle eniten. Häiväoja sanoo: erikoi
suus oudoksuttaa, mutta erilaisuus on virkistävää.

Näinhän asia tosiaan taitaakin olla kaikessa taiteessa.

Erikoisuus oudoksuttaa - erilaisuus vi rkis
tää
Kuvanveistäjä Heikki Häiväoja ihaili jo uransa alussa
mm. Essi Renvallin ja Aimo Tukiaisen mitaleja, lähes
haltioitumiseen asti. Hänen ensimmäinen mitalinsa oli
geologi Pentti Eskola -mitali. Se on pienikokoinen ja
melko vähän tunnettu. Niitä on valmistettu yksin kap
palein joka viides vuosi, kaikki kultaan. Hänen toistai
seksi viimeisemmänsä, ei kai sentää viimeisensä, ku
ten hän vähän virnuilen lohkaisi, on tasavaltamme vii
meisimmän presidentin Martti Ahtisaaren kunniaksi
lyöty mitali. Saattoi vaistota tämän haastattelun aika
na, hänen itselleen ottamansa vastuu, olihan Kiltam
me presidenttimitalisarjassa jo toinen toista taitavam
pi tekijä. O malla perusasenteellaan hän on onnistunut
luomaan onnistuneen mitalin.
Hän on sanonut haluavansa olla mitalintekoproses
sissa kanava kohti lopputulosta, löytämässä kuvallinen
hahmo toteuttavalle mitallille, olla itse teossa vähän syr
jään vetäytyvä, mutta kuitenkin keskellä tapahtumaa,
jopa kokonaisvaltaisesti ja kaikesta nauttien.

Heikki Häiväoja Ahtisaaren mitalin takasivun styroksimallin ääressä.
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likka Voionmaa

KILL AN TOIMINTA A

Kuluneen syksyn aikana Mitalitaiteen Kilta järjesti jä
senilleen retken Rauman kaupunkiin, kuvanveistäjä Hei
non ateljeehen Helsingissä ja vaalikokouksen. Ohessa
kooste tapahtumista.

RETKE M M E RAU MALLE
Lokakuun 1. päivänä noin 30 kiltalaista teki tilausbus
sikokopäiväretken Raumalle. Killan raumalaisten jäsen
ten järjestämä retkipäivä oli tiivis ja antoisa. Erästä ret
keläistä lainatakseni meidän pitäis retkeillä useammin
kin eri kohteissa. Rauman Taidemuseossa näimme au
diovisuaalisen näyttelyn Pimeys - matka tähän päi
vään sekä Päivi Jokisen maalauksia. Teimme opaste
tun kaupunkikierroksen Rauman satamassa ja Vanhas
sa Raumassa, kävimme Lönnströmin museossa ja ko
timuseossa, ihastelimme Kiikartornia ja kuulimme alan
asiantuntijoiden vuorineuvos Reino Salon ja kuvanveis
täjä Aila Salon esityksen kuunarien rakentamisesta
Rauman intiimissä merimuseossa. Lopuksi saimme
nauttia pöydän antimista Salojen kauniissa kodissa.
Kaunis kiitoksemme Rauman taidemuseolle ja erityi
sesti Mitalitaiteen Killan museolta lahjaksi saamista mi
taleista, Aila Salon muovailemasta Rauman taideyhdis
tys -mitalista sekä Kauko Räikkeen muovailemasta Jal
mari Karhula -mitalista. Myrskyisästä ja sateisesta
säästä huolimatta oli retken tunnelma aurinkoinen.

M ITALITAITEEN KI LLAN VAAL I KOKO U S
1 9.10.
Mitalitaiteen Kilta r.y:n sääntömääräinen vaalikokous pi
dettiin nyt Killan kannattajajäsenen O suuspankkien
Keskuspankki O y O KO -Vallilan tiloissa Helsingissä. li
ian isäntä oli pankinjohtaja Olli Puntila ja O KO n avaris
sa kokoustiloissa oli läsnä 34 Killan jäsentä ja seura
laista.
Vaalikokouksen puheenjohtajana oli pankinjohtaja
Puntila ja sihteerinä likka Voionmaa. Killan puheenjoh
taja Aimo Viitala piti kokouksen aluksi perinteisen kat
sauksen Killan toimintaan keväästä syksyyn ja esitteli
arviot myös Killan talouden kehitysnäkymistä. Kokouk
sessa käsiteltiin vuoden 1995 toimintasuunnitelma ja
talousarvio, jotka hyväksyttiin hallituksen esityksen
mukaisesti. Toimintasuunnitelma on esitelty tässä leh
dessä, talousarvion loppusumma on vuodelle 1995 mk
395 260, mikä on 80.000 mk pienempi kuin vuoden
1994 vastaava summa. Killan suurin yksittäin kuluerä
on vuosimitalikilpailu jonka järjestämiseen ja mitalien

Isäntämme pankinjohtaja Olli Puntila ja puh.joht. Aimo
Viitala.

Aila Salo näyttää kuinka kuunaria rakennettiin.
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valamiseen on arvioitu kuluvan 150. 000 mk. Killan kan
sainvälisten suhteiden hoitoon (mm. ulkomaisten näyt
telyittemme järjestelyt ja FI DEM) kuluu vuonna 1995
noin 30.000 mk.

Henkilövaalit Mitalitaiteen Killan puheenjohtajaksi va
littiin yksimielisesti edelleen varatuomari Aimo Viita
la. Erovuorossa olivat kuvanveistäjät Raimo Heino ja
Aila Salo, joista Heino oli kieltäytynyt jatkosta. Vuosiksi
1 99 5-1997 Killan hallitukseen valittiin Aila Salo edel
leen ja johtaja Mauri Sompa Jyväskylästä. Killan halli
tuksen kokoonpano on nyt seuraava: puheenjohtaja Ai
mo Viitala ( 1 995), Mauno Honkanen (-1 996), Peter
Holmberg ( -1995), Pertti Kukkonen ( 1 995), Aila Salo,
Mauri Sompa ja likka Voionmaa ( -1996). Killan tilin
tarkastajiksi vuodeksi 1 995 valittiin ekonomi Klaus Se
linheimo ja varatuomari Aimo Linkosalmi varsinaisiksi
ja pankinjohtaja Matti Haavisto ja oik.kand. Kari Vaa
las varalle.

edustajana, 1 970-luvun alussa ja Helsingin ensimmäi
sen FIDEM-kongressin aikana ja viimeksi kuusi vuotta
vuoden 1 994 loppuun. Killan varapuheenjohtajuuten
sa ohella Heino oli lisäksi Suomen FIDEM-varadelegaat
ti viime kevään Budapestin kongressiin saakka. Heino
erosi Killan hallituksesta omasta halustaan.
Monet ovat olleet ne aivoriihet ja palaverit Heinon Lal
lukan ateljeessa, joissa on suunnitteltu ja keskusteltu
mitalitaiteesta. Mainittakoon lisäksi, että Heino on
uransa aikana veistänyt reilusti yli 200 mitalia ! En malt
tanut olla tekemättä tälle mitalimiehelle muutamia ky
symyksiä.

Vaali kokousesitelmä

Monien vuosien järjestötoiminta o n tarjonnut eräänlai
sen vara- ellei suorastaan pääventtiilin omalle työlleni.
Olen voinut yhä uudestaan huomata, että asiat etene
vät vain yhteistyössä muitten kanssa.

Kokousesitelmän piti arkkitehti Yrjö Sormunen, jonka
varsin mielenkiintoinen aihe käsitteli leijonaa Suomen
vaakunassa.

Käynti Raimo Heinon ateljeessa 29.10.1 994
Killan jäsenillä oli tilaisuus tutustua kuvanveistäjä Rai
mo Heinon töihin hänen esitellessään näitä ateljees
saan 29.10.1 994.

RAI MO HEINON KAUD ESTA
Raimo Heino on ollut Killan hallituksessa kolmeen ot
teeseen: 1 9 60-luvulla Suomen Kuvanveistäjäliiton

Taidejärj estöistä . . .

Killan vuosimitalikil p ailusta ...
Vuosimitalikilpailuihin olen osallistunut lähes säännöl
lisesti. Joskus olen ajatellut tätä kuitenkin melko nuorta
instituutiotamme ja jopa kyseenalaistanut koko vuo
simitaliajattelun. Nimi on tuntunut ehkä liiankin sito
valta, ikään kuin kyse olisi jostain vuosilautasesta. Pal
kintojen markkamääräinen taso on ollut kohtuullinen,
mutta kaikkien osallistujien kilpailuun uhraama yhteis
aika tuntuu todella suurelta ajatellen sitä, että palkin
noille pääsee vain muutama tai että vain yksi ehdotus

Raimo Heino esittelee töitään Killan jäsenille.
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toteutetaan vuosimitalina. Ehkä olisi syytä harkita si
tä mahdollisuutta, että Killan jäsenet voisivat valita
vuosimitalinsa palkituista ehdutuksista. Asia olisi sy
vemmänk in pohdiskelun aihe - taas kerran.

Mitalien veistämisestä ja muovailemisesta
j a valamisestakin . . .
N i in, mitalia pitää hengissä tekijän hulluus ja se, että
hänellä on suuri halu harrastaa jotakin ylellistä. Mita
lien valukustannukset ovat nousseet viime vuosina ra
justi, mutta mitalien myyntihinnat eivät. T ämä pitänee
tarjonnan pienenä jatkossakin.

Kansainvä lisyydestä. ..
Ongelmana e i ole se, pidetäänkö mitalinäyttely täällä
Suomessa, ulkomailla tai Eurokentillä. Ongelmana on

pikemminkin se, miten tehdä hyvä mitali.

Hallituksesta eroamisesta . . .

Kun eroan näin omasta tahdostani en voi olla mukaile
matta erästä Eskoa: lähden pois vähän ennen kun pot
kut saan!

LAHJO ITUS KUVATAIDELU K I O LLE

Mitalitaiteen Killan edustajina Raimo Heino ja l ikka Voi
onmaa lahjoittivat yhdeksän kappaletta Anne Valkosen
kirjoittamaa Taidetta molemmat puolet-mitalikirjaa Hel
singin kuvataidelukiolle 7.10.1994. Koulun puolesta kir
jat otti vastaan koulun rehtori Maija-Liisa Mauranen.
Kirjatempauksemme eräänä tarkoituksena on tehdä mi
talitaidetta tunnetuksi pääkaupungin kuvataideopetta
jien ja heidän kauttaan koululaisten keskuudessa.

UUSI A MITALEITA
LASTEN SAI RAALAHOITO 1 00 VUOTTA

Arkkiatri N ils Oker-Blom on muovaillut Lasten sairaa
lahoito 100 vuotta -mitalin. Mitali valmistui vuonna
1993 ja sitä on lyöty 200 numeroitua ja 100 numeroi-
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matonta kappaletta. Edellisen kappalehinta on 350 mk
ja jälkimmäisen 260 mk. Mitaleita voi tilata sihteeri Ca
rola Antmanilta, puh. 90-471 2796 tai fax 90- 4714704.

UUSI RI STO RYTI-MITALI
Risto Ryti-seura on yhteistyössä Alfred Kordelinin sää
tiön kanssa lyöttänyt mitalin Tasavallan presidentti Ris
to Rytistä. Mitalin on muovaillut kuvanveistäjä Raimo
Heino. Seuran tarkoitusperien mukaisesti mitali moni
puolistaa kuvaamme Risto Rytistä ja hänen merkittä
västä elämäntyöstään valtiomiehenä, talousmiehenä ja
kulttuurin tukijana.
Risto Ryti-mitali julkistettiin 30.1 1.1 994 ja myyntiin

tulevat mitalit valmistuvat 31.1.1995 mennessä. Mita
lia voi tilata joko Alfred Kordelinin-säätiön toimistosta,
Mariankatu 5 C , 001 70 Helsinki, puh. 90-626 761, tai
seuran sihteeriltä, puh. 90-652 572 tai fax 90-622 1 1 21.
Mitalin hinta on käteisostona å 200 mk ja postitettu
na å 250 mk postikuluineen. Mitalin voi saada myös
20 markan hintaisessa muovikotelossa. Mitalista an
taa lisätietoja seuran sihteeri dosentti Hannu Heikkilä.

N I I LO PESOSEN M ITALI
Raimo Heino on muovaillut mitalin Niilo Pesosesta. Ti
laaja on Nils Gustaf Malmbergin sukuseura ja lyöjä on
Kultamitali Oy Hirvensalmella. 80 mm:n mitali on prons
sia ja se on viimeistelty harvinaisella tavalla: kuvanveis
täjä patinoi jokaisen mitalin itse. Takasivu kuvaa nimi
henkilön pitkää elämäntyötä lääketieteen palvelukses
sa: Ab Aesculapio fautus - lääketieteen perustajan
suosikki.
Niilo Pesonen (14.10.1902-26.1 2.1993) oli monisär
mäinen ja voimakas persoonallisuus, jonka työ ulottui
lääketieteen ohella monelle suomalaisen kulttuurielä
män alalle. Hän oli keskeisillä paikoilla heimotyössä ja
ylioppilaselämässä, mm. Akateemisen Karjala- Seuran
varapuheenjohtaja ja Y lioppilaskunnan puheenjohtaja.
Kunnanlääkäristä ura eteni anatomian tutkijaksi ja pro
fessoriksi. Hän oli suomalaisen lääketieteellisen sanas
ton kehittäjä, lääkintöhallituksen pääjohtaja ja Maail
man terveysjärjestön WHO:n hallintoneuvoston jäsen.
Tutkijan vireys säilyi loppuun saakka. Vielä 1 992 hän
julkaisi muistelmateoksen " Voi voitettuja".

Sotien vuosina Pesosen kyvyt tulivat käyttöön mo
nissa erikoistehtävissä. Jo jatkosodan alussa hän pe
rusti 1000-paikkaisen sairaalan neuvostolaisille sota
vangeille. Hän oli mukana neuvottelemassa 60000 in
keriläisen siirtämisen Suomeen ja järjesti heidän tervey
denhuoltonsa.
Välirauhan tultua kävi ilmi, että sodan vastapuolella
oli pantu muistiin Pesonen ja hänen toimintansa. V.
1943 hänet oli lähetetty jäseneksi tutkimusretkikun
taan, joka tutki Vinnitsassa, Ukrainassa löydettyjä neu
vostohallinnon murhaamien miesten, naisten ja lasten
joukkohautoja. Löytö oli tehty vain kuukausi Katynin
joukkohautojen paljastumisen jälkeen. Liittoutuneiden
valvontakomissio aloitti ajojahdin, jonka tuloksena Pe
sonen tuomittiin vankilaan. Monien muiden kansalais
temme tavoin hän sai tällaisen kiitoksen siitä, että oli
täyttänyt velvollisuutensa.
Mitalin voi tilata Yrjö Sormuselta; osoite Niemen
mäentie 3 H 67, 00350 Helsinki; puhelin (90) 487 029.
Mitalin hinta on postikuluineen 2 50 markkaa.
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Michal V itanovsky

TSEKKILÄISESTÄ MJTALITAITEESTA

Tsekkoslovakian jakaannuttua vuosien 1992-93 tait
teessa kahdeksi itsenäiseksi valtioksi jakaantui kahdek
si myös tsekkien ja slovakkien Mitalitaiteen kilta. Jäl
jelle jäivät toki henkilökohtaiset siteet, joskus jopa joi
denkin taiteilijoiden yhteinen ammattikoulutus, mutta
tuleva kehitys on jo itsenäistä. Tsekkiläisille mitalitai
teilijoille se merkitsee tilaisuutta etsiä omaa identiteet
tiään, löytää sekä historiallinen että nykyinen paikkansa
niin omasta maasta kuin Euroopastakin.
Tsekkiläisen mitalitaiteen katsotaan saaneen alkun
sa jo 1 6. vuosisadan ensimmäisellä neljänneksellä Tse
kin ja· Saksan rajaseudulla sijaitsevasta Jåchymovin
vuoristokylästä, joka syntyi rikkaiden hopealöydösten
ympärille. Paikallinen rahapaja, samoin kuin myöhäi
semmät Prahan ja Kutnå Horan rahapajat, valmisti pait
si rahaa myös mitaleja. Lyöntimitalit olivat tyypillisiä
tsekkiläisen mitalitaiteen alkutaipaleelle (tässä se ero
si esim. italialaisesta ) ja tälta ajalta peräisin olevat
raamattu- ja muotokuva-aiheiset työt merkitsivät en
simmäistä tämän taiteenalan kukoistuskautta Tsekin
maassa. Ensimmäisten mitalintekijöiden nimet ovat
melkein järjestään saksalaisia, vasta myöhemmin, 1 6.
vuosisadalla, ilmestyy joukkoon myös tsekkiläisiä nimiä
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j a mitaleihin tekinkielistä tekstiä. Taiteilijakommuuni, jo
ka myöhemmin kehittyi keisari Rudolf 11:n ympärille Pra
han hoviin, oli kansanvälinen. Paitsi yllämainittuja mi
taliseppiä saksankielisiltä alueilta ja kotimaisia mitalin
tekijöitä, oli täällä huomattava määrä myös italialaisia
mestareita. He toivat mukanaan suoria vaikutteita Ita
lian mitalita iteesta ja rikastuttivat siten tsekkiläistä re
nesanssikäsitystä.
Barokkiajan mitalitaide jäi Tsekinmaassa muiden ku
vaamataidealojen rinnalla syrjään, erityisesti tänä ai
kakautena kukoistivat maalaus- ja veistotaide ja ne
edustivat sitä parhainta, mitä silloisessa Euroopassa
näillä taide-aloilla luotiin. Tsekkiläiseen mitalitaiteen it
senäiseen kehitykseen vaikutti haitallisesti Prahan mer
kityksen väheneminen habsburgilaisen monarkian pii
rissä. Johtavan roolin taiteidenkin alalla sai Wien. Wie
nin akatemian perustamisen jälkeen v. 1727 oli kaiver
tajien hankittava koulutuksensa siellä ja se johti vähi
tellen mitalitaiteessa kaavamaisuuteen yksilöllisyyden
kustannuksella nimenomaan virallisten mitalien valmis
tuksessa. 1 800-luvun lopussa . kotimainen mitalintuo
tanto heijasti Tsekin kuningaskunnan taloudellista ja po
liittista tilannetta, sen alistettua asemaa monikansa-

kuntaisessa habsburgilaismonarkiassa. Prahan rahapa
jan lakkauttamisen jälkeen v. 1857 tsekkiläisen mitali
taiteen taiteellinen taso laski pelkän käsityötaidon ta
solle.
1800-luvun kansallinen herääminen alkoi kuitenkin
vähitellen tarjota uusia isänmaallisia teemoja, jotka liit
tyivät oman kansallisen historian tapahtumiin ja merk
kihenkilöihin. Ja niin vähitellen alkoi hahmottua uude
naikainen tsekkiläinen mitalitaide, joka muodollisesti ir
rottautui saksalaisen klassisismin kahleista ja alkoi pi
kemminkin etsiä vaikutteita modernista ranskalaises
ta taiteesta.
1900-luvun alkuun osuu tsekkiläisen mitalitaiteen toi
nen kukoistuskausi. Olennaisen virikkeen antoi jugend
tyyli. Se antoi tsekkiläiselle taiteelle uudet muodot ja
uuden tavan nähdä. Se laajensi myös mitalitaiteen mah
dollisuuksia ja teki siitä yleisen mielenkiinnon kohteen
ja sai siitä taiteilijat kiinnostumaan. Ensi kertaa lyönti
mitalien rinnalle pääsivät huomattavammassa määräs
sä myös valetut mitalit. Nykyaikaisen tsekkiläisen mi
talitaiteen perustajana pidetään Otakar Spanielia, joka
aloitti jugendtaitelijana, mutta vapautui vähitellen ju
gendin muodoista ja päätyi klassisiin italialaisen rene
sanssin ja ranskalaisen klassisismin antamiin esikuviin.
Tsekkoslovakian tasavallan syntymisen jälkeen v. 1918

vakiintuu uuden valtion alueelle muiden taiteenalojen
joukkoon myös mitalitaiteilijoiden koulukunta. Tsekkos
lovakialainen mitali kuvaa uutta valtiota, sen merkki
henkilöitä ja sen tehtäviin kuuluu sekä muistomitalei
den että käyttömitaleiden valmistus.
Mitalitaiteilijoilla on nyt edessään sekä uuden valti
on tunnuksen taiteellinen toteutus että uusien rahojen
muotoilu. Mitalitaiteessa otetaan jälleen käyttöön lyön
titekniikka.
Toisen maailmansodan aiheuttaman pysähdystilan
jälkeen tsekkiläisen mitalitaiteen kehitys jatkuu nime�
nomaan Otakar Spanielin ateljeen oppilaiden töissä Pra
han taideakatemiassa, jossa opiskelee myös slovakia
laisia taiteilijoita. Kun tämä johtava hahmo v. 1955 kuo
lee, ryhmä valmiiksi koulutettuja mitalitaiteilijoita jat
kaa hänen työtään kansallisen kulttuurin pohjalta.
Spanielin koulukunnan klassinen perinne selkeytyy
ja rikastuu vähitellen muiden koulukuntien ja taiteena
lojen nuorten taiteilijoiden vaikutuksesta. Siten syntyy
60-luvulla vähitellen mielipiteiltään moni-ilmeinen ja
monipuolinen, tyypillisesti tsekkoslovakialainen ja nyt
temmin tsekkiläinen taidesuuntaus.
Tsekkoslovakia kuului FIDEMin perustajajäseniin ja
paitsi Liegen kongressia v. 1939 se on osallistunut kaik
kiin kongresseihin. Kommunistijohdon aikana Tsekkos-

J. Smrz: Tekniikan päivä, 1992
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lovakian kuvaamataiteilijoiden kansainväliset suhteet
olivat rajoitettuja nimenomaan länsisuuntaan. Mitali
taideala ei pienuutensa vuoksi kuitenkaan kuulunut val
tion mielenkiinnon ykkösryhmiin, joten se saattoi säi
lyttää keskeytykJettä tuntuman muissa maissa tapah
tuvaan kehitykseen. Syynä oli varmasti myös mitali
näyt'telyiden suhteellinen vaatimattomuus mitä tilaan
ja kustannuksiin tulee.
Tsekinmaassa jugendaikakauden jälkeen uudelleen
suosioon päässyt lyöntimitalitekn iikka alkoi 60-luvulla
vähentyä muuttuakseen jälleen seuraavina vuosina
päinvastaiseksi. Nykyisin käytetään lyöntimitalitekniik
kaa vähemmän. Syitä tähän muutokseen on useita. Va
lettujen mitalien suosio johtuu suureksi osaksi vapaam
man ilmaisun mahdollisuudesta, jonka se antaa taitei
lijalle sekä aiheen valinnassa että muodon toteutukses
sa. Juuri nämä tekijät tulevat varmasti vaikuttamaan
edelleenkin. Toisaalta nykyisin myös aivan käytännöl
lisistä syistä käytetään valettuja mitaleita enemmän.
Vuoden 1989 vallankumouksen jälkeen laski mitalien
kysyntä aivan dramaattisesti, koska poliittiset muutok
set ja taloudelliset vaikeudet siirsivät aikaisempien ti
laajien mielenkiinnon muihin heille hetkellisesti tärkeim
piin asioihin. Vasta viime vuosi on osoittanut merkke
jä elpymisestä tälläkin alalla. Markkinoille on ilmesty
nyt uusia tilaajia, jotka ennen vuotta 1989 eivät voi
neet ajatellakaan mitalien julkaisemista, koska heidän
oli turvattava ensisijaisesti oma olemassaolonsa. Näi
hin kuuluvat mm. k irkko, erilaiset säätiöt ja myös va
rakkaat yksityishenkilöt.
Samoin kuin vuonna 1918 niin myös vuonna 1993
mitalitaitelijat osallistuivat uuden valtion symbolien to
teuttamiseen. He eivät luoneet vain valtion tunnusta
ja erilaisia kunn iamerkkejä, vaan myös rahat ja muis
tomitalit. Valtion pankki käyttää jo kauan maailmassa
vähemmän tunnettua tapaa julistaa julkinen rahojen
muotoilukilpailu. Tsekk iläiset mitalitaiteilijat osallistu
vat näihin kilpailuihin suurin joukoin. T ämä käytäntö
johtaa tavallisesti muodollisesti mielenkiintoisempiin ja
taiteellisesti laadukkaampiin tuloksiin kuin jos työ ti
lattaisiin yhdeltä määrätyltä taiteilijalta. On kuitenkin
mainittava, että yhteistyö pankin ja mitalitaiteilijoita
edustavan järjestön välillä ei aina ole täysin tyydyttä
vää. Hyvä yhteistyö joutuu usein koetukselle kompe
tenssiriitojen takia kilpailun tuloksia arvosteltaessa.
Tsekkiläisten mitalitaiteilijoiden lukumäärä on nous
sut 1900-luvun toisella puoliskolla ja vapaamman tai
teellisen ilmaisumahdollisuuden myötä on mielenkiin
to tätä taidealaa kohtaan kasvanut. Luonnollisesti on
syntynyt keskustelua, miten järjestäytyä. Ensimmäis
ten yhteisten Prahan näyttelyjen jälkeen 60-luvulla tä
män alan taitelijat liittyivät silloiseen Kuvaamataiteli
joiden liittoon. Ja koska valtio silloin johti kaikkea, mut
ta ei kuitenkaan välittänyt liioista yksityiskohdista, lii
tettiin mitalitaiteilijat hallinnollisesti kuvanveistäjiin. T äl
tä pohjalta he kuitenkin pystyivät hoitamaan asioitaan
melko itsenäisesti mitä tuli näyttelyjen järjestämiseen
ja osallistumiseen keskieurooppalaisen mitalitaiteen ko
kouksiin. Nimenomaan tällä tavalla he pystyivät laajen
tamaan alansa kansainvälisiä kontakteja. Osallistumi-
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V. Masata: Diana Ross, 1993
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nen kansainvälisiin kokouksiin ja k ilpailuihin ei merkin
nyt tsekkiläisille osanottajille vain sijoittumista ja pal
kintoja, vaikka heillä olikin menestystä esimerkiksi Ra
vennan Dantesco biennaalissa, heille oli tärkeämpää
hyödyntää tapaamista luovaan vertailuun ja henkilökoh
taisten kontaktien solmimiseen. Kokemukset kansain
välisistä kokouksista, ennen kaikkea Unkarin Sostosta
ja Slovakian Kremnicasta, johtivat ajatukseen perus
taa oma valettujen mitalien ja pienveistosten sympo
siumi Uherske Hradistseen. Se on biennaali ja se on
avoin koko maailman taiteilijoille ja vuonna 1994 se pi
detään 4. kerran.

Vuoden 1989 jälkeisten yhteiskunnallisten muutos
ten vanavedessä on syntynyt monia erilaisia ryhmitty
miä, joiden olemassaoloa ei kommunistijohdon aikana
ollut monista eri syistä tuettu. Uusi ilmapiiri on vaikut
tanut myös tsekkiläisten mitalitaiteilijoiden mahdolli
suuksiin ja vuonna 1990 he erosivat kuvanveistäjistä
ja perustivat oman itsenäisen järjestönsä Mitalitaiteili
joiden ryhmittymän (Asociace umelcu medaileru). Jär
jestöön kuuluvat sekä mitalialaan erikoistuneet taitei
lijat että sellaiset, joille mitalitaide on vain osa heidän
persoonallista taiteellista ohjelmaansa. Edelleen järjes
töön kuuluvat myös alan teoreetikot, huippukäsityöläi
set, kaivertajat ja valurit. Jäsenten lukumäärä on yli
1 20, joista kuitenkin vain 30-40 ovat aktiivisia mitali
taiteilijoita, jotka säännöllisesti osallistuvat kilpailuihin
ja näyttelyihin.
Ongelmana on koulutuksen takaama jatkuvuus. T ällä
hetkellä ei yhdessäkään tsekkiläisessä taidealan kor
keakoulussa ole mitalitaiteeseen erikoistunutta ateljee
ta. Se heijastaa myös taideopiskelijoiden suuntautumis
ta, jotka nykyisin pikemminkin etsiytyvät vapaan tai
teen piiriin. Vain joskus heidän joukostaan löytyy mi
talitaiteesta enemmän kiinnostuneita. Heillä on mah
dollisuus jatkaa opiskelua sivuaineenaan lasi-, glyptiik
ka- ja mitalitaiteen ateljeessa Prahan taideteollisuus
korkeakoulussa. Heitä on vain pieni ryhmä, mutta he
ovat pystyneet kuitenkin alalta löytämään oman paik
kansa. He kuuluvat alan järjestöön ja voivat täysival
taisina jäseninä osallistua liiton toimintaan.
Liittoon eivät kuulu mitalienkeräilijät. Heidän järjes
tönsä kanssa liitolla on kuitenkin hyvät yhteistyösuh
teet ja suurempia ja vaativampia näyttelyitä järjeste
tään yhdessä. Samanlaista yhteistyötä liitolla on myös
Kansallismuseon ja Brnossa sijaitsevan Moravan (Mää
rin) maakuntamuseon kanssa. Rahoitusvaikeuksien ta-

kia on kuitenkin ollut luovuttava monien yhteisten pro
jektien toteuttamisesta. Rahoitusvaikeudet ovat tyypil
lisiä nykyisin kaikella kulttuurin alalla, koska aikaisem
pi kommunistihallituksen jakama valtion subventio on
käytännöllisesti katsoen täysin lopetettu ja länsimai
seen systeemiin kuuluvat yksityisrahoitukset verohel
potuksineen eivät luonnollisestikaan vielä toimi.
T ämän päivän tsekkiläisillä mitalitaiteilijoilla ei ole ku
vallisessa sen paremmin kuin sisällöllisessä ilmaisuta
vassaankaan yhteistä nimittäjää. He ovat ilmaisussaan
täysin yksilöllisiä, joten tässä suhteessa heidän edus
tamansa ala ei eroa muista kuvataidealoista eikä myös
kääm ulkomaalaisista mitalitaidekoulukunnista. Niillä
kin on todennäköisesti samanlaisia ongelmia ratkais
tavanaan. On suhtauduttava uudella tavalla joihinkin ki
vettyneisiin, jatkuvasti toistuviin lyöntimitalien kaavoi
hin, toisaalta vaarana on vähäinen mielipiteiden vaih
to joistakin hyvin yksilöllisistä vapaiden mitalien luon
noksista. Ei ole mahdollista myöskään jäädä syrjään
muiden kuvaamataidealojen kehityksestä, on reagoi
tava jotenkin, joko positiivisesti tai negatiiv isesti. Sa
malla on kuitenkin otettava huomioon mitalitaiteen
asettamat rajoitukset, siis on otettava huomioon ny
kyinen yleisö, teoreetikot ja taitelijat. Mitalitaiteella ei
todennäköisesti koskaan tule olemaan sellaista laajaa
lähtöpohjaa kuin kuvanveistolla, maalaustaiteella tai
grafiikalla. Nykykehityksen mukana on herännyt myös
kysymys, johtaako perinteisten materiaalien hylkäämi
nen suuempaan vapauteen vai johtaako se ennemmin
kin mitalitaiteen olemuksen kieltämiseen? Kysymykset
ovat avoimia ja vastaukset löytynevät monien tulevien
työntäytteisten vuosien jälkeen. Valokuvavalikoima vii
me vuosien töistä osoittaa, mistä päin eräät tsekkiläi
set nykytaiteilijat etsivät omaa yksilöllistä vastaustaan.

Z. Tomanek: Tilanne, 1993
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Pekka Honkanen

URHEILUAIHEISI A HENKILÖMITALEJA

Urheiluaiheisten mitalien kirjo on hyvin laaja. Urheiluun
liittyviin henkilömitaleihin voi huoletta lukea esim. P.E.
Svinhufvudin, Kyösti Kallion ja Urho Kekkosen mitalit.
Tosin heidän merkittävin elämäntyönsä suuntautui kyl
läkin urheilun ulkopuolelle.
Pehr Evind Svinhufvud oli innokas ampumaurheilun
kannattaja. Hän saavutti suurmestariluokan sekä
vapaa- että pienoiskivärillä sekä sotilaspistoolilla. 1920ja 1 930-luvuilla hän saavutti useaan otteeseen ikämies
ten Suomen mestaruuksia. Vielä 7 1 -vuotiaana vuon
na 1943 hän osallistui ns. sotamestaruuskilpailuihin ja
sai parhaana ikämiesampujana palkinnoksi E.G. Uoti
sen lahjoittaman savolaisen kalakukon.
Kyösti Kallio oli innokas hiihtäjä. Hänen kerrotaan yl
täneen 1890-luvulla hiihdossa kolmen markan rahapal
kinnolle. Rahapalkinnothan olivat tuolloin hiihdossa
yleisiä.
Urho Kaleva Kekkosen ura urheilun parissa on toden
näköisesti tunnetumpi kuin Svinhufvudin. Kekkonen
toimi mm. Suomen Urheiluliiton puheenjohtajana
1 931-1947. Tämän lisäksi hän hoiti Suomen olympia
komitean puheenjohtajuutta vuosina 1938-48.
Kekkonen oli aktiiviaikanaan maan parhaita pikajuok
sijoita ja hyppääjiä. Vuonna 1924 hän voitti Suomen

Emil Wikström: Paavo Nurmi, 1925 (etusivu)
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mestaruuden korkeushypyssä tuloksella 185 ja oli 100
m:llä toinen. Samana vuonna hän voitti mestaruuden
myös vauhdittomassa korkeushypyssä (149) ja kolmi
loikassa epävirallisella maailmanennätystuloksella 9,72
m.
Ensimmäinen puhtaasti urheilumitalina pidettävä
henkilömitali lyötettiin kenestäpä muusta kuin Paavo
Nurmesta (1897-1973). Taiteilija Emil Wikströmin muo
vailemaa mitalia lyötettiin Ranskan valtion rahapajas
sa Pariisissa 14 hopeista ja 200 pronssista kappalet
ta. Mitali valmistui 1925 eli Pariisin olympiakisoja seu
raavana vuonna.
Mitalin etusivulla on kuvattuna Paavo Nurmen pään
profiili sekä teksti PAAVO N URMI ja SUO MI FINLA N D.
Alaleikkeessä on Nurmen Tukholmassa 23.8.1923 juok
seman mailin (1609 ml uusi loistava maailmanennätys
4.10,4. Takasivulla on Nurmi juoksemassa vasemmal
le sekä Nurmen maailmanennätyksiin ja Pariisin olym
piakisojen voittoihin liittyviä aikoja.
Vaikka Nurmen juoksuprofiili ei aivan ylläkään Wäi
nö Aaltosen samana vuonna muovaileman juoksijapat
saan tasolle, on Wikströmin mitali mielestäni yksi kaik
kein parhaita maamme urheilumitaleista. Mielenkiintoi
nen piirre on se, että takasivun tekstissä mainitaan Nur
men voittaneen Pariisissa neljä kultamitalia (Ouatre Pre
miers Prix .../1 500 m, 5000 m, C ourse de Terrain/ et
3000 m). Paavo Nurmihan oli Pariisin kisojen suurin
sankari V I I D ELLÄ kultamitalilla, eli kaikilla juoksemil
laan matkoilla.
Nurmi voitti, kuten mitalissakin oikein mainitaan,
1 500 ja 5000 metrin juoksut sekä maastojuoksun hen
kilökohtaisen kilpailun. Sen sijaan mitalissa main ittu
3000 metriä oli pelkästään joukkuekilpailu, jonka Suo
mi voitti joukkueella Nurmi, Ritola, Katz ja Tala. Koko
naan tuntuu tekijältä unohtuneen maastojuoksun jouk
kuekilpailu, jonka Suomi voitti joukkueella Nurmi, Ri
tola ja Liimatainen.
Suomalaiset naisliikunnan ja erityisesti naisvoimis
telun uranuurtajat Elin O ihonna Kallio (1859-1927) ja
Elli (Elisabeth) Björksten (1870-194 7) saivat omat mi
talinsa 1926. Kummankin mitalin muovailija oli Gerda
Qvist.
Mitalit teetettiin turkulaisen naisvoimisteluseura Pa
lästran toimesta lahjaksi Helsingin voimisteluseuralle
sen täyttäessä 50 vuotta 6.6.1926. Mitalit lyötettiin Pa
riisissa ja Kallion mitalia valmistettiin 25 hopeista ja

Gerda Qvist: Anni Collan, 1934

250 pronssista sekä Björkstenin mitalia 30 hopeista ja
350 pronssista kappaletta.
Elin Kallio esiintyy sitten vielä mm. Suomen Naisten
Liikuntakasvatusliiton 60-vuotisjuhlamitalissa yhdes
sä SNLL:n pitkäaikaisen puheenjohtajan Kaarina Karin
(1888-1982 ) kanssa. Mitali valmistui vuonna 1956 ja
sen muovaili Kalervo Kallio.
Björkstenin, Kallion ja Karin lisäksi eniten maamme
naisliikunnan kehitykseen vaikutti Anni Collan (18761962 ). Collan oli myös Urheilumuseon yhteydessä si
jaitsevan Suomen Urheilukirjaston perustaja. Collanin

Nina Saila: Tahko Pihkala, 1988 (etusivu)

mitalin muovaili 1934, ehkäpä vanhoja perinteitä nou
dattaen, Gerda Qvist.
Suomen Urheilun isä, Ivar Edvard Wilskman (18541932 ) sai mitalin 75-vuotispäivänsä muistoksi
26.2.1929. Mitalin muovaili 1929 Alpo Saila mutta se
valmistui vasta seuraavana vuonna ja Wilskmanille lah
joitettiin yksi hopeinen kappale vuoden 1930 syksyl
lä. Mitalia lyötettiin Pariisissa kaikkiaan 40 hopeista ja
300 pronssista kappaletta. Mitali valmistettiin Suomen
Voimistelu- ja U rheiluliiton (SVUL) tilauksesta.
Wilskmanin syntymän satavuotisjuhlaa muistettiin
1954 yksipuolisella mitalilla jonka aiheena on käytetty
Sailan 1929 muovailemaa Wilskmanin profiilia (Laita
kari 352). Myös tämä muistomitali on SVUL:n teettä
mä. Juhlavuotena valmistui myös pyöreä (23 mm), ren
kaallinen mitali jonka etusivu11a oli jo edellä mainittu
Wilskmanin profiili ja takasivulla teksti Suomen Urhei
lun Isä.
Urheilufilosofi, kuntoliikunnan edistäjä Lauri "Tahko"
Pihkala (1888-1981) muovailtiin Tahko Pihkala -seuran
toimesta mitaliin joka lyötettiin Tahkon syntymän sa
tavuotisjuhlan muistoksi 1988. Mitalin muovaili kuvan
veistäjä Nina Saila, jonka käsialaa on myös Tahkon veis
tos Olympiastadionin eteläkaarteen lähellä.
Mitaliperinne näyttää suomalaisilla naisliikuntajärjes
töillä olevan vahva. Merkittävimmät naisliikunnan edis
täjät Elli Björksten, Anni Collan, Elin Kallio ja Kaarina
Kari ovat saaneet omat mitalinsa. Kuten edellä jo to
dettiin on urheiluaiheisten henkilömitalien käsite hyvin
laaja. U rheilijoita esiintyy myös erityyppisissä palkin
tomitaleissa 1930-luvulta lähtien. Kuntoliikuntatapah
tumien määrän kasvu 1960-luvulla merkitsi myös ai
heeseen liittyvien mitalien räjähdysmäistä lisäystä. Va
litettavasti liian usein mitalien suunnitteluun ei kiinni
tetty tarpeeksi huomiota.
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Gunnel Sievers

L ARS 0. L AGERQVIST - AN FÖR ARE I FIDEM 1 19 Å R

Tidningens utsända besökte Stockholm och hade möj
lighet att intervjua doktor Lars 0. Lagerqvist, förre ord
föranden för FIDEM och före pensioneringen chef för
Kungliga M yntkabinettet.

Vad är e n medalj?
M a n kan ta det klassiska svaret, näm ligen att den är
e n rund eller oval, i vissa ensta ka fall fyrkantig, konst
framställning, nästan tvådimensionell, 2 ½ -dimensio
nell, som med ett porträtt på ena sidan på den andra
symboliserar den avbildades verksamhet. Det är vad
man kallar den klassiska medaljen. Man kan gå så långt,
som den av mig mycket uppskattade, den sedan länge
avlidne konstnären och chefen för N ationalmuseet,
g ru ndaren av Moderna museet, som i en medaljjury i
Stockholm, där jag var sekreterare för oändl igt länge
sedan 1 9 54, sade med sin n asala stämma: " En me
dalj, det är en liten sak man kan hålla i handen." Och
det är den enklaste versionen. Då får vi ju med, inte
de största verken, för då får man ta tili två händer så
som fallet är ofta med dem som numera ställs ut, även
småskulpturen, det som vår vän Raimo Heino vä nder
sig emot. Man kan ju stä lla ut ett Brancusi ägg bara
det är tillräckligt litet och anse att det är en medalj. Och
däremellan, mellan dessa två ytterligheter, svävar vi för
n ärvarande. För FIDEM har valet ju varit mycket svårt,
precis som vi i juryn 1 9 54 hade extremt motsatta syn
punkter. Jag minns Stig Blomberg, en utmärkt skulp
tör med professors namn, som var en av medlemmar
n a i juryn, han ville godtaga nästan vad som helst, och
Erik Lindberg, som också var med i juryn, godtog na
turligtvis bara den klassiska medaljen. Ett av tävlings
förslagen då 1 9 54 var för övrigt en fantastisk sak av
Bernt Helleberg , som då var en mycket modern me
daljkonstnär. Det kallade Lindberg för en våt gipsklump,
som någon har tappat i golvet och som sedan har tar
kat. Det var fråga om Hellebergs medalj " Havet tar, ha
vet ger", som han van n med.
När vi får in småskulpturer har vi ju på vissa F!DEM
utställningar sam lat dem i särskilda montrar. En me
dalj kan visserligen ha vissa tillägg och utväxter, den
skall i princip alltså vara 2 ½ -dimensionell, inte tredi
mensionell, för att vara en medalj.
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FIDEM som organisation
FIDEM har jag ju suttit i osedvanligt länge, det finns
förstås ingen kvar längre som har suttit hela dess livs
tid. Jag kom ju på sätt och vis med redan 1 9 54 ge
nom den kommitte vi då hade i Sverige för FI D EMs ut
ställning 1 9 55. Sedan blev jag inva ld i styrelsen redan
1 9 5 6 och där skall jag ju sitta två år tili. Jag blev ord
förande redan 1 9 7 5 i Krakow.
Man kan lägga upp på två sätt vad som har hänt
inom FIDEM. Vi kan se rent mängdmässigt. Antalet Iän
der har ökat, antalet världsdelar har också ökat, a nta
let medaljer har ökat och jag tycker att n ågot har ock
så intresset ökat. Om jag sitter och jämför pressklipp
för 2 5 år sedan, när vi hade en internationell utställ
ning, med pressklipp i dag, så ä r det litet bättre, inte
så bra som jag skulle önskat. Vi har ju fortfarande ett
problem, mycket mer tili exempel i Sverige e l ler i Eng
land ä n i Finland. Näm ligen att få konstkritiken att ta
medaljer på allvar. Det kan jag ju inte säga att vi har
lyckats med, men det är nästan omänskligt att begä-

ra, att en ekonomiskt ganska svag organisation som
FI DEM inte kan klara av problemet om man inte får gra
tis puff av något riktigt fina saker. lnternationellt be
tydde till exempel en sådan sak som Kauko Räsänens
miljövårdsmedalj en hei del, för den fick mycket inter
nationell uppmärksamhet. Den är förtfarande begärlig
på samlarmarknader. Man skall inte alltid vara så krasst
materialistisk, men det har en viss betydelse att man
kan peka på, att den här, den säljer man nästan var som
helst och när som helst när den dyker upp, v ilket inte
gäller alla medaljer tyvärr.
Vad jag har fått se slutet på, så gott som, och det
gläder mig mycket, det är den starkt kommersiella
okonstnärliga medaljen, vars internationella exponent
är framför allt Franklin Mint. Jag kan ju inte påstå att
jag har i så stor grad bidagit till detta, men i mina an
föranden och alltid när jag har skrivit har jag försökt
fördöma den här företeelsen.
Man kan också se det på det inre planet. Nu har vi
ju taiat om mera ytliga trender med fler medlemmar,
fler länder, mera medaljer, varav det sistnämnda ju har
sina klara nackdelar. Det blir oöverskådligt för den stac
kars mannen på gatan, denna berömda person, som
kommer in för att titta på utställningen, och som kans
ke hade varit mera betjänt av att se hundra medaljer,
väl exponerade och mycket explikerade också i en stor
katalog, än av att se tvåtusen, men det är svårt att und
vika. Vi har det problemet framför oss som vanligt. Sen
är det ju också det inre, om man har så att säga höjt
medaljkonstens internationella standard, gjort medal
jerna bättre. Vi vet ju att i Finland håller medaljkonsten
sedan gammalt, i varje fall sedan hundra år, tillbaka en
hög standard internationell sätt. 1 förhållande tili invå
narantalet är Finland oöverträffat, sedan kan vi tala om
Ungern också, 0 m detta beror på den språkliga ge
menskapen eller inte, låter jag vara osagt, men det görs
fina saker i Polen också. Vad som har varit glädjande
är frammarschen för seriös rnedaljkonst i den anglo
sachsiska världen. Där finns ju fortfarande mycket sk
räp, men vi har ju fått seriösa konstnärer, bara att näm
na Ron Dutton. Det har glatt mig mycket, det tar jag
inte åt mig heller.

Medaljkonstens framtid
0 m vi sedan skall titta på framtiden, det är som be
kant svårt att spå i framtiden, det säger jag både som
historiker och konstintresserad och som vanlig privat
person, ser jag i varje fall ingen omedelbar fara för or
ganisationen som sådan för att den fungerar ju. Frå
gan är bara vad man viii, vilka punkter man viii förnya,
det brukar alltid vara någonting som borde förnyas, vi
kan ju själva se här på den stora världen, att det sker
ständigt förnyelser och det sker ständigt saker som
överraskar oss. Medaljkonsten skall i någon mån av
spegla livet, det må sedan gälla ett stort konstverk,
som det finns också av inom medaljkonsten eller det
gäller mindre så kallade händelsemedaljer. En händel-

semedalj kan vara ett stort konstverk, det har vi ju sett
med Kaukas medaljer, men de kan också vara obesk
rivligt tråkiga för den konstintresserade, men intressan
ta för historiker. Som företrädare för ett myntkabinett,
som jag har varit, så fick man ju samla även på sådant
som var fult fastän det var intressant. lngen kan påstå
att det konstnärliga värdet till exempel av den lilla me
daljen till Borggårds talet 1914, då kungen vände sig
mot sin egen regering och orsakade en regeringskris,
är särskilt märklig som konstverk betraktat, men den
är väldigt värdefull historiskt. Sådana här medaljer sak
nar jag. Det finns vissa viktiga händelser i världens his
toria och i våra länders historia, som aldrig har doku
menterats i medalj eller bara med mycket små och fu
la saker. Det är trevligt att med ett fullgott konstverk
på en utställning kunna illustrera en viktig händelse.
Somliga händelser finns det fantastiskt mycket medal
jer över. T itta bara på Westfaliska freden 1648, det var
viktigt i alla våra länders historia att den freden äntli
gen kom och det finns mycket medaljer över den.
Man kan se på sådana saker som vissa stora socia
la reformer som har kommit litet långsamt. Där är det
betydligt magrare med medaljer, det finns inga alls. Det
är svårare att illustrera den industriella revolutionen än
att illustrera den franska revolutionen medaljmässigt.
Det är en sak som konstnärerna kan tänka på, för in
för eftervälden är det precis omvänt. 1 dag om man går
ut och skall sälja till publiken, det må vara på det gam
la vulgära sättet med annons i tidningen eller det fina
re på konstsalong, är ju bileumsmedaljerna ofta väldigt
begärliga precis som jubileumsmynt, men historiskt,
konsthistoriskt och samlarmässigt är de mycket mindre
intressanta än en medalj eller t.o.m. ett mynt som skild
rar en samtida händelse. Om hundra år kommer vi inte
att tycka att det är så kolossalt intressant att köpa en
medalj över att kung Karl XV I Gustaf har suttit tio år
på tronen. Att försöka hitta en medalj över den svens
ka stora kommunreformen skulle vara betydligt vikti
gare, men den hittar vi inte. Vem skulle beställa den?
Den borde kreeras av konsnären och då blir upplagan
mycket mindre. Vissa händelser inspirerar inte konst
närer. Jag viii inte påstå att kungliga jubileer gör det
heller.
Framtiden för medaljkonsten och framtiden för FI 
DEM. Jag skulle vilja bara att någon hittar på någon
tig, jag vet inte vad, för då hade jag hittat på det själv,
för att rikta blicken litet mera mot medaljkonsten för
vi alla är beroende av de här tre faktorerna: konstnä
ren först och främst och att det finns samlare och i viss
mån också fabrikanter, för vi alla kan inte hålla på att
samla på gjutna medaljer. Det är litet för dyrt. 0 m det
skall vara en folkhobby så krävs det präglade medal
jer. Där kan vi ju se hur t. ex. La Monet, en av de störs
ta i världen, kanske som mest under Dehayes tid präg
lade 400 medaljer per år, nu har det gått ned till kans
ke 100. Förutom vanliga präglade medaljer präglar de
också handgraverade medaljer och gjuter också.
Nedgången är kanske betecknande för Frankrike, men
också internationellt.
En sak som min efterträdare Mark Jones har påpe-
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kat i sina böcker är medaljens individualistiska prägel,
att den är en produkt av västerlandet och har därför
inte haft en stor spridning i den övriga världen. Om i
den mån den ha� fått det har det berott på att vi här
i Europa har varit så expansiva eller påverkat. Vi har
ju aldrig kolonialiserat J apan men vi har påverkat. Det
finns en japansk medaljkonst som inte fanns förr. Med
oss flyttade medaljkonsten över till Amerika och Aust
ralien. Jag vet inte om man skall uppmuntra till sprid
ning till länder som varken är koloniala eller har en me
daljtradition, men kanske de kan få ut något av det än
då, kan någon annan kanske svara på.

F I D EM-utstä l lningens storlek
N ä r det gäller det här med stort antal medaljer finns
det två nästan omöjliga saker att förena. Redan som
sådant omfattar det många länder. Länder viii ju gärna
visa det bästa att visa och sedan viii de individuella

konstnärerna visa det också. För en framstående konst
när som har skapat både privat och i officiella uppdrag
tio medaljer mellan två kongresser är det litet tråkigt
att bara få visa en eller ingen alls. Det här är ett prob
lem som jag märkte redan 1955 inom vår svenska ju
ry. Jag tror vi får leva med det här problemet. Det är
nästan omöjligt att klara om man inte skall börja med
fler utställningar som ambulerar och där man byter ut
och så vidare och då är man nästan tvungen att stär
ka FIDEMs ekonomi och hur det kan gå tili utan dona
tioner det kan jag inte svara på. F IDEM bygger på trl
villig persona! och på att styrelsens medlemmar är an
tingen offentligt anställda, så att de har litet hjälp från
sin institution eller att de tillhör förmögna privatföre
tag. Sedan kan man ta upp någon genial person som
saknar administrativa eller ekonomiska medel, för per
sonens i fråga goda ideer och inspirerande läggning.
Arbetsmässigt måste vi bygga på detta. Vi saknar vår
Rockefeller Foundation.

L ARS 0. L AGERQVIST 19 V UOTTA FIDEMIN KEUL ASS A
Gunnel Sievers haastatteli FIDEMin edellistä puheen
johtajaa ja Tukholman Kungliga Myntkabinettin eläk
keelle vetäytynyttä johtajaa tohtori Lars O.Lagerqvis
tia Tukholmassa. H aastateltava oli saanut joukon ky
symyksiä mietittäväkseen muutama viikko ennen haas
tattelua.

M ital i
Klassisen määritelmän mukaan mitali o n pyöreä tai
ovaali, neliskulmainen noin 2 ½ -ulotteinen taide-esine.
M italin etusivulla on tavallisesti muotokuva ja takasi
vulla kerrotaan symbolein etusivun henkilöstä. Mitali
on esine jota voi pitää kädessään tai molemmin käsin
jos se on suuri. Pieni käteen mahtuva esine - esimer
kiksi Brancusin muna - voi olla mitali jos se siksi kat
sotaan.
FIDEMin piirissä mitalin määritelmät ovat vaihdelleet
laidasta laitaan: varsinkin modernin mitalitaiteen alku
aikoina yhdelle kelpasi vain klassinen mitali, toiselle
melkein mikä tahansa lattialle pudotettu märkä kipsi
möhkäle. Mitalin tulee olla 2 ½ -ulotteinen eikä 3-ulot
teinen ollakseen mitali. Joissain FIDEM-näyttelyissä ra
jatapaukset on sijoitettu omaan vitriiniinsä.

F I D E M organisaationa
Lagerqvist valittiin FIDEMin hallitukseen vuonna 1956
ja liiton puheenjohtajaksi vuonna 1975. Jäsenmaitten
ja -maanosien lukumäärä on lisääntynyt. Vuosikym
menten aikana moni asia on edennyt; toisaalta mitali
taiteen arvostus ei ole noussut toivotulla tavalla esim.
taidekriitikoiden keskuudessa. Olisi myös toivottavaa
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että maailman hienoista mitaleista saataisiin lehtiin jos
kus ilmainen puffi - FIDEMillä ei tähän ole varaa. Mi
talien joukossa kansainvälisiä keräilykohteita on harvas
sa, poikkeuksen tekee esim Kauko Räsäsen Ympäris
tövuoden mitali. Toisaalta, on hyvä että, yksipuolisesti
kaupallisten sarjojen aika on ohi.
Mitalinäyttelyt ovat kasvaneet kooltaan va rsin suu
riksi, mitä on FIDEMin puitteissa ollut vaikeaa välttää.
Mitalitaiteen taso on kuitenkin noussut: asukaslukuun
nähden Suomi on ylivoimainen, miksei myös Unkari tai
Puola. Erityisen ilahduttavaa on mitalitaiteen esiintulo
anglosaksisissa maissa. On hyvä, että siellä on Ron
Duttonin kaltaisia tositaiteilijoita.

M ita litaiteen tulevaisuus
Tuleva isuutta on aina vaikea ennustaa. Kyse on lähin
nä siitä, mitä asioita haluamme edistää. Mitalitaiteen
- suurten tai pienten ta ideteosten - tulee jollain ta
voin heijastaa elämää. Tapahtumamitalit voivat olla sa
nomattoman ikäviä taiteentuntijalle, mutta mielenkiin
toisia historioitsijalle. Rahakammion edustajana tiedän,
että myös rumaa - mutta mielenkiintoista - on saa
nut kerätä. Kaipaan historiallisesti kiintoisia mitaleita.
Nopeasti ohi menneet historian tapahtumat ovat saa
neet montakin mitalia, jopa hyviä taidemitaleita, hitaas
ti edenneet sosiaaliset uudistukset tuskin lainkaan. Ny
kyään vetoavat historiallisten tapahtumien juhlamita
lit vähemmän taiteentuntijoihin ja keräilijöihin kuin ajan
kohtaiset juhlamitalit. T ietyt tapahtumat eivät kiinnosta
ta iteilijoita.

Jos tietäisin mikä on mitalitaiteen tai FIDEMin tulevai
suus, olisin keksinyt sen itse. Kaikki riippuu kolmesta
seikasta: taiteilijoista, siitä, että on keräilijöitä ja tietyssä
määrin myös mitalien valmistajista. Kaikki eivät voi ke
rätä valettuja mitaleita. Jos halutaan että mitalitaide
on kansan harrastus on mitalien oltava lyötyjä.
Seuraajani Mark Jones on korostanut mitalin yksi
löllistä luonnetta: koska se on länsimainen tuote, se on
levinnyt siirtomaihin. Japania emme ole vallanneet,
mutta vaikutuksemme on ulottunut jo sinne. Japani
laista mitalitaidetta ei ollut aikaisemmin olemassakaan.

FIDEM -näyttelyt

Mitalimäärät ovat suuria monestakin syystä: useat
maat ja niiden monet taiteilijat haluavat esittää paras
taan. Ymmärrän sen tilanteen, että taiteilija joka on teh
nyt kymmenenkin mitalia, tulisi saada panna esille
enemmän kuin yhden mitalin. Tämän ongelman kans
sa saamme elää. Ratkaisua on vaikea löytää, ellemme
järjestä useampia tai kiertäviä näyttelyitä FIDEMin
puitteissa. Tähän tarvittaisiin oma henkilökunta ja ra
haa. FIDEM jää kaipaamaan omaa Rockefeller-säätiö
tään.

K A ARIN A TARK AN MITALEITA HVITTRÄSKISSÄ

Mitalitaiteen Kilta on yhdessä Suomen Kuvanveistäjä
liiton ja Hvitträsk-säätiön kanssa järjestänyt Hvitträs
kissä kesämitalinäyttelyn 1980-luvulta lähtien. Vuoden
1 994 taiteilijaksi Kilta oli valinnut Kaarina Tarkan, joka
asetti näytteille seuraavat 29 työtään, jotka kahta lu
kuun ottamatta ovat vapaita (ei tilattuja) valettuja mi
taleita:

24 Salvador Dali
2 5 Päärynäkuninkaan jälkeläinen - kenties

1
2
3
4
5

Mitaleita on näyttelyn jälkeenkin saatavissa Kaarina
Tarkalta, puh. (90) 481 047 tai (93 1 ) 1 24 640.

Ruusu
Valokuva 1 890
Muinainen optimisti
Kuningas ja nihti
Roi - Soleil aurinkokuningas

26
27
28
29

Nukkeni
Ristilintu
Särkynyt nukkeni
Mauno Koivisto

6 Pablon syntymästä 100 vuotta ( Picasso)
7 Muisto kesästä
8 Adam ja Eva
9 Monsieur Surrealiste
1 0 Lentävä hollantilainen
11
12
13
14
15

Klaus Waris (lyöty tilausmitali)
Clown
Suomen Akateemisten Naisten Liitto
Daphne 1
Daphne 1 1

1 6 Pitsinnyplääjä
17 Jean Sibelius - muistikuva
18 Helene Schjerfbeck
19 Urwind ( Bo Carpelan )
20 Cyrano de Bergerac
21 Kolme sisarta (Tehov)
22 Naamiohuvit (Verdi)
23 Ranskalainen jutunkertoja

Päärynäkuninkaan jälkeläinen - kenties
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Raimo Jaatinen

MITALIEN VAL AMISESTA

Hyvän valetun mitalin tekemisessä vaaditaan innostu
nutta taiteellista virettä ja korkealatuista teknistä osaa
mista.Kun taiteilijan luova panos ja valajan oivaltava kä
sityötaito kohtaavat oikealla tavalla, on lopputulos nau
tittava. Mitalitaiteen ystävät ymmärtävät varmasti tai
tellisen inspiraation, luovan ideoinnin ja muodon kehit
telyn merkityksen mitalin synnyssä. Mitalin tekemisen
arkisempi puoli, valaminen eri työvaiheineen on saa
nut osakseen paljon vähemmän huomiota ja aina ei ym
märretä, miten tärkeä osuus onnistuneella teknisellä
suorituksella on lopputuloksen kannalta.
Mitalin valamisen perusvaatimuksena on, että taitei
lijan käden jäljen tulee toistua ehdottoman tarkasti ja
kauniisti kaikkine yksityiskohtineen, mitaliin sopivan
patinan vielä antaessa välttämättömän mausteensa
lopputulokseen. Mitalin valaminen onkin näin ollen
kaikkein vaativinta taidevalua, koska pienetkin virheet
valussa voivat olla kohtalokkaita. Valutulosta ei voida
kovin paljon korjailla siseloimalla, koska herkät detaljit
silloin helposti kärsivät. Sen laatuiset pikku virheet, jot
ka suurempien veistosten valoksissa ovat paikkailtavis
sa, voivat tehdä mitalin valusta täysin epäonnistuneen.
Mitalivalun perinne on Suomessa hyvin lyhyt. Varsi
naisesti mitaleja alettiin valaa vasta 60-luvun lopulla.
Sitä ennenkin oli toki valettu mitaleja, mutta ne olivat
jääneet enemmänkin yksittäisiksi kokeiluiksi. Killan en
simmäiset vuosimitalitkin valatettiin Saksassa, mutta
pian alettiin kaivata kotimaisia valumahdollisuuksia. Al
ku oli vaikeaa, koska tietoa ei ollut paljon saatavissa.
Kaikki piti itse kokeilla. Tuohonkin aikaan maassamme
oli useita taidevalimoita ja osaavia ammattilaisia suh
teellisen paljon. Mitalivalu poikkeaa kuitenkin taideva
limon normaalista työrutiinista. Se vaatii paneutumis
ta asiaan ja vie paljon aikaa. Valimoiden työrytmi saat
toi taas olla hyvin kiireinen suurista urakoista johtuen.
T ässä ristiriidassa saattoi olla yksi syy siihen, ettei mi
talivalun kehittäminen suuremmin kiinnostanut taide
valun ammattilaisia. Kehittämis- ja kokeilutyö jäikin tai
teilijoiden varaan.
Taiteilija Martti Suominen valoi Killalle Toivo Jaatisen
Noak -mitalisarjan vuonna 1968 ja tämä oli ensimmäi
nen Suomessa valettu suuri mitalisarja. Heikki Häivä
oja kokeili myös mitalien valamista, mutta delegoi teh
tävän sitten Toivo Jaatiselle, joka teknisestä taitavuu
destaan huolimatta ei ollut vielä opetellut pronssivalu
taitoa. Toivo Jaatinen kävikin vuosia kestäneeseen ja
edelleen jatkuvaan mitalivalun kehittämistyöhön, jon
ka tuloksia allekirjoittanutkin on voinut hyödyntää mm.
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joitakin Killan vuosimitalisarjoja valamalla.
Mitalivalun pioneereista on mielestäni vielä mainit
tava edesmennyt Markku Kitula ja Leena Turpeinen. Yh
teistyössä Toivo Jaatisen kanssa he tekivät ratkaise
via kokeiluja, jotka vähitellen johtivat menetelmien ke
hittymiseen niin varmoiksi, että suurienkin sarjojen va
laminen kävi kannattavaksi. Suomalainen taidevalu on
pääosin perustunut perinteiseen vahavalumenetel
mään, joten mitalivalukin pohjaa alun perin tähän tek
niseen oivallukseen, eikä hiekkavaluun, kuten Keski-Eu
roopassa. Vahavalussahan veistoksesta tai mitalista
tehdään aluksi alkuperäiskappaleen vahatoisinto, joka
sitten niin ikään vahasta tai jostakin muusta helposti
palavasta aineesta muodostettuine valukanavineen pei
tetään tulenkestävällä massalla. Kun näin syntynyttä
muottia kuumennetaan riittävän korkeaan lämpötilaan
(liki 800 ° C , muottimassasta riippuen), palaa vaha täy
dellisesti pois jättäen tilalle onkalon, johon sitten sula
metalli voidaan kaataa.
Hiekkavalussa muotti tehdään kestävästä materiaa
lista valmistetun mallin avulla. Valuhiekkaa, johon on
lisätty sideainetta helpottamaan muotin koossapysy
mistä, pakataan tiiviiksi kerrokseksi mallin päälle me
tallikehikon avulla. Mitalimuotin puoliskot tehdään erik
seen ja liitetään sitten yhteen. Hiekkavalun ongelma
na on pinnan laatu, joka jää helposti liian karheaksi. T äl
löin kaikki yksityiskohdat eivät välttämättä toistu toi
votulla tavalla ja taiteilijan käsiala muuttuu toisenlaa
tuiseksi.
Vahavalu on huolellisesti suoritettuna erittäin tark
kaa, mutta suurissa mitalisarjoissa se on menetelmä
nä hidas, koska jokaista valettavaa mitalia varten täy
tyy tehdä huolellinen vahamalli. Ratkaisuksi löytyikin
jo varhaisessa vaiheessa kaksiosainen muotti hiekka
valun tapaan. Mitalimuotin puoliskoja varten on mah
dollista tehdä positiivimallit, joiden avulla muotteja on
suhteellisen yksinkertaista monistaa. Näin ollen vaha
mallien tekemistä ei enää tarvita ja yksi tarkkuutta vaa
tiva työvaihe on mahdollista jättää pois. Menetelmäs
tä kehittyi ikään kuin hiekkavalun ja vahavalun välimuo
to: ei vahamallia, vaan muotit tehdään suoraan posi
tiivimallin päältä, mutta kuitenkin samanlaisesta mas
sasta, mitä käytetään myös normaalissa vahavalussa.
Muotit täytyy myös polttaa, kokemuksen mukaan jo
pa korkeampaan lämpötilaan kuin normaalissa vaha
valussa.
Muottimateriaalina oli aluksi kipsin ja samotin (kor
keapolttoista tiilimurskaa) sekoitus, mutta myöhemmin

osoittautui varmemmaksi kipsin ja kvartsihiekan sekoi
tus (1 osa kipsiä, 3 osaa kvartsia sekoitettuna sopivan
vesimäärän kanssa). Aluksi käytössä oli kipsistä val
mistettuja muottimalleja, mutta nämä olivat kulumisalt
tiita suurempia sarjoja tehtäessä. Sitä paitsi kipsinen
muottimalli edellyttää päästäviä muotoja mitalissa, kos
ka muutoin muotti ei irtoa mallin päältä. Ratkaisuksi löy
tyikin silikonikumista valmistettu reunallinen muotin
perusmalli, jonka avulla voi monistaa vaikkapa satoja
muotteja, myös ei-päästävistä malleista. Aikaisemmin
muotin puoliskot sidottiin yhteen rautalangalla ja pei
tettiin vielä pintamassalla, joka esti rautalangan haper
tumisen poltossa. Rautalanka esti muottien leviämisen
metallin kaadon aikana, mutta aina silloin tällöin mita
lin reunaan syntyi ylimääräistä, pois hiottavaa kraadia.

Nykyisin muotteja ei enää sidota rautalangalla, vaan
ne poltetaan vaakasuorassa ja toistensa päälle pinot
tuina. Polton jälkeen ne pakataan tarkoitusta varten val
mistettuihin telineisiin niin ti iviisti, että leviämistä ei
pääse tapahtumaan. Yhteen telineeseen mahtuu kol
me tai neljä muottia. Saumakohta on erittäin siisti. Mi
talivalu on tarkkaa puuhaa paitsi muottien valmistami
sen osalta, myös metallin sulattam isen ja kaatamisen
kohdalla. Metallin lämpötilan on oltava oikea ja kaata
misen aikana on tarkkaan vältettävä metallin päällä
mahdollsesti kelluvien kuonahiukkasten joutuminen
muottiin. Ennen kaatoa sulan metallin päältä kuoritaan
kuona mahdollisimman tarkkaan, mutta siitä huolimat
ta jokaisen mitalimuotin kohdalla on oltava äärimmäi
sen tarkkaavainen. Mitalivalun kehittelyvaiheessa pak-

Valmista muotin puoliskoa irrotetaan silikonimassasta.

Sulaa pronssia kaadetaan poltettuihin muotteihin.

Valmis muotti.

Avatusta muotista paljastuu ilmeisesti hyvä valas. Jo
kaista valettavaa mitalia kohden on tehtävä oma muotti.
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sujen mitalien valaminen tuotti ongelmia, koska pak
su yhtenäinen metallikappale kutistuu jäähtyessään ja
näin mitalin muoto saattaa muuttua. Toivo Jaatinen ko
keili paksujen m italien valamista keernan eli sisäkap
paleen avulla, jollqin kutistumisongelma poistui, mut
ta menetelmä oli muutoin niin työlästä ja pikkutarkkaa
näpertämistä, ettei sen kehitteleminen pitemmän päälle
kannattanut.
Tuohon aikaan Toivo Jaatinen opetti muovailua Val
tion Hammasteknikko-opistossa ja sai opiston opetta
jilta vinkkejä, miten paksujen valukappaleiden kutistu
misongelmaa voidaan ehkäistä. Ratkaisuksi löytyi syöt
töpallo. Metallin on kuljettava umpinaiseen kappalee
seen pallomaisen muodon kautta. Kun metalli alkaa
jäähtyessään kutistua, pallossa on vielä sulaa metal
lia, koska siinä on tilavuuteen nähden pieni jäähdytys
pinta. Sula metalli siirtyy pallosta kutistuvaan valukap
paleeseen. Tästä syntyi oivallus mitali muotin kaatoau
kon muotoamisesta pallomaiseksi alapinnaltaan, koko
naisuuden muistuttaessa konjakkilasia. Tällainen jöö
tin malli ratkaisi kutistumisongelman. Kaikki metallin
kutistumat saatiin siirrettyä jööttiin, jossa kutistumi
sesta ei ole mitään haittaa. Kokemukseni mukaan kaik-

kein paksuimpienkin mitalien valaminen on onnistunut
ilman kutistumista. Tähän päivään mennessä Toivo
Jaatisen ja kumppanien kehittelemä valutapa on edis
tynyt erittäin pitkälle, joskin siinä on jatkuvasti mah
dollisuuksia parannuksiin.
Erittäin mielenkiintoinen on mm. Pertti Kukkosen
käyttämä tekninen sovellus, jossa muottien poltto ja
metallin sulatus hoidetaan sähkön avulla. Sähköuuniin
on saatavissa tarkka lämmönmittaus ja jopa ajastus.
Perinteisemmät lämmönlähteet ovat nestekaasu ja öljy.
Jos ajatellaan mitalivalun erkautumista perinteises
tä vahavalusta, tänään on palattu jossain mielessä al
kuun. Killan vuoden 1 994 vuosimitalin, Toivo Jaatisen
Kovat arvot ja pehmeät arvot, valaa Pauli Venäläinen
menetelmällä, jossa taas käytetään vahamalleja. Vaha
mallit saadaan kuitenkin puristettua koneellisesti erit
täin tarkoiksi ja muottimassana on löysä keraaminen
massa, johon mallit kastellaan useamman kerran. Pol
ton jälkeen ohuista muoteista muodostuu niin kovia,
että ne kestävät metallin kaatamisen sellaisenaan. Te
ollisuuden tarpeita varten kehitelty tarkkuusvalu on tul
lut palvelemaan mitalivalua.

Simo Kotilainen

KESKI-SUOMEN MUSEON MITALIKOKOELM AT
MUSEOIDEN M ITALI KO KOELMAT -sarja jatkuu .
Tä llä kertaa on vuorossa Keski-Suomen museo

Vuonna 1932 perustetun Keski-Suomen museon mi
talikokoelman synty ajoittuu vuoteen 1 963, jolloin sil
loinen Keski-Suomen museon museonhoitaja Sirkka
Valjakka ja Jyväskylän Yliopiston historian professori
tekivät yliopiston hallintokollegiolle aloitteen Yliopiston
raha- ja mitalikokoelman deponoimisesta Keski-Suo
men museolle. Hanke toteutui jo jouluna 1963 ja ko
koelma siirrettiin Keski-Suomen museoon. Museo luet
teloi kokoelman sopimuksen mukaisesti ja tällöin to
dettiin kokoelman sisältävän 1 608 rahaa ja 18 mitalia.
Rahakokoelmasta järjestettiin näyttely museon alasa
liin jo vuonna 1 965 mutta mitalit jäivät edelleen varas
toihin.
Rahakokoelman herättämä kiinnostus aiheutti ilmei
sesti sen, että 1 960-luvun puolivälin jälkeen museon
kokoelmiin alkoi pikkuhiljaa kerääntyä mitaleita. Kartun
ta ei kuiten kaan ollut suurta, vain muutamia kymme
niä mitaleita, kunnes vuonna 1 9 7 5 professori Aarne
Laitakari testamenttasi museolle mitalikokoelmansa.
Kokoelma sisälsi noin 2000 mitalia.
Mitalikokoelman ehdoissa Laitakari pitää Jyväskylää
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hyvänä paikkana kokoelmalle mm. yliopiston taidehis
torian laitoksen opiskelijoiden kannalta. Hän toivoo, että
kokoelma aiheuttaisi kipinän mitalitaiteen tutkimukseen
Jyväskylän yliopiston taideopiskelijoiden piirissä. Luo
vutusehdoissa todetaan myös, että kokoelma tulisi si
joittaa niin, että " museoyleisöllä kuin tutkijoillakin on
täysi mahdollisuus kokoelma nähdä ja siihen syventyä."
Laitakarin kokoelman luovutuksen yhteydessä Keski
Suomen museolle kirjattiin myös velvoitteeksi " huo
lellisesti hoitaa kokoelmaa ja mikäli mahdollista sitä kar
tuttaa ajanmukaiseksi ja museon laajetessakin huoleh
tia arvokkaasta sijoituspaikasta."
Ensimmäinen toive ei kuitenkaan ole täysin täytty
nyt, sillä kokoelma ei koskaan ole ollut kokonaisuudes
saan esillä. Näyttelyitä siitä on järjestetty viimeksi ke
väällä 1 991. Myöskään Jyväskylän yliopiston taidehis
torian laitoksen opiskelijoiden piirissä Laitakarin toive
mitalitutkimuksen viriämisestä ei ole sanut vastakai
kua, sillä kokoelmasta on tehty vain m uutamia semi
naariesitelmiä.
Kokoelman täydentämisvelvoitetta museo on pyrki-

Kain Tapper: Keski-Suomen Museon 30-vuotismitali, pronssia 1982, K-S Museon kuva-arkisto
nyt toteuttamaan ostamalla Laitakarin kokoelmasta
puuttuneita mitaleita huutokaupoista ja toisaalta uu
dempaa mitalituotantoa on ostettu mm. suoraan tai
teilijoilta. Vuonna 1982 museo otti käyttöön mitaliko
koelman kartutuksessa periaatteen, että kokoelmiin py
ritään hankkimaan kaikki vuoteen 1975 mennessä val
mistetut mitalit. Vuoden 1975 jälkeen valmistuneista
hankitaan vain Keski-Suomeen liittyvät mitalit (taitei
lija, henkilö, yritys tms.) poikkeuksena maineikkaiden
mitalitaiteilijoiden työt, jotka pyritään hankkimaan kaik
ki samoin kuin valtakunnallisesti merkittävien laitosten,
yhteisöjen ja merkkihenkilöiden mitalit.
Vuoden 1982 jälkeen kokoelmiin on mitaleita han
kittu n. 220 kappaletta. Kokonaisuudessaan Keski-Suo-

men museon mitalikokoelman suuruus on nykyään n.
2300 mitalia. Kokoelmien ostomäärärahojen vähen
tyessä on myös mitalien hankinta vähentynyt, niinpä
kokoelmiin ostetaan vain muutamia m italeita vuodes
sa. Lisäksi museo saa muutamia mitaleita vuosittain
myös lahjoituksina mm. mitaleita lyöttäviltä yrityksil
tä. Laitakarin mitalikokoelman vanhimmasta osasta vie
lä puuttuvien mitalien saanti on vaikeaa, sillä nämä
puuttuvat mitalit näyttävät olevan harvinaisia eikä nii
tä juuri ei näytä huutokaupoissa liikkuvan.
Keski-Suomen museon tavoitteena on lähivuosina
saada museorakennuksen yläkerrassa sijaitsevaan Al
var Aallon suunnittelemaan vanhaan luentosaliin pysy
vä museon mitalikokoelmien esittely.

ARVOIS A MITALI-MED ALJEN -LEHDEN LUKIJ A
Tiesithän, että Suomen M ita litaitee n Killan jäsenenä
saat mm. vuosim italimme j a tä m ä n lehden kotiisi
ja paljon m u uta .
Soita ja kysy, p u h . 90-41 8 5 8 6
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likka Voionmaa

EDINBURGHIN JA EUROOPAN MITALISY KSYÄ

T H E C U RRENCY O F FAM E
Syysku un 22:na päivänä avattiin Skotlannin pääkau
pungissa Edinburghissa renessanssin henkilömitaleita
esittävä ainutlaatuinen mitalinäyttely T he C urrency of
Fame. Näyttelyn nimen voi tulkita esim. sanoilla Kuu
luisu uden valuttaa, joka antaa viitteen siitä, mihin mi
taleita jo renessanssin aikana käytettiin. Nimi voi vii
tata myös kuuluisuuden yleiseen hyväksymiseen tai
maineen levittämiseen. Näyttelyn mitalit on kerätty
maailman tunnetuista renessanssimitalikokoelmista Ve
näjällä, Ranskassa, Saksassa, Yhdysvalloissa, Alanko
maissa ja Britanniassa sekä useista yksityiskokoelmis
ta. Näyttely on ollut esillä aiemmin New Yorkissa ja
Washingtonissa ja nyt Skotlannin Kansallisgalleriassa
(National Gallery of Scotland) 8.1.1995 saakka, minkä
jälkeen näyttelykiertue päättyy.
T he C urrency of Fame näyttelyssä on esillä yli 170

mitalia vuosilta 1 400-1600. 1 400-lukua edustavat ita
lialaiset mitalit, josta Pisanellon (n. 1395-1455) seit
semän työn lisäksi on esillä 18 muunkin mitalitaiteili
jan töitä. 1500-lukua edustavat italialaiset, saksalaiset,
englantilaiset, hollantilaiset ja ranskalaiset tekijät.
U seimmat mitalit ovat kaksisivuisia, mutta mukaan
mahtuu myös yksisivuisia muotokuvatutkielmia. Mita
lien näytteillepano on väljä ja National Galleryn tiloihin
sopivan rauhallinen. Tuntuu siltä, että näyttely on to
della tehty suurelle yleisölle eikä vain alan erikoistun
tijoille. Monivärinen ja upea näyttelyluettelo, joka sisäl
tää mm. asiatietoutta mitalin luonteesta, tarkoituksesta
ja mitalitaiteen historiasta sekä yksityiskohtaiset taus
tatiedot kustakin tunnetusta mitalitaiteilijasta ja mita
lista täydentää näyttelynautintoamme. Luettelosta on
erillinen arvio tässä lehdessä. Samanaikaisesti samassa
galleriassa oli upea ranskalaista maisemamaalausta ku
vaava näyttely Landscape painting in France - Monet
to Matisse.

Mitalintekijät työssään. Oikealla Tamas Sarkany Tuk
holmasta.

Kokouksessa oli mitalinteko workshop, jota veti Ron
Dutton, taustalla Mark Jones.
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Renessanssimitalit kertovat monista Euroopan merk
kihenkilöistä 1400-1500 -luvuilla. Mitalit välittävät ajan
kuvanveistäjien mestarinäytteet sellaisinaan meille.
Muotokuvamitalien hienostuneet henkilöveistokset
(fyysiset muotokuvct) ja niihin liittyvät takasivut (psy
kologiset muotokuvat) ovat yhdessä kuuluneet mitali
taiteeseen alusta pitäen. Professori J.K. Miettistä lai-

natakseni (Mitali 2/89) mitalit ovat tehokas keino jät
tää tieto jälkimaailmalle. Viisisataa vuotta ei ole mita
leita hävittänyt, maalaukset, veistokset, jopa rakennuk
set, ovat enimmäkseen mennyttä. Monet meistä ihas
televat vanhojen mitalien pinnan vaihtuvia sävyjä, nii
den patinaa samalla kun sulattavat kuva-aiheiden ja
tekstin aiheita, jotka monasti on esitetty vertauskuvin.
Näyttelyarkkitehti Stephen K. Scherin mukaan mitali
on hyvin persoonallinen esine, joka kunnioittaa aihet
taan, juhlistaa tai jopa satirisoi sitä. Mitali kertoo meil
le aiheesta tai aiheista niin kuin ne tai muut haluavat
meidän tajuavan niitä. Mitalin takasivu vain täydentää
saamaamme kuvaa.
Henkilömitalin henkinen ja filosofinen perusta löytyy
1440-luvun Italiasta, jossa kaksi merkittävää seikkaa
kytkeytyivät toisiinsa: renessanssin ihmisfilosofia se
kä antiikin tai humanismin uudelleen arviointi.
Mitali on käsissä pideltävä ja pyöriteltävä taide-esi
ne, joka kulkeutui helposti paikasta ja maasta toiseen.
Mitalin muovailemiseen tai veistämiseen tarvittavat vä
lineet kulkeutuivat renessanssin ajallakin kevyesti tai
teilijoiden mukana, mikä selittää osaltaan mitalin muo
vailemisen, valamisen ja lyömisen melko nopean leviä-

misen etelästä pohjoiseen alppienkin yli.
Syyskuun 23 päivänä pidettiin edellä kerrottuun
näyttelyyn liittyen Skotlannnin Kuninkaallisessa Muse
ossa (T he Royal Museum of Scotland) päivän mittai
nen renessanssimitaliseminaari, jonka aiheena oli mi
talien reversit eli takasivut. Seminaarin isäntä oli mu
seon johtaja Mark Jones, vastavalittu FI DEMin puheen
johtaja. Seminaariin osallistui noin kuusikymmentä alan
asiantuntijaa ja harrastajaa pääasiassa Englannista.
Luennoitsijat olivat Englannista, Ranskasta, Yhdysval
loista ja Hollannista. Seminaari oli erinomainen näyte
mitalihistorian tutkimuksen syvyydestä Euroopassa ja
Amerikassa. Luentojen aiheet käsittelivät renessans
simitaleita ja takasivujen piirrosluonnoksia, mitali- ja tai
teilijaesittelyitä. Renessanssi-ihmisen identiteettiä,
kuuluisuuden markkinointia ja maineen leviämistä kä
siteltiin kiintoisasti kahdessa luennossa. Luennot tul
laan julkaisemaan ensi kevään aikana kokonaisuudes
saan kirjana. O hessa julkaisemme lyhennelmän cam
bridgeläisen tohtori Graham Pollardin pitämästä esitel
mästä suomennettuna hänen luvallaan. Luennoitsija on
renessanssimitalien merkittävä kansainvälinen asian
tuntija, jonka julkaisutoiminta tästäkin aiheesta on laaja.

Graham Pollard

THE REVERSE O F THE MED AL 1400-1650
Italia 1 400-1 600
Mitalitaiteen syntymisestä on melko suuri yksimieli
syys. Eräitten Pisanellon tekemien erilaisten luonnos
ten ja muistiinpanojen perusteella on päätelty, että hän
oli saanut tehtäväkseen tehdä freskon Ferrarassa pi
dettyyn ekumeniseen kongressiin. T änä aikana Pisa
nellon tiedetään muovailleen kaksi mitalia, toisen Jo
hannes VI II Paleologuksesta ja toisen kongressin isän
nästä Eugenius I V:stä. Mitalin tekeminen sujui joutui
sammin kuin freskon ja lisäksi mitalissa Pisanello saat
toi sijoittaa kaiken mitaliin kuuluvan sym boliikan taka
sivulle ja keskittää etusivun muotokuvalle. Ensimmäi
nen Pisanellon tekemä etusivu on yksinkertainen ku
vaus, josta käytetään nimitystä tyyppi 1 . T ämä sisälsi
lainauksia aiemmista luonnoksista. Aihe on arkipäiväi
nen metsästyskohtaus, olihan keisari innokas metsäs
täjä. Toinen ja vaihtoehtoinen mitali oli metafora (tyyppi
2), joka kertoi mallin saavutuksista ja pyrkimyksistä tai
hänen poliittisesta asemastaan. Käytetyt tyypit perus
tuivat antiikin rahoihin ja kuvanveistoon, renessanssin
ajan maalaustaiteeseen tai taiteilijan mielikuvitukseen.
Tyyppiin 1 kuuluvia mitaleita ei ole monia ja näistä Pi-

sanellon mitalit ovat hienoimpia. Pisanello viittaa mal
liin (keisariin) istuttamalla hänet hevosen selkään, ai
noa legenda viittaa taiteilijaan, ei malliin, mikä oli tyy
pillistä ajan muillekin mitaleille. Lisäesimerkkien joukos
sa on esim Francesco Sforzan mitali, jonka takasivulla
on mauseleumi ainoana tekstinä taiteilijan signeeraus,
Sperandio. Paaveista tehtyjen mitalien joukossa on
muutama, jossa kuva-aihe on tärkein: C amelion teke
mä mitali paavi Sixtus IV:stä tai C astel SantAngelon
restauraatio-mitali Paavi Aleksanteri V l:n aikana. Ber
toldon tekemä Pazzin salaliittom itali vuodelta 1471 on
varsin realistinen; mitalin henkilöt ovat lisäksi kuvattu
herooisen/klassisen alastomina. Teksti kertoo tapahtu
man kansallisesta merkityksestä.
Useimmat 1400-luvun mitalit esittävät hallitsijoita ja
mitalien takasivujen allegoriset viittaukset voidaan ki
teyttää kolmeen aiheeseen: sota, rauha, laillisuus. Hen
kilötyypit juontavat usein juurensa antiikin rahoihin. So
taa tai sodassa menestymista kuvasivat yksinkertaises
ti sotaiset tyypit, varustukset yllään seisomassa tai rat
sun selässä; näistä on runsaasti esimerkkejä.
Sotakuvaukset, jotka olivat usein antiikin perua oli29

Pisanellon mitali Domenico Ma/atestasta.
vat tuiki tavallisia; tässä suhteessa mitali oli lähellä pla
kettia, koska k.o. kohtaukset olivat niin tavallista ku
vakieltä, etteivät tarvinneet tuekseen etusivulleen muo
tokuvaa. Usein esikuvia haettiin Trajanuksen pylvääs
tä tai sarkofagien reliefeistä. Sotamenestysten symbo
leja olivat sotavarustukset tai esim kypärä. Sodan jäl
keen haluttiin osoittaa, että kysessä on laillinen hallit
sija. Laillisuus kuvattiin usein vaakunakilvellä, joka
esiintyy d 'Este suvulla ja paaveilla. Vallantavoittelijan
mitalissa saattoi olla viittaus arkkienkeli Mikaeliin ja
teksti, joka korosti henkilön hyveitä: tuima sotilas, oi
keudenmukainen ja laillinen hallitsija. Toivon yleisin
merkitys liittyi antiikin Rooman rahojen tavoin hallitsi
jaan ja vallanperimykseen.
O ikeudenmukaisuus käsitettiin aina samoin kuin an
tiikin rahoissa. Se kuvattiin istumassa tai seisomassa
esim. runsauden tai rauhan henkilöitymän kanssa. Va
paamielisyys oli taas rauhan ajan hallitsijan ominaisuus.
Pisanello kuvasi napolilaisen Alfonso l:n anteliaisuuden
mitalin takasivulla kauniisti kotkan ja pikkulintujen avul
la.
Yllämainittujen hyveiden ohella renessanssin aikana
korostettiin myös järkevyyttä : Pisanellon ilves, jolla on
silmät sidottu ja mastoon kiinnitetty purje kuvaavat ai
hetta symbolit Leonellon dEste -mitalissa. Järkevyyden
alkuperäinen henkilöitymä esiintyy Francesco I I Gon
zaga -mitalissa. Järkevyys on siinä veden ja tulen vä
lissä ja pitää Gonzaga-suvun tunnusta. Hyve ilman on
netarta (Fortuna) on hyödytön. C iceron lainaus hyveen
johdolla, onnettaren seuratessa tunnustettiin renesans
sin aikana ja ajatus esiintyi. mm suorana lainauksena
mitalin takasivulla. Toinen tapa kuvata onnekkuutta oli
astrologisten symbolien käyttö, josta on esimerkkejä
eri taiteilijoilla.
Tavallisten ihmisten mitalit ylistävät taiteita, eri am-

30

matteja ja rakkautta; yksinkertaisin symboli on kirja op
pineisuuden ja kirjallisuuden symbolina (esim. Pisanel
lon mitali Matteo de Pasti). Tunnetun kirjan sisältö voi
tiin myös esittää symbolein. Ferraralaisen runoilijan mi
talissa Sperandio sijoittaa runoilijan Parnassoksen vie
reen vastaanottamassa seppelettä Kalliopeeltä, runou
den muusalta. Virtaava vesi saattoi myös olla kirjalli
suuden symboli. Taiteilijoista tehtyjen mitalien joukos
sa Boldun kahdesta venetsialaisesta muusikosta mita
lien takasivut ovat erittäin hienoja ja osoittavat antii
kin ehtymättömän merkityksen; antiikin taruhenkilöi
den käyttö oli tavallista.
Rakkautta ja avioliittoa symboloi kauniisti Pisanellon
Leonello d 'Estestä tekemän kihlajaismitalin takasivu,
jossa C upido, rakkauden pehmentämä soturi opettaa
leijonaa (Leonelloa) laulamaan.
Naisia kuvaavat mitalit ylistävät heidän moraaliaan:
siveyttä, uskollisuutta, kestävyyttä, kauneutta tai näi
tä ominaisuuksia eri tavoin yhdisteltyinä. Esimerkkejä
löytyy esim Nicolo Fiorentinolta.
Maalauksista tai grafiikasta mitalitaiteilijoiden inspi
roijina on vain pari esimerkkiä: Matteo de Pastin mitali
Kristuksesta ja tuntematon firenzeläinen mitali Dantesta.
Mitalien legendat ovat muodoltaan varsin epäyhte
näinen joukko. Onnistuneimmat kirjasintyylit ovat An
ticon koulukuntaan kuuluvissa mantualaisissa mitaleis
sa ja roomalaisten Lysippoksen ja C andidan mitaleis
sa. Pisanellon ja muiden mitalitaiteilijoiden mitaleissa
näkyy perinteisten käsikirjoitustyylien vaikutus. Toisaal
ta minkäänlaista oikeaoppisuutta ei kirjasintyyleissä ol
lut.

1 500-luku
1500-luvulla, Medicejä edustaneen C osimo l:n aikana,
alkoi hallitsijoita ylistävien propaganda-mitalien, mita-

Medicien mitalinen historia ylistää hallitsemisen kol
mea puolta: sotaa, rauhaa ja laillisuutta. Mitaleissa ha
lutaan erilaisin symbolein korostaa, että juuri tämä hal
litsija on oikea henkilö hallitsemaan. Hyvä hallinto ja
sen symbolit oikeus, hyvinvointi ja vapaamielisyys
esiintyvät mitaleissa, mutta muuttuvat aikaa myöden
viitteellisistä vaikeasti ymmärrettäviksi ja monimutkai
siksi. Esimerkiksi viisauden symboli voi olla ensin yk
sinkertainen henkilöhahmo ja sitten monimutkainen ko
konaisuus, johon kuului viisauden, nuoruuden ja van
huuden vertauskuvia (esimerkki täydellisestä hallitsi
jasta). Täydellinen vertauskuva käsitti kuvan, tunnus
lauseen ja kommentin runon muodossa tai suorasanai
sena. Vanhojen antiikin tekstien tutkimuksen kanssa
kerättiin ja tulkittiin kohdehenkilöiden tunnuksia ja
embleemejä, joista vuonna 1 531 ilmestyi ensimmäinen
kokoelma.

Fra Antonio da Brascia: Nicco/6 Michiel ( 1440- 15 18)

lisen historian, sarjatuotanto, mikä sai alkunsa hallitsi
joiden turvatusta asemasta ja siitä, että mitaleita alet
tiin lyödä rahapajoissa. Taiteilijoiden erinomaisuudes
ta huolimatta mitalien takasivut olivat usein heikkoja.
Muotokuva kärsi Firenzen maalaustaiteessa saman
kohtalon, m ikä usein selitettiin sillä, että huono kuva
juonsi juurensa huonoon mitaliin. Paavinhovi alkoi myös
vuosittain jakaa melko tavanomaisia vuosimitaleita, joi
den tapahtumat liityivät kirkkovuoden tapahtumiin. Tul
taessa 1 500-luvulle mitalien aiheet pysyivät melko sa
moina, mutta ilmaisutavat olivat tuiki erilaisia.

Hans Daucher (?): Maximilian I

Leone Leoni: lppolita Gronzaga

Kuvanveistoon perustuva mitalien takasivujen perin
ne jatkui. Tästä ovat esimerkkejjä mm. Giovanni Ber
nardin eräät paaveista tehdyt mitalit, jotka ovat olleet
kauan mitalitutkimuksen kohteina. Grafiikan osuudes
ta mitalien pohjana on niin ikään viitteitä. Toisinaan mi
talien takasivut ovat nerokkaan kekseliäitä: matemaa
tikko Cardanosta, satiirikko Aretinosta, kardinaali Bem
bosta ja Michelangelosta tehdyt mitalit ovat tästä hy
viä esimerkkejä. 1 500-luvun merkittävimmät taiteilijat
olivat Leoni, Annibale Fontana ja Pier Paolo Galeotti,
joiden kompositiot ja aiheiden käsittely heijastaa niitä
trendejä ja tyylejä, jotka esiintyvät Habsburgien hoveis
sa kaikkialla valtakunnassa.
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Tuukka Talvio

UUSI TEOS RENESSANSSIN MUOTOKUVAMITA LEISTA

Renessanssin aikakausi on aina ollut mitalien harras
tajien erityisen kiinnostuksen kohde: mitalitaide sai sil
loin alkunsa ja saavutti tason, jota harvoin on ylitetty.
N i inpä Suomen Mitalitaiteen Kiltakin pian perustami
sensa jälkeen riensi järjestämään Helsinkiin Italian re
nessanssimitalien näyttelyn (1966).
Ensim mäinen ja toistaiseksi ainoa laajempi katsaus
renesanssim italeihin ilmestyi maassamme jo 70 vuot
ta sitten. Kysymyksessä oli tuolloin 23-vuotiaan Ber
tel Hintzen Renässansmedaljer (1924; 103 s.). Nyky
päivän näkökulmasta on Hintzen teoksella kuitenkin
vain tutkimushistoriallinen mielenkiinto. (Se on itse asi
assa paljolti mielipidekirja, jossa hyökätään kirjoitusa
jankohdan omaa taidetta vastaan ja ihaillaan tahtoih
m isiä, sankareita ja kuria tavalla, joka myöhem män po
liittisen kehityksen valossa tekee jossain määrin onnet
toman vaikutuksen.)
Näihin päiviin asti on renessanssim italeita ollut vain
harvoin nähtävinä Suomessa. Kansallismuseon uuteen
(1993) näyttelyyn sisältyy pieni valikoima kauniita van
hoja valuja yhdessä muutamien uudempien valujen
kanssa. Suurin osa aineistosta on hankittu vasta vii
me vuosikymmeninä; siihen aikaan kun Hintze kirjoit
ti, oli maam me kansalliskokoelmassa vain yksi todella
edustava italialainen renessanssimitali (Bertoldo di Gi
ovannin m itali Muhammed 1 1 :sta, ostettu Helsingin yli
opiston kokoelmaan Anders Bladilta 1830).
Voimme kuitenkin todeta, etteivät rikkaammatkaan
kokoelmat aina ole pitäneet aarteitaan näkyvillä. Tä
mä koskee niin Lontoota, Pariisia kuin Pietariakin. Eri
koisnäyttelyillä on siksi aina ollut alan tuntemukselle
suuri merkitys.
Viime vuosikym menien huomattavimpiin tapahtu
m iin mitalitaiteen alalla kuuluu juuri eräs tällainen eri
koisnäyttely, suuri renessanssim italien katselmus, jo
ka järjestettiin aikaisemmin tänä vuonna Washingto
nin National Galleryssä ja New Yorkin Frick 'Collection
-museossa ja joka parhaillaan on nähtävänä Skotlan
nin kansallisgalleriassa Edinburgissa. Näyttelyssä on
170 mitalia, lähes kaikki niistä valettuja, useimmat kak
sin kappalein. Sen tarkoituksena on esitellä tämän tai
delajin merk ittävimmät tuotteet Italiasta, Saksasta,
Ranskasta ja Alankomaista kaudella, joka alkaa n. v.
1400 ja päättyy 1600-luvun alussa. Näyttelyaineisto
on koottu näiden maiden (jostain syystä ei kuitenkaan
Italian) sekä Yhdysvaltojen, Itävallan ja Venäjän johta
vista museokokoelmista.
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Näyttelyjulkaisun on toimittanut Brown Universityn
taiteentutkimuksen osaston aikaisempi johtaja Stephen
K. Scher. Hän on k irjoittanut teoksen johdannon ja
myös osan mitaliesittelyistä. Muista esittelyistä vastaa
vat aineiston lainanneiden museoiden edustajat, joiden
joukosta löytyvät m m. meilläkin vierailleet Mark Jones,
Gay van der Meer, Marjan Scharloo, Alan Stahl ja Jev
genija Shchukina.

Mantuan School: Giu/ia Astallia
Teos on ulkoasultaan harvinaisen näyttävä. Sen eng
lantilaisen version on julkaissut maailman ehkä tunne
tuin taidekirjakustantamo Thames and Hudson; Ame
rikassa julkaisija on Harry N. Adams, New York.
Kysymyksessä on enemmän kuin pelkkä luettelo,
vaikka teoksen pääosan muodostavatkin esittelyt näyt
teillä olevista m italeista ja ni iden tekijöistä. Ainoa vas
taava uudempi katsaus renessanssin mitalitaiteeseen
on Sir George Hillin alun perin 1920 ilmestynyt ja Gra
ham Pollardin ajantasalle saattama Medals af the Re
naissance (1978), joka niteenä on suunnilleen saman
kokoinen mutta sisältää huomattavasti vähemmän
tekstiä ja on kuv itukseltaan paljon vaatimattomampi.
Scherin teoksen vahvin puoli on, että sen kirjoittajiksi
on koottu eri maiden johtavat asiantuntijat (Pollard hei-

Peter Flöttner (?): Kaarle V ja Ferdinand I
dän joukossaan); se kuvastaa näin ollen mitalitutkimuk
sen kunkin erikoisalan nykytilannetta.
Teoksen kuvitus ansaitsee aivan erityisen kiitoksen .
Jokainen m itali on kuvattu molemmin puolin mustaval
koisena luonnollisessa koossa, ja osasta on lisäksi vä 
rikuva tai koko sivun mustavalkokuva. Koska tavallinen
asianharrastaja harvoin saa nähdä renessanssimitalien
alkuperäisvaluja, on värikuvien suuri määrä tervetul lut.
Niistä käy mm. ilmi, etteivät pronssimitalit renessans
sin aikana olleet keinotekoisesti värjättyjä. Niille on
luonteenomaista metallin oma väri, milloin punertavan,

milloin kellertävän ruskeana. Va lutyön laatu va ihtelee;
parhaimmillaan se on hämm ästyttävän hyvä.
Usein ajatellaan, että pronssi oli Italian renessanssi
mitalien lähes ainoa metalli. Monista kirjallisista lähteis
tä käy kuitenkin ilmi, että niitä tehtiin myös jalometal
leista huomattavasti enemmän kuin jäljellä olevien kap
paleiden määrästä voisi arvella. Meilläkin jo Porthan to
tesi, että pronssimitalit ovat yleensä säilyneet aikojen
vaihteluja paremmin kuin kultaiset.
Teoksesta käy ilmi myös, että vaikka mitalien läpimit
ta 1 400-1 600-l uvuilla va ihteli varsin huomattavasti
(40-200 mm) ja vaikka ni iden reliefi joskus oli varsin
voimakas, ne eivät esineinä juuri koskaan olleet pak
suja ja raskaita. Nykypäivän suomalaiset " möykkymi
talit" ovat omaa keksintöämme, ilman esikuvia euroop
pala isessa perinteessä.
Scherin teos on liian kallis (kovaka ntisena 6 5 ) , jotta
sen voisi koskaan olettaa leviävän laajemmin esim .
opiskelijoiden hyl lyihin. Sen lähtökohta hienojen alku
peräisvalujen esitteleminen - on myös jossa in mää
rin elitistinen, kuten Evelyn Welch tuo esille arvoste
lussaan (The Medal 25, 1 994) . Welch toivoo, että jos
kus julkaista isiin myös järkevän hintainen paperback,
jossa käsiteltä isiin renessa nssimitalien sosiaalihistori
aa. Hänen toivomukseensa on helppo yhtyä (ja sama
koskee toki muidenkin aikakausien mitaleita ), mutta tä
mä ei m uuta sitä, että The Curre ncy of Fame on joka
tapauksessa teos, jonka soisi kuluvan mahdollisimman
monen lu kijan käsissä.
Tuukka Ta lvio
Stephen K. Scher (toim . ) , The Currency of Fame. Port
rait Medals of the Renaissance. New York/London
1 994. 424 s.

TOIMINTASUUNNITELM A V UODELLE 1995
Vuosi 1 994 on Killan 31. toimintavuosi. Killan perus
tamisesta tulee huhtikuuussa 1 96 5 kulu neeksi 30
vuotta, mitä juhlisteta an työn ja toiminnan merkeissä
keväällä 1 9 9 5 .

pronssiin valettuna ja lähetetään niille kannatusjäsenille
ja jäsenille, jotka maksavat vuoden 1 9 9 5 jäsenmaksun
sa. Kilpailuohje lma on julkaistu lehdessäm me.

Vuosimitalikilpailu

Martti Ahtisaari -mitali ja mitalitaiteen Kil
lan presidenttisarja

Killan vuosimita likilpailu käydään jälleen Suomessa
asuvien mitalitaiteilijoitten kesken; kuten ennenkin kil
pailu on yleinen ja aiheeltaan vapaa. Mitali toteutetaan

Tasavallan presidentti Martti Ahtisaaresta lyötävä mi
tali va lmistuu vuoden 1 994 aikana ja tulee myyntiin
vuoden 1 9 9 5 al ussa. M itali halkaisijaltaan yhtä suuri
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kuin edelliset presidenttisarjamme mitalit. Mitalin on
muovaillut kuvanveistäjä Heikki Häiväoja; sen lyö ja
markkinoi tehdyn sopimuksen mukaisesti Sporrong Oy.
Ahtisaari-mitali luovutetaan presidentti Ahtisaarelle
vuoden 1 994 aikana.
Killan presidenttisarjaan kuuluu nyt siis kymmenen
m italia, joista jokainen on eri taiteilijan tekemä. Sarjaa
alettiin valmistaa 1 96O-luvun lopulla ja sarjan aiempia
mitaleita on saatavana rajoitetusti. Kaikki mitalit on lyö
ty pronssista. Ahtisaari-mitalia tullaan lyömään myös
hopeoidusta ja kullatusta pronssista. Lisättäköön, et
tä sarjaan kuuluva Risto Ryti -mitalia on myös hopeas
ta (halkaisija 72 mm). Sekä Mauno Koivisto - että
Martti Ahtisaari -mitalia on on niin ikään hopeisena ja
kultaisena (halkaisija 33 mm).

M italinäyttelyt

Kotimaan näyttelytoiminta keskittyy yhteen tai kahteen
näyttelyyn pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Todennä
köisimmin näyttelyt pidetään Jyväskylässä ja/tai Ou
lussa. Hvitträsk-säätiön ja Killan yhteistoiminta jatku
nee Hvitträskissä myös kesällä 1995. Kiltahan on vii
me vuosina tarjonnut yhdelle mitalitaiteilijalle mahdol
lisuuden esitellä taidettaan Hvitträskissä. Yhteistyöm
me Tampereen taidemuseon - Pirkanmaan aluetaide
museon kanssa jatkuu mm. siten, että lainaamme näyt
telyihimme mitaleita sieltä. Vuoden lopulla Kilta järjes
tää yhteistyössä Sculptorin kanssa mitalitapahtuman.
Ulkomaan näyttelytoimintamme jatkuu Baltiassa.
Vuonna 1 994 emme ehtineet toteuttaa Viron näytte
lyämme, mikä tilanne korjaantunee.

M u u kansainvälinen toiminta

Kilta ylläpitää tiiviitä yhteyksiä FIDEMiin: Suomea ja Kil
taa edustavat FIDEMissä varatuomari Aimo Viitala (de
legaatti ja toimeenpanevan toimikunnan jäsen) sekä
Mauno Honkanen ja likka Voionmaa (varadelegaatte
ja). FIDEMin seuraava kongressi ja näyttely pidetään
Sveitsin Neuchatelissa (Le Locle) kesäkuussa 1 996.
Näyttelyyn valmistautuminen (mitalien valitseminen)
alkaa syyskesällä 1 995.
Ylläolevan lisäksi Kilta pitää edelleen yhteyksiä mm.
Keski-Euroopan mitalikeskuksiin ja pyrkii kiinteämpään
m italiyhteistyöhön ja vuorovaikutukseen Itämeren
maitten kanssa. Toimintamme käsittää mm taiteilijoi
demme osallistumista mitali-workshopeihin ja mitali-

kilpailuihin sekä kansainvälisen koulutustoiminnan.

Killan jäsentoiminta ja tiedotus

Kilta pyrkii järjestämään sääntömääräiset kokouksen
sa kannatusjäsentenså vieraanvaraisessa huomassa tai
muilla tavoin. Retkiohjelmamme koostuu vähintäin yh
destä kotimaisesta kohteesta sekä ateljeevierailuista.
Retki voidaan toteuttaa myös kesäretkenä.
Kilta pyrkii järjestämään joko yleisiä tai kirjallisia mi
talihuutokauppoja, joita pidetään mikäli saamme riittä
västi kohteita. Huutokaupoista ja myytävistä mitaleis
ta kerrotaan lehdessämme. Toivomme saavamme huu
tokaupan hoitajan jäsenkunnastamme.

M itali - Medaljen

Lehtemme ilmestyy vuoden aikana kahdesti. Tavoit
teemme on edelleen kehittää lehteämme alansa ainoa
na lehtenä maassamme mm. lisäämällä levikkiä tasai
sesti.

Yleisötilaisuudet

Kilta pyrkii järjestämään mitaliaiheisia yleisötilaisuuk
sia suurelle yleisölle ja opiskelijoille yhteistyössä mu
seoiden ja taideyhdistysten kanssa.

Jäsen hankinta

Jäsenhankinta on Killan kaikkien jäsenten yhteinen
asia. Pyrimme siihen, että jäsenmäärämme kasvaa ta
saisesti.

Killan omaisuuden hoito

Killan omaisuutta pyritään hoitamaan mm. siten, että
se sijoitetaan hallituksen päätöksen mukaisesti tuot
tavasti.

Killalle tulevat rahalahjoitukset

Kuten aiemmin on kerrottu ovat Killalle yhteisöiltä tu
levat lahjoitukset verovapaita verohallituksen 10.6.1993
tekemän päätöksen nojalla.

Killan toimisto

Mitalitaiteen Killan toimisto on auki sopimuksen mu
kaan. Yleissihteerin tavoittaa Killan ja Mitali-lehden asi
oissa kotoaan.

O STA J O U LU LAHJAKS I KI RJA
OLLI VALKONEN: AIMO TUKIAINEN KUVANVEISTÄJÄ
VI ELÄ EHT I I !
Jäsenhinta 2 1 0 mk, saa Killan yleissihteeriltä
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Aimo Linkosalmi - Allan Ylinen

SUOMEN L AKIMIESMITALIT
Lakimies-lehden numerossa 7 vuonna 1968 oli vara
tuomari Ville Teivosen laatima, kuvitettu luettelo otsi
kolla " Suomen lakimiesmitaleista". Luettelo käsitti 36
mitalia tarkkoine kuvauksineen. Myös mitalien kohtei
den henkilötiedot huomioitiin näyttävästi. T ässä nyt jul
kaistava luettelo pyrkii kattamaan koko lakimitalien ken
tän, ei siis pelkästään henkilömitaleja, vaan myös ta
pahtumamitalit on poimittu mukaan. Näin mitalien
määrä nousee pitkälti toiselle sadalle. T ästä johtuen on
henkilötiedoissa pitäydytty vain oleellisimpaan: synty
mä- ja kuolinvuodet sekä lainopilliset oppiarvot ja yh
teiskunnallinen asema. Samoin on mitalitiedot puris
tettu vähimpään: tekijä, tekovuosi, halkaisija, lyöttäjä
ja kirjallisuusviite.
Toivomme kuitenkin, että luettelo tälläisenäänkin vi
rittää keräilyvietin ja vahvistaa jo olevaa.

Ta pahtu mam ita lit
Yleisen maanlain painatus 1608
Kaarle-kuninkaan maanlaki, joka oli ollut voimassa vuo
desta 1442 painatettiin Kaarle IX:n toimesta 1608. La
kikirja pysyi Ruotsin ja Suomen yhteisenä lakina vuo
teen 1734.
1 Arvid Karlsteen, 53 mm, B 11 15,1
2 Arvid Karlsteen, 28 mm, B 11 15,2
3 C arl Gustaf Hartman, 38 m m, B 11 15,3

1734 vuoden laki
Laki hyväksyttiin Ruotsin valtiopäivien päätöksellä
1734, kuningas vahvisti sen 1736.
1 C . Hedlinger 1734, 64 m m, B 11 88,1
2 L. Persson-Lundgren 1846, 31 mm
Kungliga Vetenskapsakademien, B 11 88,2
1772 vuoden hallitusmuoto
Kustaa II I:n vallankumous sai aikaan, että valtiosäädyt
hyväksyivät uuden hallitusmuodon 1772. T ämä halli
tusmuoto oli sitten perustuslakina voimassa Suomes
sa koko autonomian ajan vuoteen 1919.
1 Gustaf Ljungberger 1772, 57 m m, B 11 92,1
2 K.J. Schwendimann 1781, 64 mm, B 11 92,2
3 K.J. Schwendimann, 64 m m, B 11 92,3
Kidutuksen poistaminen Ruotsi-Suomen oikeudenkäy
töstä 1772
Kustaa I II :n kiertokirje 27.8.1772 maaherroille. Päätös
otettiin asetuskokoelmaan.
C arl Gustaf Fehrman, 56 mm, B 11 94
1774 vuoden painovapauslaki
Kustaa 111 antoi 26.4.1774 Ruotsille ja Suomelle lain
kirjoitus- ja painovapaudesta.
Gustaf Ljungberger, 43 mm, B 11 95

Terho Sakki: Christer Boucht
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Suomen Tasavallan hallitusmuoto 1919
1 Emil Wikström 1923, 72 mm, B 1 1 154,1
2 Emil Wikström 1923, 72 mm,
latinankielinen teksti, B 1 1 154,2
Vaasan hovioikeuden perustaminen
Kustaa 1 1 1 päätti 1775 perustaa uuden hovioikeuden
Pohjois- ja Itä-Suomea varten Vaasan kaupunkiin. Is
tuntonsa hovioikeus aloitti 21.8.1776.
Gustaf Ljungberger, 57 mm, B 1 1 96
Vaasan hovioikeuden 100-vuotisjuhla 1876
Lea Ahlborn 1876, 51 mm
Vaasan hovioikeus

Henkilömita leja Ruotsinvallan ja autonomi
an ajalta. Järjestys syntymäajan mukaan.
Nils Turenpoika Bielke 1569-1639
Turun hovioikeuden ensimmäinen presidentti.
Emil Wikström 1923, 60 mm, B 1 8
Turun hovioikeus
Kustaa Kaarlenpoika Horn 1592-1657
Pohjois-Suomen laamanni, kenraali, Porin kreivi
Carl Enhörning 1803, 32 mm, B 1 15
Kungliga vetenskapsakademien

Turun hovioikeuden 300-vuotisjuhla
Emil Wikström 1923, 60 mm, B 1 8
Kunnallinen itsehallinto 1865-1965
Kunnallislain 100-vuotismitali
Kauko Räsänen 1964, 70 mm, L 555
Maalaiskuntien liitto

Kauko Räsänen: Arvo Hannus, 1986 (etusivu)
Johannes Messenius 1579-1636
Oikeustieteen professori Upsalan yliopistossa, Kajaa
nin linnan vanki
Erik Lindberg 1919, 45 mm, B 1 9
Kungliga Vetenskapsakademien
Kimmo Pyykkö: Helsingin Hovioikeus (takasivu)
Naisten äänioikeus 1906-1956
Ilmari Virkkala,
poltettua savea, 77 mm
Kokoomuksen Naisten Liitto
Helsingin hovioikeus
Kimmo Pyykkö 1975, 70 mm
Korkein oikeus
Toivo Jaatinen 1988, 70 mm
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Juhana Stjernhöök 1596-1675
Turun hovioikeuden asessori, Pohjois-Suomen laaman
ni, Turun akatemian lainopin professori
C.M. Mellgren 1837, 31 mm, B 1 15
Kungliga Vetenskapsakademien
Klaus Rålamb 162 2-1698
Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvos, Pohjois-Suo
men laamanni
1 Arvid Karlsteen 1674, 44 mm, B 1 20,1
2 G.A. Enegren 1328, 31 mm, B 1 20, 2
Kungliga Vetenskapsakademien
3 S. Kulle 1918, 31 mm, B 1 20,3
Svenska Numismatiska Föreningen

Raimo Heino: Esko Rekola, 1989

Lars Wallenstedt 1631-1703
Svean hovioikeuden presidentti, Turun akatemian kans
leri
1. Cavalier, 87 mm, valettu, B 1 22

Robert Henrik Rehbinder 1777-1841
Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvos, ministerival
tiosihteeri, kreivi
P. Utkin, 51 mm, B 1 93

Gustaf Adolf de la Gardie 1647-1695
Hovioikeuden presidentti, Turun akatemian kansleri
1 Häämitali (G.A de G. ja Elisabeth Oxenstierna)
1673, 25 mm, B 1 27
2 Arvid Karlsteen 1695, 60 mm, B 1 27,2
3 1. Cavalier, 84 mm, B 1 27, 3

Karl David Skogman 1786-1856
Turun hovioikeuden auskultantti, Kauppakollegion pre
sidentti (Ruotsissa), vapaaherra
1 Mauritz Frumerie 1838, 44 mm, B 1 97,1
2 Lea Ahlborn 1895, 31 mm, B 1 97,2
Kungliga Vetenskapsakademien

Samuel Åkerhjelm 1684-17q8
Turun hovioikeuden presidentti
1 C.J. Wikman 1765, 64 mm, B 1 34,1
2 P.H. Lundgren 185 1, 31 mm, B 1 34,2

Henkilömitalit, aakkosjärjestys

Carl Johan Gyllenborg 1741-1811
Vaasan hovioikeuden presidentti
Carl Enhörning 1804, 40 mm, B 1 64
Olof Wibelius 1752-1823
Karjalan laamannikunnan laamanni, Kuopion läänin
maaherra
John Munsterhjelm 1924, 55 mm, B 1 68
Suomen Numismaattinen Yhdistys
Gabriel Poppius 1770-1856
Ylä-Satakunnan tuomari 1799-180 1, Oikeusneuvos
1809.
Maanviljelysakatemian johtaja 1838-1851 .
1 C.G. Quarnström 1856 (Lea Ahlborn kaiv. ) 51 mm,
B 1 85
Ruotsin maanviljelysakatemia
2 Erik Lindberg 1933, 45 mm, L 249

Arthur Amberla 1894-1967
Varatuomari 1928, vuorineuvos 1949.
Essi Renvall 1955, plaketti 56 x 56 mm, L 8
Hämeenlinnan Verkatehdas
Tauno Angervo 1908Varatuomari 1934, vakuutusjohtaja
Aimo Tukiainen 1975, 75 mm
Vakuutusosakeyhtiö Pohjola
Ernst von Born 1885-1956
Varatuomari 1912, ministeri
Gerda Qvist 1945, 56 mm, L 25
Henrik Boström 1876-1930
Varatuomari 1903, kanslianeuvos
Gerda Qvist 1932, 56 mm, L 28
Suomen Numismaattinen Yhdistys
Christer Boucht 1911Varatuomari 1940, Sosiaalineuvos
Terho Sakki 1989, 70 mm
37

G öran Ehrnrooth 1 905Varatuomari 1 934
Harry Kivijärvi 1 966, 71 mm, L 56
Pohjoismaide� Yhdyspankki
Rafael Erich 1 879-1946
Molempien oikeuksien tohtori 1 907, professori
Alfred Ohlsson 1 936, 56 mm, L 60
Eljas Erkko 1 895-1 965
M olempien oikeuksien kandidaatti, ministeri
Kalervo Kallio 1 965, 71 mm, L 64
Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, Sanoma OY
Rainer von Fieandt 1 9 80-1972
Varatuomari 1 91 6, Suomen Pankin pääjohtaja, ministeri
Wäinö Aaltonen 1 9 50, 56 mm, L 74
Pohjoismaiden Yhdyspankki (Mitalista on olemassa
variantti jossa on etusivulla Fiandt-suvun vaa kuna,
lyöty 6 kpl)

Arno Hannus 1 920Varatuomari 1 948, ministeri
Kauko Räsänen 1 986, 80 mm
Raha-automaattiyhdistys
Jon Hartman 1 8 7 5-1951
Varatuomari 1 903, vakuutusneuvos
Jussi Vikainen 1 942, 56 mm, L 98
Numismatiska Föreningen i Åbo
Simo Härkönen 1 906Varatuomari 1 938
Nina Sailo 1 984, 70 mm
Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö, Karjalan Liitto
Ralf Jacob von Julin 1881-1942
Varatuomari 1 91 0, vuorineuvos
Emil Cedercreutz 1 937, 56 mm, L 1 2 9
Kaukaan tehdas

Aimo Tukiainen: Huugo Raninen, 198 1

Rafael von Frenckell 1 888-1 978
Varatuomari 1 909, vuorineuvos.
Essi Renvall 1 9 53, soikea, mitat 56 mm ja 51 mm,
L 76
W. Rosenlew & Co Oy

Jacob von Julin 1 906-1 987
Varatuomari 1 936, vuorineuvos
Aimo Tukiainen 1 973, 75 mm
Kaukas

Otto Hjalmar Granfelt 1 8 74-1 957
Molempien oikeuksien tohtori 1 905, professori, minis
teri
Gerda Qvist 1 949, 56 mm, L 8 5
Suomen Lainopillinen Yhdistys

Ilmari Kataja 1 891-1968
Oikeustutkinto 1 9 1 5, vakuutusjohtaja
Jussi Vikainen 1 962, 71 mm, L 145
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Suomi

Kyösti Haataja 1 881-1 956
M olempien oikeuksien tohtori, professori
Kalervo Kallio 1 956, 56 mm, L 95
Kyösti Haatajan rahasto
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Kerppo Kankaanranta 1 9 1 9Varatuomari 1 948, vuorineuvos
Erkki Saarikuru 1 989, 120 mm, valettu

U rho Kaleva Kekkonen 1 900-1 986
Lakitieteen tohtori 1 936, Tasavallan Presidentti
1 Aimo Tukiainen 1 967, 71 mm, L 146
Suomen M italitaiteen Kilta
2 Raimo Heino 1 970, 120 mm, valettu
Suomen M italitaiteen Kilta
3 Heikki Häiväoja 1 9 76, 45 mm
Suomen Numismaatikkoliitto
4 Toivo Jaatinen 1 97 5, 50 mm
Suomen M italitaiteen Kilta
5 Heikki Nieminen 1 9 7 5, 50 mm
Suomen M italitaiteen Kilta
6 Leena Tu rpeinen 1 9 7 5, 50 mm
Suomen M italitaiteen Kilta
7 Raimo Heino 1 977, 45 mm
Sporrong
8 Kauko Räsänen 1 980, 70 ja 33 mm
Paasikivi-Seura
9 Raimo Heino 1 986, 70 ja 40 mm
Paasikivi-Seura

Frans Oskar Lil ius 1 8 71-1 929
Molempien oikeuksien tohtori 1 904, ministeri Suoma
laisen Lakimiesyhdistyksen 50-vuotismita li,
Aimo Tukiainen 1 948, 56 mm, L 758
Axel Lille 1 848-1 921
M olempien oikeuksien tohtori 1882
Gerda Qvist 1 9 56, 56 mm, L 1 82
Svenska Folkpartiet
Reino Lindroos 1 9 1 3-1 990
Varatuomari 1 946, kan sliapäällikkö
Erkki Kannosta 1 980, 80 mm
Hugo Malm berg 1 864-1956
Va ratuomari 1 889, Vaasan hovioikeuden presidentti
Gerda Qvist 1 949, 56 mm, L 1 94
Vaasan kaupunki

Anja Juurikkala: Arvi Salonen, 1981

Toivo Kivimäki 1 8 86-1968
Molempien oikeuksien tohtori 1 924, professori
Essi Renvall 1 9 56, 56 x 56 mm, L 1 54
Helsingin yliopiston lainopillinen tiedekunta
Carl Langenskiöld 1 8 5 7-1 925
Molempien oikeuksien tohtori, Pohjoismaisen Osake
pankin johtaja, Valtiopankin johtaja Ruotsissa
Erik Lindberg 1 9 27, 31 mm, B 1 1 44
Ku ngliga Vetenskapsakademien
Otto Larma 1 901-1986
Lakitieteen lisensiaatti 1 948, hallintoneuvos
Anneli Sipiläinen 1 9 76, 1 1 5 mm, valettu

Leo Mechelin 1 893-1 914
Molempien oikeuksien tohtori 1 8 73, professori
Ville Vallgren 1 899, 56 mm, B 1 1 29
Antti Mikkola 1 869-1918
Lakitieteen kandidaatti, valtiopäivämies
Aarre Aaltonen 1 9 38, 56 mm, L 2 1 6
Olli Närvä 1 9 220ikeustutkinto 1 949. Opetusmin isteriön taideosaston
päällikkö 1 969-1 990
Raimo Heino 1 982, valettu, ovaali, mitat 1 8 5 mm ja
1 7 5 mm
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Eila Hiltunen: Helvi Sipilä, 1981
Juho Kusti Paasikivi 1870-1956
Molempien oikeuksien tohtori, Tasavallan Presidentti
1 Essi Renvall 1947, lisälyönti 1948
EDI T IO S E C UNDA syrjäkirjoituksella, 56 mm,
L 236 Valtioneuvosto
2 Pekka Kontio 1967, 71 mm, L 239
Suomen Mitalitaiteen Kilta
3 Teodor Schalin 1956, 56 mm, L 238
Numismatiska Föreningen i Åbo
4 Raimo Heino 1977, 45 mm Sporrong
Jaakko Pajula 1928Varatuomari 1957, KELAn pääjohtaja 1971 -1993
Heikki Häiväoja 1982, 70 mm
Kiipulasäätiö
Veikko Palotie 1915-1988
Varatuomari, pääkonsuli
Heikki Häiväoja 1991
Paolon säätiö, ansiomitali
Erkki Partanen 1915-1983
Varatuomari 1943, vuorineuvos
Aimo Tukiainen 1975, 80 mm
Huhtamäki-Yhtymä
Kaarlo Pettinen 1916Varatuomari 1949, Helsingin ev.lut.seurakuntien talous
johtaja
Maiju Pettinen 1991, 70 mm
O ulunkylän Yhteiskoulu
Veikko Elis Pohjanpelto 1898Varatuomari 1941, metsäneuvos
1 Lauri Leppänen 1963, 56 mm, L 246
2 Anja Juurikkala 1983, 70 mm
Keskitien tukisäätiö
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Wille Poppius 1867-1939
O ikeustutkinto 1890, Tullihallituksen pääjohtaja
Gerda Qvist 1939, 56 mm, L 250
Suomen Tullivirkamiesliitto
Huugo Raninen 1899-1987
Lakitieteen tohtori 1934, professori
Aimo Tukiainen 1981, 80 mm
Kauppatieteellinen Yhdistys
Esko Rekola 1919Varatuomari 1947, ministeri
Raimo Heino 1989, 80 mm
WSOY
Risto Ryti 1889-1956
Molempien oikeuksien kandidaatti 1914, Suomen Pan
kin johtaja, Tasavallan presidentti
1 Nina Terno 1967, 72 mm
Suomen Mitalitaiteen Kilta
2 Raimo Heino 1977, 45 mm
Sporrong
Arv i Salonen 1906-1984
Varatuomari 1936, lääninneuvos
Anja Juurikkala 1981, 70 mm
Keskitien tukisäätiö
Helvi Sipilä 1915Varatuomari 1941, YK:n apulaispääsihteeri 1972-1980
Eila Hiltunen 1981, 70 mm
Naisjuristit-Kvinnliga jurister r.y.
O lav i Sohlberg 1908Varatuomari 1938, vuorineuvos
Heikki Häiväoja 1976, 70 mm
O y G.W. Sohlberg AB

Tea Helenelund: Tor Erik Teir, 198 7

Sakari Sohlberg 190 7Varatuomari 1936, oikeusneuvos
Heikki Varja 1985, 70 m m
O y G .W. Sohlberg AB

Allan Särkilahti 1870-1935
Molempien oikeuksien tohtori 1898, professori Suoma
laisen Lakim iesyhdistyksen 50-vuotismitali
Aimo Tukiainen 1948, 56 mm, L 758

Kaarlo Juho Ståhlberg 1865-1957
Molempien oikeuksien tohtori 1893, Tasavallan Presi
dentti
1 Viktor Jansson/Emil Filen 1927, 64 mm B 1 154,1
Valtioneuvosto
2 Emil Halonen 1925, 117 mm, valettu B 1 154,2
3 Arttu Halonen 1925, 1·17 mm, valettu B 1 154,3
4 Gerda Qvist 1925, 155 mm, valettu yp. L 313
5 Lauri Leppänen 1925, 118 mm, valettu yp. L 314
6 Suomalainen Lakimiesyhdistys, 50-vuotism itali
Aimo Tukiainen 1948, 56 mm, L 758
7 Johan Finne 1968, 72 mm
Suomen Mitalitaiteen Kilta
8 Raimo Heino 1977, 45 mm
Sporrong
9 Toivo Jaatinen 1990, 110 mm, valettu
Suomen Lakimiesliiton ansiomitali

Väinö Tanner 1881-1966
Oikeustutkinto 1911, ministeri
1 Aimo Tukiainen 1951, 56 mm, L 326
2 Heikki Häiväoja 1969, 70 m m
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, ansiom itali

Pehr Evind Svinhufvud 1861-1944
Varatuomari 1888, Tasavallan Presidentti
1 Emil Wikström 1921, 56 mm, B 1 150
2 Tasavallan Presidentti P. E.Svinhufvud 60 mm, yp.
L 321
3 32 mm, L 322
4 Suomalainen Lakimiesyhdistys, 50-vuotismitali
Aimo Tukiainen 1948, 56 mm, L 758
5 Kauko Räsänen 1968, 72 mm, L 1018
Suomen Mitalitaiteen Kilta
6 Raimo Heino 1977, 45 mm Sporrong

Grels Teir 1916Varatuomari 1947, Valtiokonttorin pääjohtaja
1973-1983
Terho Sakki 1988, 70 m m
Valtiokonttori
Tor Erik Teir 1908-1988
Varatuomari 1933, kaupunkineuvos
Tea Helenelund 1987, 70 mm
Mika Tiivola 1922-1994
Lainopin kandidaatti 1956, Suomen Yhdyspankin pää
johtaja
Kauko Räsänen 1982, 80 m m
Suomen Yhdyspankki, Elinkeinoelämän Valtuuskun
ta, Lastentautien Tutkimussäätiö, Maanpuolustuskor
keakouluyhdistys, Ulkomaankauppaliitto
E.J. Toivanen 1927Varatuomari 1953, vuorineuvos
Terho Sakki 1971, 110 mm, valettu
Vesijohtoliike Onninen
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Antti Tulenheimo 1879-1952
Molempien oikeuksien tohtori 1911, professori
Essi Renvall 1948, 56 mm, L 334
Suomen Kaupunkiliitto

Matti Virkkunen 1908-1980
Varatuomari 1937, Kansallis-Osake-Pankin pääjohtaja
N ina Terno 1968, 71 mm
Kansallis-Osake-Pankki

Erkki Tuuli 1914-1994
Varatuomari 1944, pääjohtaja
Aila Salo 1974, valettu

Rabbe Wrede 1851-1938
Molempien oikeuksien tohtori 1884, professori
John Munsterhjelm 1921, 56 mm, B 1 135
Suomen Lainopillinen Yhdistys

Edwin T örmälä 1916-1976
Varatuomari 1946, Suomen Mitalitaiteen Killan puheen
johtaja 1970-1976
Terho Sakki 1977, 72 mm
Suomen Mitalitaiteen Kilta

Yhdistys- ja järj estömitalit
Suomen Asianajajaliitto Perustettiin 1919 S. Salokiven
luonnoksen mukaan
Emil Wikström 1923, 50 mm ja 17 mm
B 11 226,1 ja 226,2
Suomen Lakimiesliitto MCMXLIV
Emil Filen 1944, 56 mm, L 797
Myös ansiomitali

Karl T heodor Wegelius 1850-1932
Lakitieteen kandidaatti 1874,
Suomen pankin pääjohtaja 1898-1906
Gerda Qvist, yksipuol. plaketti 101 x 70 mm
Aimo Viitala 1927Ylempi oikeustutkinto 1950, Suomen Mitalitaiteen Kil
lan puheenjohtaja
Pertti Kukkonen 1987, valettu, ovaali korkeus
115 mm, leveys 115 mm
Suomen Mitalitaiteen Kilta

Suomalainen Lakimiesyhdistys 1898-1948
Aimo Tukiainen 1948, 56 mm, L 758
Pykälän vetoraha, 45 mm, L 704
Pykälän nostoraha, 45 mm, L 70 3
Oikeustieteen ylioppilaitten yhdistys
Pykälän vuonna 1965 myymät jetonit kirjastohuo
neuston rahoittamiseksi.

I

Terho Sakki: E. J. Toivanen, 19 7 1
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Nokian kulttuuritoimenjohtaja Kaisa Kirkko-Jaakkola

N OKI AL AINEN TAIDEH ANKINTA

Mauno Kivioja: EY, 1993
Nokian kaupungilla -on ilo esitellä neljä ammattikuvan
veistäjää, joiden tuotanto on tunnustettua. Ikäjärjes
tyksessä: Ossi Somma, Mauno Kivioja, Arto Lappalai
nen ja nuorimpana Tero Lounas ovat saaneet veistok
siaan kaupungin julkisiin tiloihin. Huomasimme, että
näistä veistäjistä jokainen on osallistunut ja lisäksi pal
kittukin joko mitalitaiteen tai rahojen suunnittelukilpai
luissa.
Kaupungin taidekokoelman kannalta mitalin hankin
ta on hieman hankalaa, sillä pitkin virastojen ikkuna
lautoja ajelehtiviin mitaleihin ei taitaisi kukaan kiinnit
tää erityistä huomiota. Siksi kulttuuritoimenlautakun
ta päätti ostaa kaikilta neljältä mitaleja ja sijoittaa ne
esille samaan paikkaan.
Ensiksi hankittiin Arto Lappalaiselta kolme, henkilö
mitalia, jotka on esitelty aiemmin tässä lehdessä (Mi
tali 2/93). Hänen kuvalliset henkilöluonnehdintansa
ovat osuvia. Kun kaikki kolme henkilöä, jotka mitalei
hin on ikuistettu, vaikuttavat voimakkaasti Nokialla ja
ympäristökunnissa, oli hankinta perusteltu senkin
vuoksi. Lappalainen tunnetaan myös rahojen suunnit
telijana. Vuonna 1 990 hän voitti jääkiekon MM-kiso
jen juhlarahan suunnittelukilpailun, joka oli samalla
myös nokialaisveistäjien kisa.
Seuraavaksi hankittiin kolmelta eri taiteilijalta, Ossi
Sammalta, Mauno Kiviojalta ja Tero Lounakselta yhdet
kappaleet heidän palkittuja mitaleitaan. Somman yh
dessä sisarensa Seija Ruskon kanssa suunnittelema Mi
talin toinen puoli palkittiin Mitalitaiteen Killan vuosimi
talikilpailussa vuonna 1990. Tuoli, sommalainen ahneu
den ja omistamisen halun symboli lävistää mitalin ja sa-

malla osoittaa ihmisen raadollisuuden juurtumisen kes
kuudessamme.
Mauno Kivioja sai Mitalitaiteen Killan vuosimitalikil
pailussa vuonna 1993 toisen palkinnon EY-nimisellä mi
talillaan. Kiviojan tuhti mutta tekijän tapaan viimeitselty
työ on abstrakti, erilaisten voimien täyttämä kenttä, jos
sa on yksi hengitysreikä. Onko se reikä ratkaisu EY-on
gelmaamme - ja minkälainen ratkaisu - on katsojal
le yhtä suuri arvoitus kun tämänhetkinen tilanne EU
päätöksen suhteen.
Mitali tuo monipuolisuutta kaupungin omistamien Ki
viojan töiden joukkoon: eri materiaaleista tehtyjen veis
tosten lisäksi häneltä on hankittu grafiikkaa ja maalauk
sia. Vuonna 1 990 Kivioja sai tunnustuspalkinnon jää
kiekon MM-kisojen juhlarahan suunnittelukilpailussa.
Joukon nuorimmainen, taitava ja huolellinen veistä
jä Tero Lounas sai myös Killan vuoden 1 993 kilpailus
sa tunnustuspalkinnon ehdotuksellaan Ensimmäinen,
toinen ja kolmas kerta. Edelliseen verrattuna mitalin pin
ta ei ole kovin syvästi työstetty eikä ulkoasu siinä mie
lessä dramaattinen, mutta mitali puhuttelee hillityllä
tyylikkyydellään: kokonaisuus on hallittu ja aiheen kä
sittely onnistunut. Tero Lounaskin sai tunnustuspalkin
non jääkiekon MM-kisojen juhlarahakilpailussa vuon
na 1 990, johon siis nokialaispanostus oli vahva.
Kovin erityyppisten mitalien esillepano samaan vit
riiniin tullee vielä aiheuttamaan päänvaivaa. Komea ko
koelmamme on kuitenkin tarkoitus asettaa tiloihin, jois
sa paljon kuljetaan. Toivon mukaan näin laajennetaan
nokialaisten käsitystä kuvanveistosta ja edistetään sa
malla mitalitaiteen tunnettuutta.
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Leena Passi

MITALIT JA PERUSMUODOT

Voitto Kantokorpi (s. 1935) on siitä erikoinen taiteilija,
että hän paljasjalkaisena helsinkiläisenä on muuttanut
perheineen 1960-luvulla Alavudelle työskentelemään
niin taiteilijana kuin taiteen opettajanakin. U seimmiten
han muuttovirta kulkee eritoten taiteilijoiden kohdalla
kohti Helsinkiä - ei sieltä pois päin.
Eläminen maaseudulla (Alavus on kyllä kaupunkin
nykyään) on kaikista suomalaisen elämänmuodon ja
kulttuuripolitiikan kummallisuuksista huolimatta suju
nut Kantokorvelta luontevasti - ja luonnettahan se ky
syykin katsella ja ihmetellä mistä löytyy ateljee- ja näyt
telytilaa, työtilaisuuksia tai tilaustöitä; aiheita elävällä
ja luovalla taiteilijalla on aina runsain mitoin.
Voitto Kantokorpi joutui mitalitaiteen pariin 1970luvulla kahdelta eri taholta. Ensinnäkin Alavus oli vaih
tamassa kuntamuotoansa kauppalaksi ja tapahtuman

Malspiikkejä - yksi Voitto Kantokorven perusmuoto.
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juhlistamiseksi silloiset päättäjät tilasivat taiteilijalta lyö
dyn mitalin. Ja toiseksi Kantokorpi muistaa lämpimäs
ti tuolloin Kansallismuseon rahakammion intendentti
nä toimineen Jouko Voionmaan myönteisen ja hyväk
syvän suhtautumisen: Kantokorpi toivotettiin tervetul
leeksi mitalintekijöiden joukkoon ja hänelle, sekä siinä
samalla vaimo Jannelle (alias Kaarina) ja esikoisellekin,
esiteltiin melkoinen tietopaketti mitalitaiteesta raha
kammion huoneissa. Niinpä 1973 lyöty Alavus (halkais
ja 70 mm) ei jäänytkään Voitto Kantokorven ainoaksi
mitaliksi.
Kaikkiaan Voitto Kantokropi on muovaillut 11 mita
lia tähän mennessä eli ei kovin usein, mutta jatkuvasti
vireillä on ollut jotakin. Näistä jo mainitun ensimmäi
sen lisäksi lyöty on Ähtäri ( halk. 80 mm) vuodelta
1991. Valettujen joukossa on myös Mitali/Medaljen
-lehdessä esitelty G.A.Wallin (1989), josta on valettu
sekä 180 mm:n että 1 50 mm:n versiota. Aquila-mita
lia (1982) valmistettiin vain muutama, mutta vuonna
1993 kolme uutta kappaletta, joihin Kantokorpi lisäsi
tekstin AOUI LA averssille ja teki reverssin köysisom
mitelmaan pieniä muutoksia.
Kantokorven viimeisin mitali on ollut Arvi Mäenpää
(1 1 5 mm, 1993), joka on muovailtu kunnianosoitukseksi
alavutelaisen taiteilijan Arvi Mäenpään (1899-1976)
työlle. Olennaista teoksessa on Mäenpään itsensä afo
rismin katkelma legendana: I LO IT KAAMME KAI KESTA
/ PI ENESTÄ, SI LLÄ PI ENU U DEN / MAAILMASTA LÄH
T EVÄT P O LU T / T OT U U DEN KAI VOLLE. Sopisi mitali
taiteeseen?
Edellä esitellyt mitalit ovat olleet esillä kukin vuorol
laan FI DEMeissä Helsinki-Lontoo-Budapest.
Voitto Kantokorvella on vuosilta 1976-1982 neljän
vapaan mitalin ryhmä -ei sarja, mutta lähtökohdiltaan
yhtenäinen joukko, jonka teokset ovat useille meistä
suhteellisen tuntemattomia. Nämä ovat Monda (1976,
V, halk. 110 mm), Nature morte (1977, V, halk. 110
mm), Huerta san lsidro (1980, V, halk. 100 mm) ja Gra
nada (1982, V, halk. 115 mm). Mitalit ovat saaneet in
noituksensa Espanjasta.
Monda on kylä vuoristossa. Etusivulle Kantokorpi on
kuvannut yksityiskohdan kirkon suljetuista pariovista,
joissa on riveissä pieniä nupeja kuin naulan pyöreitä päi
tä. Kokonaisuus vaikuttaa realistisesta aiheestaan huo
limatta hyvin abstrahoivalta. Myös reversssiltä henkii
ei-esittävä tuntu, vaikka keskellä sivua näkyy pystysuo
rassa ilmeinen rautanaula. Mutta siitä lähtee molem
mille puolille pari nivelikkäitä polvista koukistuneita jal
koja kuin juoksuasennossa - heinäsirkanjalkoja, sanoi

Kantokorpi itse. Pohjan pienten elementtien liike toimii
säteittäisesti keskustasta kohti laitoja. Kyseessä on
pyöreä, kivetty viljan puintialusta espanjalaisessa
vuoristokylässä.
Vastaavalla tavalla Natura morte liittyy Espanjaan,
mutta hedelmänä. Mitalissa graniittiomena on saanut
kuvauksensa halkeilleena puussa. Se on mitalintekijän
asetelma, sivun täyttävä omena, hiukan pulleakin ja
pinnaltaan kiiltävä.
Huerte san lsidro liittyy läheisesti hylättyy maataloon
- ennen kuin siitä tuli hotelli, totesi Voitto Kantokorpi.
Mukana on ovi, kaariovi tällä kerralla sekä suorakaitei
nen muoto. Toisella puolella näkyy jälleen viljanpuin
nin kivetty ja säteittäinen alustasommitelma sekä kes
kiosassa piikkejä - katkennut naulamuoto - ja aurin
kosymboli, joka yhdistyy myös puintia aikoinaan suo
rittaneiden eläinten, aasien ja hevosten kulkuun. Pie
net kivet, jyvät, a kanat ja aurinko kertovat maalaista
lon elämästä. Kuvaa täydentävät ovitematiikkaan liit
tyvät saranat.
Espanjaan aiheiltaan palautuviin mitaleihin kuuluu
vielä Granada. Teoksessa on toisella sivulla ovi ja ta-

Lieriöitä, pilareita, pieniä piikkejä ja kierteitä
muotoja a Ja Voitto Kantokorpi.

=

perus

Monda (valettu 19 76, 1 10 mm) -mitalin takasivulla on piikkiin yhdistettävä Voitto Kantokorven perusmuoto rau
tanaula.
saisesti riveittäin nupimuotoja kuin pyöreitä naulan päi
tä, jotka muovailuvaiheessa olivat tähtimallisia, minkä
voi havaita säilyneestä kipsistä. Mitalia täydentää kään
nettäessä esiin tuleva ikkuna, jossa on ristikko, kalterit.
Teosryhmä sisältää useita perusmuotoja ja symbo
leita, jotka esiintyvät Voitto Kantokorven mitaleissa.
Piikki, naula, pyöreä naulanpää, pyöreä viljan puintia
lusta, säteittäinen sommitelma, ovet ja ikkunat. Oven
ja ikkunan takana on jotakin. Piikki, malspiikki ja naula

ovat teräviäkin mutta myös kohoavia muotoja pystya
sennossa kuten obeliskit tai steelet.
Voitto Kantokorpi aloitti taiteilijanuransa pastellitöil
lä, joita hän teki maalausten ohella Alavudellakin, mutta
myös myöhemmin. Hänellä on nimen omaan taidemaa
larin koulutus - ei kuvanveistäjän. 1970-luvulla pape
reille syntyivät hyvin tarkat kasvi- ja eläinaiheiset piir
rokset samalla kun pastellitöissä oli tutkimisen alaise
na verkko-, koho-, ja köysitematiikka, jolla on mitä il-
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meisemmin symbolinen luonne.
Luontoon liittyvissä mitaleissa Vanha haapa ( 1 9 7 9,
V, halk. 100 m m ) ja Aquila (halk. 100 m m ) ovat esillä
köysi- ja verkkoaiheiset ja myös kierteiset sommitelmat.
Vanhaa haapaa voi pitää ra uhallisena mieli piteen il
mauksena luonnon puolesta lä htökohtanaan haapa.
Aquilan mallina on ollut kotkan pääkallo, joka löytyi
Haukkasaaresta Virtain Toisvedeltä. Malli on edel leen
taiteilijan hyllykössä. Reverssin halki kulkee köysisom
m itelma solmuineen.
Voita Kantokorven m italeista erottuvat luontoon ja
Espanjaan yhdistyvien mitalien lisäksi omaksi ryhmäk
seen henkilömitalit, joista muihin kuin ensimmäiseen
vapaaseen valettuu n työhön on jo viitattu. Vuodelta
1 97 5 on Hommage aMagritte eli kunnianosoitus Mag
rittelle (halk. 94 mm). Hatull isen, mutta kasvottoman
averssin kääntöpuolella on pyöreitä ruuvin pä itä.
Voitto Kantokorven m italit muodostavat selkeän ko
konaisuuden, josta erottuvat niin aiheidensa kuin sym
boleidensakin puolesta myös taiteilijan muussa tuotan
nossa esiintyvät elementit. Tulossa on vielä parhaillaan
valettavina olevat pienoisveistokset, jotka kohoavat ka
peina ja toisinaan kierteisinä muotoina ylös päin. Näi
den esiäidiksi nimeäisin noin kolmen metrin korkuisen
kolmihaaraisen ja melko kapean puuveistoksen, jota
myös ryövärin pelätiksi kutsuttiin. Tähän tematiikkaan
liittyviä m italeita jäfmme odottelemaan.

Taiteilija kotona työhuoneessaan. Hyllykön lokeroista
löytyvät niin ruosteiset työkalut, kierteiset pilarit kuin
verkot kohoineen ja kotkan pääkallokin.

Kirjoittaja on Eero Nelimarkka-museon johtaja.

Raimo Jaatinen

TAIDEM ATK A MÄÄRIIN
KOKEMUKSI A UHERSKE HR ADITSEN S YMPOSIUMISTA

Euroopan sydämessä
M orava-joen rannalla sijaitseva U herske H raditse on
viehättävä 3 7000 asukkaan kaupunki entisen Itävalta
- U n karin sydämessa. Prahaan on matkaa noin 250
km, Budapestiin suunn illeen 300 ja Wieniin sekä Bra
tislavaan noin 1 50 km. Ka upungin perustamisvuodek
si ilmoiteta an 1 2 5 7, mutta ka upunkih istoria ulottuu
800-luvulle, jolloin Suur-Määrin valtakunta oli läntisten
slaavien kulttuurinen, taloudellinen ja poliittinen keskus.

M issä on Slovacko?
Kun Tsekkoslovakia jakaantui, oli selvää että syntyivät
Tsekin ja Slovakian tasaval lat. Koulun historiasta ja
maantiedosta mu istamme, että Tsekin osat ovat länti
nen Böömi ja itäisempi Määri. Mutta mikä ihmeen Slo-

46

vacko? Sehän on Slovakian osa, eikö vain? Ellei sitten
entisestä Jugoslaviasta irrottautuneen Slovenian maa
kunta? Väärin, väärin! Slovacko on juuri Uherske H ra
ditsen ympärillä oleva Määrin ka akkoinen osa ja kuu
luu siis Tsekin tasavaltaan -vaikka Slovakian puolella
katsotaankin, että sen pitäisi kulttuurinsa puolesta kuu
lua Slovakiaan ... Joka tapauksessa täällä huomaa, et
tä ylimalkaan huitastu määritelmä "tse kkiläinen" on
huolimatonta suunnistamista Keski-Euroopan pirstalei
sella kartalla, kun tullaan tälle alueel le.
Arkeologiset kaivaukset runsaine esine- ja rakennus
löytöi neen antavat kuvan a lueen tärkeästä merkityk
sestä aina roomalaisajoista saa kka ja itse kaupungis
sa on nä htävissä eri rakennuskerrostumia 1400-luvulta

lähtfen. Kahden toriaukion ja niiden välisen kapean
kauppakujan läheisyyteen keskittynyt liike-elämä syk 
kii vilkkaana j a värikkäänä pakkososialismin kahleista
vapauduttuaan. Kaikkia kulutustavaroita ja hyvää ruo
kaa on kaupoissa runsaasti tarjolla ja rakennustoimin
ta vaikuttaa vilkkaalta. Yleistunnelma on hyvin optimis
tinen, vaikka meille halvat hinnat ovatkin sikäläiseen
palkkatasoon nähden aika kovia.

Symposiumin taustaa

Ensimmäinen kansainvälinen symposium järjestettiin
Uherske Hraditsessa vuonna 1988. Jiri Vlachin, sym
posiumin pääorganisoijan, mukaan alueen rikkaat his
torialliset löydöt, joiden joukossa on mm. haukkamet
sästäjää esittävä keskiaikainen plaketti ja pronssivali
motoiminnasta kertovat jäännökset, ovat olleet yhte
nä innoittajana symposiumtoiminnan aloittamiseen.
Toinen merkittävä syy oli taiteilijoiden halu opetella it
se valamaan veistoksensa pronssiin, koska siten oli
mahdollista saada työskentelyyn enemmän vapautta
ja päästä irti riipuvaisuussuhteista kalliisiin valimoihin.
Ensimmäiseen symposiumiin osallistui taiteilijoita
Unkarista, Latviasta ja Tsekkoslovakiasta. Toiseen sym
posiumiin v. 1990 osallistui vain Tsekkoslovakian tai
teilijoita ja kolmanteen v. 1992 tsekkiläisiä ja yksi un
karilainen taiteilija. Viime kesänä 18.7.-20.8. järjestet
tyyn neljänteen symposiumiin osallistuivat seuraavat
taiteilijat: Tsekin tasavallasta J iri Vlach, Milada Olhova
ja M iroslav Kovanik, Slovakiasta Maria Poldaufovå ja
Jozef K. Höger. Unkarista Låszl6 Zagyva ja Suomesta
allekirjoittanut Raimo Jaatinen. Jiri Vlach and Milada
Ohlova kuuluivat symposiumin järjestelytoimikuntaan,
johon kuului myös taidehistorijoitsija ja taidekriitikko
tohtori Jaroslav Pelikån. Hänen tehtävänään oli huoleh
tia kaikista symposiumiin, kuten esim. lopuksi julkais
tun symposiumin esitteen tekstistä. Hän myös piti pu
heen päätösnäyttelyn avajaisissa ja esitteli taiteilijat
kutsuvieraille kertoen kunkin taiteilijan opinnoista ja

Maria Poldautova ja Jiri Vlach muotteja tekemässä.

toiminnasta. Pelikån myös pääosin valitsi ne työt, jot
ka taiteilijoiden oli symposiumin -mukaan jätettävä
Uherske Hraditsen taidemuseon kokoelmiin.

Työn tou hussa

Symposiumin taustavoimista voidaan mainita valtakun
nalliset ja paikalliset taiteilijajärjestöt, Brnon ja Uhers
ke Hraditsen taidemuseot, Uherske Hraditsen taidete
ollisuuskoulu ja itse kaupunki. Myös yksityinen teolli
suusvalimo FIMES oli luvannut taloudellista tukea.
Symposiumin käytössä oli Taideteollisuuskoulun ko
ko vanha sivurakennus pihoineen. Majoitus oli niinikään
järjestetty melko vaatimattomiin mutta kelvollisiin huo
neisiin koululla. Yhteistä ja yksityistä työtilaa riitti kai
k ille runsaasti koulun monista muovailu- ja piirustus
saleista.
Symposiumin aikana keskityttiin muovailemaan mi
taleja, plaketteja ja pieniä vestoksia, jotka kaikki valet
tiin pronssiin. Pääasiallisena tekniikkana oli muovaile
minen suoraan pronssivalutekniikassa käytettävästä
vahasta. Näin menetellenhän vältetään yksi ehkä hy
vin monimutkainen työvaihe valamisprosessissa. Va
hamallin valmistamista varten ei tarvitse enää tehdä
muottia niinkuin siinä tapauksessa, jos veistos on muo
vailtu esim. savesta. Nyt vahamallit valmistuivat suo
raan ja varsinaisten valumuottien tekeminen oli siten
vaivattomampaa. Riskinä tässä menetelmässä on kui
tenkin se, että jos valu epäonnistuu veistoksesta tai mi
talista ei voi enää tehdä uusintavalua, koska mitään
mallia ei ole enää jäljellä.
Valumenetelmät poikkesivat jonkin verran itse oppi
mastani ja vaikuttivat osin, ainakin mitalivalun kohdalla,
turhankin monimutkaisilta. Meikäläisistä menetelmis
tä poiketen vahan pintaan pensselöitiin hienonhienon
kvartsihiekan ja kipsin seosta ja seuraavat kerrokset
tehtiin sitten tiilimurskan ja kipsin seoksesta, jossa kip
sin osuus oli erittäin runsas, samoin kuin hienossa pin
takerroksessakin. Itse olen tottunut tekemään koko va
lumuotin yhtäläisestä karkeasta seoksesta ja paljon vä
hemmällä k ipsimäärällä. Kipsin runsaus ja lujat verk
kosidokset tekivät kyllä muoteista erittäin kestäv iä, ja
kestävyyttä vaadittiinkin, koska vahoja ei poltettu pois,
niikuin yleisesti tehdään, vaan muotteja keitettiin ve
dessä useita tunteja, jolloin vahat nousivat veden pin
taan ja saatettiin ottaa talteen. Sen jälkeen muotit kyllä
poltettiin normaalisti.
Pronssi sulatettiin kivihiilen avulla ja lisäpuhtia liek
keihin antoi sähköllä toimiva ilmapuhallin. Muotit otet
tiin polttouunista vain hetkeä ennen pronssin kaatamis
ta, jolloin ne olivat vielä aivan kuumia. Muottien sisäi
set verkkosidokset olivat niin hyviä, että mitään ulko
puolisia tukia ei tarvittu. Muotit kestivät hyvin valun
paineen hajoamatta. Muottien kuumuus edesauttoi
metallin juoksemista erittäin ohuisiinkiin muotoihin sillä
muuten monimutkaiset valokset eivät olisi minun kä
sitykseni mukaan onnistuneet lainkaan niin vähien va
lukanavien avulla, kuin mitä paikalliset taiteilijat käyt
tivät. Kaikki symposiumin aikana tehdyt valokset on47

Miroslav Kovarik puhdistaa kuonaa sulan pronssin pin
nalta.

Jiri Vlach ja Jozef Höger työn touhussa.

n istuivat hyvin, yhtään varsinaista sutta ei tullut ja va
lettavien töiden määrä oli sentään yli sata kappaletta.
Työskentely symposiumissa oli ahkeraa mutta silti
rennon oloista. Työpäivät venyivät usein pitkälle yöhön,
mutta samalla työskentely saatoi olla "yhtä juhlaa".
Symposiumin " heinäsirkat" Jaroslav Pelikan ja Miros
lav Kovarik olivat viuluineen taitavia improvisoivia ama
töörimuusikoita ja viihdyttivät meitä väliin valutouhu
jen ohessa niinkuin varsinaisissa illanvietoissakin. Har
voin kuulee sellaista todella aitoa kansanmusiikkia kuin
silloin kun nämä miehet esittivät voimakkaita määrilä
siä kansanlauluja. Näissä konstailemattomissa esityk
sissä oli samalla kertaa niin hykerryttävän hauska mutta
kuitenkin komea vaikutelma.
Jokainen sai työskennellä vapaasti omaan tahtiinsa,
mutta työt oli saatava valmiiksi tiettyihin valupäiviin
mennessä. Aikataulu pitivät hyvin paikkansa, vaikka vii
meisenä päivänä ennen päätösnäyttelyä tehtiinkin vielä
kovasti töitä. Lopullinen päämäärä oli juuri tuo näytte
ly Taideteollisuuskoulun päärakennuksen avarassa au
lassa, johon kaikki symposiumin aikana tehdyt teok
set pantiin esille neljäksi päiväksi.

ty FI DEM-näyttelyissä vuodesta 1979. V lach on syn
tynyt Määrissä 1948 ja peruskoulun jälkeen opiskeli
juuri tässä samaisessa U herske Hraditsen taideteolli
suuskoulussa jatkaakseen sitten opintojaan Prahan Tai
deteollisessa Korkeakoulussa. Vuodesta 1976 hän on
toiminut keramiikkataiteen opettajana U herske Hradit
sessa, työskennellen samalla aktiivisesti vapaana tai
teilijana. Yksityisnäyttelyitä on ollut vuodesta 1977 al
kaen ja paitsi FI DEM-näyttelyitä on hän osallistunut
vaikka kuinka moniin kansainvälisiin ja kansallisiin yh
teis- ja ryhmänäyttelyihin. Mitalien, plakettien ja pie
noisveistosten ohella Jiri Vlach on tehnyt monia julki
sia veistoksia, joista ainakin kaksi näin U herske Hra
ditsessa. Vuonna 1989 hän voitti Kremnican mitalitai
teen kvadriennaalin pääpalkinnon.

Keski-Euroopan taiteilijoita
Symposiumin ideoija ja kokoava voima Jiri Vlach on kan
sainvälisesti tunnettu mitalitaiteilija, jonka töitä on näh-
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Milada O thova, toinen järjestelytoimikunnan taiteili
jajäsen, on vuonna 1944 syntynyt prahalainen kuvan
veistäjä. Taidelukion jälkeen hänkin opiskeli Prahan Tai
deteollisessa Korkeakoulussa. Hänen töitään oli ensim
mäistä kertaa näytteillä vuonna 1968, ja siitä alkanut
ura on jatkunut vakuuttavan tuntuisesti lukuisten näyt
telyjen, monien tilaustöiden ja omien vapaiden, usein
suorastaan akvarellinomaisen herkkien pronssimitalien
ja reliefien tekemisen merkeissä. FI DEM-näyttelyihin
hän on osallistunut säännöllisesti vuodesta 1977 al
kaen.

Miroslav Kovårik on ollut myös osaltaan synnyttä
mässä Uherske Hraditsen sym posiumia ja on ollut yrit
teliäs pronssivalutaidon kehittelijä. Vuonna 1 951 syn
tynyt Kovaik asuu ja työskentelee läheisessä Ratisko
vicen kylässä. Hän on myös ensin opiskellut Uherske
Hraditsen taideteollisuuskoulussa ja sen jälkeen Prahan
Taideteollisessa Korkeakoulussa. Yhteisnäyttelyihin hän
on osallistunut vuodesta 1 977 alkaen ja ensimmäinen
yksityisnäyttely oli vuonna 1981. Julkisista taideteok
sista voidaan mainita monet rakennusten ulko- ja si
sätiloihin sijoitetut suuret keraamiset seinäreliefit.
Saksassa vuonna 1 945 syntynyt mutta Romanian
Transsilvaniassa kasvanut ja opiskellut Laszlo Zagyva
oli Unkarin edustaja. Transsilvanian unkarilaisalueelta
opintielle ponnistanut nuorukainen suoritti loppututkin
non Kolzvarin taideakatemiassa. Kohtalaista menestys
täkin Romanian taide-elämäsä saavuttanut taiteilija sai
tehdäkseen joitakin suurehkoja julkisiakin tilauksia. Elä
mä Romaniassa ei kuitenkaan ollut helppoa, ja toimeen
tulon tueksi Laszlo Zagyva opetteli kultasepäntaidot.
Korujen suunnittelu ja valmistaminen olikin moneen ot
teeseen miehen päätyö. Vuonna 1 990 kypsyi vihdoin
pitkään pohdittu ja valmisteltu päätös muuttaa Unka
riin, koska ilmapiiri Romaniassa tuntui käyvän aina vain
ahtaammaksi unkarilaisvähemmstön edustajille. Per
heen uudeksi kotipaikaksi tuli Nyiregyhazan kaupun
ki, jonne myös Budpestin FIDEM-kongressin jälkeinen
kiertomatka viime keväänä ulottui. Kaupungissa esillä
olleessa mitalinäyttelyssä oli myös Laszlo Zagyvan te
oksia. Nykyisin hän toimii graafikkovaimonsa kanssa
Nyiregyhazan taideteollisuuskoulun opettajana.
Slovakialainen Jozef K. Höger on uskomattoman
tuottelias, korkeatasoinen mitalitaiteija ja myös suur
ten monumenttien luoja. Vuonna 1951 syntynyt Hö
ger opiskeli Bratislavan taideakatemiassa sekä jälkeen
päin jonkin aikaa Firenzessä ja asuu ja työskentelee nyt
m italikaupunki Kremnicassa. Vuorenrinteellä sijaitse
vasta ateljeestä on huikea näköala yli vanhan kaupun
gin. Höger on osallistunut lukuisiin yhteisnäyttelyihin
ja vuodesta 1 9 7 5 FIDEM-näyttelyihin. Aktiivisen tai
teilijauransa ohella hän toimii paljon aikaa vievissä opt
tejantehtävissä Kremnican taideteollisuuskoulussa.
Maria Poldaufova, syntynyt 1 951, on syntyjäänkin
kremnicalainen ja asuu ja työskentelee edelleen tässä
kaupungissa. Myös hän on ollut erittäin tuottelias tai
teilija, joka on tehnyt niin vapaita kun tilattuja mitale
ja, sekä lyötyjä että valettuja. Hän on opiskellut Krem
nican taideteollisuuskoulussa ja toiminut Kremnican ra
hapajan palveluksessa taiteellisena suunnittelijana. Eri
laisissa juhlarahojen suunnittelukilpailuissa hän on saa
nut tähän mennessä kymmenen erilaista palkintoa. FI
DEM-näyttelyihin Poldaufovå on osallistunut vuosina
1 977 ja 1 990 ja näiden lisä ksi myös lukuisiin muihin
kansainvälisiin ja kansallisiin näyttelyihin.

Mita lisymposium Suomeenkin?
Symposiumin taiteilijat kyselivät minulta, onko Suo
messa tapana järjestää vastaanvanlaatuisia tilaisuuk-

Josef Höger: Slovakia, 'Tuhlaajapoika' reliefi,
40 x 30 cm.

sia eri maiden taiteilijoille, ja jouduin vastaamaan, et
tei mitään tähän verrattavaa ole tietää kseni järjestet
ty. Totta kai meilläkin on erilaista kansainvälistä toimin
taa, mutta tilaisuudet ovat yleensä lyhytaikaisempia,
jolloin ei ole mahdollista kokea senkaltaista intensiivistä
työskentelyjaksoa kuin nyt Uherske Hraditsessa.
Taidesym posiumin idea on, että muutamalle eri mai
den (ehkä 5-7) taiteilijalle järjestetään paikka, jossa he
voivat työskennellä, asua ja seurustella. Taiteilijoille
kuuluu tarjota jonkinasteinen täyshoito symposiumin
ajan ja ainakin osan materiaaleista täytyy olla heidän
vapaasti käytettävissään. Matkoja ei yleensä korvata,
vaan kutsutut taiteilijat saavat itse huolehtia matkara
hoituksen järjestelystä. Symposiumin tarjoaman täys
hoidon ja materiaalin vastapainoksi yleensä edellyte
tään, että taiteilijat luovuttavat järjestäjille jonkin sym
posiumin aikana valmistamistaan teoksista. Uherske
Hraditsessa on näin saatu alkuun arvokas kansainväli
nen mitali- ja veistoskokoelma.
Vastaavanlainen yritys onnistuisi varmasti aivan hy
vin Suomessakin, jos rahoittajia ja järjestäjiä olisi use
ampia, kuten Suomen M italitaiteen Kilta, Suomen Ku
vanveistäjäliitto, jokin kaupunki, Opetusministeriö, jo
kin säätiö jne. Tietysti tämä kaikki vielä edellyttää, et-
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Symposiumin osallistujat 'luokkakuvassa '. Raimo Jaatinen neljäs vasemmalta.
tä löytyy joku innokas organisoija, joka pystyy kokoa
maan kaikki langat yhteen.

Viimeinen pä ivä
Koetan kääntyä vasempaan Uherske Hraditsen taide
teollisuuskoulun nurkalta, mutta liikenne on niin tavat
toman vilkas molempiin suuntiin, että en millään on
n istu. Idyllisen kaupungin vaivana onkin tämä kaupun
gin

läpi kulkeva päätie, jota pitkin kansainvälinen rekkalii
kennejyristää yötä päivää taukoamatta. Ohitustie on
kyllä suunn itteilla. "Mene kääntym ään seuraavaan lii
ken nevaloristeykseen ja aja sitten takaisinpäin neuvoo
Jiri." Nä in teenkin, ja koulun ohi ajaessani vielä moik
kaamme. Symposium on ohi mutta vielä on paljon näh
tävää. Vanha Paiski Fiat kuljettaa minua kohti uusia
maisemia: Kremnica, Krakova, Pozn an, Siupsk,
Gdansk ... ja Jirin hankk ima uusi pakoputk i on hieno!

Raimo Jaatinen: Viimeinen juna Novosibirskiin, 1994, valettu
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Raimo J aatisen mitaleita Määristä

Mikael ja vastustaja, 1994, valettu

Varo pitkää matkaa, 1994

Goodbye, baby, 1994
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MIELIPITEENI
O l i kesä - missä olivat mital it

Kiersin kuluneena kesänä melkoisen määrän kaupun
keja ja kuntia sekä taidetapahtumia ja kesänäyttelyitä
ympäri rakasta kotimaatamme. Olin jopa kiinnostunut
sijoittamaan hieman rahojani johonkin pieneen taiteel
liseen kesämuistoon.
Mitä löysin? Kohtuuttoman määrän erilaisia, eritasoi
sia käsinmaalattuja värillisiä seinäkuvia - ylihinnoitel
tuina. Näitä olivat kyllä turut ja torit täynnä, mutta yh
tään mitalien myyjää en missään tavannut. Mitaleja ei
ollut näyttelyiden vitriineissä, eikä julkisilla myyntipai
koilla !
Moni muukin o n varmasti kaivannut muistoesinet
tä, joka ei ole puunpalaselle maalattu punainen-tu
pa-koivu-ja-järvi-maisema varustettuna paikkakunnan
nimellä. Pysyvä muisto voi olla aiheeseen ja tapahtu
maan liittymätön esine. T ällaisena muistona ainakin mi
nulla on useampia -=- taieellisesti antavia - mitaleja.
Ei kaikkien taiteilijoiden tarvitse toki tulla torille jul
kikauppiaiksi. Uskon varmasti, että moni taideopiske
lija voisi olla kiinnostunut tai hänen ainakin kannattai
si lähteä kokeilemaan tällaista myyntipalvelua - ei vain
odottaa apurahoja. Aloittelija-opiskelija voisi esim. vas-

tapalvelukseksi saada vanhoilta mestareilta teknistä
opetusta tai taiteellista ohjausta. Oikeus ja mahdolli
suus myydä omiakin töitään tunnetun taiteilijan töiden
rinnalla on myös arvo.
Vilpitön ihailuni ja kunnioitukseni kuvanveistäjä Sei
ja Rustholka rhulle, jonka olen tavannut torilla ja mes
suilla myymässä omia töitään. Uskon, ettei kynnyksen
ylittäminen ollut hänellekään helppoa, mutta mikään
kynnys ei ylity, ellei ensiaskeleita ota.
Miksi en kesätapahtumienkaan aikaan saa mitaleita
mistään muualta kuin joistakin rahakaupoista ja antiik
kiliikkeistä? Rahapulaa ja stipendien vähyyttä valitta
vien kannattaa muistaa, että jos on tarjontaa voi olla
myös kysyntää, mutta kysyntää ei voi syntyä, jos tar
jontaa ei ole ! Mitalien suosio, kerääminen ja myynti ei
lisäännyt tällaisella alan lehdessä julkaistulla jutulla. Se
kasvaa nykyisten ja tulevien tekijöiden uudenlaisella
asennoitumisella, runsaalla, julkisella tarjonnalla sekä
terveillä, joustavilla hinnoitteluperiaatteilla.
Jaakko Ukkonen

Vastaus edelliseen . . .

T ietääkseni ei ole olemassa paikkaa, josta saisi ostaa
mitaleita laidasta laitaan. Suomen Kuvanveistäjäliiton
Sculptor-galleriassa, Yrjönkatu 1 1 (puh. 90-646 90 3),
on saatavissa liiton jäsenten myyntiin jättämiä vapai
ta mitaleja. Ei kuitenkaan mitenkään systemaattisesti.
Suurimmissa rahaliikkeissä, kuten Holmastolla, näkyy
o levan runsaastikin mitaleja kaupan.
Kun itselläni oli Museokadulla galleria, yritin pitää
myynnissä mielenkiintoisimpia uutuusmitaleja sekä
vanhimpia ha rvinaisuuksia, mutta hyvin harvat olivat
ostajat. Kannattavuudesta ei voinut puhua.
Pitkään olen kuullut puhuttavan mitalikaupan tarpeel
lisuudesta. Myös näyttöpaikkaa olen ollut keräilijöiden
kanssa ideoimassa. Tuskin on siis vieläkään löydetty
katutasossa keskustassa olevaa toimiston ikkunaa, jo
hon olisi vitriini järjestetty täyteen mitaleja yhteydenot
totietoineen. Jokin tällainen ilman myyntihenkilökun
taa toimiva esittelytila saattaisi olla avuksi. Hoitajan
sa sekin vaatii.
Näin ollen nähdään taas, miten tärkeitä ovat keräili
jöiden keskinäiset kaupantekotapahtumat eli huutokau
pat ja kokoukset.
Kalevi Heinänen
Taidepiste
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Seija Rustholkarhu: Tarua vai totta, 1986, 0 90 mm

Allan Ylinen

OLK A A HILJA A JA HUUTAK A A !

Aktiivinen ja valistunut mitalinkeräilijä ajautuu ennen
pitkää huutokauppojen asiakkaaksi. Mitaleja tietenkin
voi hankkia lyöttäjiltä sitä mukaa kun niitä markkinoil
le ilmestyy. Tällöin tosin saa vain uutuuksia päivän hin
taan.
Vanhempia mitaleja sen sijaan pitää kysellä raha- ja
mitalikaupoista, joskin niiden taso ja tarjonta on var
sin kirjava. Pääkaupungissa on vain yksi alalle erikois
tunut liike; muut ovat antikvaareja tai postimerkkiliik
keitä, joille mitalit ovat satunnaista oheistavaraa.
Onneksi on kanava, joka tarjoaa mahdollisuuden ko
koelman mielekkääseen kartuttamiseen. Huutokaupat!
Ei tietenkään mitkä tahansa huutokaupat, vaan lähin
nä numismaattisten yhdistysten ja (kenenkään varpaille
tallomatta) tuon alalle erikoistuneen liikkeen pitämät.
Vasta-alkajille ne ovat varsinainen aarreaitta, sekä ta
varan että tietouden lisääjänä. Kohta kolme vuosikym
mentä näitä huutokauppoja seuranneena ja kolunnee
na alkaa tosin tulla pää vetävän käteen. Tuntuu, että
niissä vain kiertää samat mitalit vuodesta toiseen. No,
tämä on tietysti eräänlainen harha, joka johtuu oman
kokoelman täyttymisestä. Kiinnostavat kohteet harve
nevat ja valitettavasti myös kallistuvat. Mutta tämä on
nyt yksilöllinen murhe.
Tarkastellaampa mitalitarjontaa Suomen Numismaat
tisen Yhdistyksen tänä vuonna pitämän kolmen ensim
mäisen ja Holmaston rahaliikkeen parin huutokaupan
luetteloista. SNY:n huutokaupoissa on ollut saatavis
sa yhteensä 3 2 5 suomalaista mitalia (lisäksi säästö
pankkirahoja, reliefejä yms), jotka jakautuvat seuraa
vasti: Boström I ja 11, siis vuoteen 1 936 mennessä teh
dyt 87, Laitakari ( 1 936-1 968) 132 jaa uudemmat 106
mitalia. Holmaston kahdessa viimeksipidetyssä (kirjoi
tettu 3.1 1.1994) huutokaupassa oli tarjolla yhteensä 161
mitalia ja jakautuma seuraava: Boström 28, Laitakari
30 ja muut 103.
Kuten saattaa olettaakin uusimmat mitalit ovat lu
kumääräisesti enemmistönä: 209. Mutta vain kappa
lemäärässä, ehkei kuitenkaan yksilöinä, sillä esimerkiksi
Nyborgin Pohjoismaista sarjaa a 7 mitalia on kolme ja
Virkkalan RUK-mitalia puolisenkymmentä. Laitakaria on
1 62 ja Boströmiä 1 1 5.
Tarjonnan kuva on aivan oikeassa suhteessa mää
rään. Sillä Boströmissä on paljon sellaista tavaraa (ta
varaahan mitali on), jota ei aivan kivuttomasti miellä

Fennicaksi ja paljolti myös uniikkeja ja museoitten aar
teita, ei siis täkäläisten huutokauppojen kohteita. Vuo
sina 1936-1 968 lyötiin mitaleja vielä suhteellisen sääs
teliäästi, vuodesta 1 96 5 (Mitalitaiteen Killan perusta
misvuosi) alkoi mitaliboomi, joka näkyy esimerkiksi
eräitten nimekkäimpien mitalitaiteilijoittemme (Räsä
nen, Heino, Tukiainen) tuotantoluvuissa.
Tarjontaa siis on ollut. Helsingissä nimenomaan. Mut
ta esimerkiksi Numismaatikko-lehdessä listojaan julkai
sevat, maaseudulla toimivat numismaattiset yhdistyk
set saavat harvoin myydäkseen mitalikohteita ja nekin
usein toisarvoisia. Mitaliköyhyyttä on ollut eräissä Hel
singinkin huutokaupoissa, esimerkiksi Numismaatikko
liiton syyskuisessa huutokaupassa oli tarkkaan ottaen
vain neljä mitalikohdetta.
Entäpä sitten hinnat. Heti alkuun on todettava, että
mitali ei ole mikään sijoitus. Siinä mielessä ei niitä kan
nata haalia. Tyydytyksen mitaleista saa aivan toisella
tasolla. Mitalin halpuus on tietenkin ostajan etu. Huu
tokaupassa saattaa joku kohde tosin, useamman huu
tajan sitä välttämättä halutessa, nousta huomattavaan
kin summaan; seuraavalla kerralla saman mitalin saa,
tämänkertaisen huutajan mielenkarvaudeksi, huomat
tavasti halvemmalla. Huutokaupan hinnanmuodostus
on siis paljolti riippuvainen satunnaisista tekijöistä.
On toki muutama mitali, jotka haluttuina ja harvinai
sina maksavat säännöllisesti muita enemmän. Jo poh
jahinta, jota halvemmalla mitalia ei saa myydä, antaa
siitä vihjeen. Niin ne pohjahinnat. Suomen Numismaat
tisen Yhdistyksen huutokaupoissa ne ovat pääsääntöi
sesti alle sata markkaa, poikkeuksena hopeamitalit ja
jotkut valetut. Ja alle sadan markan ne useimmiten
myydäänkin.
• �olmaston huutokaupoissa on lähtöhinta keskimää
rin parisataa markkaa. Tavarakin saattaa olla valikoi
dumpaa, johtuen juuri lähtöhinnan rimakorkeudesta.
Luettelon laatija on erotellut omaksi ryhmäkseen lää
ketieteen ja Kauko Räsäsen tuotannon, näin alleviiva
ten pari kysynnän lohkoa. Palvelua sekin, hyödyttää se
kä myyjää että ostajaa. Havaintojeni mukaan tavara
menee Holmastollakin kaupaksi.
Erään helsinkiläisen numismaattisen yhdistyksen
lähtöhintapolitiikka hieman arveluttaa, kolmekymmentä
markaa näkyy olevan varmaan myydyksi tulemisen ta
keena. Myydäänhän ne siellä, esimerkiksi Aimo Tuki53

aisen Pentti Halosen sai tosiaan kolmella kympin koli
kolla. O nnen kantamoinen! (Huutaja en ollut minä.)
Mitalin arvostusta ei se kylläkään nosta. Ikävä kyllä
raha näyttelee tässäkin omaa rooliansa. Sillä vaikka mi-

talin funktiot ovat aivan toisaalla, historiassa, taitees
sa, tekniikassa ja henkilötasolla, niin rahalla kuitenkin
pyritään näitäkin arvoja mittaamaan.
Nyt siis vaan huudahtelemaan!

KIRJALLINEN HUUTOK AUPPA
O hessa on luettelo Killan kirjalliseen huutokauppaan jätetyistä mitaleista ja pienoisveistoksista. I lmoitetut hin
nat ovat lähtöhintoja: kohteen saa se tarjoaja, joka on tarjonnut korkeim man hinnan. Mikäli on kaksi saman
suuruista tarjousta, aikaisemmin tullut tarjous voittaa. Tarjoukset/korotukset ovat alle 200 markan kohteissa
viisi markkaa ja sen jälkeen 10 markkaa. Teosten kunto on ilmoitettu kouluasteikoilla 4-10.
Tarjousten tulee olla Mitali-Medaljen -lehden toimituksessa 15.1.1995 mennessä: riittää kun tarjoaja mainit
see nimensä ja yhteystietojensa lisäksi kohteen numeron ja tarjoushinnan. Hintoihin lisätään postituskulut ellei
muuta ole sovittu.

Kari Juva: Helsinki FIDEM 1973

Mitalit:
1) Wäinö Aaltonen, Oy Stockmann Ab 1862-1962,
50,70 mm, 9
2) Raimo Heino, SALT U SA- C C C P Hki 1 969,
70 mm, 9
80,3) Raimo Heino, YYA-sopimus 1948-1978,
70 m m,
80,4) Raimo Heino, Hämeenlinna, hyvä kot,
60,1971, 8
5) Raimo Heino, Hämeen Sanomat, 70 mm, 9 60,6) Raimo Heino, Larin Kyösti, 1972, 70 mm, 8 60,7) Raimo Heino, Hiihdon MM. Lahti, 1978, 9
50,8) Heikki Häiväoja, I lmari Helanto 1972, 8
50,9) Heikki Häiväoja, Lindström-yhtiöt, 1978, 9
40,54

10) Kaija-Riitta I ivonen, O pistotyö 1899-1974,
70 mm, 9
80,11) Kari Juva, Helsinki FI DEM 1973, 9
30,12) Sama, hopeinen, 8
900,1 3) 0 . Karvonen, Partaharjun leirikylä, 1979,
70 mm, 8
40,14) K. Lehto, Hämeenlinnan lyseo 1873-1983, 30,15) O M ja HV Sotaveteraanien Veljestuki, puukot,
1981, 70 mm, 9
40,16) Reijo Paavilainen, Tampereen Yliopisto, 1986,
80 mm, 9
60,17) P. Papinaho, Paikallislehtien Liitto, 1979,
70 m m, 9
80,18) Reima Pietilä, Teknillisen korkeakoulun
Ylioppilaskunta 100 v., 1972, 9
50,-

19) Pekka Pitkänen, Kalevala 1835-1985,
1 00,80 mm, 10
150,20) Laila Pullinen, Hädän kolmet kasvot, 9
21) Gerda Qvist, Jean Sibelius, reliefi, 1955, 8 150,22) Kauko Räsänen, S. Rakennusurakoitsijaliitto,
1980, 9
60,23) Kauko Räsänen, Kansallinen Kokoomus, 197740,24) Kauko Räsänen, Nils J. Lindberg, 1986,
100,70 mm, 9
25) Terho Sakki, C or Pro C orde, 70 mm, 1978 50,26) Terho Sakki, Juuret syvällä, 1992,
75 mm, 9
60,90,27) Terho Sakki, Kostamus, 1985, 70 mm, 9
50,28) Terho Sakki, Suomi 1967, 70 mm, 8
50,29) Terho Sakki, Suomi 60 vuotta, 1977
30) Nina Terno, Matti Virkkunen, 1966,
70 mm, 9
90,30,31) A. T irronen, Mikkelin lyseo 1872-1972, 7
32) Aimo Tukiainen, Jussi Lappi- Seppälä,
75 mm, 9
90,90,3 3) Aimo Tukiainen, Urho Kekkonen, 9
90,34) UKK, O makuva 1975
35) Taru Vainio, Mitalinumismaatikot 1977,
100 mm, 9
150,36) Taru Vainio, Aleksis Kivi, 1977,
100 mm, 9
150,-

Pienoisveistokset
37) Raimo Heino, C aracas, jalust., kork. 27 cm, 1 982
1350,38) Taisto Ma rtiskainen, Rakentavat kädet, jalust.,
1150,kork. 18 cm
39) Panssarimiesten ja panssarijääkärien tekojen muis
toksi, 1939-1945, pronssia, kork. jalust. 11 cm 190,40) Eino Räsänen, Kone O y 50 v, valurauta,
nro 1085, reliefi 22 x 11 cm
100,-

Muuta
41) Hämeenlinnan mieskuoro, 11x7 cm laatta
42) Hopeaseppien silta, 1-sivuinen, 1985
43) Laatta RIA ja Kostamus mitali
44) Pieni pronssinen kannel,

Raimo Heino: Caracas

25,40,10,30,-

Laila Pulliainen: Hädän kolmet kasvot
45) Tapio Wirkkala, Talvisodan pyöreä reliefi, pronssi
100,16 cm
46) SIL lautanen ( hop.mess.), 2 eril. Kokoomus
laattaa sekä keilailu kiertopalkinto visakoivujalust.
yht 50,-

Lisäksi myydään kiinteää n hintaan
Kirjallisuus
47) A. Valkonen, Taidetta molemmat puolet
170,48) 0 . Vaikonen, Aimo Tukiainen - kuvanveistäjä
200,60,49) Helsinki F I DEM 1973 näyttelyluettelo
100,50) Helsinki FI DEM 1990 näyttelyluettelo

Taisto Martiskainen: Rakentavat kädet
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SV E N S K R ES U M E
G I LLETS FÖR M E DALJ KO N ST I FINLAND ÅRSME
DALJSTÄVLI NG ÅR 1995 (s. 1 )
Tävlingsreglerna i korthet. Tävlingen ä r för konstnärer
bosatta i Finland. - Fritt motiv, maximistrolek 1 20 mm,
vardera sidan separat. - 1 pris 20.000 mk, 11 pris
1 5. 000 m k, 1 1 1 pris 1 2.000 m k, två extra pris vid be
hov a 7.000 mk. Förslagen måste vara framme
1 0. 2.1 9 9 5 kl. 16. Alla tävlingsbidrag ställs ut.

BEATI POSSIDENTES - LYCKLIGA DE SOM ÄG ER ME
DALJ E R (s. 2 )
Arvo Aho
Aho beskriver medaljer som gjorts om ordföranden och
sekreterare i Gillet. Under Gil lets 30-åriga historia har
alla ordföranden (5) och sekreterare ( 2) blivit avbilda
de på meda lj.

H EIKKI HÄIVÄOJA - PRESID ENTMAKARE (s. 6)
Maun o H on kanen
l ntervjuaren har skrivit om den process som skulptör
Heikki Häiväoja har genomgått under den tid han har
jobbat med sin medalj över Republikens president Mart
ti Ahtisaari. Häiväopja beskrivs som en tekniskt mång
kunnig konstnär, som a lltid är redo att hjälpa och ge
råd åt andra konstnärer.

G I LLETS VERKSAM H ET (s. 10)
Exkursion tili Raumo 1 .10.1 994 gjorde 30 medlemmar
en utf!ykt till Raumo, en stad på västkusten med gam
la sjöfartstra ditioner och e n välbevarad trästadsdel.
Gruppen besökte Raumo konstmuseum, Lön nstöms
ka hemm useet och konstmuseet, e n utstä ll ning om hur
man byggde skona re. Den åt på en f.d . redarsom mar
villa och besåg gamla sta n. En g ivande resa trots regn
och storm.
G illets va lmöte 19.10.1 994 Va lmötet hölls på ACA
banken. På mötet återva ldes Aimo Viita la till ordföra n 
de. 1 styrelsen återvaldes Aila S a l o och i stä llet för av
gående Raimo Heino valdes Mauri Sompa. De övriga
medlemmarna är Mauno Honkanen, Peter Holm berg,
Pertti Ku kkonen och likka Voion maa. Yrjö Sorm unen
höll ett föredrag om hur lejonet i Finlands vapen har
utvecklats under å rhundranden.
Besök i Raimo Hei nos atelje 29.1 0.1994 Medlemmar
na hade tillfä lle att besöka Raimo Heinos atelje, där vär
den berättade om sitt arbete och visade sina skulptu
rer och medaljer.

N YA M EDALJ ER (s. 1 2 )
Sjukhusvård av barn 1 00 år
Den präglade medaljen har modellerats av Ni ls Oker
Blom. Numrerade ( 2 00 st. ) ex. kostar 3 50 mk och
onumrerade ( 1 00 st.) 260 mk. Ka n bestä llas hos Caro
la Antman, tel (90) 471 27 96 eller fax ( 90) 471 47 04.
Niilo Pesonen Medaljen av läkaren, professorn, se
dermera chefsdire ktören för Medicinalstyrelsen, är mo
dellerad av Raimo Heino. Den präglade medaljen kan
bestä llas hos Yrjö Sormunen, Näs höjdsvägen 3 H 67,
00350 Helsingfors. Priset är 2 50 mk.
TSJ ECKISK M E DALJ KO N ST (s. 1 4)
Michal Vitanovsky
Den tsjeckiske medaljkonsten anses ha börjat på 1 600talet. Ofta präglades medaljerna. 1 början fa nns det bara
tyska gravörer. Senare började tsjeckerna själva göra
medaljer, fastän tyska och ita lienska namn förekom.
Under kejsar Rudolf 11:s tid fanns en l ivskraftig konst
närskommun vid hovet i Prag.
U nder barocken blomstrade andra konstarter, och in
gen utbi ldning i m edaljkonst kunde fås i Prag. Medalj
konsten förföl l till schablonmässigt handarbete.
1 början av 1 900-ta l et kom medaljkonsten igen med
nya former och ett nytt syn sätt. Som föregångare var
Otakar Spa nie. Under de senaste åren har medaljkonst
närerna, gjuta rna och gravörerna grundat en egen fö
rening medan saml arna har en egen. Dessa två före
ningar sam arbetar mycket. Bristen på pengar är märk
bar och konstnärerna har lite arbete. Nutidens medalj
ko nstnärer har alla utvecklat en egen individuell stil.
MEDALJ E R M E D I D R OTTSM OTIV (s. 1 8 )
Pekka Honkanen
Honkanen bes kriver medaljer om id rottsmän. Tre pre
sidenter, Svinhufvud, Ka llio och Ke kkonen, räknas till
sådana. Första egentliga id rottsmannen som blev av
bildad på medalj var Paavo Nurmi (Emil Wikström). Öv
riga är kvinnogymnasterna Elin Kall io, Elli Björksten och
Ann Collan, alla av Gerda Qvist. Alpo Saila har gjort
en medalj öve r Ivar Wilskman, fin ska id rottens fader
och Nina Sailo av professor Lauri "Tahko" Pihkala.
M E DALJ E R AV KAARINA TARKKA I HV ITTRÄSK
(s. 23)
Medaljer av Ka arina Ta rkka va r utställda i Hvitträsk i
somras. De utstä llda medaljerna finns uppräknade här.
OM ATT GJUTA M E DALJ ER (s. 24)
Raimo Ja atinen
1 artikeln beskrivs olika sätt att gjuta medaljer och små
skul pturer.

MEDALJSAMLIN G E N PÅ KESKI-SUOMEN MUSEO
(MUSEET I MELLERSTA FINLAND) (s. 26)
Simo Kotilainen
Författaren skriver om museets medaljsamling som ba
serar sig på prof Aarne Laitakari donation. Medaljerna
kommer att ha sin egen avdelning inom den närmaste
framtiden. Museets femtioårsmedalj har modellerats av
skulptör Kain Tapper.
MEDALJ HÖST I EDIN BURGH OCH EUROPA (s. 28)
likka Voionmaa
Gillets sekreterare med hustru deltog i ett symposium
om åtsidan av renässansmedaljer, som ordnades av
Royal Museum of Scotland i Edinburgh och dess chef
Mark Jones. Följande dagar hade BAMS ordnat ett
symposium och en medaljworkshop på samma ställe.
1 Edinburgh hade just öppnats Currency of Fame, en
helt unik utställning om renässansmedaljer i National
Gallery. Utställningen har en enormt fin katalog, näs
tan lärobok, om renässansmedaljer, som närmare pre
senteras på annan plats i denna tidning. Föreläsnings
serien kommer att publiceras separat.

MEDALJ ENS ÅT SIDA 1400-1600 (s. 29)
Graham Pollard, översatt och förkortad av lllka Voion
maa
Pollards föredrag ingick i symposiet i Edinburgh om me
daljens åtsida. Han behandlade insiktsfullt medaljen un
der olika epoker på 1400-1600 -talen, främst i ltalien.
Den mest kända medaljkonstnären från den perioden
är Pisanello. men även andras verk beskrivs. Symboli
ken på åtsidan behandlas ingående.
NYT T VERK OM PORT RÄT T MEDALJ ER UNDER RE
NÄSSANSEN (s. 32)
Tuukka Talvio
En ny stor katalog över utställningen " Currency of Fa
me". Portrait Medals of the Renaissance, redigerad av
Steven K. Scher, har utkommit. Boken är medsamma
ett utmärkt uppslagsverk med högklassiga bilder. Bo
ken kan beställas hos National Museum of Scotland.

V ERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 1995 (s. 33)
Gillet utlyser som förut en årsmedaljtävling för konst
närer i Finland. - En medalj över president Ahtisaari
har formats av Heikki Häiväoja och präglas inom kort.
- Medaljer ställs ut i Uleå borg, Jyväskylä, Hvitträsk,
eventuellt i Estland osv. - Övrig internationell verksam
het sker via FIDEM samt kontakter med medaljcentra
i Centraleuropa. - Utflykter ordnas. - T idskriften Mi
tali - Medaljen utkommer två gånger under året. - Fö
reläsningar för allmänheten ordnas tillsammans med
museer och konstföreningar.

FINSKA JURIST MEDALJER (s. 35)
Aimo Linkosalmi, Allan Ylinen
1 artikeln har samlats alla medaljer, som behandlar ju
ridiska ämnen och jurister i någon form från 1600-talet
tili våra dagar.
KO NSTANSKAFFNIN GAR I N O KIA (s. 43)
Kaisa Kirkko-Jaakkola
Nokia stad har skaffat medaljer av de lokala konstnä
rerna Arto Lappalainen, Mauno Kivioja och Tero Lou
nas. Här beskrivs också kort dessa konstnärers fram
gångar i medaljtävlingar.
MEDALJ ER OCH GRUNDFORMER (s. 44)
Leena Passi
Voitto Kantokorpi (f. 1935), konstnär, är bosatt i Ala
vus, Österbotten. Han är egentligen målare, men han
har sedan 1970-talet gjort sammanlagt 11 medaljer.
Konstnären har inspirerats av Spanien och naturen. Han
använder sig ofta av grundformer och symboler som
rundlar, spikar, runda spikhuvuden, dörrar, fönster. Na
turmedaljerna har ofta rep- och nätmönster.
KONST RESA T ILL MÄREN - ERFAREN HET ER AV
SYMPOSIET I UHERSKE HRADIT SE (s. 46)
Raimo Jaatinen
Artikelförfattaren deltog i ett internationellt konstsym
posium i Uherske Hraditse, Tsjeckien, senaste sommar.
Det var det tredje symposiet sedan år 1988. Deltagar
na modellerade medaljer, plaketter och små skulptu
rer, som de själva göt i brons. Konstverken ställdes ut
som avslutning. Jaatinen beskriver arbetsmetoder och
gjutningsprocessen, vilka är något annorlunda än de
som används i Finland. Han berättar också om de andra
deltagarna och deras bakgrund. Han spekulerar om det
vore möjligt att arrangera något liknande i Finland.
SOMMARE N VAR, MEN VAR VAR MEDALJ ERNA
(s. 52)
Jaakko Ukkonen
På insändarspalten frågas varför man inte hittar me
daljer på försäljningsutställningar, som hålls under som
maren runt om i landet. Konstnärer kunde försöka me
ra sälja på sådana ställen. Om det inte finns utbud på
medaljer så finns det inte heller köpare.
VAR T YSTA OCH ROPA (s. 53)
Allan Ylinen
Ylinen kåserar över medaljauktioner, om utbud och pris.
SKRIFT LIG MEDALJAUKTION (s. 54)
Såsom tidigare har Gillet en skriftlig medaljauktion. 1
katalogen står först konstnären, sedan motivet, stor
leken, konditionen (skala 1-10) samt priset. N ågra mi
niatyrskulpturer och böcker finns också tili salu.
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