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Mitalitaiteen Kilta r.y. perustettiin tasan 30 vuotta sit
ten vuonna 1965 mitalihenkisen joukon toimesta, jo
ka käsitti parisenkymmentä taiteilijaa ja mitalitaiteen 
keräilijää. Hyvin pian Killan perustamisen jälkeen jäsen
tyivät monet niistä toimintamuodoista, jotka vielä tänään 
ovat ajankohtaisia: tämä koskee mm. jäsentoimintaa, 
vuosimitalikilpailua ja Killan monipuolista näyttelytoi
mintaa. Killan ja Suomen asema FIDEMissä eli kansain
välisessä mitaliliitossa on ollut alusta pitäen keskeinen. 

Mitalitaiteen Kilta on aina toiminut ammattilais- ja 
amatöörivoimin - tämän sanan laajimmassa merkityk
sessä, sillä me kaikki tunnustamme rakkaussuhteen 
olemassaolon Killan ja itsemme välillä. Liike-elämän tuki 
on aina ja varsinkin suurten hankkeiden aikoina tullut 
tosi tarpeeseen. Voidaan ilman liiallista omaa kehua sa
noa, että Kilta on maamme kulttuurielämässä edellä
kävijä: jäsenistön koostumus on mahdollisimman mo
nipuolinen jäsenistön edustaessa kolmea päätahoa ja 
vielä useampaa intressipiiriä (museot, taidemuseot, 
galleriat, valurit, lyöjät ja muut liikeyritykset) meidän 
tavallisten keräilijöitten ohella. Ehkä tässä piilee juuri 
se voima joka takaa Killalle (mitali-ihmisille, mitalisteil
le ja muille freakeille) myös innostavan ja työntäytei
sen tulevaisuuden. 

Kevään 1995 tapahtumista on selostus tässä lehdes-
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sä. Erityiset kiitoksemme ansaitsee Mitalitaiteen Killan 
uusi suojelija Tasavallan presidentti Martti Ahtisaari, jol
le Killan edustajat luovuttivat Ahtisaari-mitalin viime 
helmikuussa. 

Vain muutama päivä sitten Killan puheenjohtajan Ai
mo Viitalan osallistuessa FIDEMin delegaattien kokouk
seen Milanossa selvisi FIDEMin vuoden 1996 kongres
sin yksityiskohdat. Merkittävä periaatteellinen muutos 
on se, että näillä näkymin näyttelyyn osallistuvien mi
talien määrää on pudotettu tuntuvasti kaikkien mait
ten kohdalla. Suomesta lähetetään Neuchateliin 40-50 
mitalisivua. Vanhan tavan mukaan järjestämme tähän 
11.6.1996 avattavaan kongressiin myös yhteismatkan. 
Kongressista kerrotaan lähemmin ensi syksyn jäsenkir
jeissä, joten tarkkailkaa postianne. Mitaliasiat kun ei
vät vielä ole Internet tai vastaavissa verkoissa. 

Ennen kuluvan vuoden loppua juhlimme. Killan 30-
vuotisjuhlat pidetään poikkeuksellisesti Helsingin ulko
puolella Oulun kulttuurikaupungissa: Oulun pääkirjas
tossa avataan 7.9.1995 mittava mitalinäyttely. Näytte
lyn yhteydessä pidetään myös yleisöluentoja. 

Ja lopuksi: älkää unohtako nauttia Suomen kauniis
ta kesästä ja vaikkapa Hvitträskin kesänäyttelyn mita
litaiteilijan Erik Mäkisen hienoista taideteoksista kesän 
ajan. 

Killan kevätretken tunnelmaa Aimo Viitalan luona Perniön Pyöntpyölissä 6.5.1995 
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MITALITAITEE N KILLAN 31. VUOSIMITALIKILPAILU 

Erik Mäkinen 
I palkinto 

Leena Turpeinen 
I lunastus 

Pirkko Viitasalo 
// palkinto 

Anja Vanamo-Kaila 
fil palkinto 

Raimo Jaatinen 
11 lunastus 
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Kilpailusta ja perinteistä 
Killan vuosimitalikilpailu on eräs maamme kuvataiteen 
instituutio. Lainkaan kerskailematta voidaan sanoa, että 
vuosimitalikilpailumme on nykyään ainoa plastisen 
veistotaiteen säännöllisesti käytävä kilpailu maassam
me. Vastaavanlaista pysyvää kuvanveistotaiteen kilpai
lua ei ole käyty liioin missään muuallakaan maailmas
sa. T ässä suhteessa kilpailumme siis kelpaisi vaikka
pa Guinnesin ennätysten kirjaan, mikä saattaisi osal
taan tuoda vuosimitalimme paremmin myös Suomen 
lehdistön tietoisuuteen - kun kerran muut yritykset 
kynnyksen ylittämiseksi eivät oikein ole tuottaakseen 
tulosta. Kilpailun palkintojen tasossa ja osallistujien 
määrässä ei ole varmasti vikaa: pärjäämme tässä suh
teessa erittäin hyvin useimpien kansallisten kuvataide
kilpailujen joukossa. Kilpailun perinteisyys taas koros
tuu siinä, että ylivoimainen enemmistö kilpailuun jäte
tyistä ehdotuksista on kipsistä; vaikka säännöt sallisi
vat muut materiaalit - esim muovin, kiven tai jonkin 
muun kestävän materiaalin - kipsi on voimissaan. Eh
dotusten toteutus vuosimitaliksi on yhtä suoraviivais
ta: kaikki vuosimitalit on toteutettu pronssista. 

Vuosimitalikilpailumme on virallinen ja kansallinen: 
se järjestetään pysyvästi Suomessa asuville kuvanveis
täjille ja siinä noudatetaan tiukasti Suomen Taiteilija
seuran sääntöjä. Kilpailulla on tuomaristo, jonka muo
dostaa Killan hallitus vahvistettuna Suomen kuvanveis
täjäliiton nimeämillä asiantuntijatuomareilla, kuvanveis
täjillä, jotka sijoittavat kilpailumme nykytaiteen kehys
puihin, ovat pääsääntöisesti alan opettajia ja monitai
tureita ja - toivon mukaan - myös mitalin tekijöitä, 
mitalin erityiskysymysten tuntijoita. Kuvioihin kuuluu 
myös, että kilpailun ratkettua kaikki ehdotukset pan
naan julkisesti nähtäville. 

Vuoden 1995 kilpailun nimetyt asiantuntijat olivat 
kuvanveistäjät Urho Ikonen ja Marjo Markkula. Palkin
tolautakunta piti kaksi ja lautakunnan keskuudestaan 
nimeämä työvaliokunta kolme kokousta. Työvaliokun
nan tehtävänä oli tehdä esitys kilpailun ratkaisemisek
si palkintolautakunnalle: saapuneiden 108 ehdotuksen 
luokitus kolmeen luokkaan A, B ja C, lausuntojen an
taminen A- ja B-luokkaan sijoitetuista töistä ja ehdo
tuksen tekeminen parhaitten palkitsemiseksi. Työvali
okuntaan kuuluivat edellämainittujen lisäksi Killan hal
lituksen edustajina Mauno Honkanen ja likka Voion
maa. 

Ehdotusten nimimerkeistä 
Kuten aina, ehdotukset jätettiin nimimerkein varustet
tuina. Kaikista nimimerkkien taakse kätkeytyvistä tai
teilijoista ei ole tietoa, ainoastaan kolme palkittua ja 
kaksi lunastusta tiedetään ehdottoman varmasti. Koska 
nimimerkeissä on oma mielenkiintonsa, otan seuraa
vassa esille muutamia niistä. 

Estonian onnettomuus oli antanut aiheen monelle eh
dotukselle: Suru merellä, ln Memoriam, Esto:iia, May
day, September night-mayday, 28.9.1994, Mayday
meren sylissä, 59 26 pohj.leveyttä-21 40 etel.pituut-
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ta. Sotiin ja mullistuksiin viittaavia aiheita olivat mm 
Maanjäristys, Sarajevolainen joululahja, Nykyaika. 
Luontoaiheisina nimimerkkeinä voitaneen pitää Ursus 
Arctos, Alaston tuuli, Kevät, Vihamielisen maiseman 
kukka, Luonto vastaa luonnottomalle, Metsätähti, An
taa kaikkien kukkien kukkia, Talvella. Eurooppa-aihei
sia nimimerkkejä ovat esim EU-Lintukoto, EU-rattaat 
pyörii, Suomi-Eurooppa, Markkinatalouden kotivara. 
Tunnettuihin ja tuntemattomiin (taru)henkilöihin viittaa
vat esim. Sysifoksen myytti, Rahkamo-Kokko, Miche
langelon jumalainen kosketus, Martti, Alfred ja Moshe 
Yosselevich lähtee leirille. Suomalaista arkielämää si
vuavat ajatukset löytynevät nimimerkeistä Laavantai
illan huumoo, Emäntä, Verottaja, Siipiveikko, Aapiskuk
ko. Mitalitaiteen Kiltaan viittaavat nimimerkit Pieni vuo
simitali, Mitalitaiteen giila. Vieraskielisiä nimiä esiintyi 
muutaman yllämainitun ohella mm. nimimerkeissä Bo
realis, Vestigia antigua, Agility. 

Nimimerkit ovat viestejä tai vinkkejä siitä, mitä kil
pailuehdotus kertoo tai mikä on sen aihepiiri. Kaikkien 
viestien tajuaminen ei ole itsestäänselvyys eikä itse
tarkoitus - olemmehan etsimässä mieluisia taide-elä
myksiä. 

Palkitut 
Karsittuaan kaikista kilpailuehdotuksistayksimielisesti 
ensin C-luokkaan 80 työtä, B-luokkaan 15 työtä ja vii
mein korkeimpaan eli A-luokkaan 13 työtä kilpailun työ
valiokunta teki yhtä yksimielisen päätöksen kilpailun 
viiden parhaan osalta. Työvaliokunnan ja siis myös pal
kintolautakunnan enemmistö hyväksyi kilpailun ratkai
semiseksi seuraavansisältöisen päätöksen (Päätökseen 
liittyy Urho Ikosen eriävä mielipide): 

1 palkinto 20000 markkaa Erik Mäkisen ehdotukselle 
Maanjäristus 

11 palkinto 15000 markkaa Pirkko Viitasalon ehdotuk
selle Nykyaika ja 

111 palkinto 12000 markkaa helsinkiläisen Anja Vana
mo-Kailan ehdotukselle Vestigia hominis. 

Palkintolautakunta päätti lisäksi jakaa kaksi lunastus
palkintoa 

! lunastus 7000 markkaa Leena Turpeisen ehdotuksel
le Poloneesia ja lambadaa ja 

Ii lunastus 7000 markkaa Raimo Jaatisen ehdotukselle 
Moshe Yosselevich lähtee leirille. 

Todettakoon, että Erik Mäkinen voitti vuosimitalikilpai
lumme ensimmäistä kertaa ja että Anja Vanamo-Kaila 
oli palkinnoilla ensi kertaa; Mäkinen on toki sijoittunut 
hyvin aiemminkin. Muut palkitut ovat monet kilpailum
me käyneet. 



Vuosimitalikilpailu julkistettiin ja palkinnot jaettiin 
Kansallismuseon Rahakammiossa 28.2.1995, jonne oli 
kutsuttu myös tiedotusvälineitten edustajat. Tämän li
säksi STT oli välittänyt kilpailun tuloksen asiakaslehdil
leen ja muille viestimille. Muun muuassa HS ja Hbl no
teerasivat kilpailun pikku-uutisena valitettavasti vain il
man kuvia. 

Kiitokset rahakammiolle 
Vuosimitalikilpailun kaikki ehdotukset saatiin esille val
takunnan ehdottomasti parhaimpaan näyttelytilaan eli 
Kansallismuseon Rahakammioon kolmeksi viikoksi. Jär
jestelyistä lankeaa erityiskiitos Rahakammion yli-inten
dentillle FL Pekka Sarvakselle, jonka vasarointitaito tuli 
mainiosti esille kipsejä vitriinien levyille naulattaessa. 
Museon tiloissa mahdollisimman moni pääsi tutustu
maan näyttelyymme viikon jokaisena päivänä ja kah
desti viikossa iltaisinkin. 

Vuosimitalin toteutus 
Tätä kirjoitettaessa vuosimitaleita valetaan jo täyttä 
päätä. Käydyn tarjouskilpailun jälkeen mitalit Killan hal
lituksen päätöksen nojalla sai valaakseen Taidevalimo 
Pauli Venäläinen Kuopiosta, jonka valutyötä olemme 
voineet ihailla jo aiemminkin. Mitalin patinointi tapah
tuu Erik Mäkisen ohjeiden mukaisesti. Mitalien posti
tus aloitetaan jäsenmaksunsa maksaneille 10.8. jäl
keen. 

Lausunnot 
Vuosimitalikilpailun palkintolautakunta antoi A- ja B
luokan luonnoksista seuraavat lausunnot: 

A-luokka: 

15 Suru merellä Erikoisuuta tavoitteleva työ, jonka 
kasvopuolen toteutus voimakas. 

16 Maanjäristys Teema käsitelty vauhdikkaasti ja hy
vin halliten. Työssä havaittava hienoinen hilpeys häirit
see. 

18 Paista päivä Aiheen käsittely tuore. Spiraalipuo
lien yhteensopivuus onnistunut. 

30 Laavantai-illan huumoo Myönteinen henki ja hy
vä toteutus. Huuma puuttuu. 

41 28.9.1994 Herkkä ja kaunis traagisen onnetto
muuden analyysi. 

49 Poloneesia ja lambadaa Herkkä ja sommitelultaan 
jäntevä, viimeistelty työ. Hieman vaisu lopputulos. 

56 Valamon perustajat Perinteisellä tavalla toteutettu 
herkkä työ. 

70 Villit ja vapaat Iloinen, myönteinen ja raikas to
teutus. 

75 Fakiirin mitali Sommittelultaan tasapainoinen. 
Puoliskot sopivat teemaan erilaisuudestaan huolimatta. 

80 Moshe Yosselevich lähtee leirille Hyvin toteutet
tu. Aiheen käsittely koskettava. 

83 Nykyaika Suurten kansanjoukkojen alistus ja ah
distus toteutettu voimakkaasti ja halliten. 

85 Rahkamo - Kokko Hauskan ja vauhdikkaan ehdo
tuksen puoliskot eivät toistensa veroisia. 

95 Vestigia hominis Ehdotuksen idea puhutteleva ja 
selkeä, toteutus tuore. 

( 

Erik Mäkinen, Maanjäristys, I palkinto 
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8-luokka: 

3 Sisyfoksen myytti Aihe varsin mielenkiintoinen, to
teutuksessa kuivakkuutta. 

21 Katse avaruuteen Hallitsemattoman kentän puo
liskot eivät tue toisiaan Muuten viimeistelty ja vauhdi
kas. 

25 ln memoriam Voimakas työ, jonka ristipuoli kui
vahko. 

26 Alfred Kerronta toimii. Takasivun käsittelyssä 
puutteita. 

32 Aapiskukko Kukkopuoli hauska. Toimii kuvallisesti. 

33 Emäntä Iloisesti ja humoristisesti toteutettu ai
heen käsittely. 

48 Espanjalainen kohtaaminen Areenapuoli tasapai
noinen ja herkkä. Härkäpuoli keskeneräinen. 

10 
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21 

58 Ursus Arctos Viimeistellyssä työssä hallitsemat
tomia elementtejä. 

62 Kevät Tiukassa sommittelussa mukavaa kerron
taa. 

63 Pakko Voimakas työ, jonka kääntöpuolet lähes 
identtiset. 

72 Vestigia antiqua Hyvin toteutettu,  kerronnaltaan 
vaisu. 

77 Maailman ääniä Mediatulvan aiheuttama ahdis
tus ja siitä irtipääsy kuvattu osuvasti. Lopputulos kui
vahko. 

93 Elämää Aihe hilpeästi käsitelty, hieman yksitoik
koinen. 

100 Vihamielisen maiseman kukka Viimeistelty ja ta
sapainoinen, ei kuitenkaan tehokas. 
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likka Voionmaa 

ERIK MÄKINEN - SCULPTOR ABOENSIS 

Kuvanveistäjä, 44, Turun piirustuskoulun kuvanveiston 
opettaja vuodesta 1989. Ensimmäinen mitali vuonna 
1978 Kuusi vuosikymmentä, jolla hän osallistui Killan 
vuosimitalikilpailuun. Mäkinen on osallistunut Killan ko
timaisiin näyttelyihin vuodesta 1983 lähtien, FIDEMin 
näyttelyihin sekä Killan ulkomaisiin näyttelyihin. Hänet 
valittiin tämän vuoden tammikuussa Killan Hvitträsk
taiteilijaksi kesällä 1995. 

Vuosimitali ja sen toteutus 
Mitalitaiteen Killan 31. vuosimitalikilpailu on käyty ja 
ensimmäisen kerran sitten vuoden 1979 kilpailun voitti 
turkulainen (alun perin kuulemma helsinkiläinen) ku
vanveistäjä Erik Mäkinen. Mäkinen on sijoittunut hy
vin tässä maamme arvostetuimmassa mitalitaiteen kil
pailussa aiemminkin, mutta nyt tuli ensimmäinen voit
to. Voittajatyö Maanjäristys tullaan myös toteuttamaan 
Killan vuosimitalina. Mitalin valaa kuopiolainen Pauli Ve
näläinen, joka yksissä tuumin Mäkisen kanssa myös pa
tinoi mitalin. 

Ihminen on tärkein 
Mäkisen mitalimaailman keskeisin teema on ihminen 
eri kohtaloissa ja elämän tilanteissa. Moreeni-mitalin 
innoittajana oli Lauri Viidan samanniminen romaani, 
Rakkaus -sarjan mitalit ovat vapaita kahden ihmisen 
suhteen tutkielmia. Ainoa antiikkiin ja kuvanveistäjän 
elämään liittyvät Orfeus-sarjan mitalit, jotka tulivat 
meille tutuiksi Killan aiemmissa vuosimitalikilpailuissa. 
Maanjäristys -mitalissa ihminen joutuu - voimatta vai
kutta tilanteeseen millään tavoin - yhtäkkiseen uuteen 

tilanteeseen, joka kestää tosin vain hetken. Mitalin 
muoto kuitenkin vangitsee ihmiset: he eivät pääse pois 
tai ulos valtavan jyrähdyksen jälkeen. Mitalissa oleva 
reikä yhdistää mitalin sivut ja korostaa mitalin dramaat
tista mutta varsin selkeää yleisvaikutelmaa. T ilanne on 
Mäkisen mukaan harvinaisen tuskainen. Raadin mita
lissa näkemä hilpeys on tilanteesta kaukana. Maanjä
ristyksen kokemus on täysin verrattavissa lähellämme 
viime syksynä tapahtuneeseen Estonia-onnettomuu
teen, jota teemaa niin monet kilpailuehdotukset käsit
telivät. 

Kilpailemisesta 
Maamme mitalitaide on kansainvälisesti kilpailukykyis
tä. Eräänä korkean tason ja jatkuvuuden takaajana ovat 
Mäkisen mukaan Killan vuosimitalikilpailut, joiden vii
me vuosien suosio on ollut suuri. Kilpailuista voisi kui
tenkin saada irti vielä enemmän: yli sadasta ehdotuk
sesta valetaan vain muutama, suurinta osaa ei koskaan. 
Olisi mielenkiintoista tietää kuinka moni kilpailuehdo
tus on vuosien varrella jäänyt elämään. Vuosimitalikil
pailun sääntöjä olisi muutettava niin, että yhä useam
pi - mieluummin kaikki - A-luokkaan sijoitettu työ 
voitaisiin jollakin tavoin saada paremmin esille. Vuosi
mitalikilpailun voittajatyötä valetaan noin 200 kappa
letta. Muiden korkeatasoisten töiden julkistaminen voisi 
tuoda esiin vapaita mitaleita, joita vaiettaisiin korkein
taan noin 10-15 kappaletta kutakin. Hankkeen rahoi
tus on asia erikseen. Kilpailukuorten avaaminen on kal
lista. 

•• •• 

HVITTRASKIN NAYTTELY 

2.6. alkaen kesän loppuun 
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Arvo Aho 

BEATI POSSIDENTES -
ONNELLISIA MITALINO MISTAJAT 2 

T ämän jatkokertomuksemme ensimmäisessä osassa 
käsiteltiin Suomen Mitalitaiteen Killan puheenjohtajis
ta ja yleissihteereistä tehdyt mitalit. Esittelyissä ei asi
anomaisten mitalimiesten elämäntyötä eikä edes toi
mintaa Killan piirissä pyritty kuvaamaan mitenkään kat
tavasti, vaan päähuomio kiinnitettiin itse mitaleihin ja 
niiden "puheeseen" kuvattavastaan. Samalla tavalla 
jatketaan hallituksen muista jäsenistä tehtyjen mitalien 
esittelyä, joka tapahtuu kunkin henkilön hallitukseen 
tulon järjestyksessä. 

kijämme on Kauko Räsänen, hänkin Killan perustajajä
seniä. Hallitukseen hän kuului vuosina 1966-1971. Kau
ko Räsäsen voidaan sanoa tulleen kuvatuksi yhdellä ko
konaisella, yhdellä puolikkaalla ja yhdellä kahdeskym
menesosalla (yhteensä 11 1/20) mitalilla. T ämä omi
tuinen määrä selittyy seuraavasti: Raimo Heino on teh
nyt Räsäsen 60-vuotispäiväksi mitalin (1986, 118 130 
mm, valettu), amerikkalainen kuvanveistäjä Bud E.Wert
heim esitteli FIDEMin Tukholman kongressissa Räsä
sestä tekemänsä plaketin (1984, 120 mm, valettu) ja 

Terho Sakki: Martti Salmi 

Killan perustajajäsenestä ja pitkäaikaisesta hallituk
sen jäsenestä, professori Martti Salmesta (1965-1980), 
on tehty kaksi mitalia, tekijöinä Terho Sakki (1976, 70 
mm, lyöty) ja Raimo Heino (1978, 140 mm, valettu). 
Ensiksi mainitun ovat teettäneet Salmen professorito
verit Turun yliopistossa. Mitalin etusivulla on Martti Sal
men kasvot juuri niin valppaina ja pelkistettyinä kuin 
tiedemiehelle sopiikin. Takasivun näkymä Lapin maas
tosta, palsaiselta suolta, viittaa mitalistin elämäntyö
hön maaperägeologina. Myös toinen mitali, Raimo Hei
non vapaaseen tuotantoon kuuluva, on saanut takasi
vulleen näkymän Salmen eräästä toisesta tutkimuskoh
teesta, Patagoniasta. T ämä mitali valmistui Martti Sal
men 60-vuotispäiväksi. 

T ämän hetken kansainvälisesti tunnetuin mitalinte-
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tekijä itse on kuvannut itsensä Gösta Serlachiusen tai
desäätiön mitalin (1986, 80 mm, lyöty) etusivun luo
teiskulmassa. Heinon mitalin etusivulla Räsänen on hie
man kulmikkaasti omapäisen omanäköisensä niin kuin 
taiteilijan kuuluu ollakin. Takasivulla hänet on pantu 
kantamaan yhtä veistohahmoaan, "Mater marea". Tai
teilijan vahvuudesta kertonee se, että ilmassa pysyy 
raskas veistos! Wertheim on tehnyt plakettiinsa Räsä
sestä varsin villin profiilikuvan. Kaukon omakuva GST:n 
mitalissa on signeerauksen korvaavana sykähdyttävä 
keksintö. 

Kuvanveistäjä Raimo Heino, perustajajäseniä hänkin 
ja lisäksi moninkertainen hallituksen jäsen (1967, 
1972-73, 1988-1994) on tullut mitalille kuvatuksi vain 
kerran, mutta sitä ammattitaitoisemmin. Lähestyes-



Raimo Heino: Kauko Räsänen 

Bud E. Wertheim: Kauko Räsänen Kauko Räsänen: Gösta Serlachius, taidesäätiö 

Raimo Heimo: Raimo Heimo 
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sään 50-vuotispäiväänsä ja havaittuaan, että kukaan 
ei ollut tekemässä hänestä merkkipäivämitalia kuten 
asiaan oikeastaan kuuluisi, hän teki sen itselleen eri
nomaiseksi kunniaksi eli latinankielellä RAIMO HEINO 
SCULPTOR SUMMAE GLORIAE SUAE IPSE FECIT 
(1 984, 140 mm, valettu). Etusivulla on mestari itse, laa
keriseppele kulmillaan. Takasivulla hän on asettautu
nut Donatellon Gattamelatan ratsastajapatsaan ratsas
tajaksi kädessään kapine, joka voidaan tulkita niin hy
vin kuvanveistäjän työkaluksi kuin puheenjohtajan nui
jaksikin. Raimo Heinohan on kuulunut korkeisiin taide
toimikuntiin. Mitali kokonaisuudessaan on rohkea osoi
tus siitä älykkäästä huuomorimielestä, joka leimaa hä
nen muutakin tuotantoaan. 

tispäivänsä kunniaksi tullut ikuistetuksi kahdessakin 
mitalissa: Raimo Heinon ( 1991, 127 135 mm, valettu) 
ja Anja Juurikkalan (1 991, 84 mm, valettu) tekemissä. 
Edellisen etusivulla on ilmeikäs profiilikuva mitalimie
hestämme ja takasivulla hänen ammatillista ja harras
tuksellista monikyvykkyyttään ilmentävä vauhdikas 
hahmo todella iskevän ja osuvan legendan kera: SEM
PER ST REN UUS, alati tarmokas. Maksaa vaivan syven
tyä tulkitsemaan käsien ja monien "välikäsien" jatkei
den symboliikkaa. Anja Juurikkalan tyylille ominaises
ti Mauno Honkanen on jälkimmäisessä mitalissa esi
tetty paljon rosoisemmin. Jollei nimeä olisi niin luuli
sin miestä joksikin taistelusta palanneeksi antiikin san
kariksi. Ehkäpä veistäjä on halunnutkin tuoda tällä ku-

Raimo Hgino: Mauno Honkanen 

Kansallismuseon rahakammion yli-intendentti Pekka 
Sarvas, hallituksessa vuodet 1986-1987, on 50-vuo
tispäivänsä kunniaksi tullut ikuistetuksi mitaliin Raimo 
Heinon vapaan luomistyön tuloksena ( 1 990, 120 mm, 
valettu). Etusivulle piirtyvät mitalistin kasvot tutkijan 
tiedonhalua tulvillaan. Takasivulla Sarvas on rahakam
mioon teettämiensä vitriinien vierellä rahaa tai mitalia 
kädessään tutkien. Takasivun legenda N UMMORUM 
AMANS NUMMORUM ST UDIOSO, rahoja rakastava ra
hoja tutkivalle, ilmaisee mitalin saajan työn ja harras
tuksen, mutta vihjannee myös tekijän itsessään aavis
tamaan erityislaatuiseen mieltymykseen. 

Vuorineuvos Kerppo K. Kankaanrannan (1988-1991)  
mitalin ( 1 989, 120 mm, valettu) on tehnyt kuvanveis
täjä Erkki Saarikuru. Etusivulla on perinteellisesti kas
vokuva lähes suoraan edestäpäin. Takasivun vasem
massa laidassa seisoo suoraselkäinen mies takanaan 
uhkaava ja solvaava miesjoukko. Taiteilija on halunnut 
tällä kertoa, että oikeuden puolustaja ei väistä velvolli
suuksiaan eikä pelkää vastustusta. Laki- ja suurliike
miesurallaan Kankaanranta on ollut tiukoissa paikois
sa ja paljon vartijana. 

Taiteilija Mauno Honkanen ( 1 988- ), Tillanderin pit
käaikainen taiteellinen ja teknillinen johtaja on 60-vuo-
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vattavastaan esille jotakin sen luonteista. Takasivu lin
nunpönttöineen ja lentävine lintuineen kertoo Mauno 
Honkasen luonnonrakkaudesta ja kestävästä "pesän 
tekovietistä' '. 

Lähellä hallituksen toimintaa ovat tilintarkastajat. 
Heistä vain yhdellä on oma mitali. Pankinjohtaja Klaus 
Selinheimo on Killan perustajajäseniä ja pitkäaikainen 
tilintarkastaja. Raimo Heinon tekemästä mitalista on 
olemassa kaksi toisistaan poikkeavaa varianttia. Ero
na on lisäys legendassa, mutta kummastakin lienee vie
lä eri kokoja ( 1 994, 1 1 0  ja 90 mm, valettuja) .  Mitalin 
etusivun profiilikuva ilmentää ainakin minulle Selinhei
mon välittömyyttä ja kontaktikykyisyyttä. Armoitettu 
seuramieshän Klaus on. Takasivun kuva ja legenda IN 
N UMISMAT ICAM INDUXIT PAT ER kertovat toisiaan 
täydentäen, että numismatiikkaan johdatti isä. Mitalin 
toisessa variantissa legendaa on jatkettu sanalla OS
MO. Ja siinä he ovat pöydän ääressä, isä-Osmo ja poi
ka-Klaus. Pöydällä on isän kirjoittamia numismaattisia 
teoksia. Vahdinvaihto on tapahtumassa. 

Artikkelisarjan 3. osassa on tarkoitus käsitellä Killan 
muista jäsenistä tehdyt mitalit. Koska varmastikaan en 
ole tietoinen kaikista näistä mitaleista, toivon ystäväl
lisiä yhteydenottoja puhelimeen 576 578. 



Tuukka Talvio 

LEGENDA RA HOISSA JA MITALEISSA 

Kuten numismatiikan harrastajat tietävät , sana legen
da ei tarkoita pelkästään tarunomaista kertomusta vaan 
myös rahojen ja mitalien kirjoitusta. Sen pohjana on la
tinan lukemista tarkoittava verbi (lego); roomalaiset it
se eivät kuitenkaan käyttäneet sitä sen enempää ta
ruista (fabula) kuin rahojen kirjoituksistakaan (inscrip
tio). 

Legenda kuulostaa arvokkaalta , mutta numismatii
kassa se on pelkkä tekninen termi, joka voi yhtä hyvin 
tarkoittaa rahan arvomerkintää kuin mitalissa olevaa 
korulausetta. Käsitellessäni seuraavassa mitalien legen
doita tarkoitan kuitenkin nimenomaan sepitettyjä teks
tejä, en pelkkää henkilön tai lyöttäjän nimeä. 

Kirjoitukset ovat lähes alusta alkaen kuuluneet tär
keänä osana rahojen ulkoasuun. E'lsimmäisissä, 600-
luvulla eKr. lyödyissä rahoissa niitä ei vielä ollut, mut
ta kun rahan käyttö 500-luvulla eKr. levisi lähes kaik
kialle kreikkalaiseen maailmaan, yleiseksi tavaksi tuli, 
että rahoissa oli lyöttäjän nimi, aluksi muutaman kir
jaimen lyhennyksenä ja myöhemmin pitemmässä muo
dossa. 

Pian kirjoituksista tuli myös sommittelullinen ele
mentti. Syrakusan 400-luvulla eKr. lyöty "Demarete
ion-dekadrakma" (kookas hopearaha, jota usein on sa
nottu maailman kauneimmaksi rahaksi) on tästä hyvä 
esimerkki: sen etusivulla olevaa tytönpäätä ympäröi
vät myötäpäivään uivat delfiinit ja vastapäivään kier
tävä kirjoitus S Y R A  K O  S 1 0 N.  

Myös mitalitaiteen isänä tunnettu Pisanello oli tun
nettu mitaliensa taitavasti sijoitetuista ja kauniisti muo
toilluista kirjoituksista. Koska mitalitaide alkujaan oli 
muotokuvataidetta, kirjoituksilla on aina ollut siinä si
jansa. Jo 1400-luvulla ne yleistyivät myös mitalien ta
kasivulla. Suomessa mitalien kirjoituksien ongelmia lie
nee ensimmäisenä pohtinut H. G. Porthan luennoides
saan antiikin ja myöhempien aikojen numismatiikasta. 
Ei ole lainkaan liioiteltua sanoa, että legenda on tälle 
vuosisadalle saakka ollut mitalitaiteessa lähes yhtä tär
keä kuin kuva. Mitali, jossa ei ole kirjoituksia, ei oike
astaan ole perinteisessä mielessä mitali lainkaan: se on 
vain pienoisreliefi tai käteen mahtuva veistos. 

Viime vuosikymmeninä legendan merkitys on kuiten
kin selvästi vähentynyt. Muotokuvamitaleissa on luon
nollisesti edelleenkin etusivulla yleensä henkilön nimi, 
mutta takasivun jättävät monet taiteilijat mieluiten il
man tekstiä. Tämä kehitys on ollut erityisen selvä Suo
messa. Se on havaittavissa jo Gerda Qvistin mitaleis-

sa, ja hänellä se ilmeisesti oli tietoinen valinta, päätel
len hänen kirjoituksestaan "Medaljkonst" (Nya Argus 
8/1947, s. 119). Myös mm. Gunnar Finnellä takasivun 
kirjoitukset rajoittuivat usein lyöttäjien nimiin. Toisaal
ta esimerkiksi Wäinö Aaltonen ja Essi Renvall käytti
vät legendaa niin taitavasti, että heidän yhteydessään 
tekee suorastaan mieli puhua mitalitaiteen renessans
sista. Sen sijaan nykyajan taiteilijoista näyttävät useim
mat noudattavan maksiimia, jonka mukaan taiteilijan 
tulee "tehdä kuvia, ei puhua". 

Kehityksen kulkua voidaan selittää historiallisilla pe
rusteilla. Tämän vuosisadan alkupuolelle asti oli taval
lista, että tilaaja antoi taiteilijalle työn lähtökohdaksi 
luonnoksen, johon sisältyivät sekä mitalin kirjoitukset 
että enemmän tai vähemmän valmis ehdotus sen ku
va-aiheeksi. Tämä oli luonnollinen menettelytapa aika
na, jolloin tilaaja yleensä edusti mitalitaiteen asiantun
temusta ja taiteilija oli tavallisesti rahapajan kaiverta
ja, joka oli tottunut työskentelemään saamiensa ohjei
den mukaan. Viime vuosisadan kuluessa mitalien te
kemisen keskeiseksi työvälineeksi tuli kuitenkin kaiver
ruskone, jonka ansiosta mitalitaiteilijan rooli siirtyi kä
sityöläismäisiltä teräskaivertajilta kuvanveistäjille. Sa
malla kuvanveistäjät alkoivat myös omaksua suurem
man osan mitalien suunnittelusta itselleen. He 
luonnollisesti pyrkivät lähentämään mitalitaidetta oman 
aikansa taiteeseen. Suomen mitalitaiteen taannoisen 
kukoistuksen voikin parhaiten selittää sillä, että meillä 
mitaleita ovat tehneet lähes pelkästään kuvanveistä
jät. Valitettavasti on mitalitaiteen ja sen historian ope
tus kaikesta menestyksestä huolimatta aina ollut meillä 
vähäistä. Niinpä kuvanveistäjät ovat tehneet mitaleita 
oman koulutuksensa mukaan: he ovat keskittyneet ku
vaan ja jättäneet kirjoitukset pois. 

Mieleeni tulee (mm. Kauko Räsäsen tuotannosta) 
useita hienoja mitaleita, jotka "toimivat hyvin vähillä
kin kirjoituksilla". Yleisesti ottaen on legendoista luo
puminen kuitenkin epäilemättä köyhdyttänyt mitalitai
dettamme. Kysymys on enemmästä kuin vain siitä, on
ko takasivun reunassa muutama sana vai ei. Kollegani 
Pekka Sarvas on sanonut osuvasti, että vaikka taiteili
ja ei legendaa mitalissa käyttäisikään, tilaajan kannat
taisi silti suunnitella sellainen, sillä se voi antaa taiteili
jalle osviittoja teoksen aiheena olevan henkilön tai asi
an luonteesta. 

Yllä sanottua voi ehkä havainnollistaa tarkastelemalla 
maamme viime aikojen juhlarahoja. Tämä ei merkitse 
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asiasta poikkeamista, sil lä juhlarahathan eivät nykyään 
ole todellisia rahoja vaan eräänlaisia valtion nimissä lyö
tyjä kaupal l isia mitaleita. 

Viimeisimmän juhlarahaki lpai lumme osanottajien 
tehtävänä ol i  suunnitel la kolme rahaa, joiden aiheina 
oli " 50 rauhan vuotta", "YK:n 50-vuotisjuhla" sekä 
"Yhdentyvä Eurooppa". Kilpailun sääntöjen mukaan ra
hojen kirjoitukset koostuvat pelkästään maan nimes
tä, vuosiluvusta ja arvomerkinnästä. (Poikkeuksen 
muodostaa 10-markkaseen suunniteltu ja tässä yhtey
dessä absurdi lta vaikuttava sana ECU.) Kahteen suu
rimpaan rahaan on l isäksi mahdoll ista sijoittaa rahan 
aihetta selventävä syrjäkirjoitus. 

Rahojen syrjäkirjoituksel la ei ole mitään sommitte
lu l l ista merkitystä, ja informaatioarvoltaankin se on 
toissijainen, etenkin kun sarjaan kuuluva 2000 markan 
kultaraha oletettavasti on ni in ohut, että sen mahdol
lista syrjäkirjoitusta voi olla vaikea lukea. (Todettakoon 
myös, ettei nykyajan peil iki i ltoisia juhla rahoja ole edes 
tarkoitettu käsiteltäväksi i lman kote loa, koska sormen
jäljet voisivat laskea niiden arvoa ! )  

Näin ollen rahojen suunnitte lijoiden tehtäväksi jäi i l
mentää yl lä mainittuja historia l l isia a iheita käytännöl
lisesti katsoen kokonaan i lman selittäviä tekstejä. Leh
tikuvista päätellen voittaneiden ehdotusten tekijät ovat 
käyttäneet etupäässä yleisluonteisia kuva-aiheita, jois
ta eräät ovat banaa leja (rauhankyyhky) ja eräät eivät 
näytä suoranaisesti l i ittyvän rahojen aiheisiin ( lainauk
set Suomen ja Itä-Karjalan esihistoria l l isesta ka l l iotai
teesta) .  Jos rahojen aihe näin ol len ei käy i lmi niiden 
kuvista eikä kirjoituksia ole, ni in m ikä ni iden merkitys 
oikein on? Riittääkö se, että ka l l iotaiderahan nimi on 
" 50 rauhan vuotta? ". 

(Kaikki toki ymmärrämme, että 2000 markan kulta
rahan lyömisen ensisijainen merkitys on aivan muual
la kuin rauhan kunnioittamisessa tai taiteessa.  Raha
pajan on tehtävä tu losta. Sijoittajat puolestaan odot
tavat arvonnousua, ja keräi l ijöiden on saatava raha et
tei kokoelmaan jää aukkoa. Jos suunnittelu kuitenkin 
toteutetaan kilpailujen perusteella, olisi niil le myös teh
tävä kunnon säännöt . )  

Edellä sanottu ei ole suunnattu taitei l ijoita kohtaan.  
Taiteilijat tekevät mitaleita ja rahoja ti laustyönä, ja on 
ti laajan asia suunnitel la  legenda. Va l itettavasti ti laajat 

Arvaa mikä mital i , vastaukset: 

pystyvät siihen nykyään hyvin harvoin, si l lä viime vuo
sikymmenien aikana on mitali- ja samalla myös raha
taiteen tuntemus jatkuvasti vähentynyt yleisön keskuu
dessa. Tähän lienee useitakin syitä, joiden pohtimisen 
kuitenkin voimme jättää toiseen tilaisuuteen. Loppu
tulos joka tapauksessa on, että samal la kun mital itai
teessa on plastinen puol i  tul lut määrääväksi, on unoh
duksiin jäänyt lähes kokonaan se, että kuva ja sana voi
vat yhdessä ol la paljon tehokkaampia kuin kumpikaan 
ni istä erikseen. Tä l lä alal la voisi Mitalitaiteen Kilta teh
dä vie lä paljon val istustyötä. 

Sammlung Marzinek 
Otto Marzinek ( 1913-1 986) o l i  saksa lainen juristi j a  mi
talien keräil ijä. Hän ol i  myös Saksan mitalitaiteen seu
ran perustajajäsen ja monivuotinen puheenjohtaja se
kä maansa FI DEM-edustaja. Berliinin valtionmuseoiden 
rahakammio sai viime vuonna vastaanottaa 800 mita
lia käsittävän kokoelman lahjana hänen peri l l isi ltään. 

Lahjoituksesta on tehty ju lkaisu, joka aloittaa Berlii
nin rahakammion uuden sarjan Das Kabinett. Rahakam
mion tutkijan Wolfgang S t e g u w e i t i n  kokoaman 
68-sivuisen niteen teemana on vuosisatamme mitalien 
ihmiskuva: " Das Menschenbild auf Medail len des 20. 
Jahrhunderts." Sammlung Marzinek. Se esittelee 139 
Marzinekin kokoelmaan kuuluvaa muotokuvamita l ia 
tältä vuosisadalta, etupäässä viime vuosikymmeniltä. 
Mitalit ovat aakkosjärjestyksessä henkilöittäin. Runsaat 
puolet ni istä on kuvattu. 

Suuri osa mitaleista on ymmärrettävistä syistä joko 
saksa la isia tai saksalaisi in l i ittyviä, mutta useat muut
kin Euroopan maat ovat edustettuina. Suomesta ovat 
mukana Raimo Heinon Robert Koch -mitali ja Kauko Rä
säsen Leonardo da Vinci. 

N iteen aloittavaa rahakammion johtajan, professori 
Bernd K I u g e n kirjoittama esipuhe, jota seuraa Ste
guweitin esittely kokoelman kerääjästä. Luettelo-osa 
on huolell isesti tehty, kuvien laatu hyvä, ja kiitoksen 
ansaitsevat myös kirjan taitto ja u lkoasu. Teos on kun
nianosoitus tohtori Marzinekin elämäntyölle ja samal
la kaun is yleiskatsaus aikamme mitalien muotokuva
taiteeseen. 

1 Terho Sakki: Hanko 5 Raimo Heino: Matti Kl inge 

2 Aimo Tukia inen : A . I .  Virtanen 

3 Raimo Heino: I lkka Voionmaa 

4 Raimo Heino: Kauko Räsänen 
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6 Raimo Heino: Osuusli ike Elanto 

7 Johan Finne: K .J .  Ståhlberg 

8 Aimo Tukiainen : Liisa Voionmaa 



Eila Jaatinen teksti, Raimo Jaatinen kuvat 

SUOMALAINEN NAINEN MITALEISSA 

Numismaatikko Ahto Linja lahjoitti vuonna 1976 86 mi
talin kokoelman Kalevalaisten Naisten Liitolle. Linjan ko
koelma on maassamme ainutlaatuinen: sen aiheena on 
suomalaiset naiset ja  muutamat naisjärjestöt, joiden 
kunniaksi on tehty mitali. Vuonna 1977 Ahto Linja jul
kaisi myös pienen 500 kappaleen painoksen saaneen 
luettelon kokoelmansa mitaleista. Lahjoittaessaan ko
koelmansa eteenpäin Linja toivoi, että sitä tu levaisuu
dessa kartutettaisiin .  Tänään Linjan naismital ikokoel
ma on Kalevala Korun omistuksessa. Kalevala Korun toi
mitusjohtaja Marja Usvasalo on kartuttamassa kokoel
maa, joka kuluvana vuonna ansaitsee huomiota myös 
Kalevalaisten Naisten Liiton 60-vuotisjuhlan vuoksi. 

Kaarina Maununtyttärestä 
Anna-Liisa Laitakariin 

Historiallisesti vanhin mitalinainen Ahto Linjan kokoel
m assa on Kaarina Maununtytär, joka syntyi vuonna 
1 550. Turun matkailutoimisto lyötti Maununtyttären 
mitalin vuosina 1 947-48, ja mitalin muovaili Arvo Lu
kala. Toinen varhaisesta historiasta tuttu nainen tässä 
valikoimassa on Ebba Brahe, syntyisin vuodelta 1 596. 
Pietarsaaren kaupunki lyötti vuonna 1 9 52 mitalin pe
rustamisensa 300-vuotisjuhlan kunniaksi, ja kuten tun
nettua, Ebba Brahe allekirjoitti Pietarsaaren perustamis
kirjan. Mitali on Gunnar Finnen käsialaa. 

A. Lukala: Kaarina Maununtytär, 1947, 56 mm. 
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Gunnar Finne: Ebba Brahe, 1952, 56 mm. 

Arkkitehti Wivi Lönn, Suomen sairaanhoidon ura
nuurtaja ja Lastenlinnan perustaja Sophie Mannerheim, 
runonlaulaja Larin Paraske ja poliitikko Martta Salme
la-Järvinen - kaksikymmentä vuotta sitten kootun ko
koelman ajallinen ja yhteiskunnallinen laajuus on huo
mattava, kuten jo näistä muutamista nimistä voi pää
tellä. Suomalainen nainen on selvästikin yltänyt mita
lin kohteeksi paljon miestä hitaammin ja oikukkaam
min. Monta merkittävää naista on mitalia ilman vielä 
tänäänkin. 

Kirjailijoita Linjan kokoelmassa on vain kahdeksan: 
Fredrika Bremer, Minna Canth, Elsa Heporauta (Kale
valaisten Naisten Liiton perustaja) ,  Sylvi Kekkonen, 
Maila Talvio, L. Onerva, Ester Ståhlberg ja Anni Swan. 

\ 

Kirjailijamitaleja on varmasti olemassa enemmänkin. 
Onko olemassa mitalia esimerkiksi Aino Kallaksesta, 
joka kartutti maailman Suomi-tietoutta enemmän kuin 
yksikään naiskirjailija ennen häntä tai hänen jälkeen
sä? Entäpä Edith Södergran, Eeva-LiisaManner, Helvi 
Juvonen? 

Fredrika Bremer on saanut osakseen kolme mitalia: 
Gerda Qvistin, A. Lindbergin ja Erik Lindbergin muo
toilemat, vuosilta 1901, 1923 ja 1948. 

Mielenkiintoisia tuttavuuksia tämän päivän ihmisel
le ovat jo monelta unohtuneet , mutta tärkeät vaikut
tajanaiset Lea Ahlborn - Ruotsin ensimmäisen virka
nimityksen saanut nainen, joka sai vakinaisen kaiver
tajan paikan Tukholman Kuninkaallisessa Rahapajassa 

Wäinö Aaltonen: Anni Swan, 1958, 70 mm. 
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A. Lindberg: Lea Ahlborn, 1901. 

ja muovaili Suomen ensimmäiset rahatyypit ! ,  Haapa
veden Kotimarjalan perustaja talousneuvos Ruusu Me
rikallio, ja maailmanmaineen saavuttanut laulajatar Al
ma Fohrström. 

Uranuurtaj ia ja na isasiaa 
Mitalit kertovat omalla tiiviillä tavallaan naisen asemas
ta ja ponnistuksista aikoina ennen sotia. Monet näistä 
naisista kahlasivat asenteiden syvässä lumessa saavut
taakseen sen aseman, jonka vuoksi kunnianosoituksia 
on myönnetty. Luettelon teksteissä, joita monet alan 
asiantuntijat ovat eloisasti kirjoittaneet, on muun muas-

sa Tyyni Tuulion lyhyt luonnehdinta Augusta Heurlinis
ta, aikakauden naiskasvatuksen uranuurtajasta, jonka 
pietarsaarelainen tyttökoulu ja turkulainen yl iopistoon 
johtava koulu toimivat kaikkiiaan lähes sata vuot
ta.Augustan täytyi odottaa 35 vuoden ikäiseksi, ennen 
kuin hän sai vanhemmiltaan luvan perustaa koulunsa! 
Muita naisten koulutuksen esitaistelijoita löytyy tästä 
kokoelmasta mm. Elli Björksten, Anna Blomqvist ja Elin 
Kallio. Lieneekö ollut kerääjän sydäntä lähellä naisvoi
mistelu, kun moni alan pioneeri on saanut hänen vali
koimissaan paikan: Kaarina Kari, jo mainittu Elin Kal
lio, Anni Collan, Elli Bjöksten, Anna-Liisa Laitakari. 

Liikenaisiakin kokoelmasta löytyy muutama: vesijoh
toliikkeen perustajan, Helsingin vesijohtoverkon raken
tajn puoliso ja työtoveri Emma Huber, Turun Lanka- ja 
Vanuliikkeen johtaja Aline Grönberg ja kultaseppäliik
keen omistaja Hilma Keturi-Pohjanvalo. 

Pieni läp i le ikkaus 
Ahto Linjan mitalikokoelma on pienimuotoinen läpileik
kaus suomalaiseen kuvanveistoon. Useimmat mitaleis
ta on toteutettu arvokkaaseen, runolliseen tyyliin. Eh
kä naista on haluttu kuvata äitinä ja ansioituneena mat
roonana: kokoelman mitalien yleissävy on juhlava ja 
konservatiivinen. Vain muutamissa teoksissa on irrot
tu kaikkein perinteisimmästä ajattelusta: Sylvi Kekko
sen pienoiskorkokuvassa (tekijä Eila Hiltunen), kansain
välisen naisv uoden 1 9 7 5  mitalisarjassa ( Kauko Räsä
sen käsialaa) sekä Martta Salmela-Järvisen Ensikotien 
Liiton lyöttämässä mitalissa (Leila Hietalan tekemä vuo
delta 1 972) .  

Jussi Vikainen: Augusta Heurlin, 196 1. 
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Aimo Tukiainen: Gerda Qvist, 19 72, 75 mm. 

Mitalien takasivujen lauseet ovat myös juhlavan yle
vää kieltä. Gerda Ovististä sanotaan: ART E  MEDALLO
RUM PAT RIAM ILLUST RAV IT (hän loi mainetta isän
maalle mitalitaiteella). Ester Ståhlberg on saanut mai
ninnan: PARVULIS L IT T ERISQUE SE TOTAM DEDIDIT 
(Hän antoi itsensä kokonaan lapsille ja kirjallisuudelle). 
Anni Swanin mitalissa lukee kaikkien hänen tyttökir
jojensa ystävien suureksi ihastukseksi "MET SIEN KAU
KAINEN SINI". ("Pikkupappilan Ulla", kirjailijan alter 
ego, toisti tätä lausetta aina halutessaan mielessään 
matkata omaan satujen maailmaansa.) Kalevalaisten 
Naisten Liiton mitalissa lukee: NIITÄ ÄIT INI OPET T I  
VÄÄNTÄESSÄ VÄRT T INÄTÄ. 

Kokoelmassa on monien tunnettujen taiteilijoiden töi
tä: mm. Wäinö Aaltosen (Anni Swan, Elsa Heporauta, 
Maila Talvio), Essi Renvallin (Katri Bergholm, Armi Kle
metti, Larin Paraske, Elmi Tsokkinen) ja Eila Hiltunen 

(Sylvi Kekkonen, L. Onerva, Kotiliesi). Enjiten naismi
talien teossa on kuitenkin kunnostautunut Gerda Qvist, 
joka itsekin on saanut mitalin tähän kokoelmaan. 

Ahto Linjan päivien jälkeen kokoelma on karttunut 
ainakin seuraavilla naisilla tai naisten liitoilla: Sara Hil
den (Aimo Tukiainen 1982), hilma Honkanen (Pekka 
Kontio 1976), Hilda Myyryläinen (Aila Salo, luettelo ei 
kerro valmistumisvuotta), Hillevi Gyllenbögel (KP 
1975), Aale Tynni (Eila Hiltunen 1984), Sylvi Siltanen 
(J. V ikainen 1976), Miina Sillanpää (Aimo Tukiainen 
1983), Helvi Sipilä (Eila Hiltunen, ei valmistumisvuot
ta), Iines Laitinen (Essi Renvall, ei valmistumisvuotta), 
Aune lindström (Oy T illander Ab, ei valmistumisvuotta). 

Kokoelma on ollut esillä tämän vuoden helmikuussa 
Rauman Lönnströmin taidemuseossa. Toukokuun lo
pusta asti sitä voi käydä ihailemassa Kalevala Karus
sa, jossa se saa ansaitsemansa paikan uusin vitriinein. 

Heikki Häiväoja: Aune Lindström 

24 



Allan Ylinen 

LOGOT, VAAKUNAT JA KARTAT 
- MITALIE N LAT ISTAJAT 

Edessäni on kuva vastikään lyödystä Rantarata-mita
lista. Rautatiet jatkaa näin vanhaa perinnettään, mikä 
sinänsä on täysin kiitettävää. Kiitosta en sensijaan an
taisi toteutuksesta, etusivulla on Helsingin ja Turunvä
lillä. Voiko latteampaa enää olla? Missä visiot? 

Mitalitaiteen ero grafiikkaan on sen plastisuus, veis
toksellisuus, pyrkimys irti tasosta, paperiarkista. 

Kartta on matkaajalle varsin hyödyllinen, mutta mi
taliin sitä en hevillä tunkisi. Tosin sillä saattaa olla teh
tävänsäkin, kun esimerkiksi vasta itsenäistynyt valtio 
luo kuvaansa maailmalle tai jos halutaan korostaa jo
takin, vain tällä tavoin havainnollistettavaa aluekoko
naisuutta. 

Vaakuna on toinen tyypillinen kirjoituspöytäratkaisu 
mitalissa. Ensiksi täytyy todeta, että vaakuna on väril
linen, heraldiikka on, paitsi sommittelun myös värien 
taidetta, tiukassa ja kurinalaisessa muodossa. Mitalissa 
ei värejä näy, pois jää paljon vaakunalle olennaista. T äy
tyy siis olettaa, että mitalia kämmenissään kääntele
vä nuo värit poimii muististaan. Toiseksi on sanottava, 
vaakunaa vastuttaessa, että se yleensä valtaa koko
naan mitalin toisen puolen. Taiteilijan valinnanvara siis 
pienenee puoleen, hänen on vain jäljennettävä jotain 
jo ennestään olemassaolevaa. 

Vaakunan puolesta tietysti voidaan sanoa, että se 
ehkä mukavasti hivelee kotiseutukiintymystä, jotenkin 

juhlistaakin mielialaa: minun kaupunkini! Vaakuna ki
teyttää itseensä historian, tämän päivän, tulevaisuu
den. Paikan ja ajan. 

Poimin Laitakarista pari vaakuna-kartta yhdistelmää: 
Mauno Oittisen Savonlinna 1639- 1939 (725) ja Viljo 
Savikurjen pro Kuusankoski (562). Oittisen muovailu 
on hyvin kesyä, kuva tuskin nousee mitalin pinnasta, 
kartalla on paikallistettu kirkko ja linna, laivakin näkyy 
järvellä. Lopputulos on siedettävä, ehkäpä etusivun 
sommittelun ansiosta. Savikurjen ote on ronskimpi, 
vaakunasta on vain oleellinen ja karttakin myötäilee 
maaston nousuja ja laskuja. Käynee laatuun. 

Oskari Jauhiaisen Oulu 1605- 1955 (646) on etu
sivunsa osalta myös vaakuna-kartta syndrooman uh
ri, takasivulla on sentään tervaveneitä. 

Vertailun vuoksi muutama erilainen kaupunkimitali. 
Terho Sakki: Hangö - Hanko 1874 - 1974, Kauko Rä
sänen: Keravan kaupunki 1924- 1974, Raimo Heino: 
Nokia, Heikki Varja: Lahti ja Vilho Härkösen Turku Åbo 
1229- 1979. Näissä on taiteilija päästetty irralleen, luo
maan uutta ja omaa, mitalin tarkoituksen silti mitään 
vaarantumatta. 

Liikemerkit ja logot ovat myös taiteilijoiden vitsauk
sena. Esimerkkejä ei tarvitse juuri etsiä: RAK E  (L 707), 
Uusi Suomi (L 963), Hankkija (L 432), Pohjola (L 678). 
Riittänee. Nämäkin ovat grafiikkaa, paperia. Mikä toi-

Mauno Oittinen: Savonlinna 
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Terho Sakki: Hanko 

mii kirje- tai laskulomakkeessa, kirjekuoressa tai sano
malehti-ilmoittelussa, ei välttämättä toimi mitalissa. 

Tiedän kyllä, että m italit ovat tilaustyötä ja että ti
laaja esittää toivomuksensa taiteil ijal le. Mutta taiteilija 
voisi hieman taistel la itsenäisyydestään, jalostaa tuon 

tilaajan li ikemerkkitoivomuksen esimerkiksi Kauko Rä
säsen tavoin Postipankin mitalissa tai Aimo Tukiaisen 
nerokkaassa ASPOn l i ikemerkin pi i lottamisessa moni
mutkaisen putkiston joukkoon, se jopa toistuukin use
aan kertaan, ilman että iskisi katsojaa palleaan. 

Aimo Tukiainen 

Kauko Räsänen: Postipankki 
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Silikonikumisen valumallin ensimmamen 
käyttö - lisätietoa mitalin valamisesta 
Kuvanveistäjä Heikki Nieminen Espoosta on lähettänyt 
lehdellemme seuraavan kirjoituksen täydennykseksi 
Raimo Jaatisen mitalien valamista esittelevään artik
keliin (Mitali-Medaljen 2/94). Juttuun liittyvän diaku
van on ottanut Heikki Nieminen. 

Arvoisa toimitus 
Raimo Jaatisen mitalien valamista käsittelevässä artik
kelissa esitellään mitalivalun historiaa Suomessa, sili
konikumisen valumallin käytön kehitystä sekä sen mo
nia hyviä ominaisuuksia. 

Artikkelissa ei, sen historiallisesta sävystä huolimat
ta, ole minkäänlaista mainintaa sil ikonikumisen mallin 
ensimmäisestä käytöstä. P idän tarpeellisena täydentää 
tietoja tältä osalta. 

Vuonna 1965 minulta tilattiin valettu mitali. Päästäk
seni vähemmällä vaivalla suunnittelin ja tein mitalisar
jan valua varten valumallin silikonikumista, jolloin va
havaihe jäi pois. Valoin näytekappaleet pronssista ja 20 
kappaleen sarja valettiin k.o. valumallia käyttäen Kuvan
veistäjäliiton valimolla. Vähäisen kokeilun jälkeen, va
limon ruvettua käyttämään kunnollista (uutta) muotti
massaa toistuivat muovailujäljet pronssissa tarkasti. 

Menetelmän selostin kaikille asiasta kiinnostuneille. 
Oivallustani käyttää silikonikumista valumallia ovat 

Mitali Ruoveden kotiseututyön 
veteraaneista 
Ruoveden Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen viettäessä 
80-vuotisjuhlaansa maaliskuun 26. päivänä 1995 jaet
tiin ensimmäiset seitsemän kappaletta yhdistyksen 
uutta ansiomitalia. 

KIRJE TOIMIT UKSELLE 

muutamat kuvanveistäjät hyödyntäneet lisäansioiden 
hankkimiseksi, jotkut jo lähes 30 vuoden ajan. 

Toivo Jaatisen aloittaessa mitalivalut 60-luvun lopul
la tuli valumenetelmää setvittyä vuosien ajan moneen 
kertaan ja perusteellisesti .  Ehkä vuosien myötä ahke
rassa työssä ja puheessa on unohtunut käytetyn valu
menetelmän syntyvaiheet. Kuva on silikonisesta valu
mallista vuodelta 1965. 

Heikki Nieminen 

Allan Y linen 

PRO TRADITIONIBUS 

Mitali on Sven E. Lindqvistin suunnittelema ja Rai
mo Niskasen toteuttama. Sen etusivulla on kuvat Ah
to Luutosesta (1891-1983) ja Einar Palmenista (1886-
1971). 

Puutarhuri Luutonen toimi kolme vuosikymmentä 
Ruoveden Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen sihteerinä 
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Ruovesi 

ja asiantuntijana museota koskevissa asioissa. Hän al
koi jo varhain kirjoittaa muistiin perimätietoa, joka nyt 
on tallennettuna Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ar
kistoon. Artikkelit Ruoveden Joulussa sekä Aikaisem
pien aikojen muistoa Ruovedeltä -teos ovat tämän pe
rustutkimuksen näkyviä tuloksia. 

Einar Palmen toimi Ruoveden kunnanlääkärinä 52 
vuotta. Hän oli perustamassa Ruoveden yhteiskoulua 
ja Ruovesi-lehteä ja oli Vanhan-Ruoveden historiatoi
mikunnan puheenjohtajana. Omalta alaltaan hän kirjoit
ti artikkeleja ja teoksen Suomen kunnansairaalalaitos 
50-vuotias (1931). Palmen keräsi vanhoja esineitä 
omaan " kamarimuseoonsa", josta myöhemmin kehit-

1 Nyt sakilla heinätöihin, työkalut siis mukaan! 
2 Tukiaista, aivan oikein, Sitähän maitotalous tarvitsee. 

3 Nuotioita puuttunut ei juttu. Hurtti-Ukko? Ei, vaan 
akkaa kolme. Voi, on maata kohtaava ajat julmat. 

4 Kaukonäköinen? Kyllä, kysy vaikka Raimolta. 

5 Kling, klang kilisee, ei ole siis kukkarossa Matti. 
6 Hei, no nyt on markkinat ! Tärisee tanner ja huojuu 

honkain runko! 

7 En finne igen? Kyllä, vieläpä ensimmäinen sarjas
saan. 

8 Mustuuko joukon maine aina, kun Lissu ottaa pie
net judot. Mitä vielä, teatteria kaikki. 
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tyi Ruoveden kotiseutumuseo ja joka vuodesta 1990 
on ollut kunnan omistuksessa ja hoidossa. 

Sekä Palmen että Luutonen olivat kotiseututyön joh
tavia voimia Ruovedellä. 

Mitalin takasivulla on näkymä kotiseutumuseosta 
tuulimyllyineen ja aittoineen. Sen halkaisija on 70 mm. 
Lyönti: Kulta-Mitali Oy. 

Ansioista jaettavat mitalit on hopeoitu ja numeroi
tu. Numeroimatonta AE-mitalia on pieni määrä myyn
nissä kiinnostuneille. Mitalin hinta on 100 mk ynnä pos
tikulut. 

Tiedustelut: Allan Y linen, Maasälväntie 5-9 L 64, 
00710 Helsinki, puh. 90-370 294, fax sama numero. 

Allan Y linen 

ARVAA MIKA MITALI 



UUSIA MITALEJA KAUKO RÄSÄSELTÄ 

Albrecht Durer -mitali 

Kuvanveistäjä Kauko Räsänen on muovail lut mitalin 
saksalaisen renesanssitaiteilijan Albrecht Di.irerin syn
tymän 525-vuotispäivän kunniaksi. Mitali on kaksio
sainen (nel isivuinen) .  Sen etusivulla on Di.irerin pää 
hiukset tuulessa liehuen, katse oikealle käännettynä se
kä kirjoitus ALBRECHT D0RER 1471 - 1 528. Muotoku
va on tehty Di.irerin vuonna 1498 tehdyn nuoruuden 
omakuvan mukaan, joka on Madridin Museo del Pra
dossa. 

Sisäsivui l la  on Di.irerin puulle maalaaman Aatami ja 
Eeva öljymaalauksen inspiroima kuva, jossa Eeva lla on 
kädessään omena. Taka-ala l la puussa käärme jonka 

hännänpää koskettaa Eevan ja lkaa.  Sivut ovat toisten
sa vastakohtia ja sopivat toisiinsa, kun ne asetetaan 
vastakkain. 

Takasivulla on viisi limittäin asetettua suorakulmio
ta, joissa on kuuluisien renesanssitaiteilijoiden muoto
kuvat: Michelangelo ( 147 5 - 1 564), Leonardo da Vinci 
( 1452 - 1 519 ), Tizian ( 1477? - 1 576), Botticel l i  
( 1445- 1 510) ja Raffaello ( 1483 - 1 520), kaikki Alb
recht Di.irerin aikala isia. Näistä Tizianin on omakuva, 
muiden kuvat ovat maalauksista muovailtuja. Mita lin 
oikeassa reunassa lukee KAUKO RÄSÄNEN 1 996. 

Mitalia on lyöty rajoitettu painos patinoidussa pron
sissa ja hopeassa. Mitalin on teettänyt Medail lenkunst
niminen yritys. 
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Vuoden 1 995 Finlandia-mitali 
Tämän vuoden suuren postimerkkinäyttelyn FINLANDIA 1 995 -mitalin on myös muovaillut Kauko Räsänen. "Huu
let" yläreunassa ilmaisevat mitalin arvon. 

RAV I NTO LA P I KKU  SATAMA 

I dyl l i nen ja v i i htyisä ravi ntola 
h i storial l i sessa satamamakas i i n i ssa 
lähel l ä  Viking L inen terminaal ia . 

Herkkuja p izzasta p i hv i i n ,  meren 
antim i sta uun i perunaeri ko i suuks i i n .  
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Ti laajakunta, johon mital iväen pitä isi 
ki inn ittää huomiota ! 
Nykykielen jo kulunut ilmaisu "juuret" ja juurien etsi
minen kuvaavat sinänsä osuvasti erästä aikamme hen
kisen ilmaston erikoispiirrettä. Sukututkimus ja suku
seurojen ja -yhdistysten toiminta elävät maassamme 
oikeata kevätaikaa. Ilmiö on erikoisesti ominainen Poh
janmaalle. Kaikkiaan meillä lienee enemmän kuin tuhat 
sukuseuraa, joiden piirissä on monenlaista toimintaa, 
myös monituhantisinakin jakeluina leviäviä tiedotteita, 
lehtiä ja muita julkaisuja, sukukirjoja myöten. 

On mielenkiintoista, että heraldiikan kaltainen, ylei
sen - ja aivan väärän - käsityksen mukaan hämärä 
ja elämälle vieras käyttätaiteen laji leviää verkkaan 
sukuseurjen keskuudessa. Jos kerran heraldiikkaa eli 
sukuseurujen ja sukuvaakunain teettämistä ja käyttä
mistä voidaan levittää sukuseurojen keskuudessa, mik
si ei myös mitalien teettämistä voisi edistää? Mitaliväel
lä on tässä suuri mahdollinen tilaajakunta mihin suun
nata markkinointityötä. Lavea sarka odottaa kyntäjiä! 

Toistaiseksi ei ole monta sukuseuramitalia ja niistä 
viimeisimpänä Nils Gustaf Malmbergin sukuseura. Seu
raava kuvaus mitalihankkeen kulusta perustuu viime
mainitusta saatuihin tuoreisiin kokemuksiin. 

Aihe 
Mitalin aiheen ei tarvitse mitenkään liittyä sukuseuran 
nimeen, nimihenkilöön, seuralle ominaiseen toimintaa, 
paikkaan j.n.e. Nils Gustaf Malmbergin sukuseuran hal
litus päätti yksinkertaisesti ryhtyä mitalihankkeeseen 
"seuraavana kulttuuritekona" koska sukukirja oli saa
tu onnellisesti valmiiksi ja painatetuksi. Mitään seuran 
nimihenkilöön liittyvää pyöreää vuosipäivää tai muuta 
välitöntä aihetta ei ollut lähellä, joten päätettiin lyöt
tää mitali seuran syntyyn ja toimintaan keskeisesti vai
kuttaneesta seuran kunniapuheenjohtajasta, Niilo Pe
sosesta. Hän oli voimakas persoonallisuus, monipuoli
nen lääketieteen ja suomalaisen kulttuurielämän vai
kuttaja. Mitalihanke osui pitkän elämän iltahetkiin 
- hän kuoli 91-vuotiaana jouluna 1993, ehtimättä näh
dä mitaliaan. Taiteilijana oli Raimo Heino ja mitalin löi 
150 kappaleen sarjana Kulta-Mitali Oy Hirvensalmella. 
Taiteilija patinoi itse jokaisen mitalin - menettely lie
nee lyödylle mitalille ainakin hyvin harvinainen, ehkä 

Yrjö Sormunen 

SUKU SEURAT 

ainutlaa tuinenkin. Lopputulos on luonnollisesti aivan 
toisenlainen kuin mihin tehtaan standardikäsittelyllä voi 
päästä. 

Mita l ihankkeen porrastus 
Alkumenestys ratkaisee, toteutetaanko mitali lyötynä 
vai jätetäänkö hanke kuvanveistäjän työhön. 

Mitalin hinta on saatava sellaiseksi, että se toisaalta 
on niin halpa, että koko lyöntimäärä saadaan myydyk
si kohtuullisen ajan kuluessa ja ilman ylettömän ras
kasta myyntityötä. Sellaiseksi hinnaksi arvioitiin 250 
mk postikuluineen. T ässä on korostettava, että kaikki 
myyntityö kuluineen jätettiin huomioimatta. 

Kun muovailuvaihe on valmis on pyydettävä tarjouk
set lyönnistä. Lyöntimäärä pitää määritellä varovasti, 
myöhemmin saa jälkilyöntejä muutamin kymmenin 
kappaleiden erissäkin kohtuullisin hinnoin. Lyöntihinta 
on aina liikkumavara pyrittäessä tavoiteltuun mitalin 
myyntihintaan; kuvanveistäjän palkkion on oltava riit
tävän ja postituskuluihin ei voi vaikuttaa. T ilanne maas
samme on ainakin tällä hetkellä onneksi sellainen, et
tä riittävän halpoja tarjouksia on saatavissa ilman että 
työn laatu kärsisi. Kun lyönnin tarjoukset on saatu, 
hankkeen kokonaishinta on selvinnyt. Noin puolentois
ta sadan lyödyn mitalin kokonaiskustannuksen mark
kinointia lukuun ottamatta voi nykyisin arvoioida suu
rin piirtein 40 000 markaksi. 

Jotta sukuseuran jäsenet ottaisivat asian omakseen 
on mitalihankkeen julkistaminen valmisteltava huolel
lisesti. Luonnollinen ajankohta on vuosikokous. Esi
merkkitapauksessa meneteltiin niin, että pidin diaku
via ja mukanani tuomaa pientä mitalinäyttelyä apuna 
käyttäen esitelmän mitalitaiteesta. 

Sitten esitin selostuksen mitalihankkeesta ja esitte
lin juuri valmistuneet kipsivalokset. Hallituksen vetoo
mus kokoukselle oli: merkitkää tilauksenne tilauslistoi
hin! Hallitus arvioi tuloksen; jos tilauksia on niin run
saasti, että hankkeen rahoitus on turvattu, mitali lyö
dään. Jos tilauksia ei ole riittävästi viimeistellään va
lokset ja hanke jätetään siihen. Käydäkseen edellä hy
villä esimerkeillä hallituksen jäsenet olivat jo edeltäkä
sin merkinneet listoihin omat tilauksensa. Heti selvin
nyt tulos oli, että kolmannes aiotusta lyöntimäärästä 
(150) oli tilattu. Hallitus katsoi tilausten määrän riittä
väksi ja lyönti tilattiin. 
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Aimo Tukiainen: Tervapalon suku 

Mita l ihankkeen vaatima a ika 
Ainoa aika minkä aikaa voi varmasti arvioida on kuvan
veistäjän osuus: neljä kuukautta pitäisi riittää. Lyömi
sen tarjouspyynnöt ja ratkaisu vaativat enintään kol
me viikkoa. Lyöminen ja patinointi ovat arvaamattomia. 
Kun joka tapauksessa on valittava halvin lyöjä on va
rauduttava toimituksen venymiseen - jopa aivan 
odottamattomalla tavalla. Jos mitali olisi saatava val
miiksi jonain tiettynä päivänä, ei voi koskaan aloittaa 
hanketta liian aikaisin. Aikaa kuluu joka tapauksessa 
helposti vierähtää vuosi aloituspäätöksestä siihen,  et
tä mitalit alkavat putoilla tilaajien postiluukuista. 

Myynti 
Tarmokkainkaan ihminen ei jaksane yksin myydä esi
merkiksi sataa mitalia; siihen tarvitaan kolmen hyvin 
yhteistyötä tekevän iskuryhmä. Ainoa todellinen myyn
tiväline on puhelin. Kirjeeseen tai postikorttiin suoma
lainen vastaa hiljaisuudella; muutamat poikkeukset vain 
vahvistavat säännön. Ainoa tuloksia tuottava lehti on 
" Mitali" - muu kirjoittelu on hukkaan heitettyä vai
vaa. Suppeaan piiriin leviävä ammattijulkaisu tai seu
ran tiedotusjulkaisu saattaa tuottaa tilauksia, mutta ei 
pidä odottaa liikoja ... 

Toimitustapa 
Kun sukuseurassa ollaan omaa väkeä on parasta luot
taa ihmisiin eikä menetellä kuin postimyyntiliike. Esi
merkkitapauksessa ei edes harkittu mitaleiden toimit
tamista postiennekkona vaan lähetyksiin liitettiin mu
kaan pankkisiirtolomakkeet. T ilaajilta ei peritty mitään 
ennakkomaksua koska sellaista menettelyä pidettiin 
vain hanketta vahingoittavana. 

Sukuseurojen ja mitaliväen välille pitäisi luoda yhteyk
siä, vaikkapa ensin aluksi järjestämällä huolellisesti val-
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misteltu neuvonpito. Sukuseurojen yhteiselin on Suku
seurojen Keskusliitto r.y. , os. Työmiehenkatu 2, 00180 
Helsinki. Puhelin/fax (90) 694 9320 (ma-pe klo 10-14 
). Keskusliiton lehti on kuusi kertaa vuodessa ilmesty
vä Sukuviesti, os. Työmiehenkatu 2, 00180 Helsinki. 
Puhelin (90) 694 1127 (ma-pe 10-14 ). 

Kauko Räsänen: Gunnar Soininen, takasivu 



Varhaisimmat vaikutelmani mitalitaiteesta olen saanut 
jo lapsuudessa kotonani. Isäni näet kuului mitalitaiteen 
ystäviin ja keräsi itselleen suhteellisen lukuisan kokoel
man. Niissä puitteissa kuin sallittua oli pääsin sormei
lemaan näitä jännittäviä pronssiesineitä. 

Todella kouriintuntuvan - ja sananmukaisesti - ot
teen tähän taiteenlajiin sain kuitenkin vasta perin vart
tuneella iällä Pepe Kukkosen työhuoneella Käpylässä 
ottaessani näppeihini uunikuumia muotteja ja koputel
lessani niistä esiin vastavalettuja mitaleja. Prosessi 
muotista hiomapenkkiin ja lopulta mestarin patinoiviin 
käsiin on hikinen, mutta opettavainen. Pääset sinuiksi 
mitalin kanssa. Uskon sitä olevani. 

Tässä mielessä oli suorastaan riemastuttavaa 
3.12.1994 saada ystäviltä tämä Pepen tekemä henki
lökohtainen mitali, mitali itsestään, vanhasta toimitta
jasta, joka ei ole jättänyt ketään tietämättömäksi miel
tymyksestään saastettomaan ydinenergiaan. Y htä vä-

Jussi Ikonen 

MIN UN MITALINI 

hän kukaan läheisyydessä käyskennellyt tai istuskel
lut ei ole voinut jäädä tietämättömäksi mitalissa esiin
tyvän risuparran ankarasta ja hävitystä kamppailusta 
tuulimyllyjä vastaan, ei myöskään mitalin luoja, tait. 
Kukkonen. 

Mitalin kääntöpuolella on Pepelle joskus kertomani 
tarina kylmästä tyynestä sydäntalven kuutamoyöstä lu
misen Päijänteen rannalla. Tarina kertoo isästä ja tyt
tärestä, jotka useampana yönä hirsituvan katolla hie
vahtamatta odottivat suden ilmestymikstä rannan tun
tumassa olevalle karille. Susi ei näyttäytynyt katolla oli
joille, mutta joka aamu oli karin ympäristöön ilmaantu
nut uusia suuria hukan jälkiä. Siinä ne nyt ovat ikuis
tettuna pronssiin. 

Tämä Pepen mitaliluomus on järjestyksessä toinen, 
mutta ylivoimaisesti läheisin, ikioma mitalini. Edellinen 
on päivämäärällä 3.12.1984 saamani Neste-mitali, Toi
vo Jaatisen käsialaa, ei valettu, vaan lyöty. 
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Assi Madekivi 

NAISMITALIST IT  - Raimo Heinon m ita l ien na iskuva 

Kuvanveistäjä Raimo Heinon laajaa mitalituotantoa on 
tutkittu ja valotettu monestakin näkökulmasta. Muu
tamia Heinon naismitaleja on esitelty myös Mitali-leh
dessä, mutta mitään laajempaa esitystä ei aiheesta ole 
aikaisemmin tehty. 

lhastuin Kansallismuseon rahakammiossa näkemääni 
Raimo Heinon muovailemaan Kaija Viherjuuren mita
liin siitä rönsyävän poikkeuksellisen eloisuuden ja huu
morin vuoksi. Olin juuri lukenut Jean Shinoda Bolenin 
kirjan Goddesses in Everywoman - A New Psycholo
gy of Women, jossa hän käsittelee naisen psykologis
ta muotokuvaa mm. jungilaisten psykoanalyyttisten nä
kemysten pohjalta. Näistä sain ajatuksen tarkastella 
Heinon mitalien naiskuvaa toisaalta osana mitalitaiteen 
traditiota mutta toisaalta pohtien niistä mahdollisesti 
löytyviä jumalattarien arkkityyppejä. 

Nainen mitalissa - aikakauden vaikutus 
naiskuvaukseen 
Olympoksen naisten, "ihannenaisten" kuvat ovat elä
neet ihmisten mielissä, mutta myös rahoissa yli kaksi
tuhatta vuotta ja mitaleissakin jo yli 500 vuotta. Jean 
S. Bolen on kirjassaan Goddesses in Everywoman va
lottanut yleisesti naisen mallien muodostumista psy
koanalyyttiseltä kannalta: ' '  Kreikkalaiset jumalattaret 
elivät niinkin mekin, patriarkaalisessa kulttuurissa." Jo
kainen näistä jumalattarista sopeutui osaansa kysei
sessä todellisuudessa omalla tavallaan. Jumalattarien 
arkkityypeistä Demeter (äiti), Hera (puoliso) ja Perse
fone (tytär) ovat Bolenin mukaan olleet hyväksyttäviä, 
mieheen tukeutuvia naisen rooleja länsimaisessa an
tiikin malliin pohjautuvassa perinteessä. Neitsytjuma
lattaret, Artemis, Athene ja Hestia sen sijaan ovat ol
leet toisistaan poikkeavilla tavoilla itsenäisyyttään il
mentäviä, omillaan toimeentulevia hahmoja. Patriarkaa
linen yhteiskunta Bolenin mukaan hyväksyi tällaiset 
käyttäytymismallit jumalattarille. Athenen, oppineen, 
hyvin miesten maailmassa pärjäävän strategin rooli kyl
lä suotiin jumalattarelle mutta vain poikkeustapaukses
sa tavalliselle kuolevaiselle naiselle. Artemis, Apollon 
kaksoissisar toteutti itseään vaeltamalla omia polku
jaan. Haasteita etsivänä, nuorekkaan reippaana, kilpai
luhenkisenä, itsenäisenä ja rohkeana metsästäjänä hän 
ei tarvinnut miehistä tukea vaan pärjäsi omillaan. Omis
sa oloissaan viihtyi myös Olympoksen jumalattarista 
tuntemattomin Hestia, mietiskelyyn taipuvainen, koti
lieden vaalija, jonka toimenkuvaan kuului huolehtia sii-
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tä, ettei tuli milloinkaan sammunut liedessä. Hän loi ko
din hengen, mutta vetäytyi huomaamattomana aina 
taustalle. Afrodite, rakkauden ja luovuuden voimien 
hämmentävä hallitsija aiheutti epämääräistä pelkoa ar
vaamattomien kykyjensä tähden, joilla hän pystyi ma
nipuloimaan niin miehiä kuin naisiakin. Koska Afrodite 
arkkityyppinä ei sovi kumpaankaan em. kategoriaan, 
Bolen nimittää häntä alkemistiseksi jumalattareksi. Af
rodite oli sekä itsenäinen että riippuvainen suhteissaan 
miehiin. Hän oli myös äiti. T ämän arkkityypin ominai
suudet eivät näyttäneet sopivan patriarkaalisen yhteis
kunnan naisrooleihin. Y hteiskunta kohteli Afrodite
tyyppiä moralistisen kaksijakoisesti. Afroditen rooli kyl
lä suotiin jumalattarelle ja häntä palvottiin, mutta Af
roditen roolia toteuttanut kuolevainen nainen joutui yh
teiskunnan halveksimaksi. 

Myös Raimo Heinon mitaleja voi tarkastelia naisen 
arkkityyppien näkökulmasta. Vaikka antiikin jumalat
taret eivät Heinon realistisissa mitalimuotokuvissa 
esiinnykään, voidaan ajatella, että jumalattarien arkki
tyypit olisivat kuitenkin edelleen löydettävissä nykynai
sia kuvaavissa mitaleissa? 

Antiikki - Olympoksen naisten 
kuvagalleria 
Koska rahat toimivat valtion viestintä- ja propaganda
välineinä, ne kertoivat myös kuvituksellaan sen pyhit
tämästä kulttipolitiikasta ja uskontohistoriasta, tode
taan Antiikin Kulttuurihistoriassa. Antiikin rahoja koris
taneet naiset kuvattiin kauniina ja rohkeina naisidolei
na, jumalattarina tai nymfeinä. Mm. Jean S. Bolenin kir
jasta löytyy tietoja jumalattarien tunnusmerkeistä. Ju
malatar Heran (roomalaisten Junon), suuresti kunnioi
tetun avioliiton jumalattaren tunnuksia ovat linnunra
ta (Milky Way), lilja ja riikinkukko pyrstösulkineen, jois
sa "silmät" symboloivat Heran tarkkanäköisyyttä. 
Demeter (Ceres), viljan ja hedelmällisyyden jumalatar 
esiintyy kultahiuksisena pukeutuneena siniseen asuun 
viljantähkä kädessään. Usein hänet on kuvattu, var
sinkin veistoksissa, istuvana matroonamaisena hahmo
na. Demeterin tytär, Persefone (Proserpina) hoiti osan 
vuodesta tehtäväänsä Manalan kuningattarena. Hänen 
tunnuksiaan ovat granaattiomena, tähkä ja narsissi. 
Useimmiten hänet kuvataan yhdessä äitinsä Demete
rin kanssa. Kuvaustapa liittyy molempien osallisuuteen 
Eleusiin mysteerikultissa, kuolemisessa ja kuolleista he
räämisessä. Kultti oli Bolenin mukaan kreikkalaisten 
pääuskonto kahdentuhannen vuoden ajan ennen kris-



ti l l istä aikaa. Artemista (Diana) ,  metsästyksen ja kuun 
jumalatarta ympäröi usein nymfien ryhmä. Metsästys
koirat ja vi l l ihevonenkin kuuluvat Artemiksen rekvisiit
taan. Hänet tunnistaa usein myös lyhyestä urheilul l i
sesta tunikasta, hopeajousesta ja nuoliviinestä . Kuun 
jumalattaren ominaisuudessa hän näyttäytyy valonkan
tajana, soihtu kädessään tai pää kuun ja tähtien ym
päröimänä. Athena (Minerva ), viisauden jumalatar, 
opetti tietoja ja ta itoja ol len myös erinomainen strate
gi. Tässä ominaisuudessa hänet kuvataan kypärä pääs
sään visiiri ylös nostettuna, jotta hänen kauneutensa 
paremmin pääsisi näkyviin. Athenen tunnuksia ovat 
myös keihäs ja ki lpi, jonka sivulle on kuvattu käärme 
ellei sitä ole sijoitettu hänen pukunsa helmaan. Athe
nella oli rauhanajan symboliikkaa varten varattuna mal
ja tai värttinä. Pöllö om hänen tunnuslintunsa. Hestia 
(Vesta), lieden ja temppelin jumalatar, ei esiinny yleensä 
inhimil l isessä muodossa kuvattuna. Hänen olomuoton
sa on elävä tul i , joka edustaa valoa ja lämpöä, jota i l 
man sen paremmin koti, temppel i  tai kaupunkikaan ei 
ollut pyhitetty. Hestian symboli on ympyrä, myös hä
nen temppelinsä on muodoltaan pyöreä. Afrodite (Ve
nus), rakkauden ja kauneuden jumalatar on kultahiuk
sinen ja säihkyväsi lmäinen. Hänen tunnuksiaan ovat 
kyyhkynen, joutsen, ruusut, kultainen omena tai gra
naattiomena kuten Persefonel lakin. 

Keskiajalla kuvaaminen oli tiukkojen uskonnoll isten 
sääntöjen rajaamaa. Nainen kuvattiin keskiajan rahois
sa lähinnä Neitsyt Marian hahmossa. Bysanttilaisissa 
jumalanäitiä ja länsimaisissa madonnaa kuvaavissa ra
hoissa näyttää äitiyttä i lmentävä, Demeter-arkkityyp
pi olleen voimakkaimmin esi l lä. Renessanssin ajal la 
muotokuvaukseen vaikutti radikaalisti yksilöl lisyys kes
kiajan kaavamaisen kuvauksen väistyessä. Renessans
simitalien tutkija Graham Pol lard toteaa: Naisia kuvaa
vat mitalit ylistävät heidän moraaliaan: uskol l isuuttaan, 
siveyttään, kestävyyttään ja kauneuttaan. Kihlajaismi
taleissa ylistettiin rakkautta ja avioli ittoa. Renessans
sin naismuotokuvat ol ivat yksilöllisiä taideteoksia, mut-

ta näyttää si ltä, että Heran (puoliso) arkkityypin omi
naisuudet olisivat ol leet erityisen painokkaasti esil lä. 
Antiikin jumalattaret esiintyivät mitaleissa renessans
sin ajalta 1900-luvun alkupuolelle hyvinkin sekalaisis
sa ja jopa väärintulkituissa rooleissa, koska mitalien te
kijät yhä vähemmän tunsivat kreikkalaista mytologiaa. 
Jumalattari l le asetettiin uusia tehtäviä, jol loin he sai
vat toimia vaikkapa " Lain", "Kansakunnan" tai "Va
pauden" henkilöityminä. Tämän vuosisadan aikana ju
malattarien esiintyminen on vähitellen mital itaiteessa 
laantunut. Samaan aikaan on na isten esiinmarssi yh
teiskunnassa työ-, tiede- ja taide-elämän eri alueilla ollut 
ennennäkemätöntä. Kun na iset ennen pääsivät lähin
nä jumalattarina erilaisten asioiden symbol istisesti 
edustamina hahmoina ikuistetuiksi miesten mitaleihin, 
ryhdyttiin tämän vuosisadan puolella naisista itsestään 
muovailemaan mitaleja, jol loin symboliset jumalatta

ret a lkoivat väistyä mitaleista. Mm. Raimo Heinon 
1970-luvulla tehdyissä mitaleissa naisia ja heidän saa
vutuksiaan kuvataan jo persoonal l isin muotokuvin ja 
omaperäisin kuva-aihein usein juuri työnsä kautta. Tä
hän l ienee vaikuttanut myös 1970-luvun voimakas re
al istinen kuvaamistavan painotus. 

RAIMO HEINON NAISMITALIT 

Lahja Hintikka 
Filosofian kandidaatti Lahja Hintikan perheen ti laama 
mitali a loittaa Heinon naismital ien sarjan ( 1972) .  Lah
ja Hintikka on kuvattu profi i l issa mitali in. Hieman ki
haraiset puolipitkät hiukset on vedetty korvan yläpuo
lel le. Kasvot on muovailtu selkeästi mutta hienovara i
sesti melko matalal la reliefil lä. M ie l ikuva miettel iäistä, 
herkistä kasvoista väl ittyy katsojal le. Kääntöpuolel la on 
sommitelma, joka yhdessä vihertävän patinan kanssa 
luo miel ikuvan auringonpaisteesta ja kesäisestä ome
napuutarhasta, jonka si imeksessä, korkeassa ruohis
tossa lymyää pieni mäyräkoira. Lahja Hintikan lapsia 

Lahja Hintikka 
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symboloivat neljä omenaa kohoavat vihreästä patinasta 
pyöreinä ja kiiltävinä. Lasten esittäminen vihjeenomai
sesti, sekä hel lyttävä perheen mäyräkoira näyttävät 
symboliikassaan korostavan hoivaavuutta, joka vahva
na painottuu Demeter-arkkityypin olemuksessa. 

Kaija Viherjuuri 
Talousjohtaja Kaija Viherjuuren mitali muovailtiin ( 1972) 
puolison aloitteesta. Mitalisti on ikuistettu kuvapuolelle 
puoliprofiilissa, humoristisesti karrikoiden, tiukkakatsei
sena ja hiukset l iekkimäisinä, taaksepäin vedettyinä 
massoina. Mielikuva määrätietoisesta, tarmokkaasta ja 
energisestä naisesta vä littyy muotokuvasta. Kääntö
puolel la näemme sotaisasti kulmiaan rypistelevän 
"naiskentaurin" jännittämässä joustaan. Nuoli on täh
dätty kohti härkähahmoa, joka piirtyy näkyviin kauem
pana horisontissa. Kuva-aiheet näyttävät toisaalta viit
taavan antiikkiin, mutta myös pariskunnan horoskoop
pimerkkeihin Matti Viherjuuren edustaessa merkiltään 
härkää ja Kaija Viherjuuren puolestaan jousimiestä. Hä
räl lä taas on mital issa toinenkin vihjemerkitys: Paris
kunnan Espanjan matkoilta tutuksi tul lut jätti läismäi
nen "VETERANO -brandy" -mainos! Mitalissa on liiket
tä ja toimintaa, metsästyksen elementtejä. Mital istin 
ammatissa tarvittaneen paljolti Athenemaisia ominai
suuksia, johtajan kykyä, viisautta ja strategin taitoja. 

Aino- Inkeri Notkola 
Aino-Inkeri Notkolan lyödyn mitalin tilaaja (1 972) oli 
Terva-Palon sukuseura, jonka jäsen näyttelijätär on. Mi
talissa päädyttiin kuitenkin näyttel ijäpariskunnan kak
soismuotokuvaan kuvanveistäjän kanssa käytyjen kes
kustelujen tuloksena. Päähenkilö, Aino-Inkeri Notkola 
on kuvattu etualal le profi i l issa. Hänen takanaan näkyy 
Arvo Lehesmaan profii l i . Aino-Inkeri Notkolan i lme on 
pehmeä, melkein hymyilevä. Kääntöpuolen kuva-aihee
na on mielenkiintoinen näyttämökohtaus Shakespea
ren murhenäytelmästä Othel lo. Siinä Notkolan aikoi
naan esittämä rool ihahmo Desdemona harhailee pit
kässä puvussaan ja hiukset hajallaan taustalla, kun taas 
etuala l la on näyttävästi Othel lo "en face" ja hänen ta-
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kanaan Lehesmaa Jagona. Näytelmällä oli voimakas 
merkitys aikoinaan pariskunnan elämässä. Esittävän 
taiteilijan rool issa tarvittaneen kosolti Afroditen arkki
tyypin charmia, muuntautumiskykyä, lavasäteilyä ja 
luovia voimia. Toisaalta kaksoismuotokuvan luontees
ta johtuen puolisous kuitenkin näyttäisi painottuvan 
tässä mitalissa ja korostavan Hera-arkkityypin piirteitä. 

Marianne H isinger-Jägerskiöld 
Marianne Hisinger-Jägerskiöldin lyödyn mitalin tilasi 
( 1974) yhtiö, jonka johtokunnan puheenjohtajana mi
talisti oli toiminut vuodesta 1961 .  Vapaaherratar Hisin
ger Jägerskiöldillä, joka koulutukseltaan oli lääketieteen 
lisensiaatti, ol i  mital ia muovailtaessa ikää jo 80 vuot
ta. Kuvapuolen muotokuva on esitetty profiilissa, hiuk
set niskaan nuttural le kammattuna. Kääntöpuolelle on 
tilaajan toivomuksesta ikuisettu yhtiön logo, tammen
lehti ja kirjaimet " ET" {Ekenäs Tryckeri AB). Lisäksi le
gendana on lause "VISDOM OCH VILJA VÄRNAR 
VERKET''. Marianne Hisinger-Jägerskiöldin korkea ase
ma yhtiössä mutta miksei myös legendan sanamuoto 
kertonee jäl leen mital istin työssään tarvitsemista ky
vyistä, johtamisen ja strategian taidoista, jotka konk
retisoituvat Athene-arkkityypin ominaisuuksissa. 

El la Kivikoski 
El la Kivikosken kahdeksankymmenvuotis- mitali on ti
lattu ( 1981 )  yhteisön, Suomen Muinaismuistoyhdistys 
ry:n toimesta. Intendentti Pekka Sarvaksen mukaan oli 
tunnettua, ettei professori Ella Kivikoski nähnyt mie
lel lään kuvattavan itseään lainkaan. Kuvanveistäjä jou
tui siis haastavan tehtävän eteen. Niinpä hän kuvasi mi
taliin Suomen Kansall ismuseon rakennuksen toiselle ja 
sommitelman arkeologiselta kaivaukselta toisel le puo
lel le. El la Kivikosken suhdetta tilaajaan ja työhönsä ku
vaa ytimekkäästi val ittu legenda MUSEUM LABORE 
SCIENTIAE DEDICATUR {Työl lä pyhitetään museo tie
teel le) .  Kaivausaluesommitelmassa kaivetut ja kaiva
mattomat a lueet vuorottelevat rytmikkäästi perustuen 
karttapiirrokseen rautakautisen hautakummun kaivaus
segmenteistä Larsas Kvarnbackenin ka lmistossa Ahve-
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nanmaalla. Kuvan tärkeä esine, jol la lienee ollut maa
ginen funktio, on ns. savikäpälä, joka on Ahvenanmaan 
hautalöydöil le tyypill inen. Kivikosken ensimmäinen jul
kaistu tieteell inen artikkeli käsitteli juuri savikäpäliä ja 
sellainen on kuvattuna myös hänen ex librikseensa. Ella 
Kivikoski oli Helsingin Yliopiston historian järjestykses
sä toinen naisprofessori ( 1964). Tässäkin mitalissa op
pineen, johtavassa asemassa ja hyvin miesten maail
massa pärjäävän naisen ominaisuudet näyttäisivät viit
taavan painokkaasti Athene-arkkityypin piirteisiin. 

Birg itta Ta lvio 
Birgitta ja Paavo Talvion mitali (1987) kuuluu ns. per
hemita lien sarjaan eli ti laajana on mitalistin oma poi
ka. Mitalin toiselle puolel le on kuvattu Birgitta Talvio 
ja toiselle Paavo Talvio. M itali on tarkoitettu nimeno
maan vanhempien, isän ja äidin mital iksi. Birgitta Ta l
vion kasvot on kuvattu profiilissa selkeästi. Matalal la 
reliefi l lä muotoil luissa kasvoissa iho on si leä, mutta iän 
tuomia juonteita on hieman korostettu, etenkin koho
tettua si lmäkulmaa. Hiukset on käsitelty luontevasti, 
otsatukka pehmeästi kihartuvaksi ja niskahiukset ilma
vasti niskakuoppaan taipuneiksi . 

I rja Manner 
I rja Mannerin yksipuolinen lyöty mita l i  ( 1989) on täs
sä käsiteltyjen naismitalien joukossa harvinaisuus. Se 
on mital istin itsensä tilaama ja luokiteltavissa urheilu
mitaliksi. Mitalissa kuvataan Irja Manneria maratoona
rin asussaan. Hän aloitti maratooniharrastuksensa vas
ta neljä-kymmentä vuotta täytettyään. Mitali lyötiin var
mistamattomien tietojen mukaan sadannenviidennen
kymmenennen maratoonin kunniaksi ja mital isti on ja
kanut sitä ystäville ympäri maapalloa.  Mitaliin on mer
kitty myös eri puoli l la maailmaa juostujen maratooni
paikkakuntien nimiä ja mitalistin tulosa ikoja. Haastei
ta etsivän, urheilullisen ja omia polkujaan kulkevan yk-

silön piirteet näyttävät erityisesti painottuvan ja siten 
vihjaavan Artemis-arkkityypin ominaisuuksiin. 

Gunnel  Sievers 
Dosentti Gunnel Sieversin mitali ( 1991 )  kuuluu perhe
mitalien sarjaan. Mital isti toimii johtavassa asemassa 
biokemian tutkijana. Kuvapuolel le mital isti on kuvattu 
profiilissa. Lyhyet hiukset ja päättäväinen olemus vah
vistavat määrätietoisen tutkijanaisen miel ikuvaa. Mi
talin etureunaan on kirjoitettu teksti "GUNNEL SIE
VERS". Mitalisti käyttää tyttönimeään arkie lämässä, 
nimen "VOIONMAA" on Heino itse l isännyt mitali in 
Gunnel Sieversin omasta toivomuksesta. Kuvanveistäjä 
sai tilaajalta suurennetun proteiiniketjun mal lin, jota hän 
sitten käyttikin hyväkseen. Mitalin takasivulle on muo
vailtu kuva tiedenaisesta työtakissaan tutkimassa mo
ninkertaisesti suurennettua prote iiniketjua. Lähemmin 
tarkasteltaessa kuvasta löytyy oivaltavaa huumoria. La
tinankielinen legenda "RERUM NATURA AB EA 
COGNOSCITUR" (Hän tutkii asioiden luonteen) kuvai
lee eloisasti kyseistä tutkimistapahtumaa. Elementit ja 
linkit johtavaan asemaan ja toisaalta oppineisuuteen, 
Athenen arkkityypin ominaisuuksi in, löytynevät myös 
tästä mital ista suhteel l isen helposti. 

Päivi Setä lä 
Professori Päivi Setälän mitali on tilattu ( 1993) ystä
vien toimesta. Legendaksi mitalisti oli valinnut "ALMA 
MATER ANTIQU ITAS AMICITIA ARS" (yliopisto, an
tiikki, ystävyys, taide) .  H ieman epäsymmetrisel le ku
vasivulle on muovailtu mitalistin kasvot profiil issa. Kat
se on valpas, ikäänkuin jotain uutta havaitsemassa. 
Profii l i  on muovailtu voimakkaaksi. Kuvasivun em. teks
ti on kaiverrettu mitalin pintaan mutta nimi, "PÄIVI SE
TÄLÄ" on valettu kohokirjoituksel la. Tekstit kiertävät 
mitalia. Takasivun kuva on mielenkiintoinen. Kirjasta 
"Kuningatar Kristiina - aikansa eurooppalainen", jonka 
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Päivi Setälä 

yhtenä kirjoittajista mitalisti on ollut, löytyy kuva 1600-
luvulta peräisin olevasta etsauksesta. Kuva esittää Pa
lazzo Riariota, joka toimi kuningattaren asuntona Roo
massa. Samassa etsauksessa korkealla horisontissa 
siintää Suomen Rooman-instituutti, V illa Lante. V illa 
Lantessa Päivi Setälä kirjoitti väitöskirjansa (1977) Roo
man antiikin tiilileimoista. Mitalitilauksen aikoihin hän 
puolestaan toimi Kristiina-instituutissa. Riemastutta
valla tavalla Raimo Heino on sommitellut monikerrok
sellisen tapahtuman, jossa professori Päivi Setälä ojen
taa toiselle oppineelle naiselle, kuningatar Kristiinalle 
antiikin Rooman tiiltä katsottavaksi. Pöytä, jonka ää
ressä istutaan on jaloistaan päätellen barokkia ja mi
talin kuva-aluetta, avointa ikkunaa molemmin puolin ke
hystävät verhot liittyvät tyypillisenä rekvisiittana 1600-
luvun muotokuvaperinteeseen. Mitalin osuvuutta ja en
teellisyyttäkin korostaa vielä se, että professori Setälä 
valittiin V illa Lanten johtajaksi vuonna 1994. Tiedenai
sen työssä tarvitaan paljolti Athene-arkkityypin kyky
jä, joihin mitalissakin useiden muiden edellä mainittu
jen mitalien tavoin viitataan: oppineisuutta, viisautta 
ja johtajan kykyjä. 

Anja Sarvas 
Filosofian kandidaatti Anja Sarvaan mitali on valmis
tettu 1994 kuvanveistäjän aloitteesta. Mietteliäät, hie
noisesti hymyilevät kasvot on kuvattu suoraan edes
tä. Silmälasien pyöreät sangat on muovailtu viitteelli
sesti. Otsan hiusrajaa peittää panta, jonka takaa hiuk
set ryöppyävät levittäytyen kasvojen taustaksi. Kuva
puolen alareunaan on kaiverrettu "ANJA SARVAS". Ta
kasivun kuvapintaa hallitsee roomalaiseen seinään veis
tetty suihkukaivo joka sijaitsee nykyisin etruskimuse
ossa toimivassa V illa Giuliassa. Kuvattu aihe liittyy mi
talistin työhön ja harrastuksiin. Opetustehtävissään hän 
luennoi mm arkeologian, historian, kulttuurihistorian ja 
kulttuurimatkailun aihepiireistä. Kaksi kyyhkystä on 
muovailtu vesialtaan reunalle lepäilemään ja vilvoitte-
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lemaan. Mitalin legendan "UNICUIQUE RECREAT ANI
MUM" (Virkistää jokaisen mielen) viitannee kulttuurin 
virkistävään vaikutukseen. Suihkukaivon symmetriset 
muodot lisäävät mitalin rauhallista ja harmonista tun
nelmaa. Athene-arkkityypin piirteiden, vi isauden, op
pineisuuden ja kulttuurin elementtien lisäksi tässä mi
talissa on kuvattu myös Hera-arkkityypin edustamaa 
puolisoutta, kahden kyyhkysen hahmossa. 

Raimo Heinon mitalien taustatekijöitä 
Naiskuva, joka Raimo Heinon mitale:sta heijastuu ei 
välttämättä kerro paljoakaan Heinon omasta naiskuvas
ta. Mitalin naiskuvaan tuntuu vaikuttavan voimakkaa
na sensijaan tilaajan mielipiteet, mm. onko mitalitilauk
sen takana ollut yhteisö vai perhe. 

Mitalien naismuotokuvissa on esiintynyt läpi histo
rian erilaisia painotuksia yhteiskunnasta ja aikakaudes
ta riippuen. Mielenkiintoista on mm. tarkastella mita
linaista iän funktiosta. Lainaus Tuula Karjalaisen kirjasta 
Martta Wendelinin kuvien maailma: "Arkkityyppinen 
ikäluokitus vertautuu kuun eri vaiheisiin". Kuusymbo
liikassa nouseva kuu edustaa nuoruutta ja neitsyyttä. 
Täysikuu symboloi naisen hedelmällistä aikaa ja erityi
sesti äitiyttä. Laskeva kuu symboloi naista hedelmälli
sen ajan jälkeen. Se vertautuu kokemuksen tuomaan 
tietoon ja taitoon: laskevan kuun nainen onkin miellet
ty viisaaksi naiseksi. Tämän syklisen aikakäsityksen li
säksi kirjassa vi itataan ranskalaisen taidefilosofi Julia 
Kristevan esiintuomaan monumentaaliseen aikakäsi
tykseen. Em aikakäsitys antaa asioihin eräänlaisen ikui
suusperspektiivin. Syklinen ja monumentaalinen aika
käsitys on yhdistetty naiskokemukseen ja monumen
taalinen aika nimen omaan äitiyteen. Yksikään mita
lien naisista ei edusta länsimaisen naiskuvausperinteen 
suosimaa ns. nousevan kuun tai täydenkuun nuorta 
naista, vaan kaikki sijoittuvat laskevan kuun naiskate
goriaan ja liittyvät siis samaan kuvausperinteeseen kuin 
miesmitalistitkin. Myös miehiä kuvataan mitaleissa an-



sioituneina, iältään vanhempina, usein vähintään viisi
kymmentä vuotta täyttäneinä. 

Naismitalien vähyys, noin 10 % Raimo Heinon hen
kilömitalituotannosta jäi mietityttämään. Lisäksi mita
lit olivat enimmäkseen perheen ja ystävien tilaamia. 
Vain harvoin tilauksen takana on ollut yhteisö tai liike
laitos. Näyttää siis siltä, että naismitalien vähyyteen on 
vaikuttanut paljolti yleiset vallan hierarkiat. Toisaalta 
on eri kysymys, arvostavatko naiset mitaleja palkitse
miskeinona samassa määrin kuin miehet? Vai olisiko 
Raimo Heinon esittämä ajatus "naisen turhamaisuu
desta" osasyy mitalien vähyyteen? Raimo Heino on 
pohtinut ajatusta mallina olosta. Hän on havainnut 
kuinka tarkkoja naiset ovat pukujensa laskoksista tai 
kampauksistaan verrattuna miehiin samassa tilantees
sa. Kaikki naiset eivät halua myöskään iän tuomia ryp
pyjä ikuistettavan muotokuvinsa. 

Naismitalistit ovat lähes kaikki äitejä ja puolisoita, 
mutta samalla ansioäitejä ja enemmistöltään akatee
misesti koulutettuja uranaisia. Äiti-lapsi teemaa, jon
ka voisi kuvitella löytyvän perheen tilaamista mitaleis
ta, käsitellään vain yhdessä tapauksessa, siinäkin ver
tauskuvallisesti. Toisaalta puolisous korostuu useassa 
mitalissa. Eli tässäkin naismitalien kuvaus noudattelee 
samaa traditiota ja arvohierarkiaa kuin miesmitalien ku
vaus: arvo määrittyy työn välityksellä. Toisaalta suh
de puolisoon korostuu paikoin yllättävästikin, ehkä juuri 
renessanssin rakkautta, uskollisuutta ja kestävyyttä ko
rostaneen naiskuvausperinteen ansiosta. 

Luvussa " Nainen mitalissa" valotetaan naisen ku
vaustapaa historiallisesta perspektiivistä. Siinä näkyi 
naiskuvauksen alkujuurien, kreikkalaisten jumalattarien 
vaikutus läpi rahojen ja mitalien historian. Äitityyppi, 
Demeter on aina ollut itsestäänselvästi mukana naisen 
kuvausperinteessä. Puoliso, Hera on kuulunut myös sai-

littuihin aiheisiin. Afroditen, kauniin "missityypin" vä
häinen suosiminen selittynee mitalin kuvausperinteel
lä, mitalisteja kuvataan arvojen kautta, jotka liittyvät 
useimmiten työhön. Oppineen naisen arkkityyppi, At
hene kuvaamassa naista itseään on vain poikkeusta
pauksissa esiintynyt ennen 1900-lukua naisen attri
buuttina (esim. kuningatar Kristiina Minervana). 

Merkille pantavaa Raimo Heinon mitaleissa on kou
lutettujen ja oppineiden naisten suuri määrä. Jean S. 
Bolenin "jumalattarien arkkityypeistä" Athene näyttää 
siis esiintyvän runsaimmin näissä mitaleissa, mutta 
myös Artemis, Demeter, Hera ja Afrodite arkkityyppei
nä lienevät ainakin vihjeellisesti mitalien joukossa 
tunnistettavissa. Se, että varsinaisesti antiikin kuva-ai
heet puuttuvat Heinon mitaleista lähes kokonaan, voi
taneen selittää vertaamalla mitalien kuvakieltä ajan 
muuta kuvaustapaa eli 1970-luvulta juurensa juonta
nutta realismia vasten. 

Merkille pantavaa on myös Raimo Heinon mitaleis
sa pilkahteleva huumori. Mitalin historiassa huumoril
la ei juuri ole ollut sijaa, mutta Heinolla on tapana ku
vata ihmisiä "mikawaltarimaisesti", lempeän ymmär
täväinen pilke silmäkulmassaan. Kun tilaaja sen sallii, 
voi kuvanveistäjä Heinon mukaan ujuttaa mitaliinsa 
myös hivenen huumoria. Heinon vintiömäisen huumo
rin ryydittämissä sommitelmissa, mitalistit elävätkin 
"omaa elämäänsä nokkelien kuva-arvoitusten keskel
lä". 

Kirjoitus perustuu Tampereen Yliopiston täydennyskou
/utuskeskuksessa pidettyyn Assi Madekiven taidehis
torian proseminaariesitelmään keväällä 1995. 
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likka Voionmaa 

OSSI SO MMA 
KUVANVEISTÄJÄ JA T UOLIN RAKENTAJA 

Hylätty, pienoisveistos, pronssia, 1964 

Ossi Somma on kuvanveistajänä tuttu monista eri yh
teyksistä: aktiisena osallistujana, julkisten veistosten 
tekijänä, kuvanveiston opettajana, veistos-, mitali- ja 
rahakilpailujen menestyjänä, omien ja yhteisnäyttelyi
den pitäjänä. Hän on taiteessaan tuonut esiin monia 
yhteiskunnallisia kysymyksiä, nostanut usein veistok
sillaan ja mitaleillaan esiin yksinäisen ihmisen ongel
mat, kulloisenkin maailmantilanteen. Maailmassa käy
tävät sodat ja niiden mielettömyys ovat lähtemätön osa 
Somman taidetta. Somma on maailmanparantaja, jo
ka omalla sitkeällä, hiljaisella, mutta lujalla ja päättä
väisellä tavallaan on pyrkinyt toimimaan ihmiskunnan 
äänitorvena. T ästä on konkreettisena osoituksena hä
nen kotitaloaan - vanhaa kansakoulua - ympäröivä 
veistospuisto. 

Somman ensimmäinen pronssinen pienoisveistos 
Hylätty (1 964) on hyvä esimerkki Somman ajatusma
ailmasta: yksinäinen ja hylätty taustastaan erottuva 
abstrakti valkoinen hahmo istuu tuolilla yksin autios
sa tilassa. Tuoli on meille kaikille liiankin tuttu jokapäi
väinen esine; Somman usein käyttämä tuoli-symboliik
ka kuitenkin toimii moni-ilmeisyydellään. Tuoli on esi
ne, jolla istumme, jolta voimme pudota alas, jota voim-
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me käyttää päästäksemme tavoittelemaan korkeuksia. 
Tuolilla istuessamme voimme olla yksin ja miettiä suh
dettamme meitä ympäröivään maailmaan. Somma on 
käyttänyt tuoli-teemaa myös vuoden 1 990 vuosimita
likilpailun voittajatyössä Mitalin toinen puoli (Somma 
teki työn yhdessä kuvanveistäjä Seija Ruskon kanssa), 
jonka symboliikkaa raati sanoi monivivahteiseksi ja eh
dotusta kokonaisuutena yllätykselliseksi ja voimak
kaaksi, jonka sivut täydentävät hyvin toisiaan. Mitalin 
etusivulla on suurikokoinen tuoli, jonka jalat ikään kuin 
menevät mitalin läpi takasivulle. Jalkojen vieressä on 
on ilmeisesti korkealta tuolilta pudonneitten ihmisten 
luurankoja. Työn kokonaisvaikutelma on massiivinen. 

Somman mitalituotanto ei ole suuri. Valettujen va
paiden mitalien kokonaismäärä on noin kymmenen. 
Muotokuvamitaleita hänellä ei ole lainkaan. Hänelle mi
talin materiaalin merkitys on keskeinen, mitalin muoto 
ei niinkään. Hänen mitalinsa ovat pääsääntöisesti 
pronssista, mutta koska puu on hänelle tärkeä veistos
materiaali, on hän omien sanojensa mukaan valmis ko
keilemaan myös puisia mitaleita; onhan puu suomalai
nen materiaali. Hänen puuveistoksistaan mainitsen eri
tyisesti Viimeisen ratsastajapatsaan (1 974), joka on sa-



S ensuuri, val ettu, 1992 

-

Kaksi säkkiä, val ettu, 1992 

tiirinen työ vanhasta sotaratsusta, halkopinon päällä 
ratsunsa selässä olevasta sotilaasta. 

Mitalin ajatus kehittyy ja kirkastuu sitä saveen muo
vailtaessa; mitalin puoliskojen yhteys on kuin syy ja 
seuraus tai kysymys ja vastaus. Tyhjä ruokasäkki ja näl
käiset kädet tai täysinäinen rahasäkki ja putoilevat 
pommit kertovat suoraan osoittaen ihmiskunnan vika
suunnasta. Entisen Jugoslavian alueella käytävä sota 
on vaikuttanut voimakkaasti Somman kuvallisiin kan
nanottoihin. Toisaalta, kapula ihmisen suussa kertoo 
ympäristössämme kukoistavasta sensuurista tai tehok
kaaksi kehittämästämme itsesensuurista, jonka kieltei
nen vaikutus käy mitalin sivuilta ilmi monin tavoin. Va-

kavienkin asioiden keskeltä voi silti tavoittaa pienen pil
kahduksen Somman tutusta tavaramerkistä - huumo
rista. 

Ossi Somma luottaa entisenä Kankaanpään taide
koulun kuvanveiston opettajana ja aktiivisena nykytai
teilijana vahvasti mitali- ja veistotaiteen tulevaisuuteen. 
Kotimaassa meillä on vankat mitalikilpailuperinteet, joi
den merkitys on keskeinen yritettäessä saada uusia te
kijöitä kiinnostumaan mitalin muovailemisesta. Kan
sainvälisesti Suomen asema mitalimaana korostuu se
kä F IDEMin puitteissa että kahdenkeskisissä suhteis
sa taitelijoitten välillä. 
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PERTTI KU KKONEN 
llmattarentie 13 B, 00610 Helsinki 
Puh. 90-791 105 
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VALETTUJA M ITALEITA 

JA PI ENO ISVE ISTOKSIA 

Federico, valettu, 1993, 
hintatiedot tekijältä ( = h.t.) 



RAIMO HEINO 
Apollonkatu 1 3  E, 00100 Helsinki 
Puh. 90-407 084 

Ka lervo Siikala, valettu, 1 994, h.t. 

Lunamania, valettu, 1994, h.t. 

VALETTUJA M ITALEITA 
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ANJA JUURI KKALA 
Pohjoiskaari 4 A, 00200 Helsinki 
Puh. 90-676 791 
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VALETTUJA M ITALEITA 

Jouko Juurikkala, valettu, 1993, h.t. 

Kaarina Aho, valettu, 1993, h.t. 



ANJA JUURIKKALA 

RAIMO JAATI N EN 
Norkkokuja 3, 01360 Vantaa 
Puh. 90-8712 196 

VALETTUJA M ITALEITA JA PI ENOISV EISTOKSIA 

Carlo Santachiara, valettu, 1993, h.t. 

Oma piironki, valettu pienoisveistos, pronssi, 1993, h.t. 
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VALETTUJA MITALEITA 

RAIMO JAATINEN 

Y öjuna, valettu plaketti, 1994, h.t. Pahan kuningattaren peili, valettu plaketti, 1994, h.t. 

Näkemiin lapset, valettu plaketti, 1994, h.t. 
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VALETTUJA MITALEITA JA PI ENOISVEISTOKSIA 

RAIMO JAATINEN 

Lemmikki, pienoisveistos, 1994, h.t. Kevätsiivous, pienoisveistos, 1994, h.t. 

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

Jean Sibelius 
reliefi 200 x 185 
valettu pronssi. h .t. 

Kuvanveistäjä Tarkka 
on veistänyt myös tätä 
isomman reliefin (260 x 210) 
samasta aiheesta. 
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VALETTUJA MITALEITA 

KAARINA TARKKA 

Valokuva, 1890, valettu, 1990, h.t. 

Cyrano de Bergerac, valettu, 1981 h.t. 
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ERKKI KAN NOSTO 
Henrik Sohlbergintie 21 ,  00640 Helsinki 
Puh. 90-7283 153  

Paso doble, valettu, 1995, h.t. 

Sarajevo, valettu, 1995, h.t. 

VALETTUJA MITALEITA 
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MAARIT N ISS ILÄ 
Parrantie 16 H, 20300 Turku 
Puh. 921-388 430 
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VALETTUJA M ITALEITA 

Ennen ja jälkeen, valettu, 1000 mk 

Y hteinen onni, valettu, 1000 mk 



VALETTUJA M ITALEITA 

MAARIT N ISS ILÄ 

) 

Torni, valettu, 900 mk 

Matkalla , valettu, 900 mk 
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KIRJALLINEN H UUTOKAUPPA 

Ohessa on luettelo Killan kirjalliseen huutokauppaan jätetyistä mitaleista ja pienoisveistoksista ja niiden lähtö
hinnoista: kohteen saa se tarjouksen esittäjä, joka on tarjonnut korkeimman hinnan. Mikäli on kaksi yhtä korke
ata tarjousta, aiemmin tullut tarjous voittaa. Korotukset ovat alle 200 markan kohteissa 5 markkaa ja sen jäl
keen 10 markkaa. Teosten kunto on ilmoitettu kouluasteikolla 4-10. L-kirjain ja numero viittaa Aarne Laitakarin 
teokseen Suomen Mitalit 1936-1968 ja kirjassa esiintyviin mitaleihin. Lisätietoja kohteista antaa likka Voion
maa, puh. 90-418 586 tai fax 90-4771163. Tarjousten tulee olla tämän lehden toimituksessa 30.6.1995 men
nessä. Hintoihin lisätään postikulut ellei muuta ole sovittu. 

Kohde 2 

M ITALIT 
1 0. Eriksson, Suomen Numismaattinen yhd., 

1979, 45 mm, 8 30,-

2 E. Halonen, Elias Lönnrot, Uusi Kalevala 
100 vuotta, 8, L 192 65,-

3 R. Heino, Esko Rekola, 80 mm, 9, 1989 80,-
4 E. Hiltunen, Martti Rapola 70 vuotias, 

70 mm, 9, L 253 80,-
5 E. Hiltunen, Sylvi Kekkonen, 110x65 mm, 

plaketti 100,-

6 H. Häiväoja, Suomen Kuvalehti, 
73 mm, 9, L 795 60,-

7 H. Häiväoja, KOP 75 v, 70 mm, 8 50,-
8 H. Häiväoja, Aarne Koskelo 80 v, 

70 mm, 9 75,-
9 H. Häiväoja, Aune Lindström 

Ateneum 1928-69, 70 mm, 9 75,-

10 H. Häiväoja, Per Aspera Ad Astra, 
1973, 70 mm, 9 60,-

11  sama 60,-
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12 H. Häiväoja, Suomen lääketieteen säätiö 
1978, 65 mm, 9 60,-

13 K. Juva, Suomalaisen kirjallisuuden seura 
1831-1931, 56 mm, 9 75,-

14 O.Karvonen, Partaharjun leirikylä, 
1979, 70 mm, 9 50,-

15 H. Kivijärvi, Antti Kukkonen, 
56 mm, 9, L 160 75,-

16 K . Kallio, A.O.Väisänen, 56 mm, 8, L 364 60,-
17 K. Kallio, Suomen vakuutustoiminta 

1816-1966, 9, L 849 50,-

18 E. Kannosta, Missale Aboense 1488-1988, 
80 mm, 9 75,-

19 P. Pitkänen, Kalevala 1835-1985, 
80 mm, 9 100,-

20 P. Papinaho, Joensuun vanha apteekki 
1834-1984, 75 mm, 9 90,-

21 sama, 8 75,-
22 P. P iekka, Partiotoiminta Suomessa 75 v, 

80 mm, 9 50,-



Kohde 16 

23 E. Renval l ,  I ines Laitinen 1 903-1978, 
56 mm, 9 

24 C.C. Reval, 34eme congres de IFA 1980, 
72 mm, 40,-, 90,-

25 K. Räike, Tauno Koskela, 70 mm, 8 
26 K. Räsänen, Postisäästöpankki 

1886-1 961, 32 mm, 9 
27 K. Räsänen, Liikesivistysrahasto, 

1 969, 70 mm, 8 
28 K. Räsänen, Lapsen oikeuksien puolesta, 

1 970, 80 mm, 8, 
29 K. Räsänen, Hugo Standertskjöld, 1 973, 

75  mm, naa-ja, 7 
30 K. Räsänen, F IDEM XXII HELS INKI ,  

1990, 8 
31 K. Räsänen, Ni ls J.Lindberg, 

90,-

40,-
60,-

1 5,-

90,-

90,-

70,-

1 50,-

70 mm, 9 120,-

32 A. Saila. D.E.D.Europaeus 1820-84, 
56 mm, 9, L 67 75,-

33 N .  Sai la, Eino J.Aro Vir Careliae 70 v, 
70 mm, naa, 8 60,-

34 N. Sai la, Simo Härkönen, 70 mm, 8 60,-
35 N. Sai la, Alpo Saila 100 vuotismuisto 

1 977, 56 mm, 8 75,-
36 T. Sakki, V.A.Koskenniemi, 70 mm, 9 80,-
37 T. Sakki, Erkki Kivinen, 73 mm, naa, 8 65,-
38 T. Sakki, Pienet Pa l lot, 1972, 95 mm, 

8, vai, (kuva) 280,-
39 V. Savikurki, Wäinämöisen veljenpojat 

Paavo Korhonen, 55 mm, 9 80,-
40 N. Terno, Matti Virkkunen, 70 mm, 9 75,-
41 A. Tukiainen, Eino Jutikkala, 80 mm, 9 80,-
42 A. Tukiainen, Aimo Turunen, 90 mm, 9 
43 A. Tukiainen, Finlayson 1820-1970, 

75 mm, 9 

80,-

60,-

44 A. Tukiainen, Finlayson 1 820-1970, 
75 mm, 9 

45 A. Tukiainen, $.Paperitehtaitten yhdistys, 
70 mm, 9 

46 A. Tukiainen, Liisa Voionmaa, 
126 mm, vai, 9 

4 7 H. Varja, Lauri Viita, 70 mm, 9, 
48 H. Varja, Suomal. Sanomalehtimiesliitto, 

1 976, 70 mm, 9 
49 Lyceum Ostii Carel iae Comple Vit Centum 

Annos MCMLXV, L 493 
50 Rautaruukki kymmenen vuotta, 105 mm, 

1-puol. , Fe, 9, vai 

Kohde 20, etusivu 

60,-

60,-

700,-
80,-

80,-

75,-

90,-
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Kohd e 38 

Kohd e 55 

M ITALITAITEEN KILLAN SEURAAVAT 
VUOSIM ITALIT 
51 T.  Jaatinen, P isanello, 1973, 110 mm, 9 700,-

52 1. Melaja, Populaatio, 1974, 120 mm, 9 200,-

53 T. Pelkonen, Juhlavuosi, 1975, 120 mm, 9 200,-

54 H. Kylänpää, Elämää, 1976, 115 mm, 9 200,-
55 V. Härkönen, Kulttuurin uhrit 

1977, 118 mm, 9 200,-

56 T. Martiskainen, Avanto, 1978, 100 mm, 9 200,-

57 J. Roth, Leikin lomassa, 1979, 100 mm, 9 220,-

58 V. Härkönen, Muinaislöytö, 
1980, 100 mm, 9 200,-
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59 M. Peltokangas, Kevyt kosketus, 
110 mm, 1981, 9 200,-

60 P. V i itasalo, Tarinan pituus, 
98mm, 1982, 9 200,-

61 V. Härkönen, Mr Columbo, 
Harjoitusvastustaja, 1983, 82 mm, 9 200,-

62 M. Peltokangas, Joutsenlaulu, 
108 mm, 1984, 9 200,-

63 M. Vainio, Lintu ja pesä, 95 mm, 1985, 9 190,-

64 M. Pääläinen, Elämä, 120 mm, 
1986 (llp), 120 mm, 9 200,-



65 K. Räsänen, Neidon uni, 1 10 mm,  1987, 9 200,-

66 M. Peltokangas, Syvä uni, 
106 mm, 1988, 9 200,-

72 T. Jaatinen, Kovat arvot, pehmeät arvot, 
118 mm, 1994, 9 200,-

67 P.Kukkonen, Muinaiset ajat, 
1 10 mm, 1989 (llp), 9 200,- PIENOISVEISTOS 

68 P. Mäkinen, Oispa kesä, oispa talvi, 73 R. Heino, Caracas, jalust., 
110 mm, 1990 (llp) ,  9 190,- kork. 27 cm, 1982 1250,-

69 P. Kukkonen, Elena ja Nicolae, 
88mm, 1991, 8, lyöty 150,-

70 R. Heino, Ritarin hauta, 1 12 mm, 1992, 9 200,- MYYDÄÄN K I I NTEÄÄN H INTAAN 
A.Valkonen, Taidetta molemmat puolet ja O.Valkonen, 71 P. Kukkonen, Poliitikon painajainen, 

1 12 mm, 1993, 9 200,- Aimo Tukiainen Kuvanveistäjä yht. 300,-

MEDALJGILLETS 3 1. ÅRSMEDALJSTÄV LING (s. 3) 
Årsmedaljstävlingen är unik såtillvida att den är den 
enda regelbundet återkommande tävlingen i plastisk 
konst i vårt land. Den är officiell och nationell och föl
jer strikt Konsföreningens regler. 1 år fick 1. priset Jord
bävning av Erik Mäkinen (20 000 mk), 2. priset fick 
Nutid av Pirkko Viitasalo (15 000 mk) och 3. priset Ves
tigia Hominis av Anja Vanamo-Kaila (12 000 mk). Dess
utom inlöstes för 7000 mk Polones och lambada av 
Leena Turpeinen och Moshe Yosselevich far på läger 
av Raimo Jaatinen. 108 förslag inlämnades, varav 1 3  
placerade sig i A-klassen och 15 i B-klassen. Förslagen 
fanns utställda i Nationalmuseets Myntkabinett. 

ERIK MÄKINEN - SCULPT OR ABOENSIS (s. 15) 
likka Voionmaa 
Bildhuggare Erik Mäkinen vann årets årsmedaljstävling. 
Det centrala temat i hans medaljkonst är människan 
i olika livssituationer och öden. Om medaljtävlingar an
ser han att de garanterar en hög nivå och kontinuitet, 
fastän flera av de över hundra inlämnade förslagen bor
de förverkligas. 

BEAT I  POSSIDENT ES - LY CKLIGA DE SOM ÄGER 
MEDALJER 2 (s. 16) 
Arvo Aho 

Artikeln är en fortsättning på den i Mitali - Medaljen 
2/1994 med medaljer över Gillets ordförande och sek
reterare. 1 denna artikel berättas om medaljer över med
lemmar i styrelsen. 

SVENSK RESUME 

LEGEND PÅ MY NT OCH MEDALJER (s. 19) 
Tuukka Talvio 

Ordet legend betyder i numismatik texten på mynt och 
medaljer. Legender började förekomma på under 500-
talet f. Kr., blev vanliga på medaljer på 1400-talet (t.ex. 
Pisanello). På 1900-talets senare hälft har deras an
vändning minskat, ofta är bilderna helt utan text. 

SAMMLUNG MARZINEK (s. 20) 
Tuukka Talvio 

Otto Marzineks (191 3-1918, tysk jurist och medaljsam
lare) arvingar har donerat hans 800 medajer omfattan
de samling till Myntkabinettet vid Berlins stadsmuseer. 
Wolfgang Steguweit har skrivit en liten bok "Das 
Menschbild auf Medaillen des 20". Jahrhunderts över 
ett antal porträttmedaljer ur samlingen från detta år
hundrade. 

DEN FINLÄNDSKA KV INNAN I MEDALJER (s. 21) 
Eila Jaatinen (text), Raimo Jaatinen (bilder) 
Numismatikern Ahto Linja donerade år 1976 86 me
daljer tili förbundet Kalevalaiset naiset. Samlingen är 
unik i det hänseende att den består av medaljer av fin
ländska kvinnor och några kvinnoförbund. Historiskt 
sträcker den sig från Karin Månsdotter och Ebba Bara
he tili yrkeskvinnor på 1970-talet . Samlingen är per
manent utstälid i företaget Kalevala Koru i Helsingfors. 
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FIRMAMÄRKEN , VAP EN OCH KART O R  PLAT TAR T ILL 
MEDALJER (s. 25) 
Allan Ylinen 
Författaren ondgör sig över att man använder kartor 
och vapen i medaljer. Medaljer skall vara plastiska, sti
ga upp ur ytan, i motsats till kartor, som är grafiska. 
Medaljerna är enfärgade, medan heraldiken använder 
färger på ett strikt reglerat sätt. Stadsmedaljer har of
ta kartor och ett exempel på en stadsmedalj med va
pen och karta är Oittinens Nyslott (Savonlinna) och ett 
utmärkt undantag Sakkis Hangö. Samma gäller firma
märken , vilka sällan är vackra på medaljer. Undantag 
finns, sådana som Tukiainens Aspo och Räsänens Post
banken. 

BREV T ILL REDAKT Ö REN (s. 27) 
Om tidig användning av silikongummi för gjutform -
mera om gjutning av medaljer Heikki Nieminen 

Nieminen berättar om sina första försök med silikon
gummiformar i medlet på sextiotalet , något före Toivo 
Jaatinen, som senare mycket använt tekniken. 

P RO T RADIT IONIBUS (s. 27) 
Allan Ylinen 

En ny medalj över ett par veteraner i Ruovesi hem
bygdsförening anmäls. 

NYA MEDALJER AV KAUKO RÄSÄNEN (s. 29) 

Albrecht Di.irer -medaljen Skulptör Kauko Räsänen har 
modellerat en medalj av Albrecht Di.irer. Denna fyrsi
diga medalj har präglats i anledning av 525-årsminnet 
av Di.irers födelse. På framsidan finns ett tidigt själv
porträtt av Di.irer, på insidorna ett motiv från Di.irers 
tavia Adam och Eva och på frånsidan fem porträtt av 
Di.irers samtida konstnärer. Medaljen har beställt av 
Medaillekunst och har präglats i en begränsad upplaga. 

Finladia-medaljen En medalj , modellerad av Kauko 
Räsänen , har präglats för den stora internationella fri
märksutställningen Finlandia våren 1995 i Helsingfors. 

SLÄKT FÖRENINGAR - En beställarkår som medaljfolk 
borde uppmärksamma! (s. 31) 
Yrjö Sormunen 

Författaren delar med sig sina erfarenheter av att få 
i stånd en medalj för en släktförening (Malmberg). Sam
tidigt propagerar han för att skapa kontakter mellan 
släktföreningar och medaljfolk, då släktföreningar ut
gör en potentiell beställarkår av medaljer. 
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MIN MEDALJ (s. 33) 
Jussi Ikonen 

Pertti Kukkonen har modellerat en medalj över sin vän 
Jussi Ikonen, som brukar hjälpa till i ateljen med gjut
ningen. 

KVINL IGA MEDALJÖRER - KV IN NOBILDEN I RAIMO 
HEIN OS MEDALJER (s. 34) 
Assi Madekivi 

Författaren har skrivit om kvinnomedaljer i allmänhet 
och Raimo Heinos speciellt. Medaljerna har oftast bes
tällts av familjen, mera sällan av företag eller samfund. 
Närmare beskrivs nio kvinnomedaljer av Raimo Heino. 
De beskrivna medaljerna föreställer (i kronologisk ord
ning) Lahja Hintikka , Kaija Viherjuuri, Aino-Inkeri Not
kola , Marianne Hisinger-Jägerskiöld , Ella Kivikoski , Bir
gitta Talvio, Irja Manner, Gunnel Sievers , Päivi Setälä 
och Anja Sarvas. 

OSSI SOMMA - SKULPT ÖR OCH ST OLBYGGARE 
(s. 40) 
likka Voionmaa 

Bildhuggaren och konstläraren Ossi Somma har gjort 
ett antal medaljer med anknytning tili samhälleliga frå
gor och den ensamma människans problem. Han är en 
världsförbättrare, som på sitt stillsamma sätt har för
sökt fungera som språkrör för mänskligheten. Han har 
använt stolmotiv både i medaljer och skulpturer, det 
återkommer i nästan alla hans verk. 

GJUT NA MEDALJ ER OCH STAT YET T ER (s. 42) 

Här presenteras medaljer av konsnärerna Raimo Jaa
tinen , Kaarina Tarkka , Anja Juurikkala, Raimo Heino, 
Pertti Kukkonen, Maarit Nissilä och Erkki Kannosta. Me
daljerna är tili salu och man kan kontakta konstnärer
na på den angivna adressen. 

SKRIFT LIG MEDALJAUKT ION (s. 52) 

En medaljauktion med 72 medaljer, en statyett och 
några böcker finns i tidningen. Utropsprisen är utsat
ta. De skriftliga buden skall vara på redaktionen senast 
den 30.6.1995. 



SUOMI-EU 1995 MUISTOMITALI TILAUS 

Suomi li ittyi Euroopan Unionin jäseneksi k:µluvan 
vuoden alussa yhdessä Ruotsin ja l lävn J l an k,amsa. 
Tåmän merkittävän tapahrnma.n kunniaksi on 
Paasikivi-Seura r.y. lyöttänyt muistomitalin, 

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

jonka on muovaillut kuvanveistäjä Reijo Määrä Tunnus Metalli Koko Max. Hinta 
Paavilainen. 

_ kpl A 
_ kpl B 1- '•' C 

_ kpl D 

_ kpl E 

; Nimi 

Lähiosoite 

pronssi 70 mm 

hopeoitu pronssi 70 mm 
kullallu pronssi 70 mm 

tark.hopea 
18 k kulla 

33 mm 
33 mm 

lyönti määrä 
2.000 kpl 250 mk 

2.000 kpl 270 mk 

2.000 kpl 300 mk 

1 .000 kpl 450 mk 

100 kpl 6.800 mk 

Postiosoite ___ __ __________ _ 

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

Päiväys _ ____ Puhelin _________ _ 

Allekirjoitus ______________ _ 

Hintoihin sisältyvät lähetyskulut, alv, kotelo sekä ai toustodistus. 

Mitalit toimitetaan tilaajille postiennakolla tilausten saapumis

järjestyksessä. 

TÄMÄN K I N  LEH D E N  PA I N O I  

Porvoon Offsetpaino Oy 

Yrittäjänkatu 14 
06150 Porvoo 

Puh .  9 1 5-5246 348 
Fax 9 1 5-5245 644 



LEVANIA OY 
ulkomaankauppayhtiö 

Rapparintie 7 C-D 
00660 Helsinki 

Puh. (358-0) 7546 3 1 5 
Telefax (358-0) 743 1 70 




