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R AIMO HEINO (1932 - 1995) IN MEMORI AM

Lehtemme juuri mennessä painoon saim
me suruviestin Suomen Mitalitaiteen Killan
kunniajäsen, kuvanveistäjä Raimo Heinon
poismenosta 30.11.1995. Esitämme syvän
surunvalittelumme hänen omaisilleen.
Palaamme asiaan lehtemme seuraavassa
numerossa.

Aimo Viitala
Killan puheenjohtaja

LUKIJALLE

Puhe 30-vuotisjuhlanäyttelyn avajaisissa
Oulussa 7.9.1995

Suomen Mitalitaiteen Kilta-Gillet för Medaljkonst i Fin
land r.y. yhdistyksen perustava kokous pidettiin 13.4.
1965 Helsingin Taidehallissa 21 perustajajäsenen läs
näollessa. Perustamisen keskeisinä puuhamiehinä toi
mivat Killan nykyinen kunniapuheenjohtaja, akateemik
ko, professori Jorma K. Miettinen, joka oli myös perus
tajapuheenjohtaja ja Killan pitkäaikaisena yleissihtee
rinä toiminut Kansallismuseon intendentti kanslianeu
vos Jouko Voionmaa.
Samasta vuodesta lähtien on pidetty vuosittain Kil
lan vuosimitalikilpailu. Vuotuisen vuosimitalikilpailun
toteuttaminen ao. palkintoineen valuineen ym. kului
neen on noin 150 - 200 000 mk, josta vuotuisten pal
kintojen osuus 73 000 mk.
Kun näihin kilpailuihin tuli BO-luvulla keskimäärin
50-70 kilpailuehdotusta niin voidaan todeta, että lama
aikojen tullessa vuoden 1991 jälkeen on joka vuosi tul
lut yli 100 kilpailuehdotusta, enimmillään 137 ehdotus
ta vuonna 1993.
Yleisesti ottaen on todettava, että kilpailuehdotus
ten taso on ollut varsin korkea mikä onkin ollut luon
nollista ottaen huomioon Suomen mitalitaiteilijoiden

korkean ammattitaidon ja ainutlaatuisen luomiskyvyn.
Vuosien saatossa kansainvälisissä FIDEM -kongres
seissa olemme voineet todeta sen varsin korkean ar
vostuksen, joka suomalaisella mitalitaiteella ja suoma
laisilla mitalitaiteilijoilla koko maailmassa on. Perusta
misajoista alkaen on Killan piirissä ollut myös Suomen
Mitalitaiteen Edistämisrahasto, joka on varsinkin nämä
viime lamavuodet toiminut toimintamme taloudellise
na selkärankana.
Monin eri toiminnoin Kilta on kyennyt kartuttamaan
tätä rahastoaan niin että koko toimintansa ajan Kilta
on voinut myöntää apurahoja taiteilijoille ja tutkijoille
ja kustantaa aina vähintäin kahden taiteilijan tai tutki
jan matkan kansainvälisiin FIDEM -kongresseihin.
Lamavuosina olemme nähneet velvollisuutenamme
auttaa normaalia suuremmin panoksin maamme mita
litaiteilijoita ja kuvanveistäjiä. Voimme todeta, että
vuonna 1992 jaoimme 35 mitalitaiteilijalle stipendei
nä ym. palkintoina ja mitaliostoina yht. 375 000 mk,
vastaavasti vuonna 1993 26 mitalitaiteilijalle 265 000
mk ja vuonna 1994 23 mitalitaiteilijalle 223 000 mk.
Ottaen huomioon kuluvana vuonna tapahtuneen pa
nostuksemme stipendeihin ja palkintoihin voidaankin
yhteenvetona todeta, että näinä neljänä lamavuonna
olemme tukeneet suomalaisia mitalitaiteilijoita ja mi
talitaidetta yli 1 000 000 markan panostuksella.
Vuonna 1987 perustimme vuosittain kaksi kertaa 50
- 60 sivuisena ilmestyvän Mitali-Medaljen -lehden, jo
ka on tänä päivänä yksi merkittävimmistä eurooppa
laisista mitalilehdistä.
Kansainvälinen Mitaliliitto - Federation lnternatio
nale de la Medaille - perustettiin vuonna 1936 ja Kil
tamme on ollut sen jäsen perustamisestaan alkaen.
Suomalaisia henkilöjäseniä tässä kansainvälisessä jär
jestössä on 24. Olemme olleet järjestämässä kansain
välistä FIDEM -kongressia Helsingissä vuonna 1973 ja
1990. Viimemainittu kongressi on ollut osanottajamää
rältään tähän mennessä suurin ja se osui järjestäjien
kannalta oikeaan aikaan kun nousukausi oli vielä par
haimmillaan ja niinmuodoin sponsoreita löytyi kohtuul
lisen hyvin. Viime vuonna FIDEM -kongressi pidettiin
Budapestissa. Kiltamme toimesta tänne oli sponsoroi
tu mitalikilpailu Hungaria-Baltica-Fennica, johonka
olimme lahjoittaneet kolme 1000 USD palkintoa, yksi
kutakin sukulaismaata kohden.
Kansainvälisen FIDEMin johdossa Suomi on edustet
tuna siten, että Kiltamme puheenjohtaja Aimo Viitala
on jäsen toimeenpanevassa komiteassa ja toimii samal
la Suomen delegaattina. Varadelegaatteinamme toimi
vat yleissihteerimme likka Voionmaa ja hallituksemme
jäsen taiteilija Mauno Honkanen. FIDEM on tällä het
kellä mukana 34 maata kaikista maanosista.
Kiltamme jäsenistö on ollut viimeiset viisi vuotta noin
300, käsittäen 240 henkilöjäsentä, 50 taiteilijajäsen
tä ja 10 kannatusjäsentä.
Ulkomaisia ja kotimaisia näyttelyjä olemme järjestä
neet yli 90, joista voitanee viime vuosien ajalta maini
ta v. 1989 Saksan näyttely, v. 1990 Kiinan näyttely Pe
kingin Kansallisen kirjaston uudessa näyttelytilassa.
Suomen ja Kiinan kulttuurivaihtosopimuksen perusteel2

la Suomen Opetusministeriö kustansi tämän projektin.
T ämä näyttely oli ensimmäinen eurooppalainen näyt
tely Kiinan maaperällä. Kesällä 1993 järjestimme laa
jan näyttelyn Latvian pääkaupungissa Riiassa. T ässä
hankkeessa Kiltamme lisäksi oli mukana Latvian Kult
tuuriministeriö. Näyttely järjestettiin Riian Farmasian
museossa.
Presidenttisarjaa Kiltamme on lyöttänyt vuodesta
1967 lähtien pitäen periaatteena, että jokaisesta pre
sidentistä on tehnyt mitalin eri mitalitaiteilija. T änä
vuonna Presidentti Martti Ahtisaarelle luovutetun 10.
presidenttisarjamitalin on tehnyt Kiltamme jäsen Heikki
Häiväoja. Tasavallan Presidenttimme ovat myös olleet
Kiltamme suojelijoita samoin kuin Suomessa pidetty
jen FIDEM -kongressien suojelijoina.
Suomi 75-vuotta -mitalista Kiltamme järjesti vuon
na 1991 yleisen suunnittelukilpailun, jonka voitti Kil
tamme jäsen professori Terho Sakki ehdotuksellaan
"Juuret syvällä". Voittaneen ehdotuksen toteutti Kilta
hoitamalla käytännön järjestelyt Kultateollisuus Oy:n
kanssa. T ämä projekti oli yksi mittavimmista Kiltam
me historiassa.
Mitalikirjallisuuden osalta todettakoon vuodelta 1989
Anne Valkosen teos "Taidetta molemmat puolet". FI
DEM -kongressin alla v. 1990 Kiltamme kustansi Ilari
Nummen ja Jarmo Lampelan tekemän filmin " Kämme
nen kokoinen avaruus", joka englanninkielisenä versi
ona on esitetty monissa ulkomaisissa näyttelyissä ja
kongresseissa.
9.12.1988 allekirjoitettiin Tampereella merkittävä so
pimus Suomen Mitalitaiteen Killan ja Tampereen Tai
demuseo - Pirkanmaan Aluetaidemuseon välillä sillä
periaatteella, että laaja mitalikokoelmamme ainaistal
letettiin Tampereen Taidemuseon yhteyteen, jossa ko
koelmallamme on pysyvä näyttelytila ja jota museo täy
dentää sopimuksen mukaisesti vuosittain yhdessä Kil
tamme kanssa.
Kotimaisista näyttelyistä tulkoon mainituksi Porvoo
v. 1987, Lahden Historiallinen Museo v. 1988, Lohja v.
1990, Hvitträsk joka kesä kuin myös lukuisat erikois
näyttelyt kuten Teollisuus- ja teknologiamitaleja esit
tävä näyttely, lääkärimitaleja ja lakimiesmitaleja esit
tävät näyttelyt.
Mitalitaiteilijamme ovat saaneet useita palkintoja
kansainvälisillä areenoilla, joista tulee mieleen Kauko
Räsäsen v. 1987 saama kansainvälinen Saltus-palkin
to, jonka jakaa Amerikan numismaattinen yhdistys. T ä
mä palkinto jaettiin tällöin toisen kerran U.S.A:n ulko
puoliselle taiteilijalle.
Jäsenemme Reijo Paavilainen sai Kalevalan 150-vuo
tisjuhlarahasta kolme ensimmäistä palkintoa Krause
Publications -kustantajan kansainvälisessä kilpailussa
Washington D.C:ssä. Englannin T he British Museum
asetti v. 1992 näyttelynsä erääksi kirkkaimmaksi hel
meksi Pertti Kukkosen Elene ja Nicolae vuosimitalin
1991.
Tsekkoslovakiassa Kremnicassa II Mitalitaiteen Kvad
renniaalissa, johon osallistui noin 100 mitalitaiteilijaa
sai vuonna 1989 toisen palkinnon jäsenemme Pirkko
Viitasalo jolla oli esillä mm. kaksi vuosimitaliamme. Pai-

kallisen aluehallinnon tunnustuspalkinnon sai Pertti
Kukkonen ja paikallisen rahapajan tunnustuspalkinnon
jäsenemme Vilho Härkönen mm. kolmen vuosimitalin
ansiosta. Samana vuonna nokialainen Arto Lappalai
nen voitti Puolan Gdanskissa kansainvälisissä muoto
kuvatriennaaleissa hopeamitalin muotokuvamitalien
sarjassa.
Kremnicassa Slovakiassa Pertti Kukkonen oli kutsut
tuna taiteilijana heidän kvadrenniaalissaan vuonna
1993. Raimo Jaatinen oli seuraavana vuonna kutsut
tuna taiteilijana Tsekin Tasavallan Uherske Hraditsen
Symposiumissa.
Budapestin FIDEMissä luovutettiin päättäjäisbanke
tissa FIDEMin pitkäaikaiselle puheenjohtajalle tri Lars
0. Lagerqvistille häntä esittävä henkilömitali, jonka mo
nivuotinen varapuheenjohtajamme Raimo Heino oli vai-

mistanut ja ideoinut.
T ätä luetteloa voitaisiin jatkaa pitkältikin, mutta nä
mä olkoot esimerkkejä. Kiltamme 10-vuotisjuhlanäyt
tely järjestettiin Tampereen Taidemuseossa v. 1975 ja
nyt meillä on ilo ja kunnia pitää 30-vuotisjuhlanäyttely
Oulun kaupunginkirjasto - Maakuntakirjaston upeis
sa tiloissa. Esitämme kunnioittavat kiitoksemme Ou
lun kaupunginkirjaston - Maakuntakirjaston toimihen
kilöille, näyttelyn suojelijalle, fil. tri, kaupunkineuvos,
toimitusjohtaja Martti Ursinille sekä kaikille tämän näyt
telyn valmistamiseen osallistuneille Kiltamme jäsenil
le ja ystäville.
Viekäämme tunnustettua ja arvostettua suomalais
ta mitalitaidetta Pohjolan valkean kaupungin - Oulun
- asukkaiden nähtäväksi ja ihailtavaksi - kuin myös
kaikkien pohjalaisten tutustuttavaksi.

LÄHDE MUKAAN KESÄISEEN SVEIT SIIN
MITALIEN MAAILMAAN!
FIDEM XXV NEUCHATEL SVEITSI 12.-15.6.1996
FIDEMin XXV näyttely ja kongressi pidetään Sveitsin
Neuchätelissa 12.-15.6.1996. Kilta järjestää yhdessä
Maecenas Killan kanssa matkan kongressiin. Matkan
käytännön järjestelyistä vastaa Mitalitaiteen Killan jä
sen dipl. ins. Jaakko Hemmi.
Kongressin ohjelmassa on jokaiselle päivälle annet
tu eri teema: mitalien tarinoita, esim. maan hallitsijas
ta tai historiasta, keräämisen intohimo keräilijöiden ker
tomana, mitalitaide ja tekniikka taiteilijoiden esittämä
nä sekä mitalien markkinointi ja levitys. Sen lisäksi on
näyttelyjen avajaisia, kiertoajelu Neuchätelissa, luen
toja sovelletun taiteen koulussa (School of Applied
Arts) ja Huguenin mitalikustantamossa Le Loclessa,
käynti kansainvälisessä kellomuseossa (International
Horological Museum), siis todella monipuolista ohjel
maa. Todettakoon, Kilta vastaa Suomen näyttelyosas
tosta ja myös luennoitsija löytyy Killan piiristä.
Kongressin jälkeen on perinteinen nelipäiväinen kong
ressin jälkeinen retki (post-congress tour) Juran mai-

semiin ja Baseliin, Lenzburgiin ja Appenzelliin ja Saint
Galliin. Matka päättyy Zurichiin. Matkan varrella käy
dään taidenäyttelyissä ja museoissa.
Kongressin osallistumismaksu on varsinaiselta osal
listujalta 300 CHF (n. 1125 mk, marraskuu 1995), seu
ralaiselta 250 CHF (n. 940 mk, ei sisällä mitalia ja luet
teloa) ja taiteilijalta/opiskelijalta 200 CHF (n. 750 mk)
maksettuna ennen helmikuun loppua, sen jälkeen hin
nat nousevat n. 10 %. Banketti ja venematka makse
taan erikseen (60 CHF/tapahtuma). Post-congress mat
ka maksaa 500 CHF (n. 1875 mk), jolloin hintaan si
sältyvät hotellit ja kaksi ateriaa/pvä.
Killan matkan hintaan sisältyvät lentomatkat (n.
2500 mk), hotellit kolmessa eri hintaluokassa kahden
hengen huoneessa ja osallistumismaksu, pitemmän
matka hintaan sisältyy post-congress tour. Hinnat ovat
noin lukuja ja laskettu kurssin 1 CHF = 3,75 FIM mu
kaan. Kurssimuutokset voivat muuttaa hintoja.

Lyhyt matka 11.6.-16.6.1996
Hotelliluokka 1
Hotelliluokka 2
Hotelliluokka 3

Varsinainen
4950 mk
5500 mk
5870 mk

Seuralainen
4750 mk
5320 mk
5680 mk

Taiteilija/opiskelija
4570 mk
5 1 30 mk
5500 mk

Pitempi matka 11.6.-19.6.1996, jolloin yllä oleviin hintoihin lisätään noin 1875 mk.
Lähempiä tietoja antaa Jaakko Hemmi, puh. 90-535 500.
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SUOMEN MITALITAITEEN KILTA r.y:n
VUOSIMITALIKILPAILU 1996

KILPAILUOHJELMA
Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y. järjestää suomalaisille ja
Suomessa pysyvästi asuville kuvanveistäjille vuoden
1996 vuosimitalinsa suunnittelukilpailun. Kilpailussa
noudatetaan Suomen taiteilijaseuran kilpailusääntöjä
ja seuraavia määräyksiä:
1 Kilpailu on yleisenä kilpailuna toteutettava Suomen
Mitalitaiteen Kilta r.y:n 31 . vuosimitalikilpailu, joka on
aiheeltaan vapaa. Taiteilija voi suunnitella ehdotuksensa
täysin vapaasti, mutta mikäli ehdotuksen tekotapa tai
materiaali on poikkeava, on toteuttamistekniikka ja kus
tannukset alustavasti selvitettävä kirjallisesti. Selvitys
tulee liittää kilpailuehdotukseen kirjekuoressa, johon on
kirjoitettu nimimerkki ja sana työselvitys.
2

Vuosimitali toteutetaan lyötynä.

3 Tullakseen kilpailussa huomioiduksi tulee kilpailueh
dotuksen olla tehty kestävästä materiaalista. Ehdotuk
sen halkaisijan tulee olla 30 cm. Mitalin lopullinen ko
ko toteutettuna on 85 mm. Ehdotus jätetään molem
mat puolet erikseen.
4 Killan palkintolautakunnan muodostavat Mitalitai
teen Killan hallitus sekä kaksi Suomen Kuvanveistäjä
liiton nimeämää tuomarijäsentä eli puheenjohtaja ja 8
jäsentä.
5 Kilpailutyöt on varustettava nimimerkillä ja muka
na on seurattava samalla nimimerkillä varustettu sul
jettu kirjekuori, jonka tulee sisältää tekijän henkilölli
syys.
6

7 Lopullisen päätöksen teoksen tilaamisesta tekee
Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y:n hallitus, jolla on oikeus
tilata toteutettava ehdotus minkä tahansa kilpailussa
palkitun luonnoksen pohjalta.
8 Kilpailuaika päättyy perjantaina 9 .2.1996 klo 16.00 ,
jolloin myös postitse lähetettyjen ehdotusten tulee ol
la perillä Helsinki 17 postitoimipaikassa. Kilpailuehdo
tuksia otetaan vastaan 8.2.1996 klo 1 4-16 ja 9 .2.1996
klo 13-16 välisenä aikana Mitalitaiteen Killan toimistos
sa Rauhankatu 6 B 26, 00 170 Helsinki. Mitalitaiteen
Kilta r.y:n postiosoite on PI 101 , 00171 Helsinki.
9 Kilpailun tulosten ratkettua kilpailuehdotukset ase
tetaan näytteille paikkaan, josta ilmoitetaan kevään ai
kana. Näyttelyn päätyttyä kilpailutyöt ovat noudetta
vissa pois Killan toimistosta toukokuun loppuun men
nessä 1996, jonka jälkeen ehdotukset tuhotaan.
10 Kilpailuohjelmia voi tilata puhelimitse Galleria
Sculptorista sekä Mitalitaiteen Killan yleissihteeriltä
4.12.199 5 alkaen. Kilpailun tulokset julkaistaan Mitali
Medaljen lehden numerossa 1/96.
1 1 Kilpailua koskeviin tiedusteluihin vastaa Mitalitai
teen Killan yleissihteeri likka Voionmaa, Urheilukatu 48
A 3, 00250 Helsinki, puh 90 -241 8 5 86 (miel. iltaisin)

Kilpailussa jaetaan seuraavat palkinnot:
1 palkinto 1 6.000 mk
11 palkinto 1 3 .000 mk
111 palkinto 1 0 .000 mk
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Palkinnoille on haettu verovapautta. Yksimielinen pal
kintolautakunta voi jakaa palkintosumman toisinkin;
palkintojen lukumäärä on tällöin kuitenkin säilytettä
vä. Toteutettavan ehdotuksen tekijälle maksetaan lisäk
si 3.200 markan korvaus ehdotuksen viimeistelystä, te
kijänoikeuksista ja toteutuksen valvonnasta.

Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y.
Hallitus

Arvo Aho

TARKAN MARKAN PÄIVÄ

" Kun syö kylliksensä, ajattelee sivistyneesti ja ihmeen
hienosti monesta asiasta". Tämä Maria Jotunin oival
lus osoitti pätevyytensä äskeisessä Killan vuosikokouk
sessa. Puheenjohtajan kehoitukseen keskustella Killan
toiminnan suuntaviivoista kaventuneiden taloudellisten
mahdollisuuksien tilanteessa vastattiin kovin laimeas
ti. Arvelen tämän johtuneen siitä, että kehoitus tuli en
nen syöntiä. Vasta ruokailun jälkeen havaitsin oman
kin ajatustoimintani elpyneen. Aihe oli kuitenkin tärkeä
ja siksi aion vielä näin jälkikäteen osallistua keskuste
luun, sillä myöhäistähän se ei vieläkään ole. Yritän tehdä
sen sivistyneesti ja hienosti.
Mutta aluksi vielä tuohon vuosikokoukseen. Puheen
johtajan katsauksen mukaan Killalla on takanaan rahak
kaita vuosia. On voitu tehdä monenmoista ja lisäksi en
nennäkemättömällä laajuudella. Puheenjohtaja jopa
käytti ilmaisua: "on tuhlattu". En puolestani käyttäisi
tässä yhteydessä tuhlata-verbiä. Onhan toki hienoa, et
tä on voitu toimia tehokkaasti ja näyttävästi mitalitai
teen edistämiseksi ja Killan kansainvälisenkin maineen
lisäämiseksi. Mutta jos lihavat vuodet nyt ovat autta
mattomasti takana, niin laihoihinkin aikoihin on sovit
tauduttava. Tämä merkitsee väistämättä tavoitteiden
tärkeysjärjestyksen uutta tarkastelua ja toiminnan so
peuttamista muuttuneiden toteuttamismahdollisuuk
sien mukaisiksi.
Arvioinnissa on kaiketi lähdettävä Killan tarkoitukses
ta. Sääntöjen mukaan se on Suomen mitalitaiteen ke
hittäminen toimimalla mitalitaiteilijoiden, mitalintilaa
jien, -valmistajien ja -kerääjien sekä museoiden ja mi
talitaiteen tukijoiden välisenä yhdyssiteenä. Tätä tar
koitustaan Killan on määrä toteuttaa valmistamalla mi
taleita, harjoittamalla kokous-, julkaisu-, esitelmä-, tie
dotus-, näyttely- ja kilpailutoimintaa, ylläpitämällä ko
koelmia, luetteloita, arkistoja ja kirjastoa sekä antamalla
asiantuntija-apua ja myöntämällä mahdollisuuksiensa
mukaan apurahoja.
Edellä olevasta Killan tarkoitus- ja toimintajulistuk
sesta kiteytyy mielestäni kaksi päälinjaa: 1) mitalitai
teen eri kiinnostusryhmien yhteyden ylläpitäminen ja
2) korkealuokkaisten mitalien aikaansaamisen edesaut-

taminen. Killan rivijäsenenä pidän erityisen tärkeänä 1.
päälinjan mukaista toimintaa, jo yksistään siitä syys
tä, että se on tärkein edellytys 2. päälinjan menestyk
käälle harjoittamiselle. Mutta myös siksi, että juuri tuon
linjan toiminnot parhaiten tavoittavat muuten vaikeas
ti koolle saatavan jäsenkunnan. Yhteiset tilaisuudet, ko
koukset, retket, näyttelyt ja erityisesti Mitali-lehti ovat
omiaan tutustuttamaan jäsenet toisiinsa ja yhteiseen
asiaan. Henkilökohtaisesti esimerkiksi kaipaan sellai
sia tilaisuuksia, joissa eri kiinnostusryhmiin kuuluvien
osanottajien kanssa yhdessä todella voitaisiin panau
tua mitalitaiteen ajankohtaisiin ilmentymiin esitelmin,
havaintoesityksin, keskusteluin, pienimuotoisin näyt
telyin ja kenties osto- ja myyntimahdollisuuksin. Viral
lisissa kokouksissa on aina pakostakin asian varsinai
seen ytimeen kuulumatonta loiskiehuntaa niin, että it
se mitalitaide jää sivuseikaksi.
Tiedän että eräät Killan jäsenet pitävät mitaliaihei
sia esitelmiä monenkaltaisille seuroille ja yhdistyksille
ympäri Suomen. Mikseikäs näitä voisi saattaa myös
asianharrastajien kuultaviksi ja nähtäviksi yhteisissä eri
tyistilaisuuksissa? Tämänkaltaisella toiminnalla on
myös se etu, että niiden rahanmenoa ei ainakaan tuh
laukseksi voitaisi luonnehtia.
Käsitykseni mukaan eri kiinnostusryhmien yhteys hy
vin toteutuneena on jo sinänsä omiaan edistämään mi
talitaidetta ja korkealaatuisten mitalien tuottamista. T ä
mä ei silti vähennä Killan velvollisuutta itse tuottaa ja
myös ostaa mitaleita. Mitalien osto suoraan taiteilijoil
ta saattaisi monesti olla apurahaa parempi menetelmä
sananmukaisesti kouriintuntuvien tulosten saavuttami
seksi ja samalla kokoelmien kartuttamiseksi.
Kaikella edellä olleella olen yrittänyt sanoa, että
muuttuneessa taloudellisessa tilanteessa olisi etusijalle
asetettava yhteyden viljeleminen mitä moninaisimmin
muodoin mitalitaiteen eri kiinnostusryhmien kesken.
Tämä jos mikä luo edellytyksiä Killan aatteellisten pää
määrien toteutumiselle - eikä maksa paljon. Samalla
olisi taloudellista tukea kohdennettava varsinaiseen ja
kouriintuntuvaa mitalintekoon - vaikka maksaisikin jo
takin.
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l ikka Voionmaa

SUOMEN MITALITAITEEN KILTA r.y. 30 VUOTTA

Killan perustamisesta tuli viime keväänä kuluneeksi 30
vuotta. Aihetta oli siis juhlaan ja kyllä sitä juh littiinkin
- työn merkeissä mutta kuitenkin. Kesäkuussa avat
tiin Killan perinteinen Hvitträsk-näyttely, heti perään Sa
takunnan M useossa Porissa ympäristöaiheisten m ita
lien näyttely, ympä ristövuosi kun on, heinäkuussa al
koi Killan syksyn suurprojektin, Oulun ja Alajärven näyt
telyiden suunnittelu ja mitalien kokoaminen. Samanai
kaisesti Vöyrillä, Vaasan pohjoispuolella, olivat raken
tei l l a Killan uudet Börje Rajalinin suunnittelemat vitrii
n it. Juhlan humu tuntui viestimissä, mistä osoitukse
n a TV1 :n uutisvälähdykset Oulusta ja maamme neljä n
neksi suurimman päivälehden, Oulussa ilmestyvän
Kalevan todella näkyvä panostus mitalitaiteeseen uutis
ja taidepalstoillaan viime syyskuussa. Lainatakseni ou
l ulaista jäsentämme Raimo Ala-ahoa, Killan primus mo
toria Ou lussa: 'oli hienoa olla onn istu massa'. Että ei
köhän tälla iset juh lat ka nnata järjestää toiste kin.

Hvitträsk 1 995
Erik Mäkisen mitalit olivat esillä Hvitträskin a lakerran
uusituissa ja entistä suuremmissa tiloissa. Va nhat vit
riinimme olivat saaneet väistyä uusien monikäyttöis
ten l asivitriinien tieltä. Vitriineihin aseteltuina Mäkisen
mitalit, joista useimmat seisoivat, olivat hyvin edukseen
tasaisen valon korostaessa miel lyttävää yleisvaikutel 
maa. Näyttelyssä kävi kesän a ika n a satamäärin ihmi
siä, kuka pysähtyen pitemmäksi aikaa ihastelemaan ku
ka vain hetken viivähdettyään ja kumm asteltu aan Mä
kisen töitä. Helsingin Sanomien Ti ina Nyrhinen kirjoit
ti arvioinnissaan M äkisen töitten olevan harvinaisen
persoonallisen mital itaiteilijan teoksia joilla Mäkinen
avaa siekailematta perinteisen mita lin kaksiulotteisuu
den oviksi, kaariksi, porteiksi uusiin tiloihin. Analysointi
mainitsee M ä kisen Maanjä ristyksen (tämän vuoden
vuosimitalimme) ilmentämän inhimillisen tuskan, jota
luonnonvoima saa ai kaan sekä muiden mitalien luon
totunnelmat j a suuret tunteet: Orfeus-sarjan pystyyn
nostettu teos, veistos, jonka summittaisen pyöreät ää
riviivat enää paljastavat, että kyseessä on mita li. Län
siväylä-lehdessä oli niin ikään ana lyysi Mäkisen mita
l eista.

Oulun kaupungin kirjasto
Mitalitaiteen Killan 30-vuotisnäyttelyn nimeksi oli va6

littu Kämmenen kokoinen avaruus. Pertti Kukkosen
suunnitteleman näyttelyjulisteen mitaliksi oli valittu Erik
Mäkisen Maanjäristys, vuoden 1 99 5 vuosimitali keltai
sena sinisellä pohjalla i kään kuin kuunomaiseksi lois
teeksi kaikelle mitalikansalle. Mitalit (yhteensä 501 kpl ! )
o l i kerätty eri tahoilta: Killan Tampereen taidemuseoon
ainaistallettamista kokoelmista, Killan kokoelmista, tai
teilijoilta ja keräi lijöiltä. Näytte ly, joka oli laaja katsaus
maamme viime vuosikym menten mitalitaiteeseen, oli
avoinna 7 . 9.-27.9. Oulun pääkirjaston sisääntuloaulan
vitriineissä ja kirjaston pohjakerroksen näyttelytiloissa.
Näyttelytilassa oli Killan omien vitriinien lisäksi käytös
sä myös Oulun kirjaston näyttelyvitriinejä. Vitriinien ylä
puolelle katosta riippumaan oli asetettu va lokuvasuu
rennoksia näyttelyssä esillä olevista mitaleista. Näyt
telyluettelo oli 1 3-sivuinen moniste: Killan presidentti
sarjan ja kaikkien vuosimita lien lisäksi näyttelyssä oli
esillä töitä 54:ltä mita l itaitelijalta, joka iselta vä hintäin
kaksi työtä. Näyttelyssä oli töitä seuraavilta taiteilijoilta:
Wäinö Aaltonen, Martti Aiha, Gunnar Finne, Johan
Fin ne, Raimo Heino, Eila H iltu nen, Mauno Honkanen,
Kari Huhtamo, Heikki Häiväoja, Leila Hämäläinen, En
sio Härkönen, Vilho Härkönen, Kaija-Riitta I ivonen, Rai
mo J aati nen, Toivo J a atinen, Ta pio Jun no, Anja Juu
rikkala, Kari Juva, Erkki Kannosta, Voitto Kantokorpi,
Laila-Kaarina Karttunen, M arkku Kitula, Mauno Kivio
ja, Putte Koivu, Pekka Kontio, M atti Koskela, Pertti Kuk
konen, H a nnele Kylänpää, Arto Lappalainen, Kullervo
Leinonen, Assi Madekivi, Taisto Martiskainen, Irma Me
l aja, Erik Mäkinen, Pertti Mäkinen, Antti N euvonen,
Heikki Nieminen, Toivo Pe l konen, Matti Peltoka ngas,
Laila Pullinen, Maini Pääläinen, Maarit Nissilä, Reijo Paa
vilainen, Kimmo Pyykkö, Gerda Qvist, Essi Renvall, Tuo
mas Renvall, J arkko Roth, Seija Rusko, Seija Rusthol
ka rhu, Pekka Rytkönen, Kauko Räsänen, Terho Sakki,
Aila Salo, Arvo Siikamäki, Anneli Sipiläinen, Ossi Som
ma, Kaarina Tarkka, Nina Terno, Aimo Tukiainen, Lee
n a Tu rpeinen, Anna-M aija Urm, Merja Vain io, H ei kki
Varja, Marjatta Weckström, Pirkko Viitasalo, Jussi Vi
kainen.
Oulun näyttelyn avasi näyttelyn suojelija fil.tohtori,
ka upunkineuvos Martti U rsin, joka a n alysoi mital itai
detta eritoten keräilijän, taiteen tu kijan ja ystävän kan
nalta. Killan puheenjohtajan Aimo Viitalan puhe on ko
konaisuudessaan tämän lehden a lussa: puhe oli toisaal
ta katsaus Killan historiaan ja toi mintaa n ja toisaa lta
arvio Killan asemasta kuvataiteen kentässä kansallisel-

Oulun näyttelyn suojelija, kauppaneuvos Martti Ursin

Mauno Honkanen (vas. ) ja kirjoittaja suunnittelevat

Yleisnäkymä Oulun näyttelystä

Killan jäsen Raimo Ala-aho ja kirjastonhoitaja Helvi Puo
lakka arpovat kirjakilpailun voittajat

ta ja kansainväliseltä kannalta katsottuna. Allekirjoit
tanut esitteli lopuksi näyttelyn runsaslukuisalle vieras
joukolle.
Sanomalehti Kalevan sivuilla toimittaja Riitta Mäke
lä arvioi näyttelyämme kahdesti, 10 .9 . ja 17 .9 . Mäkelä
kiteyttää näyttelymme sanomaa seuraavasti: " Useim
miten mitali on juuri kämmenen pohjan kokoinen, pyö
reähkö ja kaksipuolinen pienoisveistos. Sitä voi kään
nellä ja tutkia kädessä, se tulee lämmetessään tutum
maksi, sen reliefeistä ja yksityiskohdista löytää yhä uu
sia vivahteita. Voi antaa sen tunnelmien virrata itseen
sä. Taiteilijan muotokieli voi vaihdella monumentaali
sesta voimasta äärimmäiseen herkkyyteen, myös eksp
ressiivisyydestä klassiseen selkeyteen, esittävyydes
tä abstraktismiin. Mitalin esittelemät asiat liittyvät ajal
lisen jatkumon avaruuteen, tunnelmat mielen sisäiseen
avaruuteen." Monien näkökulmien joukosta nousee
Mäkelän esiintuoma huumori, josta esimerkkinä mai
nitaan Raimo Heinon Tango, "jossa on Tyko Sallisen
Jytkyt-maalauksen kiihkeyttä ja lavatanssiorkesterien
iloa" tai Heinon "hienovaraisella huumorilla kuvaama
Mauno Honkanen" tai Arto Lappalaisen mitali Ossi
Sommasta.
Kilta järjesti 1 5 .9 .199 5 yleisötilaisuuden Oulun pää
kirjastossa, jossa Leena Passi ja Mauno Honkanen ker
toivat mitalitaiteesta. Riitta Mäkelän sanoin " Passi rat
kaisee diplomaattisesti yleiset nykyvaatimukset mita
lien muodosta, koosta ja materiaalista. Ne, jotka läh
tevät liikkeelle numismatiikasta, odottavat mitalilta me
tallirahan muotoa ja rahataiteen piirteitä. Kuvanveistos
ta lähtevät odottavat mitaleilta nykyisin kuvanveiston
moninaisuutta. Mauno Honkasen kertoi diaesitykses
sään monin esimerkein mitalin valmistuksesta, mita
lien tematiikasta ja taiteilijoiden ominaisesta kädenjäl
jestä, siitä, kuinka esim Terho Sakin mitaleissa hieno
varaisesti ja pienin elein toteutetut yksityiskohdat muo
dostavat elävän kokonaisuuden' '.
Oulun näyttelyssä oli kävijöitä muutama tuhat; näyt
telytilassa olevaan kirja-arvonta laatikkoon tuli nimiä
liki 600 .

ALAJÄRVEN N ELI MARKKA-M USEO
30 -vuotisnäyttelymme avattiin uudelleen Pohjanmaan
keskeisen mitalipaikkakunnan Alajärven Nelimarkka
museossa lauantaina 21 . 10 . runsaan kutsuvierasjoukon
läsnäollessa. Museonjohtaja Leena Passi oli muokan
nut näyttelyn museolleen sopivaksi, mikä merkitsi si
tä, että esillä oli runsas puolet Oulussa esillä olleista
mitaleista. Näyttelyn avasi Suomen Museoliiton halli
tuksen ja Killan jäsen kansanedustaja Marjatta Vehkao
ja Vaasasta. Ohessa julkaisemme Vehkaojan puheen
kokonaisuudessaan.
" Mitalitaiteen Killan 30 -vuotisjuhlanäyttely syvällä
Suomessa, kahden läänin raja-alueella on ihme, mutta
ei kuitenkaan millään muotoa sattuma. Ihme se on sen
takia, ettei mitalitaide ole näillä lakeuksilla ennestään
järin tuttu. Luontevaa se on siksi, että Nelimarkka-mu
seon, arvostetun Alajärven aluetaidemuseon johdos
sa on henkilö, joka tuntee mitalitaiteen kuin omat tas8

Kansanedustaja M. Vehkaoja ja museonjohtaja Leena
Passi kuuntelevat A lajärven musiikkikoulun oppilaiden
esitystä

kunsa. Hän on mitalitaiteen erikoisasiantuntija, Leena
Passi.
Mitalitaiteen Killan 30 -vuotisjuhlanäyttely on suurin
Tampereen pohjoispuolella koskaan ollut mitalinäytte
ly. Näyttely on jo käynyt Oulussa, missä se herätti suur
ta kiinnostusta. Voimme olla iloisia siitä, että nyt ete
läpohjalaisellekin väelle avataan mahdollisuus katsas
taa, mitä mitalitaide oikeastaan on. Mitalit täällä tie
tysti tunnetaan entuudestaan; niitä on voitettu- ja pal
jon - painissa, keihäässä, ammunnassa ym. urheilu
lajeissa kosolti. Tällä kertaa ei ole kysymys tällaisista
mitaleista.
Mitalitaiteen Killan perustaminen oli muutamien tu
lisielujen idea. Mutta idea yksin ei voi koskaan riittää,
oli myös sosiaalista tilausta: keräilijöitä, mitalien tilaa
jia, valmistajia ja taiteilijoita, joille ajatus sopi. Kilta on
toiminut todella vireästi ja monipuolistaen koko ajan toi
mintaansa. Se on tarjonnut kuvanveistäjille erinomai
sen areenan läpimurtoihin järjestämällä vuosittain vuo
simitalikilpailun ja näyttelyitä. Maamme eturivin kuvan
veistäjät ovat myös eturivin mitalitaiteilijoita. Mitalitai
teessamme on näkynyt modernit virtaukset yltäkylläi
sesti. Rajoja on kaadettu eri suuntiin; itse muistan to
della hämmästyneeni nähtyäni ensi kerran "parimita
lin", jossa lopputulos syntyi oikeastaan vasta kosket
tajan kämmenellä. Yhtä häkeltynyt muistan olleeni ensi

Killan uusi matkavitriini A lajärven näyttelyssä

kerran mital ista, joka veistoksen tavoin nousi pin n as
taan, tai mitalista joka oli reikäinen .
Mitalitaiteen Killan arvostus perustuu sitkeään ja laa
tua arvostavaa n työhön vuosikymmenien aika na. Voi
daanpa sanoa, että Kilta on toteuttanut myös monia
isänmaallisia projekteja: mitalisarjan presidenteistä, Ka
levala -mitalin, Suomen itsen äisyyden mitalit. Ki lta on
al usta saakka vaalinut huolella myös kansainvälisiä suh
teita osal listuen aktiivisesti mm. F I D E Min toiminta an.
I hmisillä on aina ol lut keräilyha rrastuksia. Raha nke
rääjiä - n umismaatikkoja - on lähes joka tuvassa.
Myös mitalitaiteesta voi tulla monelle intoh imo. Killan
hu utokau pat ovat olleet keräilijöi l le oiva llinen kanava
kartuttaa kokoelmiaan. Mitalitaide sopii erinomaisella
tavalla kotien taiteeksi. Pienimuotoisena miniatyyriveis
toksena sille löytyy paikka pienissä, moderneissakin
asun noissa . Mitalien esillepanossa voi kotonakin käyt
tää l uovaa mielikuvitusta.
Suurin osa mitaleista on tilausmitaleita; jonkin tapah
tuman tai juhlavuoden kun niakasi toteutettuja. Suo
messa valmistettujen mita lien määrä on vähentynyt,
sillä kilpailu muistoesineistä on kiristynyt. Silti a rviol
ta noin 30 u utta taidemitalia tulee vuosittain Suomes
sa valmistukseen.
Tänään täällä on esillä ed ustava katselm us mita litai-

detta. N äyttelyvieras voi omakohtaisesti seurata, mi
tä m ital ille on vuosikymmenien saatossa tap ahtunut.
Näyttää siltä, että valutekniikan käyttö on vapa uttan ut
mita litaiteen suorastaan len nokkaisiin suorituksiin. sa
malla voimme huomata, että perinteiset lyödyt mita lit
voivat pa rhaimmillaan olla anteliaan hienostuneita tut
kielmia.
Etelä-Pohjanmaalla on Mita litaiteen Killan jäseniä aika
vähän. T ämä näyttely toimii ensisijaisesti mitalitaiteen
tunnetuksi tekemiseksi. N äyttelyn kautta vä l ittyy sel
keästi myös kuva energisestä Mitalitaiteen Killasta, joka
voi tarjota in nostavan ja asiantu ntevan selkänojan mi
talikipinän sa aville uusille harrastajille.
Lopuksi haluan kiittää Nelimarkka-museota ja Alajär
ven taidemuseota kaikesta vaivannäöstä, jota näytte
lyn ylösrakenta m inen aina merkitsee. Toivotan myös
mitä parhainta menestystä nyt avattavalle näyttelylle."
Leena Passi piti yleisöluennon mitalitaiteesta avajais
ten jäkeisenä viikonloppuna. Mitaleista ja mitalitaiteesta
kertova lyhyt esite teki ta iteen kävijöille entistä tutum
maksi. Paikallinen lehdistö huomioi n äyttelyn näyttä
västi. Artikkeleisssa tuodaan esi lle mm se seikka, että
mita lit ovat taidetta ja niissä pätevät samat säännöt
kuin kuvanveistossakin. Onhan niin suuri osa mita litai
teil ijoista myös kuvanveistäjiä.
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Leena Passi

MITALIN KIILTOA NÄYTTELYISSÄ
Suomen Mita litaiteen Killan 30 vuoden kestourakka

Määrä
Suomen Mitalitaiteen Killan toiminnan oleellinen osa
ovat olleet mitalinäyttelyt. Näyttelyiden avulla on ta
voiteltu yleisöä, uusia mitalitaiteen harrastajia ja keräi
lijöitä ja esitelty toinen toistaan parempia mitalitaiteili
joita.
Killan näyttelyiden määrä on noin sata (kiertonäyt
telyiden jokainen paikkakunta oma näyttelynsä), mikä
tekee runsaat kolme katselmusta vuodessa. Mukaan
on laskettu kotimaassa järjestetyt ja ulkomaille vie
dyt/ulkomailta tuodut sekä osallistutut näyttelyt.
Kansainvälinen näyttelytoiminta kaikkineen kattaa
noin kolmanneksen Killan näyttelyistä, mikä on melkoi
nen resurssien osoitus sinänsä jo lukumääräisestikin
suuressa toiminnan lohkossa. Vapaaehtoisuuteen pe
rustuvassa yhdistyksessä näyttö on osoitus kestävästä
kiinnostuksesta mitalitaiteeseen. Kaikkea on kattanut
se yhteinen aate: edistäminen, kehittäminen ja kaikin
puolin eteenpäin vieminen. Idealisteja ja harrastajia on
löytynyt. Suurimman vastuun ovat kantaneet aktiivi
set ja syvästi sitoutuneet yleissihteerit.

Konkreettinen raada nta
Suomessa on kohtalaisen runsaasti mitalitaiteilijoita ja

mitaleita - satamääriä - tuhansia, kun otetaan huo
mioon vanhempikin mitalitaide. Potentiaalista valinnan
varaa siis on ollut.
Käytännön työssä Kilta on pitänyt lähtökohtanaan
Peruskokoelmaansa, jota on täydennetty lainoin taitei
lijoilta, keräilijöiltä, museoilta ja myös mitalin lyöjiltä tai
yhdistyksiltä. Suunniteltu näyttelykokonaisuus on oh
jannut valintoja. Tietysti aina on useita vaihtoehtoja ja
tilaa kommenteille varsinkin, jos pyritään jatkuvasti yhä
parempaan lopputulokseen.
FID EMin näyttelyissä on ollut selvät rajat: lukumää
rä on annettu - muistaakseni sidoksissa maan FID EM
-jäsenten määrään - ja ikärajoituskin löytyy eli ei yli
viisi vuotta " vanhoja" tai jo ennen FID EMissä esitel
tyjä mitaleita mukaan. Tässä eivät kaikki osallistuja
maat ole olleet aivan ehdottomia. Joka toinen (eikö jo
1979-luvulla hyväksytty, että joka kolmas? ) vuosi jär
jestettävä näyttely on katsaus nykymitalitaiteeseen.
Muut Killan ulkomaille suuntaamat näyttelyt ovat esi
telleet useimmiten katsauksen suomalaisen mitalitai
teen koko kirjoon kuten esimerkiksi 1960-luvun lopun
ja 1970-luvun kiertonäyttelyt Euroopassa tai Killan suu
ryritys, 1990 Kiinan Kansantasavaltaan viety lähes 200
mitalin katselmus. Toisenlainen esimerkki ryhmänäyt
telystä on Latviassa 1993 ollut 12 nykymitalitaiteilijan
noin 100 teoksen kokonaisuus.

FIDEM-näyttely Ateneumissa v. 7973
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Kiinan näyttelyä pystytetään v. 1990

Kotimaassa Kilta on järjestänyt vastaavanlaisia näyt
telyitä kuin jo mainitut, mutta myös yksittäisten taitei
lijoiden tuotannon esittelyitä on ollut 1 980-luvun lopul
ta lähtien kesäisin Hvitträskin ns. m italimontussa. Spo
radisesti siellä oli aiemmin pienehköjä yhteisnäyttelyi
tä. Kuluva vuosi mukaan lukien Hvittäskistä ovat saa
neet kesänäyttelytilan Raimo Heino, Heikki Häiväoja,
löivo Jaatinen, Terho Sakki, Aimo Tukiainen, Pirkko Vii
tasalo, Kaarina Tarkka ja Erik Mäkinen.
Oma lukunsa ovat kuljetukset, ripus
tukset ja vitriinit, joiden kanssa Kilta on
askaroinut koko olemassaolonsa ajan.
Jokainen työhön ryhtynyt on havainnut
myös m italitaiteen painoarvon. Nykyi
set matkavitriinit ovat kohtalaisen hy
vät, m utta osalle Nelimarkkamuseos
sa vierailutta koululaisyleisöä liian kor
keat, niin että tarvitsimme korokkeita
kasvattamaan tulevia harrastajia.

leet taiteilijoille tilaisuus esitellä teok
siaan, sillä aivan liian harvoin taiteilijat
kelpuuttavat veistosnäyttelyihinsä mi
taleita eikä monellakaan taiteilijalla ole
niin runsaasti m italituotantoa, että sii
tä voisi kovin usein koota oman näyt
telyn, Ja välimatkatkin asettavat estei
tä.
Toisinaan olen jäänyt m iettimään myös näyttelyitä kokoamassa olleena
- että sittenkin maamme mitalivalikoi
ma on suppea! Samat nimet ja samat
työt tulevat esiin kerta kerran jälkeen.
Hyviä ovat nimet ja hyviä työt, mutta
missä ovat uudet, ennen näkemättö
mät? Alkaako ns. moderni mitalitai
teemme olla isovanhempien iässä?
Toisaalta, kun m italitaidettamme on
esitelty ja esitellään kovin eri puolilla
maailmaa, on hyvä että on ollut mah
dollisuus koota katsauksia taiteilijoiden
ja mitaleiden tyylillisiin vaiheisiin koko
itsenäisen m italitaiteemme olemassao
lon ajalta. Siinä on tullut yleisön ulot
tuville perustietoa - jota myös hae
taan joka kerralla.
Kaiken kaikkiaan Killan näyttelytoiminta on ollut laa
jaa, kattavaa ja kansainvälistä koko 30 vuoden ajan. Ja
toiminta lienee sisältänyt myös verta ja hikeä, mutta
tuskin kyyneleitä, sillä mukana on oltu " ilolla ja sydä
mellä". Killan näyttelytoiminta olisi riittänyt lähes verk
kaisesti toimivan museon työsaraksi, vaikka siihen var
sinaiseen museotyöhön Killan resurssit eivät riitä, ei
kä niin ole alunperin tarkoitettukaan.

Laatu ja saldo

Eri näyttelypaikkakuntia kertyy yksit
täin laskien yli neljäkymmentä. Lisäk
si Helsinki ja Kirkkonummi keräävät yh
teensä kolmekymmentä näyttelyä.
Maantieteellisesti katsottuna Killan re
viiri on ollut laaja.
Suomalainen m italitaide on saanut
kiitosta osakseen ulkomaisissa näytte
lyissä eli taiteilijoiden työn jälki on ol
lut kelvollista. Yhteisnäyttelyt ovat ol-

Leena Passi esittelee A lajärven näyttelyä v. 1995
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Kristen Lippincott

IMPRESA JA MITALIN TAK ASIVU
1400-LUVUN ITALI ASSA

Artikkeli on suomenkielinen lyhennelmä tohtori Lippin
cottin syyskuussa 199 4 Edinburghissa pitämästä esi
telmästä, joka oli osa renessanssin mitalitaidetta kä
sittelevää esitelmäsarjaa. Julkaisemme artikkelin suo
meksi lyhennettynä kirjoittajan luvalla. Kirjoittaja on
Lontoon Greenwichissa sijaitsevan National Maritime
Museumin näyttelyosaston päällikkö.
Tarkasti ottaen 1 400 -luvun impresan valmistamisesta
ja merkityksestä ei ole olemassa tuon ajan kirjoitettua
tietoa. Asian teoreettiset pohdiskelut syntyivät yli sa
ta vuotta myöhemmin, jolloin impresa ei enää ollut tär
keä ilmaisuväline. Voidaan sanoa, että ne impresat, joita
esiintyi mitalien ja rahojen takasivuilla, saavuttivat s.uu
rimman suosionsa 1 400 -luvun loppupuolella. lmpresoja
koskevia julkaisuja alkoi syntyä kuitenkin vasta 1650 luvulla. Renessanssin tutkijalle tämä ei ole mitenkään
harvinaista. Sama koskee esim 1 400 -luvun maalaus
taidetta, jonka ns. lähdeaineisto on peräisin 1 500 -luvun
lopulta. T ästä aiheutuvat sekä ajallisen että ajatuksel
lisen välimatkan ongelmat. Tutkijat ovat aivan syystä
kin viime aikoina kyseenalaistaneet luotetun auktori
teetin Giorgio Vasarin asiantuntemuksen kun kyse on
ollut 1 400 -luvun Venetsiasta, Ferrarasta, Bolognasta
tai Napolista.
Useimmat tiedemiehet ovat mielummin tutkineet
myöhäisrenessanssin embleemiä (tunnus) kuvallisena
ja kirjallisena käsitteenä. On olemassa tarkkoja tutkiel
mia erilaisten embleemien merkityksestä sekä ohjekir
jasia niille, jotka halusivat laatia oman embleeminsä.
Tutkimusten mukaan embleemi ei ollut staattinen tai
muodoltaan muuttumaton, vaan mukautui hyvin kul
loisenkin tehtävän mukaan. Se oli keino esittää mää
rättyjä ideoita, pikemminkin kielioppi kuin viesti. Jotta
ymmärtäisi oikein jonkin tietyn embleemin, tulee ym
märtää sen kirjallinen ja kuvallinen sisältö sekä teoreet
tinen malli, johon se perustuu.
Sama pätee erilaisiin piktog rammeihin joita yleises
ti pidetään embleemien edeltäjinä. Näitä ovat device
(suullinen tai kuvallinen tunnuskuvia ), blason (vaaku
na), badge (suomenkielistä vastinetta ei vielä ole he
raldiikassa, mutta sen voisi ehkä suomentaa merkki ku
ten sanassa police badge tai tunnus kuten sanassa the
badge of the guild) ja. Device voi olla impresan esias
te, badge ja henkilökohtainen embleemi tai maalauk
sen kuvan aihe.

12

lmpresa määritellään vuoroin devicen, badgen ja in
signen synonymiksi. lmpresaa sanotaan tarkoituksen,

'A knight of Sparta, my renowned father;
A nd the device he bears upon his shield
Is a black Ethiop reaching the sun.
The word, Lux tua vita mihi . '
Lainaus Shakespearen Perikles-näytelmästä (11.2. 19),
jossa prinsessa Thaisa kuvailee isänsä kilvessä olevaa
kuviota (device).
toiveen, käytöstapojen symboliseksi kuvaamiseksi tun
nuslauseen ja kuvan avulla, jotka vastavuoroisesti tul
kitsevat toisiaan. Muita määritelmiä on myös olemas
sa. Määritelmän joustavuus kussakin tapauksessa ker
too siitä, että device ja impresa kuten myös embleemi
pystyvät muuttamaan muotoaan kulloisenkin tarkoituk
sen mukaan.
Substantiivi blason tarkoittaa vaakunaa, kun taas
vastaava verbi ilmaisee vaakunakilven piirtämisohjet
ta tai vaakunan kuvaamista. Kun esimerkiksi Pyöreän
Pöydän ritarit esitellään lukijalle, kuvaillaan heidän vaa
kunansa ulkonäkö. Kuningas Arthurin kuvitellussa vaa
kunassa on 13 kultaista kruunua, jotka tarkoittavat hä
nen valloittamiaan 13:a kuningaskuntaa. Asian tunnis
tamiseksi ja selittämiseksi käytetään samaa verbiä bla
son.
Heraldiikan kuvakielen tärkeimpiä tehtäviä on tulla
ymmärretyksi. Sotajoukon lippu kutsui joukot kokoon
taistelukentällä. Ritarin tunnukset kertoivat oliko ky
seessä ystävä tai vihollinen. Vastaavasti, tietyt heral
diset kuviot kertoivat omistajan henkilöstä ja hänen
urotöistään tai luonteestaan (esimerkiksi leijona kertoi
kuninkaallisista, leijonamaisista hyveistä). Lippu kertoi
kantajansa poliittisista tavoitteista tai arvonimistä, joi
ta hän tavoitteli tai joille hän vannoi uskollisuutta. T ä
män sanaston käyttö on nykyään yhtä tavallista kuin
keskiajan lopulla, mitä osoittavat jalkapallojoukkueen

peliasut, yliopistojen solmiot ja Chicagon kaupungin
huvittava rituaali sen värjätessä kaupungin joen vih
reäksi Pyhän Patrickin päivänä. Heraldiikka toimii kai
kissa näissä tilanteissa periaatteessa samalla tavalla;
eli tunn istamisen vä li neenä joko kertomalla sen, ' m itä
minä olen', ' m ihin minä uskon', ' m ihin joukkoon kuu
lun' tai 'tämä liittyy minuun'. Jalkapallohuligaa nit voi
daan nykyään tunnistaa yhtä helposti kuin Firenzessä
yhteisen lipun alla marssivat kansalaiset 1 200-luvulla.
Esimerkiksi Ciompin ka pinassa kesällä v. 1 3 78 hera l 
dinen lippu o l i vallankumouksen keskeinen symboli.
Heraldiikan kuvakiel i muotoiltiin olemaan ritarin kil
voittelun vertauskuva. Ritari kunnon kristityn sotilaan
tavoin oli ve lvollinen taistelemaan sekä kuninkaansa
kunnian että myös Jumalan suuremman kunnian puo
lesta. Tähän sopimukseen kuului epäsuorasti se, että
ritari myös näin kehitti täydelliseksi omat ylevät kristil
liset hyveensä. Michael Pasoureaun m ukaan tämä li
säosa näkyi muutoksena ritarin varustuksessa: 1 300luvun jälkipuoliskolla siihen alkoi kuulua m uita osia ku
ten kypärä n crest (koriste) ja kilven kannattajat ritarin
henkilökohtaisten toiveiden ja pyrkimysten julistukse 
na.
Hera ld isen kielen säännöt kokivat vielä toisenkin
muutoksen, mikä aiheutui vää ristyneestä tavasta esit
tää ritarillinen rakkaus. Keskiajan lopulla eroottinen halu
oli sekä osa runollista mielikuvitusta että siitä riippu
maton. Allegoria oli keino, jonka avulla kiel letyt intohi
mot hillittiin ja tuotiin peitettynä julki. Jouvenal des Ur
sinsin m ukaan Ranskan kru unun prinssillä oli vuonna
1414 viiri, joka oli kirjailtu kultaisella K-kirjaimella, jout
senen kuvalla ja kultaisella L-kirjaimella. Yhdistettynä
tämä esimerkki kertoo prinssin rakkaudesta erääseen

Pisanel/o, Leonello d 'Este, 1444, takasivu. Kotka Esten
perheen vaakunamerkki

Leo Battista Albert, Oma kuva. Siivekäs silmä leuan alla
on kaikkitietävän Jumalan symboli

äitinsä ka marineiti in. Kuvaarvoituksen tarkoitus on ra
jata sen ymmärtäjien m äärä niihin, joilla on tarpeeksi
älyä ratkaista se.
Vaikka 1 500-luvun teoreetikot määrittelevät impre
san kaksiosaisena, joka käsittää kuvan (ruumis) ja ly
hyen maton (sielu), impresa esiintyy koko 1 400-luvun
eri m uodoissa: pelkkänä mottona, kuvana ilman teks
tiä sekä kuvana ja mottona yhdessä. l m presa voi olla
luotu tilapäisteokseksi, keksitty tiettyä tilan netta var
ten tai käytetty siinä. On esimerkiksi väitelty siitä, lyö
tiinkö Pisanellon Leonello d Estestä muovaileman mitalin
takasivu hänen Maria dAragonan kanssa huhtikuussa
vuonna 1 444 solmiman aviol iittonsa kunniaksi. Ta ka
sivu, jossa näemme pienen pojan pitämässä musiikki
kirjoitusta leijonan edessä, sa attaa mahdollisesti olla
lei kittelyä ajatuksella, että tässä uudessa avioliitossa
Cupido opettaa leijonaa ( Leonelle) laulamaan.
lmpresoja voidaan myös käyttää henkilökohta isina
tunnuskuviona. Leonellen velipuoli Borso d Este käytti
kastemaljaa, aidasta, ja sarveaan veteen kastavaa yk
sisarvista henkilökohtaisina impresoinaan koko elämän
sä. Nykytutkijat ovat liittäneet kaikki k.o. impresat Bor
son yritykseen työntää soisen Po-joen su isto takaisin
ja pel astaa Ferrara ka ikilta tulviin liittyviltä ja myös po
liittisilta hyökkäyksiltä. Isabelle d Esten Gonzagan kynt
tiläimpresat ovat myös tuttuja renessanssin historioit
sijoil le.
lm presoista voi myös tulla perhetunnuksia: Viscon
ti-Sforzan kuonokoppainen koira, liekehtivä kyyhkynen
ja solm ittu huntu tai Medicien tunnuksena käytetty ti
manttisormus.
Varmaa ei ole, mitä kuvaa voidaan oikeutetusti pitää
Italian ensi m mäisenä impresana. Kirjoittajan mielestä
kaksi kärkiehdokasta ovat Leon Sattista A lbertin yksi
sivuisen omakuvan (plaketti) siivekäs silmä ja Leonel
lo d Esten ensimmä isen m uotokuvamitalin takasivu;
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Pisanello, Cecilia Gonzaga, takasivu. Yksisarvinen ja
kuu ovat neitseyden symboleja
molemmat ovat noin vuodelta 1 440 ja juontavat juu
rensa Ferraran hovimiljööstä. Toscanaan keskittyneet
taidehistorioitsijat ovat liian usein jättäneet huomiotta
sen, että Albertin suhteilla Ferraran älymystöön oli hä
nen henkiselle kehitykselle suuri merkitys. Hänen ja Le
onello dEsten ystävyydestä on monia todisteita: he oli
vat toisilleen läheisiä koko elämänsä. Suuri mielenkiinto
antiikin tekstejä kohtaan yhtyneenä melkein täydelli
seen kuvataiteiden puuttumiseen, johti siihen, että Fer
raran älymystö alkoi täyttää tätä aukkoa luomalla oman
kuvallisen sanastansa. Ferraran taide oli todellista hu
manistitaidetta. Kielikuvia ja kirjallisia kuvia keräämäl
lä humanistit pyrkivät antamaan muodon tälle klassi
sen perinteensä parhaimpana pitämälleen osalle.
Nykyään tiedämme, että Leonellon muotokuvamitalin
takasivun erikoinen kolmikasvoinen on osoitus Guari
non suorasta vaikutuksesta. 1900 - luvun ikonog rafit
ovat jatkuvasti väärin tulkinneet kuvan esittävän jär
kevyyttä. Mutta viimeaikainen tutkimus on osoittanut,
että kolmikasvoinen tyttö itse asiassa esittää Kalliopee
ta, eeppisen runouden muusaa. Mikäli kuva tulkitaan
Kalliopeeksi, voidaan laakeriseppeleen läsnäolo mita
lissa selittää.
Guarinon kuva Kalliopesta on varoittava esimerkki sii
tä, että monissa tapauksissa on kyse ad hoe kielestä
renessanssi- impresan kehityksessä. Tämäntyyppiset
kuvat heijastavat erittäin hyvin sitä 1 400 -luvun lopun
välivaihetta, kun taiteilijat ovat vapautuneet myöhäis
keskiajan tyrannien malleista eivätkä ole vielä alistu
neet 1500 -luvulla kehitettyjen ikono- grafian ohjekirjo
jen mielistelyyn. Esimerkiksi voimme hyvin ymmärtää
Cecilia Gonzagan mitalin takasivun ikonografian, kos
ka tiedämme että kuu ja yksisarvinen symboloivat neit
syyttä ja myös koska etusivun legenda alkaa sanoilla
Cecilia virgo. Legenda Liberalitas Augustae kertoo meil
le että Alfonso V Aragonan mitalin takasivu, jolla kot
ka jakaa saaliinsa pienempien lintujen kanssa, on an14

teliaisuuden impresa. Tältä pohjalta alkaa ymmärtää Le
onello dEsten impresaa ilveksestä, jolla silmät sidottu,
jos tietää että ilveksen näön oletettiin olevan niin hy
vän, että se saattoi nähdä muurien läpi. Ei kannata peit
tää ilveksen (Leonello) silmiä, koska hän näkee kaiken
läpi.
Eräät renessanssikuvat ovat vaikeita tulkita. Esimer
kiksi Alberti kuvaa siivekästä silmää impresassaan Ju
malan kaikkitietävyyden symboliksi. Matteo de Pastin
mitaliin vuodelta 1 446-50 lisättiin seppele ja motto. Al
berti kuvaa seppelettä ilon ja kunnian symboliksi. lmp
resan alkuperäinen tarkoitus on hyvä pitää mielessä:
ilmaista lyhyesti toivo tai toivomus tietyn yleisön mie
liksi.
Tekee mieli nähdä yhtäläisyyksiä muotokuvamitalin
muodon ja sen sisällön välillä. Toisella puolella on muo
tokuva, joka esittää kohteen ulkoisia ominaisuuksia; ta
kasivulla on viitteitä kohdehenkilön tavoitteista tai ole
muksesta. Täten muotokuvamitali näyttää täyttävän
impresan myöhempien määritelmien edellyttämän kak
siosaisuuden. Etusivu edustaa ruumista kun taas ta
kasivu sielua. Henkilön oppii tuntemaan tutkimalla hä
nestä tehtyä mitalia.
Lopuksi saattaisi olla kiintoisaa poiketa muotokuva
mitalin huikeista mahdollisuuksista oman aikamme mo
dernin kulttuurin naurettavuuteen. Pohtiessamme re
nessanssiajan taiteilijoiden ja heidän ystäviensä erityis
luonnetta tulee mieleen monien nykyajan mainosten ai
kamme henkeen kuuluvat arvoitukset. Esimerkiksi
vuonna 199 4 käynnistyi savukekampanja, jossa viit
taukset määrättyyn savukelaatuun oli piiloitettuna ku
vallisiin ja sanallisiin vihjeisiin. Pystyäkseen ratkomaan
tämän kuva-arvoituksen lukija tarvitsi tiettyä erikois
sanastoa. Ensinnäkin oli tajuttava että kyseessä oli ar
voitus. Toiseksi piti omata hyvä englannin taito, tun
nistaa ristisanatehtävän säännöt sekä ymmärtää että

Cristoforo di Geremia, Aragonin Alfonso, Napolin ja Si
silian kuningas. Hinassa vaakuna

Sperandio di Mantua, Giovanni Bentivoglio, takasivu.
Hevosen panssarissa on suvun vaakuna kolmessa koh
dassa.

' m otto' ja ' kuva' kuuluivat samaan viestiin . Piti myös
ymmärtää hyvin englantilaista pubikulttuuria ja tikka
pelin säännöt. Kun kaiken tämän tiesi, oli mahdollista
tulkita ' Härän silmä' (Bulls eye). Ne jotka tun nistivat
ma inoskampanjan tyyl in, tiesivät että kyseessä olivat
Benson & Hedges -savukkeet; siksi pieni savukerasi
an kuva loisti keskellä 'härän silmää'. Koska ' härän sil
mä' tarkoitta slangissa myös 'olet oikeassa' tai 'Aivan
oikein', viestin lopullinen sanoma on että Benson &
Hedges on oikea va linta.
Lyhyesti Benson & Hedgesin ' härän silmässä' on
kaikki menestyvän im presan tunnusmerkit. Kuten imp
resa härän silmä käyttää sanojen ja kuvien nokkelaa
yhdistä mistä viekotellakseen katselijan rikoskumppa
niksi. Olisi melko rahvaanomaista esittää, että tällainen
' kohdemarkkinointi' on 1 400-luvun im presan pohjana.
Mutta voi asettaa kyseenala iseksi osaavatko meidän
jälkeläisemme 400 vuoden kuluttua ratkoa tätä kuvaa
yhtään menestyksekkäämmin kuin me yrittäessämme
ymmärtää joidenkin monimutkaisten renessanssimita
lien kuvakieltä.

l ikka Voionmaa

T HE MEDAL - Autu m n 1 9 9 5
British Art Medal Societyn F I D E M i n tuella julkaisema
The Medal -lehden ilme on jäl leen kerran monipuolisen
kansainvälinen, mitä tukee se, että julkaisun kielet ovat
tällä kertaa englanti, ranska ja saksa. Medal-lehdessä
(A4-koko) on sivuja 1 45, joka jakautuu mitalin tutki
mukseen, eri kansainvälisten taiteilijoitten esittelyihin
(mm Bulgaria, Unkari, Englanti ), keräilijäosu uteen ja
kansainväliseen m ita liuutisointiin.
Medal-lehden 32-sivuinen pääartikkeli (kirjoittaja Ju
di Loach) käsittelee 1 600-luvun Lyonin konsulijetonien
takasivuja sekä historial l iselta, yhteiskunnalliselta et
tä taiteelliselta kannalta. Jetonit lyötiin tapahtumien tai
henkilöiden m uistoksi ja niiden takasivut kertovat koh
teistaan (esim tapahtumat, Lyonin ka upunki tai henki
l öt, ja hallitsijat erityisesti) usein vertauskuva l lisesti.
Anthony Hobson kirjoittaa 1 400-ja 1 500 lukujen Ita
lian kirja nsidontamitaleista; eri m ateriaaleista (usein
kipsi) tehtyjen kirjan kansien koristuksista, jotka ol ivat
esim. plaketteja tai medaljonkeja. Historiallista aihetta
ed ustaa myös Ann C. Claxtonin lasten m uotokuvissa
olevista m italeista kertova kirjoitus.
Nykymitalitaiteesta kertoo Viktoria L.Kovasznain
(vertaa hänen kirjoituksensa M ital i-lehdessä) kirjoitus

kahden unkarilaisen edesmenneen kuvanveistäjän töi
tä käsittelevä kirjoitus sekä Nada Senovan ja M ichal Vi
tanovskyn arvio kolmesta kansainvä l isestä mitalisym
posiosta. U n karin mitalitaidetta esittelee myös l ld ik6
Nagyn artikkeli Tibor Csikyn tai Balint Chikanin artik
keli Lajos Cserin mitalitaiteesta. Puolan museoiden mi
talikokoelmia esitel lään yhdessä ja bulgariala isen Bo
gomil Nikolovin mitaleita toisessa Britannian mitalitai
teen killan Terence M u l lalyn kirjoituksessa: Nikolovin
veistämien muotokuvien herkkyys tulee hyvin esille ar
tikkelin va lokuvista.
Talking with Marian Fountain (kir. Marcy Leavitt Bour
ne) antaa kuvan uusseelantilaisen, nykyään Engla nnis
sa asuvan Marian Fountainin mitalitaiteesta ja ajatus
maailmasta. Fountain on eräs Englannin tämän hetken
lupaavimmista n uorehkoista mitalitaiteilijoista.
The Medal-lehti tarjoaa myös mitalitaiteen alan kir
jakatsauksen ja kansa inväliset ja kansall iset mitaliuu
tiset laajan kuva-aineiston kera. The Medal ilmestyy siis
kahdesti vuodessa keväisin ja syksyisin ja sen voi tila
ta hintaan 25 puntaa + postitus eli n. 200 ma rkkaa
vuosikerta.
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KILLAN TOIMINTA A

Kuluneen syksyn aikana Kilta järjesti toimintaa eripuo
lella Suomea. Hvitträskin, Porin, Oulun ja Alajärven
näyttelyistä on erillinen selostus toisaalla; ohessa ly
hyt kooste muusta toiminnasta:

ATELJ EEVI ERAI LU
Joukko Mitalitaiteen Killan jäseniä tutustui torstaina
14.9. kuvanveistäjä Pertti Kukkosen ateljeehen Helsin
gin Käpylässä. Kukkonen kertoi työstään ja taideteos
ten valamisesta ja antoi valunäytöksen. Kukkonen va
laa omat mitalinsa ja veistoksensa itse kehittämällään
tekniikalla. Kukkonen on valanut runsaasti myös mui
ta töitä. Kuvat otti Killan jäsen Johan Krause Tampe
reelta.

K I LTA 30 VUOTIAS JA M ITALITAITEEN
KI LLAN VAALI KO KO U S 24.10.1 995
Mitalitaiteen Killan sääntömääräinen vaalikokous pidet
tiin Suomalaisella klubilla Helsingissä 43 jäsenen ja
seuralaisen läsnäollessa. T ilaisuus oli samalla myös Kil
lan 30-vuotisjuhla. Kokouksen avasi puheenjohtaja Ai
mo Viitala, joka kertoi Killan kolmesta vuosikymmenes
tä.
Vaalikokouksen puheenjohtajana oli fil.maist. Veik
ko Löyttyniemi. Vuoden 1996 toimintasuunnitelma ja
talousarvio oli jaettu kokouksen osanottajille. Keskus
telua herätti Killan talouden suuri alijäämä. Vuoden
1996 suuria menoeriä on FIDEM-kongressi, Killan kan
sainväliset toiminnot, vuosimitali kilpailu, muu näytte
lytoiminta ja tiedottaminen.
Killan puheenjohtajaksi vuodeksi 1996 valittiin edel
leen varatuomari Aimo Viitala. Killan hallitukseen va
littiin kuvanveistäjä Pertti Kukkonen edelleen ja oik.kand.
Kari Vaalas professori Peter Holmbergin tilalle - kum
pikin vuosiksi 1996-1998. Killan tilintarkastajiksi valit
tiin ekonomi Klaus Selinheimo ja varatuomari Aimo Lin
kosalmi (entiset) varsinaisiksi ja pankinjohtaja Matti
Haavisto (entinen) ja FM Heikki Vuorimies (Kari Vaa
laksen tilalle) Jyväskylästä.
Mitalitaiteen Kilta r.y. kiittää Peter Holmbergia hänen
panoksestaan hallituksen jäsenenä ja mitalitaiteen ak
tiivisena edistäjänä.

P ro Sculptura-mitalin luovutus
Suomen Kuvanveistäjäliiton edustajat puheenjohtaja
Matti Nurminen ja toiminnanjohtaja Eero Hellsten luo
vuttivat Killalle liiton pronssisen ansiomitalin Pro Sculp
tura. T ämän lyödyn mitalin ovat vuonna 1960 muovail
leet kuvanveistäjät Heikki Varja ja Kauko Räsänen. Mi
tali myönnetään kuvanveiston hyväksi tehdystä työstä.

Jaa kko Hemmi-m ita lin luovutus
Pertti Kukkonen esittelee valun vaiheita jäsenille
(valok. John Krause)
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Diplomi-insinööri Jaakko Hemmi lahjoitti Killalle Raimo
Heinon muovaileman Jaakko Hemmi-mitalin.

Jaakko Hemmi (oik.) luovuttaa mitalinsa Killan puheen
johtajalle A imo Viitalalle, etualalla akateemikko Jorma
K. Miettinen

P rofessori Matti Kl ingen
30-vuotisjuhlaesite l mä
Esitelmässään professori Klinge lähestyi mital itaidet
ta suurmiesajattelun näkökulmasta. M italit kytkeyty
vät sarjaan joka a l koi jo silloin, kun ensimm äiset rahat

Professori Matti Klinge pitämässä juhlaesitelmää

tai mitalit alkoivat esittää suurmiehiä. Ta iteen suurmie
hille antama 'tuki' käsittää lähes kaikki kuvataiteen alu
eet.
Pa laamme professori Klingen esitelmään toivon mu
kaan Mita li-lehden seuraavassa numerossa, jolloin käy
tössä mme ollee myös ai heeseen liittyvää kuvamateri
aalia.
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Mauno Honkanen

KUVANVEISTÄJÄ HEIKKI NIEMINEN
- MONESSA MUK ANA
Kun hämäläiseen maanviljelijä-rakennusmiesperhee
seen vuonna 1926 syntyi Heikki-nimen saanut poika,
hän syntyi aikana, jolloin työstä ei ollut pulaa. Sitä olimonipuolisestikin. Isän matkassa oppi sen ronskin työ
höntarttumisen taidon ja kotona isän pajassa metallin
ominaisuudet ja tarkkuuden sekä muodon mahdol
lisuudet. Vastapainoksi oli nuorelle miehelle aina kuu
lunut piirteleminen, jopa niin tärkeänä, että hän vuon
na 1947 pyrki Taideteollisen ammattikoulun graafisel
le osastolle. Seuraavana vuonna hän pyrki ja pääsi
STA:n kouluun. Nämä opiskelut ohjautuivat, Heikin hie
noiseksi pettymykseksi, kuitenkin kuvanveistoon. Opis
kelun sivussa valkoinen arkki veti kuitenkin häntä sii
nä määrin puoleensa, että hän muistelee ensimmäisen
näyttelytyönsä olleen grafiikkaa. Kuvanveistäjänä hän
edustaa opiskelijaryhmää, johon kuuluivat mm. Häivä
oja, Jaatinen, Papinaho ja Peitso. Kovaa porukkaa kaik
ki.

ISOT JA PI EN ET

Vuoden ensimmäisessä sankassa lumipyryssä nousen
peruuttaen pihaveistosten ja ateljeen väliin. Isäntä on
vastassa ja siirrymme ateljeen lämpimään. Jo ensivil
kaisu luontevan toiminnalliseen ympäristöön kertoo ky
symättäkin taiteellisen työn ja osaamisen laajuudesta.

Huomaan pienoismalleja suureen kokoon toteutetuis
ta töistä. Niitä on ollut mm. suihkulähdeveistos Lah
teen -61, Varkauden sankaripatsas (kilpailuvoitto -62),
Gallen-Kallela-muistomerkki (kilpailuvoitto -64), kiveen
hakattu kaupunginjohtaja Erkki Lindfors, Tampere -66,
Puolarmetsän ulkoilmaveistos -81, Heikki Huhtamäki,
Alavus -84. Muotokuvakipsejä näkyy joka puolella. Nii
tä on pääasiassa pronssiin valettuina puolisensataa.
Näitä Nieminen olkiansa kohottaen toteaa taiteilijapii
reissä yleensä vähemmän arvostetuiksi. Saatoin kui
tenkin todeta niiden olleen tekijälleen mieluisia, karak
teristisia. Ne ovat perustuneet tarkkaan työn havain
nointiin ja huolelliseen aiheeseen paneutumiseen.

TAITO JA O PETU S

Heikki Niemisenkin kohdalla on lähes käsittämätöntä
joillekin kuvanveistäjille ominainen taitavuus ja taidon
hankintataito eri materiaalin käsittelyssä. Hän on ollut
lasikuidun ja silikonin mahdollisuuksien kehittäjä,
pronssivalutekniikan tuntija, hän on käyttänyt kiveä se
kä jonkin verran myös puuta ja hitsaustekniikkaa. Ei lie
ne olemassa materiaalia, joka ei alistuisi hänen käyt
töönsä. Tämän osaamisensa hän on siirtänyt oppilail
leen mittavassa opetustyössään, joka on ollut hänelle

Heikki Nieminen työnsä ääressä
(valok. M. Honkanen)
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V.J. Sukselainen 1986, lyöty

Alavuden hölkkä
mieluisaa. STA:n opettajana hän on toiminut maksimin
3 kertaa 3 vuoden kautta, jatkona vielä yksi vuosi muu
toskautena. Taideteollisessa oppilaitoksesa hänellä oli
vuosien tunti- ja yliopettajavastuut. Vuonna 1972 hän
oli taideteollisen ammattikoulun johtajana. Lisäksi hän
on toiminut grafiikan opetuksen assistenttina ja opet
tajan sijaisena. Opetuksessa hänen perustavoitteenaan
on ollut antaa oppilailleen tekninen valmius toteuttaa
itseään myöhemmin tilanteessa, jonka vaatimuksia
opetushetkellä ei ehkä tunne. Siihen kuuluu myös ha
vainnointitaito. Niemiselle myönnettiin vuonna 1964
37-vuotiaana Pro Finlandia, ainoa taiteellisista ansioista
myönnettävä kunniamerkkimme. Monet hänen tärkeim
mistä töistään ovat syntyneet tämän jälkeen. Erilaiset
järjestötehtävät ja luottamustoimetkin ovat tulleet vas
ta tämän jälkeen.

ESIKUVIA JA EVÄITÄ

Omia oppilaita tai apulaisia Niemisellä ei ole ollut. Hän

on pyrkinyt tulemaan toimeen omissa töissään omin
voimin ja omin taidoin, mikän on melkoinen saavutus.
Itse hän oli alkutaipaleillaan monille apuna ja monilta
myös taitoaan kartuttanut. Lista on todella komea: Aal
tonen, Finne, Hiltunen, Leppänen, Rosola, Tukiainen ja
Renvall eripituisina jaksoina. Juuri Essi Renvallilta hän
sai ensi kosketuksen mitalitaiteeseen. Muutenkin hän
arvostaa Renvallia suuresti. Nieminen kertoo joidenkin
kriitikoiden arvelleen hänen saaneen vaikutteita Ren
vallin töistä. Kenties. Jos esim näiden tekijöiden muo
tokuvia vertaa toisiinsa, voi yhteisenä ominaisuutena
löytää samantapaista herkkyyttä, huolellisuutta ja koh
teen luonteen perusteellista havainnointia.

ANTAA TÖITTEN PUHUA
Nieminen tunnetaan itseään hyvin vähän esilletuova
na kuvanveistäjänä. Valokuvamateriaalia töistä on niu
kasti, mitaleista ei lainkaan. Kaikista valmistuneista mi
taleista ei ole olemassa edes omia taiteilijakappaleita.
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Tapiolan kamerakerho, 1969, lyöty

Niemisen mitalitöitä ovat mm U.K. Kekkonen, Gunnar
Ståhle, Alavuden hölkkä, Tapiolan valokuvakerho, Ki
venlahden venekerho, Sinisaloplaketti Elannolle, ken
raali V.Valve, kansleri V.J.Sukselainen jne. Viimeksimai
nittua arvostan kovasti. Tekijä oli jo aiemmin tehnyt
kohteestaan muotokuvan ja aiheeseen hyvin tutustu
neena onnistunut herkällä tavalla toteuttamaan Suk
selaisen ajattelevana ja humaanina parlamentaarikko
na. Kääntöpuolella ovat keskeisenä koti ja ihmiset, Kan
saneläkelaitokseen liittyvä työ, kaupunki- ja yliopistoe
lämä sekä legendana yksi sana: LUOT ET T AV UUS. Se
on sana, joka tuntuisi hyvin sopivan myös Heikki Nie
miseen itseensä.

PUUHAA R I ITTÄÄ
Vastapainona työlle on ollut arkielämässä - luotetta
vuus ja muiden huomioonottaminen. Ateljeessa on me
neillään lastenlasten puuhiin osallistuminen: laskette
lulaudan valmistaminen. Vanerilevyjen muotoon lami
noiminen, metalliset reunaliuskat, pinnan lasikuitulami
nointi, asianmukainen viimeistelymaalaus. Näen kilpa
jousen ja nuolet, itsetehtyjä tietenkin, valokuvia, siinä
kin ammattitaitoinen, itsevalmistettuja lasikuituvenei
tä, on yksirunkoinen, 2-runkoinen, 3-runkoinen ( ei sen
tään 4-runkoista). Veneilyyn liittyy tietenkin kilpapur
jehdus ja kalastus. Häme vetää edelleen puoleensa:

Sysmässä on kesäasuntona pieni hirsirakennusten ryh
mä.

LU ONTOA PITÄÄ NÄHDÄ
Kun siirryn kuvauksiin, joudun huomioimaan taustasei
nille kiinnitetyt tussityöt. Ne ovat palanneet pitkienkin
taukojen jälkeen voimakkaina periodeina. Heikkiä pide
tään perehtyneisyytensä vuoksi yhtenä kiinalaisen tek
niikan parhaista asiantuntijoista maassamme. Hän on
joskus toiminut jopa sikäläisen materiaalin maahantuo
janakin. Kuitenkaan hänen työnsä eivät ole "kiinalai
sia". Niissä on hienovaraisesti nähtynä suomalaista
luontoa, usein rantoja, kaislikoita ja metsää. Näen myös
hänen tutkineen harakoiden ja varisten elämää. Lintu
ja kotona seurataan muutenkin, kun asuinalueen lähei
set metsät pitävät lintukantaa. Lintulaudalla käy talvi
aikaan tali-, sinija töyhtötiaisia. On nähty punatulkku
ja, monia varpus- ja peippolajeja, jopa peukaloinenkin.
Kerran laskeutui alas housunlahkeeseen puukiipijä ru
veten kapuamaan kuin kuusen runkoa. Tiaiset pyörivät
hartioilla ja harakat ovat lähes kädestä päivää sanovia.
Heikki Nieminen oli Killan alkuaikoina Killan hallitukses
sa saatuaan ensikipinän Essi Renvallilta. Opettajana
hän on kiinnittänyt oppilaittensa huomion mitaleihin.
Nieminen on aina mielellään tehnyt mitaleita, kun sitä
on häneltä kysytty. Itse sanoisin - kysyttäisiinpä use
amminkin !

Vuosi mital ikilpailun ehdotukset näytteillä
Kansallismuseon Rahakammiossa helmikuun lopu l la 1 996
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Tuukka Talvio

KAKSI RENESSANSSIMITALIA
ANTELLIN KOKOELMASSA
Italian renessanssin mitalitaide on viime vuosikymme
ninä saanut suomalaisten asianharrastajien keskuudes
sa suorastaan kanonisoidun aseman. T ähän vaikutti
omalta osaltaan Mitalitaiteen Killan Ateneumissa 1 966
järjestämä näyttely, joka oli Killan ensimmäinen ja si
ten eräänlainen ohjelmanjulistus. T iedämme toki, että
Porthan jo 1700 -1 800 -luvun vaihteessa kertoi Pisanel
losta luennoillaan, mutta renessanssimitaleista suoma
laisissa kokoelmissa ei tuolta ajalta vielä ole maininto
ja. Mitalien keräilyhän on meillä perinteisesti keskitty
nyt etupäässä Ruotsin, Venäjän ja itsenäisen Suomen
mitaleihin.
Kiinnostus Italiaan ja renessanssin kulttuuriin ilme
ni Suomessa kuitenkin voimakkaana 1 900 -luvun alus
sa. Tuolloin julkaisi myös 23-vuotias Bertel Hintze, myö
hempi Helsingin Taidehallin intendentti, teoksensa Re
nässansmedaljer (1 9 24). T ämä pieni, alun perin opin
näytteeseen perustuva nide ei vastaa nykyistä käsitys
tä taiteentutkimuksesta; pikemminkin se on mielipide
kirjallisuutta, sillä siinä hyökätään oman ajan taidetta
vastaan ja asetetaan ihanteeksi "suurten aikakausien
taide". 1 400 -luvun mitali oli Hintzelle ennen kaikkea
"älyn, tahdon ja vallan ytimekäs monumentti, kovien
voimaihmisten korkein ja yleispätevä ilmaisukeino".
(Voiko samaa sanoa meidän aikamme mitaleista?)
T iedossani ei ole, mitä Gerda Qvist ajatteli Hintzen
teoksesta, mutta oletettavasti se oli yksi keskeinen vai
kute, kun hän 1 920 -luvulta lähtien keskittyi valettujen
mitalien muovailemiseen. Hänen esikuvinaan olivat
vuosisadan alun muncheniläisen koulukunnan ohella
nimenomaan Italian renessanssin suuret mestarit. Hän
oli tämän mitalityylin ensimmäinen ja omana aikanaan
ainoa varsinainen edustaja maassamme. Saamme kiit
tää häntä mm. hienosta ja voimakkaasta Sibelius-mi
talista (1 9 23). Hänen kuoltuaan 1 957 valetun mitalin
perinne katkesi vain melko lyhyeksi aikaa, sillä Aimo
Tukiainen ja useat muutkin kuvanveistäjät olivat asiasta
kiinnostuneita, ja 1 965 perustettiin Suomen Mitalitai
teen Kilta, joka on erityisesti ollut tälle mitalityypille
omistautunut.

Antellin kokoelmat
Antellin valtuuskunnan ylläpitämien kokoelmien kukois
tusaikaa olivat, kuten tunnettua, vuodet 1 897 -1 91 4.
Opetusministeriön myöntämän määrärahan turvin val
tuuskunta koki 1 950 -luvulla vielä toisen, tosin entistä

vaatimattomamman kukoistuskauden. Sen sihteerinä
oli tuolloin Kansallismuseon rahakammion intendentti
Jouko Voionmaa, joka oli tunnettu mitalitaiteen harras
taja ja hyvä tuttu myös Gerda Ovistin kanssa. Bertel
Hintze kuului hänkin valtuuskuntaan, tosin vasta vuo
desta 1 953 .
Antellin kokoelmassa on numismaattisella aineistolla
perinteisesti ollut merkittävä asema. Lopputulos tästä
kaikesta oli, että Voionmaa teki vuonna 1 950 esityk
sen, että kokoelmiin ostettaisiin aito P isanellon mitali.
Esitys hyväksyttiin, mutta asia ei ollut tällä selvä, sillä
ostoille ulkomailta tarvittiin tuolloin vielä tuontilisens
si. Sitä ei heti saatu, ja hankinnan kohdetta jouduttiin
siksi kertaalleen muuttamaan. Vuonna 1 95 2 saatiin ko
koelmaan kuitenkin ostetuksi zu richiläisestä Dreifus
sin rahakaupasta valettu muotokuvamitali, joka ei ole
P isanellon teos mutta esittää häntä itseään.
Vuoden 1 977 jälkeen ei Antellin valtuuskuntaa enää
ole olemassa, mutta museoviraston käytössä on viime
vuosina ollut Antellin kokoelmien kartuttamiseen tar
koitettu määräraha. Sen turvin on vuosina 1 9 94-95
pystytty hankkimaan useita arvokkaita ja historiallisesti
merkittäviä rahoja ja mitaleita. Viimeisimpien ostoksien
joukossa on erityisen mielenkiintoinen italialainen mi
tali 1 400 -luvun puolivälistä. Epätavallisen pienestä
koostaan huolimatta se on - kuten vuoden 1 952 os
toskin - tämän taidelajin keskeisiä teoksia.
Muutamia renessanssimitaleita on myös Helsingin
yliopiston kokoelmassa. Toivon voivani esitellä toises
sa yhteydessä.

H irviön m uoto kuva
Sveitsistä kuluvana syksynä ostettu pieni valettu
pronssimitali (kuva 1 ) esittää erästä aikakauden paha
maineisimmista henkilöistä, Riminin ja Fanon herraa Si
gismondo Pandolfo Malatestaa (1 417 -1 468). Tunnem
me hänen kasvonpiirteensä useista eri mitaleista. An
tellin kokoelmaan hankittu on, kuten useimmat niistä,
Matteo de Pastin (toimi 1 441 -67/68) muovailema.
Hintze toteaa, omaksumalleen tyylilajille uskollisena,
että Riminin hallitsija oli "epäilemättä eräs renessans
sin suurimmista rikollisista, mutta lisäksi nerokas so
turi ja loistava hallitsija, jota johtivat yhtä lailla hänen
hillittömät intohimonsa kuin hänen häikälemätön val
lanhalunsa". Uudemmat kirjoittajat suhtautuvat Sigis
mondo Malatestaan yleensä suopeammin. Hänen jäl21

Kuva 1. Sigismundo Pandulfo Malatesta teetti itsestään
useita mitaleita. Tässä näyttää esikuvana olleen roo
malainen raha.

kimaineensa näyttää viime kädessä pilanneen se, että
hänen päävihollisensa oli paavi, ja lisäksi paavi joka jul
kaisi muiste lmateoksen. Sama paavi, Pius 1 1 , kanani
soi Sigismondon helvettiin vuonna 1462 ja poltatti hä
nen va hakuvansa Pietarin kirkon porta illa.
Sigismondo itse näyttää jo monta vuotta tätä ennen
ryhtyneen järjestelmäl lisesti huole htimaan oman ku
vansa ja m u istonsa säilym isestä jälkimaailm alle. Hän
rakensi Riminiin "Tempio Malatestianon" sekä linnoi
tuksen, joka tunnetaa n nimellä Rocca Malatestiana.
Näiden rakennusten perustuksiin ja rakenteisiin kätket
tiin suuri määrä erila isia Sigismondoa esittäviä mita
leita tulevaisuuden arkeologien löydettäviksi. Viime so
dan jälkeisissä restaurointitöissä niitä on tullut päivän
valoon lukuisia. M yös Antellin kokoelmien hankkima
mita l i mainitaan löydetyksi Rimin istä, m utta sen tar
kempi historia on vielä selvittämättä. Kyseeessä on joka
tapa uksessa mitä autenttisin renessanssimita li, ei mi
kään myöhäinen jälkiva lu.
Sigismondon mitalit vaihte levat kooltaan. Huomio
ta herättävä piirre tässä mitalissa on sen pieni koko (32
m m ), joka tuo m ieleen roomalaisen pronssirahan - mi
kä tietenkään ei ole sattu ma. Etusivulla on muotoku-

van lisäksi nimi S I G I S M O N DVS PAN D O LFVS MALA
TESTA, takasivulle on kuvattu koivukimppua pitelevä
käsi, jota ympäröivät sanat PONTIFICII EXERCITVS
I M P viittaavat Sigismondon toimintaan paavi Eugenius
I V:n sotajoukkojen komentajana. Ta kasivulla on lisäksi
vuosiluku M CCCCXLV I I .
Ta kasivun kuva perustuu Anconan ( Picenum) kreik
kal aisaikaisiin rahoihin. N iissä on tosin a iheena palmu
noksa, kun taas mitalin oksakimpun on tul kittu esittä
vän koivu nvitsoista sidottua ferulaa, joka tuolloin(kin)
oli yksi käskyva llan symboleista
Kuvanveistäjänä, maalarina ja arkkitehtinakin tunnet
tu M atteo Pasti oli mitalitaiteilijana Pisanellon seuraa
ja. Hän on jäänyt historiaan erityisesti juuri Riminin ho
ville tekemie nsä palve luksien ansiosta. Edellä esitelty
mita li on kuvattuna m m . G. F. Hillin teoksessa A Cor
pus of Italian Medals of the Renaissance (London 1930,
n:o 1 8 2 ) sekä mm. G raham Pollardin julkaisemassa
luettelossa Bargello-museon mitaleista ( Medaglie ita
liane del Rinascimento 1, Firenze 1 984, n:o 46).

Usko, toivo, rakkaus . . .

Vuonna 1 9 5 2 ostettu mital i (kuva 2 ) on myös hyvin
tunnettu, sillä sitä pidettiin aikanaan Pisa nellon (n.
1395-1455) omanakuvana. Sittemmin sen tekijäksi ole
tettiin tyylillisillä perusteilla Antonio Marescotti, joka
toimi Ferrarassa 1 444-62 (Hill, Corpus, n:o 87). Viimei
simmässä suuressa näyttelyluettelossa (The Curren
cy of Fame, toim. S. K. Scher, London 1 9 94, s. 58-59)
pidetään kuitenkin parhaimpana pitää sitä tuntem at
toman ferra ra laisen mestarin työnä. Se voidaan ajoit
taa vuotta 1 443 varha isem maksi, sillä se on kopioitu
erääseen tuolloin valm istuneeseen freskoon Veronan
S. Maria della Scalan kirkossa.
M itali on kooltaan edell istä isompi ( 59 m m ) , joskin
se on silti jonkun verran pienempi kuin esim . Pisanel
lon itsensä tyypilliset teokset. Sen etusivun m uotoku
vassa on katseenvangitsijana korkea myssymäinen

Kuva 2. Taiteilija herrasmiehenä: tuntemattoman tekijän sympaattinen muotokuva Pisanellosta. Mitalissa miel
lyttää myös sen koko.
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päähine; myös brokadikoristeinen asu tuo kuvaan oman
lisänsä. Tekstinä on yksinkertaisesti PISANVS PICTO R.
Pisanello, kuten tunnettua, käytti tätä signeeraukse
naan, mikä ilmeisesti aikanaan oli syynä uskoon, että
kyseessä olisi omakuva.
Takasivun sommitelma on varsin yksinkertainen: laa
keriseppele ja sen sisä llä kirja imet F S K I P F T sekä
kolme lehvä ä. Tuon ajan ihmisille ei tuottanut vaikeuk
sia yhdistää kirja imet teologien ja filosofien pohtimiin
seitsemään hyveeseen (Fides, Spes, Ca ritas, lustitia,
Prudentia, Fortitudo, Temperantia ) .
Samat kirjaimet esiintyvät toisenkin Pisanello-mita
lin takasivu lla. Tä mä signeeraamaton mitali, jossa Pi
sanello esiintyy paljain päin ja va nhana miehenä, on
muutamia vuosia myöhempi (n. 1 445-50; Hill, Corpus,
n:o 77).
Vuonna 1 9 5 2 ostettu, aikanaan Marescottin työnä
pidetty mita l i liittyy myös Toivo J a atisen 1 97 2 muo
vailemaan Pisanello-m italiin, jonka muotokuvan lähtö
kohtan a se viime kädessä on ollut. Ta paamme J aati
sen m italin takasivulta Sigismondo Pa ndolfo M alates
tankin, tällä kertaa kuitenkin Pisanellon eikä M atteo de'
Pastin mukaan kuvattuna.

Kirjallisuus
1

H .G. Porthan, O pe ra o m n i a 1 1 1 ( 1 966), 2 8 5

2 Ovistin teosten rinnalla voidaan main ita m m . La uri
Leppäsen hieno valettu mitali G .A. Wallinista 1 926 (ks.
M itali-Medaljen 1/1992). M uut taiteilijat tekivät va let
tuja mitaleita tuolloin kuitenkin va in poikkeuksellisesti.
3 Ks. Talvio, H.F. Antell ja Antellin valtuuskunta (1 993)
4 Fra nk Ste rnberg, Zurich, huutokauppa loka kuussa
1995

SUMMA RY
Two Italian Renaissance Medals in the A n
tell Collection
The article presents two medals in the N ational Mu
seum of Finland. The first was recently bought from
Zurich (F. Sternberg, Oct. 1 99 5 ) . lt is a small portrait
medal of Sigismondo Pandolfo Malatesta by M atteo de
Pasti (Hill, Corpus, 1 82), said to have been found in Ri
mini. The other medal a lso comes from a Zurich dea
ler (J. Dreifuss, 1 9 52). lt is the well-known portrait me
dal of Pisanello, formerly attributed to Marescotti (Cor
pus 87).

ERIK MÄKISEN MITALEITA HVITTR ÄSKISSÄ

Suomen M italitaiteen Kilta r.y. ja H vitträsk-säätiö ovat
jo yli kymmenen vuoden ajan järjestäneet mitalitaiteen
kesänäyttelyn Hvitträskin alakerran sisätiloihin. Viime
kesän erikoisuus oli siinä, että näyttelytil a oli nyt en
tistä suurem pi ja että tilaan oli säätiön toimesta suun
n iteltu vitriinit, jotka mielestämme toimivat hyvin.
Näyttely herätti myönteistä huom iota mm Helsingin
Sanomissa ja Länsiväylässä. Toimittaja Klaus Susiluo
to (Länsiväylä) toteaa M äkisen töiden oleva n "elävää
ja vapaata", ja " hänen otteensa niin vahva, että hänen
teoksensa toimisivat hyvin myös veistoksina, suurem
massa koossa". Susiluoto toteaa Mäkisen "voiman ole
van intiimien tunteiden kuvaamisessa, mihin kuvanveis
to tarjoaa parhaat mahdollisuudet".
Allaoleva l uettelo käsittää kaikki näyttelyssä olleet
mital it ( kaikki ovat valettuja), joita voi edelleenkin tila
ta taiteilijalta postitse Suutarinkatu 9, 20300 Turku tai
puh. 9 2 1 2336578. M italien hinnat vai htelevat 1 3001 500 markan vä lillä.
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likka Voionmaa

MITALIVIIKONLOPPU CAMBRI DGESSA ENGLANNISSA

Viime syyskuun puolivälissä minulla oli mahdollisuus
jälleen kerran osallistua British Art Medal Societyn jär
jestämään jokavuotiseen mitaliviikonlopputapahtu
maan. Tällä kertaa noin 50 brittikillan jäsentä tuli per
jantai-iltapäivänä Cambridgen yliopistokaupunkiin, jos
sa lukukausi alkaisi vasta lokakuun alussa.
Mitalitapahtuma oli järjestetty kunnianarvoisaan
Magdalene Collegeen, jonka juuret juontavat 1400-lu-

Mitaliworkshopissa Ron Dutton opettamassa uutta su
kupolvea
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vun benediktiiniläisluostarikouluun. Osa rakennuksis
ta oli tältä ajalta ja niissä olevat asuntolahuoneet oli
vat kuulemma hyvin suosittuja opiskelijoiden kesken.
Me saimme huoneemme hieman uudenaikaisemmas
ta rakennuksesta, kauniin sisäpihan laidalta Cam-joen
rannalta.
Saapumispäivän iltana oli tarkoitus juoda alkudrin
kit 1700-luvulta olevan kirjastorakennuksen pylväikös
sä mutta koska satoi armahti collegen rehtori " Mas
ter" mitalin ystäviä ja kutsui luokseen 1600-luvulta ole
vaan virka-asuntoonsa. Illallinen syötiin Collegen ruo
kasalissa "the Hall". Suuri oli yllätys kun kävi ilmi että
kaikki ateriat aina syödään kynttilän valossa, koska ra
kennukseen ei koskaan ollut asennettu sähköä! Näky
oli upea, huone korkea kuin kirkko, ikkunamaalauksin,
ja maalauksin seinillä. Tällaisessa ympäristössä opis
kelijat ja opettajat syövät ateriansa aina! (Kävi ilmi et
tä huoneessa on yksi pistorasia pölynimuria varten).
Ateria oli oman keittiön valmistama, saimme Collegen
omaa viiniä ja tunnelma oli korkealla. Keskustelu oli vil
kasta ja jatkui vielä aterian jälkeen collegen omassa
baarissa/pubissa ja luultavasti vielä huoneissa aamu
tunneille saakka.
Lauantaina oli luentoja aamupäivällä. Luentojen ai
heet liikkuivat paavillisissa mitaleissa, taidekoulujen
opetuskysymyksissä ja oppilastöiden esittelyssä sekä
taidepolitiikassa. Tutustuimme lisäksi tunnetun raha
ja mitaliasiantuntijan tohtori Graham Pollardin opastuk
sella Fitzwilliamin museon mitalikokoelmiin. Illalla oli
jälleen upea illallinen.
Sunnuntaiaamupäivän ohjelmaan kuului tutustumi
nen Kettle's Yard instituuttiin, yksityiseen taidekokoel
maan, jossa oli monipuolisesti esillä nykytaidetta. Mi
talitaiteilija Ron Duttonin johtama mitaliworkshop oli
viikon lopun ehdoton kohokohta: Ron Dutton osoitti jäl
leen kerran olevansa sekä taiteilija että hyvä esiintyjä
ja puhuja. Jokainen osanottaja muovaili kykyjensä mu
kaan vahasta mitalin, joka esitti puuta tai kasvia. Se
on vieläkin tallessa.
Mitaliviikonloppu oli tasapainoitettu niin, että sosi
aaliseen kanssakäymiseen jäi hyvin aikaa. Mikäpä oli
illastaa kynttilänvalossa Collegen Hallissa ja asua yli
opiston oppilasasuntolatiloissa River Camin rannalla !

Allan Ylinen

KALEVI AALLON RAT KAISU: MITALI /EXL I B R IS

Ke rä ilijän kokoelmat karttuvat aluksi ilman johdonmu
kaisuutta, sattumanvaraisesti, tilaisu uden ja mielenvi
reen siivittäminä. Kertyy kaikenlaista, huutokaupat saa
vat vietit va lloilleen, järjen ääni vaikenee. Kirpputorilla
katse liukuu ka man peittämiä pöytiä pitkin, etsii aar
retta, sitä mitä vielä puuttuu, lottovoittoa.
Kokoelman vihdoin pa isuessa hankalaksi, hal litse
mattomaksi, alkaa vähitellen itää ajatus sen rajaami
sesta . Kai kkea ei voi kerätä, ka ikkea ei voi saada. O n
saneerattava, keksittävä juoni, punainen lanka . Kokoel
ma ei voi olla kaatopaikka, vaan selkeä kokonaisuus,
tai ainakin sellaisen osia.
M ita likokoelman haltijalla on suuri etu verrattuna esi
merkiksi ra hakokoelman kanssa puuhailevan, hän voi,
kokoe lman saavutettua vissin laajuuden, leikkiä sen
kanssa kuin legopalikoilla, ra kennellen erila isia yhd is
telmiä aiheen, henkilön tai va ikkapa taiteilijan varaan.
Yksi ja sama palikka sopii moneenkin yhdistelmään. Ra
jaamisessa on niin kuin vaikeutensa. Ratkaisut ovat täy
sin henkilökohtaisia.
Kalevin Aallon, tämän jutun sankarin, ratkaisu oli täy
sin uusi ja omaperäinen. Exli bristen kerä ilijänä hän ha
vaitsi, että monilla mitaliin iku istetu lla oli myös exlib
ris. Siispä on etsittävä juuri näitä, exli bristen omistajia
ja päinvastoin, om istajien exlibriksiä.
Idea kypsyi keskusteluissa kirjastoneuvos E. J. Elli-

Iän kanssa. Kirjastone uvos Ellilä julkaisi exlibriskirjalli
suutemme klassikot "Suomalaisia kirjanom istajamerk
kejä" 1 936 ja "Tämä on minun exlibrikseni" 1 949. El
lilä keräsi myös kirjailijamitalikokoelman, joka sitte m
min lunastettiin Lahden historialliseen museoon . Elli
lästä itsestään teki Viljo Savikurki mitalin 1 9 74.
Kalevi Aalto siis tarttui vakain tuumin ja täysin innoin
a iheeseen. Kymmenessä vuodessa kertyi sadanka h 
denkymmenenviiden mital i/exli brisparin kokoelma ai
kavä liltä 1 800-1980. Vanhin oli Gustaf M a u ritz Arm
felt, 1 7 57-1 814. Mitalin tekijä Anton Guillemard 1 800,
exlibriksen tekijää ei ole tiedossa, se on kuparipiirros
vuodelta 1 8 1 2. Nuorinta edustakoon (heitä on useita )
kirjastoneuvos M ikko M äke lä, 1 9 1 0-1985. M ita lin te
kijä Heikki Va rja, exlibriksen Kauko Salmi 1 9 73.
Kokoelma oli ensi kertaa esillä Helsingissä Kansal
l is-Osake-Pankin pääkonttorissa keväällä 1 9 8 5 ja tois
tamiseen neljä vuotta myöhemmin Postipankin pää
konttorissa. Tällä vä lillä oli tullut kaksi paria lisää.
Tutustuminen kokoelmaan häivytti epäilykseni sen
mielekkyydestä, kooste on tasokas ja monin tavoin
n autittava. Tunnettuja nimiä on sekä mitaleissa että nii
den tekijöissä. M yöskään exlibrikset eivät häpeä te ki
jöitään.
Valintaperiaate ei siis suinkaan nostanut esiin taiteel
lisesti heikkoja tai muuten mitäänsanomattomi a mita-

Mitali: Viljo Savikurki, E.J. Ellilä 19 74, lyöty

Exlibris: Leo Nousiainen
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Mitali: Aimo Tukiainen, K. Fagerholm (takasivu) 1974

Exlibris: Lennart Segerstråle 1943

BERTEL
GRiPE NBERC

Mitali: Viktor Jansson 7938

Exlibris: Kalle Carlstedt 7926

ERKKI
TANTTU
Mitali: Toivo Jaatinen, Erkki Tan ttu (takasivu) 7979
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Exlibris: Erkki Tanttu (itse)

Mitali: Heikki Häiväoja, Aune Lindström (takasivu) 19 7 7

Exlibris: Pentti Kaskipuro 19 78

leita tai exlibriksiä, kuten pelkäsin. M ital it ovat kahte
na kappaleena, molemmat puolet siis näyttelytilantees
sa nähtävissä, osa hopeisina.
Exlibris ja mitali ovat monella tavoin sukua keskenään
- pieni koko ja sen vaatima aiheen keskitys, kumman
kin on luonnehdittava henkilöään, kuvattava jotain juuri
tälle olennaista. Näin ne tässä koosteessa täydentävät
ja tasapainottavat toisiaan.
Näyttelyn nimi: Pienoistaidetta 1 800-1 980, ed usta-

koon vain taideteosten kokoa, ei muita arvoja.
En lähde tässä luetteloimaan kokoelman mitaleja/ex
libriksiä, oheiset kuva pa rit riittäköön näytteeksi. M ikäli
lukijalla on h a llussaan näyttelyluettelot, niin suositte
len niiden vilka isem ista mu istin virkistykseksi.
Kokoelmia voi siis muodostaa ja ideoida monista läh
tökohdista käsin. Ei ta rvitse kerätä Boströmiä tai Lai
takaria ka nnesta kanteen.

KOST I HUUHKAN MITALI

Markku Hirvelä, Kosti Huuhka 1995
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Kansanvalistusseura on lyöttänyt professori Kosti
Huuhkan nimeä kantavan mitalin.
Vapaan sivistystyön, aikuiskasvatuksen ja opetushal
linnon tehtävissä ansioitunut Huuhka täytti 80 vuotta
19 . syyskuuta, ja mitalin ensimmäinen kappale luovu
tettiin hänelle syntymäpäivän kynnyksellä. Huuhka
kuoli 9 . lokakuuta 199 5 .
Kosti Huuhka aloitti kansansivistäjän uransa nuori
soseuraliikkeessä 1930 -luvulla. Hän toimi m m. Toime
lan vapaaopiston rehtorina, Suomen Nuorison Liiton
pääsihteerinä, Kansanvalistusseuran toiminnanjohtaja
na ja Helsingin suomenkielisen työväenopiston rehto
rina. Hän päätti virkauransa Kouluhallituksen vapaan
sivistystyön osaston osastopäällikkönä 19 8 1 .
Huuhka väitteli tohtoriksi Yhteiskunnallisessa korke
akoulussa 19 5 5 . Väitöskirjan nimi oli Talonpoikaisnuo-

rison koulutie. Hän julkaisi lisäksi mm. teoksen Oppiva
ihminen 1961 ja laajan Kansalais- ja työväenopistotoi
minnan historian 1990 . Kansanvalistusseura julkaisi yh
dessä Aikuiskasvatuksen tutkimusseuran kanssa
Huuhkan juhlakirjan Elämänä kansansivistystyö 1985 .
Professorin arvonimen Huuhka sai 19 81 .
Kosti Huuhkan mitalin on muovaillut kuvanveistäjä
Markku Hirvelä. Sen etusivu kuvaa professori Huuh
kaa ja kääntöpuoli tiedon portaita ja opinteitä. Mitalin
halkaisija on 80 mm, ja sitä on lyötetty pronssiin 300
kappaletta. Mitalit on valm istanut Sporrong Oy.
Mitali on tilattavissa Kansanvalistusseurasta, os. Mu
seokatu 1 8 A 2, 00 100 Helsinki, puh. 90-441 7 25 , fax
90 -441345 . Mitalin hinta on 350 markkaa. Mukaan li
sätään postikulut. Mitalit toimitetaan tilaajille postien
nakolla.

Olli Paunu

AMMATTIRIPUSTAJ A El KEKSI NEUVOA
M ita leiden tarjonnassa samat pul mat kuin
taiteessa yleensä
Helsingin parhaimpien taiteenesittäjien joukkoon on äk
kiä kohonnut Galerie Anhava.
Sen pitäjä, Ilona Anhava, sanoo suoraan, ettei hän
mitaleista tiedä juuri mitään. Pienen tutustumisen jäl
keenkään hän ei noin vain ottaisi esiteltäväkseen mi
taleita.
- T ämä on hyvin erikoinen ala. Olisi vaikea keksiä
keinoja sen promovoimiseksi.
I lona Anhavan ammattina on katsoa ja arvioida, ja
sitten myydä.
Hän oli ensin kym menkunta vuotta Artekin palveluk
sessa ja päätti sitten, lamakauden syvimpinä alhovuo
sina, perustaa oman gallerian. Sen perusideana oli ja
on esittää suomalaisen uuden, nousevan taiteen par
haita töitä. Lisäksi Ilona Anhava haluaa tuoda esiin joi
takin tärkeitä, kansainvälisessä nousussa olevia taitei
lijoita. Usein he ovat olleet skandinaaveja.
Työ ei ainakaan taloudellisesti kannata. Galleristin pi
täisi pystyä myymään enemmistö esittämiensä taitei
lijoiden töistä. Näin käy vain harvoin - ainakin kun ha
luaa pitää esillä uutta, usein vielä nimetöntä taidetta.
Ilona Anhavan kohdalla tilanne on suhteellisen hy
vä: Osakepääoman merkitsijät ovat tyytyneet siihen
lähtökohta-asetelmaan, että voittoa ei kerry. Ja jos yl
lättävästi kertyisikin, sitä ei jaeta sijoittajille, vaan uu
delle taiteelle.
Anhavan galleriaan Helsingin Kasarmintorin kulma28

- Taiteen esittäminen ja myyminen on aina vaikeaa,
varsinkin jos liikutaan hiukan reuna-alueilla, sanoo gal
leristi Ilona Anhava (kuva Leena Louhivaara)

uksessa onkin tunkua. V uodessa voi pitää korkeintaan
1 4 näyttelyä, ja huipputarjontaa on yllin kyllin.
Hyvän gallerian on I lona Anhavan mukaan oltava yl
lätyksellinen. Silti sen on ainakin jo kerran hyväksymil
leen taiteilijoille tarjottava myös jatkuvuutta.

Varauksia
Mitalitaide, näin Ilona Anhava, kyllä on vahva jatkuvuu
dessa, mutta yllätyksellisyyden puolella se saattaa ol
la niukempi.
- En todellakaan tuntenut mitalitöitä ennen tätä
pientä tutustumista. Näin monta mielenkiintoista työ
tä. Puhuisin kuitenkin mieluummin taide-esineistä kuin
taiteesta.
Ilona Anhavaa olisi erittäin vaikeaa houkutella otta
maan näytteille mitalitaiteen hienoimpiakaan luomuk
sia.
- Minulla on monta varausta. Ensinnä häiritsee se,
että muoto on niin ennalta annettu. Mitalin ka ksipuoli
suus on myös ongelma: Miten jatkaa "ykkössivun" ide
aa mitalin ka kkospuolella? Käy helposti niin, että etu
puoli on taiteellisempi ja kakkospuoli selittävämpi.
Myös "annetut muodot" on pulmallinen tekijä.
Alati uutta hakevaa Ilona Anhavaa askarruttaa myös

muodoltaan annetun ja sisällöltään uuden ilmaisun jän
nittävä ristiriita.
Myös japanilainen tanka tai vielä pienempi mutta yh
tä tarkasti säädelty haiku on elävä vain, jos siinä on jo
tain välähdyksellisyyttä.
T ämä on haaste, jonka Anhava uskoo vaikuttavan sii
hen, että niin monet hyvät kuvanveistäjät ovat kiinnos
tuneita mitalien tekemisestä. - Vapaan ilmaisun ja
suuren kurinalaisuuden ristiriita on kiinnostava ja eteen
päin ajava momentti.

Esittämisen pulmia
Mitalien näytteillepanossa on hänen mielestään ongel
mia. Kooltaan pienet työt ovat jo sinällään pulmallisia.
- Taustan ja valaistuksen pitäisi tavallaan olla neut
raali ja keskittävä. Mutta keskityksen luominen useille
pienteoksille ei ole helppoa.
- L isäksi mitali tavallaan vaatii sitä, että sitä pää
see koskettelemaan, hipelöimään, puntaroimaan kä
dessään.
Mitalien kiehtovuuden keräilykohteina Anhava ym
märtää hyvin: Ne eivät ole kovin kalliita, lisäksi niiden
säilyttäminen on paljon helpompaa kuin kookkaampien
taideteosten.

RAV I NTO LA P I K K U SATAMA
H e rkkuja pizzasta p i hvi i n , meren
I dyl l i nen ja vii htyisä ravintola
h i storial l i sessa satamamakas i i n i ssa anti m ista u u n i peru naerikoi su u ksi i n .
lähellä Viking Li nen te rmi naal ia.
Katajanokka, Wan ha Satama
Pi kku Satamakatu 3, p u h . 1 74 093
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Allan Ylinen

TAIDET TA PO RVO ON MITALLA

Kulttuurikaupunki? Sehän on Porvoo, aidosti ja vä häe
leisesti, melua pitä mättä. Runebergit, isä Johan Lud
vig ja poika Walter, Ville Val lgren ja Albert Edelfelt. Tuo
m iokirkko, van h a raatihuone, ranta-a itat. Va ltiopä ivät
1 809.
Pa rhaiten ehkä kuitenkin on Porvoon nimeä tehnyt
tunnetuksi Werner Söderström Osakeyhtiö, Porvoo. Kir
ja toisensa jäl keen on kusta nn usta losta lä hte nyt maa
ilmalle nimiölehdellään tuo main inta. Va listusta ja tie
toa, huvia ja hyötyä vuodesta 1 878 aina tähän päivään.
Werner Söderström Osakeyhtiön pääjohtajana vuo
sina 1 9 5 2-1968 toiminut fil. tri h .c. Yrjö A. J äntti
( 1 905-1 985) keräsi ha rrastuksenaan huom attavan
määrän taidetta.
J ä ntti ke räsi mieltymyksensä mukaan, ohjeenaan
tsekkiläisen taideh istorioitsija H ajekin toteamus, että
"taideteokset ovat ennen muuta olem assa meitä ilah
dutta akseen".
Toinen hänen kokoelmaansa luonnehtiva iske kuuluu:
pieni on kaun ista ! Ra kkaus ka uneuteen onkin kokoel
man ainoa teema, se ei ole keskittynyt mihinkä ä n tiet
tyyn tyyliin tai suuntaukseen. Kokoelma käsittää maa
lauksia, grafii kkaa , pienoisveistoksia ja m italeja. Teos-

ten määrä nousee pitkälti toiselle tuhannel le, taiteilijoi
den luku yli kuudensad an. Melkoinen otos siis suoma
laista taidetta .
Mitalit, noin sataviisikymmentä, olivat tietysti tuttua
tavaraa, mutta pienoisveistokset viehättivät minua suu
resti. Myytävän ä olleen kirjasen (Suomalaisia pienois
veistoksia. Koonnut Yrjö A. J ä ntti. WSOY) sivuilla sain
niistä osan mukaanikin, koton a nautittavaksi. Kirjases
sa on esitelty toistasataa kuvanveistäjää teostensa vä
l ityksellä.
Myöskään maalaukset eivät jättäneet kylmäksi. Mai
semia, muotokuvia, a lastontutkielmia, asetelmia. Van
haa ja uudempaa. Ta rvitaa n ko nimiä? Ei sittenkään, en
l ä hde niitä luettelemaan. Parasta m itä lu kija voi tehdä
on poimia nimet itse näyttelystä. Siellä saa luettelon
käteensä ja työt silmien eteen.
Ettäkö m issä kokoelma on! Porvoossa, Papin katu 19.
Yrjö A. J äntti lahjoitti kokoe lman 1 9 84 Porvoon kau
pungille ja sille saatiin tilat WSOY:n toim italosta. Tilan
ja perusri pustuksen suunnitteli a rkkitehti Juhani Pal 
lasmaa.
Tu l koon vielä kirjatuksi, että samalla paika l l a oli ai
koinaan Louis Spa rren ja A. W. Finchin I ris-tehdas.

Näkymä Jäntin museosta:
Mitalit on ripustettu plexila
sien väliin
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Pekka Honkanen

OLYMPI AKISOJEN PALKINTOMITALEJA
J ULKISISSA KOKOELMISSA
H u htikuun lopussa 1 99 5 päättyi Suomen Urheilumu
seosäätiön järjestämä keräys m äkihyppääjä Matti Ny
käsen mitalien saamiseksi Suomen Urheilum useon ko
koelmiin. Keräyksen tuotto 220 3 2 1 , 5 5 markkaa luo
vutettiin Nykäselle toukokuun al ussa ja mita l it lunas
tettiin tä llä summalla Urheil u museon kokoelm iin. Mi
talit ovat esillä Suomen Urheilumuseon perusnäytte
lyssä.
Matti Nykänen on olympiahistorian paras mä kihyp
pääjä. Hän saavutti Sarajevon 1 984 olympiakisoista yh
den kullan ja yhden hopean ja Calgaryn kisoista 1 988
sitten kaiken mahdollisen eli kolme kultaa. Mäkihyppää
jistä lähimpänä Nykäsen saavutusta on Saksan, edel
leenkin uraansa jatkava, Jens Weissflog ( 3 kultaa, yk
si hopea ) . Suomen U rheilum useoon lunastettuun Ny
käsen mitalikokoelmaan kuuluu olympiamitalien ja dip
lomien lisäksi 1 5 M M-kisojen palkintomitalia (7 kultaa,
2 hopeaa, 6 pronssia) ja 22 SM-kisojen palkintomitalia.
Koska olympiakisojen palkintomitalit ovat urheiluhis
toriallisesti merkittävin mitaliryhmä, on mielenkiintoista
tarkastella niiden määrää julkisissa kokoel missa.
Suomi on saavuttanut kesäolympiakisoissa ka ikki
aan 101 ku lta-, 7 8 hopea- ja 1 1 4 pronssimita lia. Näihin
mitaleihin luetaan myös olympiakisojen yhteydessä jär
jestettyjen taidekilpailujen mital it.

Taidekilpailuissa kultamitalin ovat saavuttaneet Ber
liinissä 1 936 kirjallisuudessa teoksellaan "Avoveteen"
Urho Ka rhumäki ja Lontoossa 1 948 rakennustaitees
sa Helsingin O lym piastad ionin toinen suunnittelija Yr
jö Lindegren työllään " Varkauden urheil ukeskus" se
kä kirjallisuudessa Aa le Tynni runollaan " Hellaan laa
keri". Hopeaa saavutti Lontoossa 1 948 musiikissa Ka
lervo Tuukkanen sävellyksellään " Karhun pyynti" ja
pronssia rakennustaiteessa I lmari N iemeläinen työllään
" Kemin urheilukeskus".
Ta lviolympiakisoissa on Suomi saavuttanut 36 kul
ta-, 4 5 hopea- ja 42 pronssim italia. Ta lviolym pia kiso
jen mitaleihin luetaan itsenäisen Suomen ensimmäinen
kultamita li, Ludovika ja Walter Jakobssonin pariluiste
lun kultamitali vaikka laji suoritettiinkin kesäkisojen yh
teydessä Antverpenissä 1 920. Jaettuja mitaleja on kui
tenkin huomattavasti edellä mainittua enemmän kos
ka esimerkiksi viestinhiihdot ja joukkuelajit kasvatta
vat määrää.
Talviolym pia kisojen menestynein suomala isurheilija
on luistelija Clas Thunberg joka saavutti vuosina 1 9241 9 28 kaikkiaan viisi olympiakultaa, yhden hopean ja
yhden pronssin. Toukokuussa 1 940 saivat Suomen Ur
heilulehden lu kijat häm mästellä otsikkoa " C las Thun
berg lahjoittanut n. 70.000 mk arvosta kultaa valtiol-

Tapani Nikun 18 km:n pronssimitali 1924 (Lahden kaupunginmuseo!Hiihtomuseo)
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Tapani Nikun 18 km:n diplomi Chamonix 'n talviolympialaisista 1924 (Suomen Urheilumuseo)
le". T hunberg oli lahjoittanut kaikkiaan 32 ku ltamita
lia valtion kultakeräykseen. Olympiakisojen ku ltamita
lit eivät olleet mitalien joukossa koska, kuten T hunberg
itse lehtihaastattelussa toteaa: Olympiamitalit olisin nii
nikään lahjoittanut, mutta nehän eivät ole kultaa!. Suo
men Urheilumuseo on näyttelyihinsä saanut l ainata
Cl as Thunbergin olympiamitalit hänen leskeltään.
Lahden Hiihtomuseon kokoelmiin k uuluu kolme pal
kintomitalia. Ta pani Niku saavutti Suomen ensimmäi
sen hiihtomitalin Chamonixin olympiakisoissa 1924.
Matkana oli 1 8 kilometriä. Mitali on esillä yhdessä dip
lomin kanssa, jonka Suomen Urheilumuseo on lainan
nut.
Lahden kokoelmiin kuuluu myös toinen historial lisesti
merkittävä mital i . M itali on Veli Saarisen voittama 50
km:n hiihdon kultamitali Lake Pl acidin kisoista 1932.
Mitali on Suomen ensimmäinen ku ltamita li hiihdosta.
Kolmas pa lkintomitali on Matti Lähteen 4 x 10 km vies
tin ku ltamitali Ga rmisch- Partenkirchenin kisoista 1936.
Tampereella sijaitsevan Jääkiekkomuseon kokoelmiin
kuuluu jääkiekon hopeamitali Calg aryn olympiakisois
ta 19 88, joka on maal ivahti Sakari Lindforsin lahjoitta
ma.
Matti Nykäsen mitalien lisäksi Suomen U rheilumu
seon kokoelmiin ei kuulu talviolymp iakisojen mitaleja.
Kesäolympiakisojen mitalit ovat sen sijaan hyvin edus
tettuina. Museon kokoelmiin kuuluu 10 kultamitalia, 1 7
hopeamitalia ja 1 4 pronssimitalia.
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Mitalit jakautuvat kisoittain seuraavasti:
Ateena 1906, 1 kpl kulta
Lontoo 190 8, 1 kpl kulta - 1 kpl hopea
Tukholma 1912, 1 kpl kulta - 1 kpl hopea - 4 kpl pronssi
Antwerpen 1920 , 1 kpl kulta - 3 kpl hopea - 3 kpl
pronssi
Pariisi 1924, 1 kpl kulta - 1 kpl pronssi
Amsterdam 1928, - 1 kpl hopea - 1 kpl pronssi
Ber l i ini 1936, 1 kpl ku lta - 2 kpl hopea
Lontoo 19 48, 1 kpl kulta - 1 kpl hopea
Helsinki 19 52, 3 kpl kulta - 8 kpl hopea - 4 kpl pronssi
Rooma 1960 , 1 kpl pronssi
Kokoelmaan kuuluu Suomen ensimmäinen kultamitali
eli painija Verner Weckmanin Ateenan välikisojen 1906
kultamitali. Muiden kokoelman kultamitalien saavutta
jat ovat: Verner Weckman (190 8), Hannes Kolehmai
nen (19 12), Jonni Myyrä (1920 ja 1924), Sten Suvio
(1936) ja Paavo Aaltonen (19 48 ) . Helsingin 19 52 kiso
jen mitalit ovat kisaorganisaation ja Kansainvälisen
Olympiakomitean museolle l uovuttamat, joten niitä ei
ole jaettu urheilijoille. V iimeisin mitali on siis Roomas
ta 1960 , joka on seiväshyppääjä Eeles Landströmin lah
joittama pronssimitali.
Suomen u rheiluhistorian su urimman nimen , Paavo
N urmen, mitalit on tallennettu Suomen Urheil umuse
on kokoelmiin. Mitalien omistaja on Paavo Nu rmen poi-

Veli Saarisen 50 km:n kultamitali Lake Placid 1932 (Lahden kaupunginmuseo!Hiihtomuseo)

ka Matti Nurmi. Paavo Nurmi voitti urallaan yhdeksän
kulta- ja kolme hopeamitalia vuosina 1 920- 1 928.
Toinen huomattava tallennus museon kokoelmiin
ovat juoksija Volmari Iso-Hollon m italit. Iso-Hollo voit
ti urallaan kaksi kultamitalia (1932 Los Angeles ja 1936
Berliini), yhden hopean (1 932) ja yhden pronssin
( 1 936).
Museon kokoelmiin kuuluvalla Hannes Kolehmaisen
voittamalla Tukholman 1 9 1 2 kisojen kultamitalilla on
mielenkiintoinen historia. Hannes luovutti mitalin myö
hemmin Tahko Pihkalalle. Tarkoituksena ilmeisesti oli,
että m itali olisi kiertopalkinto vuosittaisessa kilpailus
sa, jossa palkittaisiin merkittävä urheilusuoritus tai te
ko. Vakiintunutta kilpailua ei kuitenkaan järjestetty. Ai
kanaan Tahko Pihkala luovutti mitalin suurhiihtäjä Veik
ko Hakuliselle, joka sitten 1 988 lahjoitti mitalin näyt
telyn avajaisten yhteydessä Suomen Urheilumuseon
kokoelmiin.
Kuopiossa syntynyt Hannes Kolehmainen testament
tasi muut m italinsa (2 kultaa ja yksi hopea 1 9 1 2 sekä

kulta 1 920) SVUL:n Pohjois-Savon piirille (nykyinen
Pohjois-Savon Urheilu ry). Piirillä on mielenkiintoinen
mitalikokoelma sillä myös toinen Kuopiossa syntynyt
olympiavoittaja, painija Eino Leino, lahjoitti piirille mi
talinsa (kulta 1 920, hopea 1924, pronssi 1 928 ja prons
si 1 932).
Juoksija Ville Ritolan mitalit (5 kultaa, 3 hopeaa) ovat
esillä Ritolan syntymäkunnan Peräseinäjoen kunnan
talolla.
Pihtiputaalle on perustettu Suomalaisen Keihäänhei
ton Tuki ry:n toimesta keihäsmuseo. Museon kokoel
miin kuuluvat Matti Järvisen kultamitali Los Angelesis
ta 1932, Tapio Rautavaaran kultamitali Lontoosta 1948
ja Tapio Korjuksen kultamitali Soulista 1 988.
Suomen Urheilumuseo on erikoisnäyttelyihinsä saa
nut lainata urheilijoilta heidän olympiamitalejaan. Par
haimmillaan on esillä ollut samaan aikaan lähes 50 %:a
suomalaisten urheilijoiden saavuttamista m italeista.
Kirjoittaja on Suomen Urheilumuseosäätiön johtaja.

Matti Lähteen kultamitali 4 x 10 km:n viestistä 1936
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Tasavallan P residentti Martti Ahtisaari
Mitalitaiteen Kilta r.y:n suojelijaksi
Vuoden 199 4 lopussa Tasavallan Presidentti Martti Ah
tisaari suostui mielihyvin, kuten hän vastauksessaan
ilmaisi, Mitalitaiteen Killan hänelle osoittamaan suoje
lupyyntöön ja kiitti Kiltaa hänelle osoitetusta huomaa
vaisuudesta.

Jäsenistö ja jäsenmaksut
Vuosi 199 4 oli Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y:n 30 . toi
mintavuosi. Killan jäsenmäärä oli vuoden 199 4 päät
tyessä 299 , joista kannattajäseniä oli 10 , jäseniä 2 23
ja taiteilijajäseniä 5 1 . Killan kunniapuheenjohtaja on
akateemikko Jorma K. Miettinen. Kunniajäseniä oli nel
jä: lehtori Aarre Vuorjoki, kuvanveistäjät Raimo Heino,
Kauko Räsänen ja Aimo Tukiainen. Killan kirjeenvaih
tajajäsen on tohtori Lars O. Lagerqvist. Vuoden aikana
Kiltaan liittyi 4 uutta jäsentä.
Killan jäsenmaksu oli 4 20 mk, taiteilijajäsenmaksu
4 2 mk ja kannatusjäsenmaksu 2.000 mk. Jäsenmak
suista saatiin kerätyiksi vuoden aikana suurin osa ja niil
lä katettiin vuosimitalikilpailua vastaava osa Killan me
noista. Jäsenet saivat jäsenmaksuaan vastaan yhden
valetun vuosimitalin, kannatusjäsenemme saivat vuo
simitaleita kaksi kappaletta - mitalin molemmat puo
let. Taiteilijajäsenmaksu ei sisällä vuosimitalia.

Killan hallitus, työvaliokunta, tilin
tarkastajat, muut työntekjät ja toimisto
Killan hallitukseen kuuluivat kertomusvuonna seuraa
vat henkilöt:
varatuomari Aimo Viitala, puheenjohtaja
kuvanveistäjä Raimo Heino, varapuheenjohtaja
apulaisprofessori Peter Holmberg, varainhoitaja
taiteilija Mauno Honkanen
kuvanveistäjä Pertti Kukkonen
kuvanveistäjä Aila Salo
lehtori likka Voionmaa, yleissihteeri
Killan työvaliokunnan muodostivat Aimo Viitala, Rai
mo Heino, Peter Holmberg ja likka Voionmaa.
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Killan tilintarkastajiksi oli vuodeksi 199 4 valittu eko
nomi Klaus Selinheimo ja varatuomari Aimo Linkosal
mi varsinaisiksi ja pankinjohtajat Matti Haavisto ja Pert
tu Airikkala varalle.
Killan hallitus kokoontui vuoden 199 4 aikana 1 1 ker
taa, työvaliokunta kolme kertaa.
T ilapäisluonteisia toimistotehtäviä sekä kuljetuksia
kin hoitivat vuoden aikana koululainen Markus Voion
maa, teol.yo. Karl af Hällström ja FM Merike Holmberg.
Museoviraston Ilse Jaatinen on hoitanut kokoustem
me ilmoittautumiset jo yli 16 vuoden ajan ja hoitaa edel
leen.
Killan toimisto oli kertomusvuonna ja edelleen Rau
hankatu 6 B 26:ssa. Mitali-Medaljen lehden toimitus
on yleissihterin kotona. Yleissihteerin vastaanottoaika
on ollut sopimuksen mukaan.

Vuosimitalikilpailu ja vuosimitali
Vuoden 199 4 vuosimitalikilpailu oli järjestyksessä 30 .
ja se järjestettiin tarkennetun kilpailuohjelman mukai
sesti pysyvästi Suomessa asuville taiteilijoille. Kilpai
luun jätettiin määräaikaan mennessä kokonaista 109
luonnosta, mikä luku on kilpailun lähihistorian toiseksi
korkein. Ehdotuksista A-luokkaan sijoitettiin 10 , B-luok
kaan 23 ja C-luokkaan 76 ehdotusta. Lähes kaikki luon
nokset oli tehty kipsistä, vaikka mikä tahansa muu kes
tävä materiaalikin olisi käynyt.
Vuosimitalikilpailun ja 20 .000 mk voitti ehdotuksel
laan ' Kovat arvot ja pehmeät arvot' kuvanveistäjä Toi
vo Jaatinen. Toisen palkinnon ja 1 5 .000 mk sai ehdo
tuksellaan ' Reunaehdot' kuvanveistäjä Pertti Mäkinen
ja kolmannen palkinnon ja 1 2.000 mk kuvanveistäjä
Raimo Heino ehdotuksellaan 'Terminator'. Palkintolau
takunta jakoi lisäksi kaksi lunastusta å 7 .000 mk: en
simmäisen lunastuksen sai Raimo Heino ehdotuksel
laan ' Nightmare' ja toisen kuvanveistäjä Leena Turpei
nen ehdotuksellaan ' Kukonlaulun aikaan'. Kaikki palki
tut olivat siis varsin tunnettuja mitalintekijöitä.
Vuosimitalikilpailun tuomariston muodostivat Mita
litaiteen Killan hallitus vahvistettuna Suomen kuvan
veistäjäliiton nimeämällä kahdella asiantuntijakuvan
veistäjällä Erkki Kannostolla ja Heikki V irolaisella. Pal
kintolautakunnan nimeämään työvaliokuntaan kuului
vat edellämainittujen lisäksi hallituksen jäsenet Mau-

no Honkanen, Peter Holmberg ja kilpailun sihteerinä toi
minut l i kka Voionmaa.
Vuosim italikilpailun kaikki ehdotukset olivat esillä
Kansa llismuseon Rahakamm iossa kaksi viikkoa maa
� is-huhtiku � ssa, mistä erityinen kiitos Rahakammion yli
i ntendentti Pekka Sarvakselle. Kilpailun A- ja B-luokan
ehdotukset esiteltiin va lokuvin Mitali-Medaljen lehdes
sä.
Vuosimitalina toteutettiin kilpailun voittajatyö eli Toi
vo J aatisen ehdotus, jonka valoi Pauli Venäläinen Kuo
piosta ja patinoi Toivo Jaatinen.

FIDEMi n XXIV kongressi ja näytte ly
Buda pestissa
FIDEM 94 kongressi järjestettiin Buda pestin Kansallis
gal leriassa 6.4.-9.4. Kongressin ohjelmaan kuu lui luen
tosarja mitalitaiteesta,oheisnäyttelyitä, m useokäynte
jä, retkiä ja tietenkin hieno mita linäyttely, johon osal
l istui taiteilijoita ja heidän mitaleitaan 34:sta maasta
kaikista maanosista. Suomen osasto koostui 25 taitei
lijan mitaleista, jotka taiteilijat olivat itse näyttelyyn va
linneet. Killan stipendiaatteina kongressiin osallistuivat
mital itaiteilijat Maarit N issilä Tu rusta ja Toivo Pe lkonen
La hdesta. Kongressissa jaettiin eri maiden taiteilijoille
1 3 erilaista palkintoa . M italitaiteen Kilta oli perustanut
palkinnon, jonka suuruus on kolme kertaa tuhat dolla
ria ja joka jaetaan Suomen, Baltian ja U n karin mitali
taiteilijoiden kesken. Baltian pal kintoe hdokka ita oli 10
taiteilijaa ja heidän 44 työtään, U n karin ehdokkaita 52
taiteilijaa ja heidän 205 työtä än ja Suomen ehdokkai
ta 25 taiteilijaa ja heidän 5 3 työtään. Killan palkinnon
ratkaisi ka nsa invälinen jury, jonka puheenjohtaja oli
ma isteri Tamas Sarkany Tukholmasta. Jury jakoi Balti
an palkinnon latvialaiselle kuvanveistäjälle Bruno Strau
tinsille, U n karin palkinnon kuvanveistäjä M uzsnai Åko
sille ja Suomen palkinnon kuva nveistäjä Raimo Ja ati
selle.
M ital itaiteen Kilta järjesti Buda pestiin tilauslento
kongressimatka n, johon osa l l istui .noin 20 kiltalaista.
Suomen FIDEM-delegaattien määrä kasvoi yhdellä: pu
heenjohtajamme Aimo Viitala jatkaa FID EMin delegaat
tina ja toimenpaneva n toimikun nan jäsenenä, Raimo
Heinon kieltäydyttyä jatkosta Mauno Hon kanen ja l ik
ka Voionmaa valittiin FIDEMin varadelegaate iksi.
Merkittävin muutos FI DEMin johdossa tapa htui kun
järjestön pitkäaikainen puheenjohtaja tohtori Lars 0. La
gerqvist luopui puheenjohtajuudesta ja kun hänen ti
lalleen valittiin tohtori Mark J ones Edinburgista, Skot
lannista. Päättäjäisba n ketissa Lagerqvistia mu istettiin
monin tavoin; Mitalitaiteen Kilta luovutti hänelle Rai
mo Heino muovaileman Lars 0. Lagerqvist mitalin.
Buda pestissa selvisi myös, että seuraava kongressi
pidetään vuonna 1 99 6 Sveitsissä Neuchatelin Le Loc
lessa. Budapestin kongressin tapahtumista ja kongres
sin jälkeisestä matkasta on kaksi a rtikkelia M itali-Me
daljen-lehdessä.

Ki llan kokoukset,
näyttelyt ja retket
Killan vuosikokous pidettiin 23.3. Suomalaisella klubilla
Helsingissä. Kokouksen puheenjohtaja oli Dl Arvo Aho.
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset vuosikokousasiamme sekä käsite ltiin toisen kerran sääntömuuto
sasia, minkä tuloksen a Killan sääntöjen 6 ja 7 muutet
tiin. Kokouksessa kuultiin kaksi esitelmää: professori
Kalle Achte Helsingistä piti diaesityksen lääkärimitaleis
ta keräilykohteena ja johtaja Mauri Sompa Jyväskylästä
piti esityksen Aimo Tu kiaisen mitalituota nnosta .
M italitaiteen Killan vaalikokous pidettiin 1 9.10. Killan
kannattajajäsenen Osuuspankkinen Keskuspankki Oy
O KO-Vallilan ti loissa H elsingissä. Kokouksen puheen
johtajana oli illan isä ntä pankinjohtaja Olli Puntila ja sih
teerinä l ikka Voionmaa. Pe rinteisen talouskatsauksen
piti pu heenjohtajamme Aimo Viitala. Kokouksessa kä
siteltiin ja hyvä ksyttiin mm vuoden 1 99 5 talousarvio
ja toimintasuunnitelma sekä valittiin Suomen Mitalitai
teen Kilta r.y:n puheenjohtajaksi edelleen varatuomari
Aimo Viita l a (vuodeksi 1 99 5 ) . Erovuorossa ol ivat hal
lituksen jäsenet Raimo Heino ja Aila Salo; Aila Salo va
littiin edelleen ( 1 995-97) ja Raimo Heinon kieltäydyt
tyä hänen tilal leen valittiin johtaja Mauri Sompa. Lisät
täköön, että Raimo Heino on kom mentoinut a nsiokas
ta kauttaa Killan hallituksessa lehdessäm me. Vuosiko
kousesitelmän piti arkkitehti Yrjö Sormunen, jonka var
sin mielenkiintoinen aihe käsitteli leijonaa Suomen vaa
kunassa.
Kesän 94 Hvitträsk-mitalitaiteilijaksi oli valittu kuvan
veistäjä Kaarina Tarkka, jonka 29 mitalia olivat esillä mi
talinäytte lytilassa koko kesän. Kahta lukuun ottamat
ta Tarkan teokset ovat vapaita töitä.
Lokakuun 1. päivänä Mitalitaiteen Kilta teki tilauslinja
autokokopäiväretken Raumal le, jossa tutustuttiin kau
pungin monipuol iseen kulttuuriantiin mm Rauman Tai
dem useoon ja Lönnströmin taidemuseoon. Killan hal
lituksen jäsen Aila Salo sekä vuorineuvos Reino Salo
tutustuttivat kilta la iset laiva n rakenta misen historiaan
ja nykypäivään. Saimme myös nauttia heidän viera an
varaisuudestaan.
Lokakuun 29. päivänä oli vuorossa tutustuminen Rai
mo Heinon ateljeehen. Isäntä kertoi mitalituotan nos
taan, joka on Suomen mittavin, ja esitteli veistostuo
tantoaan.

Martti Ahtisaari
-m ita li
Vuoden 1 9 94 keväällä Mitalitaiteen Kilta s a i Tasava l
lan Presidentti Martti Ahtisaaren suostumuksen siihen,
että voisimme lyöttää hänestä taidemita lin liitettäväk
si Killan perinteiseen presidenttisarjaan. Kilta va litsi mi
talin tekijäksi kuvanve istäjä Heikki Häiväojan, jonka
muovailema mitali valm istui vuoden 1 994 lopussa. Mi
ta lin lyömiseksi järjestettiin tarjouskilpailu, jonka perus35

teella Sporrong Oy sai tehtäväkseen mitalin lyönnin. Mi
tali luovutettiin presidentti Ahtisaarelle vuoden 199 5
puolella.

Mita li-Medaljen-lehti ja
mita li h u utoka u ppa
Lehti ilmestyi kertomusvuonna kesäkuussa ja joulu
kuussa, molemmilla kerroilla 56-sivuisena. Lehden koko
oli muuttunut siten, että sivukorkeus oli sama kuin en
nen mutta sivua oli levennetty A4-kokoon. Lehti on jä
senten jäsenetu ja lisäksi sitä voivat muutkin tilata. Leh
den toimitusneuvostoon kuuluivat vuoden aikana Ar
vo Aho, Raimo Heino, Mauno Honkanen, Leena Passi,
Gunnel Sievers ja likka Voionmaa. Lehden valokuvaaji
na toimivat Mauno Honkanen ja likka Voionmaa. V uo
den aikana lehteä avustivat se uraavat henkilöt: Dl Ar
vo Aho, museonjohtaja Leena Passi, kuvanveistäjät
Maarit Nissilä ja Tea Helenelund, tohtori Mark Jones,
vanhempi tutkija Tuukka Talvio, museonjohtaja Pekka
Honkanen.toimittaja Leo Ääri, kuvanveistäjä Michael Vi
tanovsky, kuvanveistäjät Kaarina Tarkka ja Raimo Jaa
tinen, amanuenssi Simo Kotilainen, professori Graham
Pollard, varatuomari Aimo Linkosalmi, toimittaja Allan
Ylinen, kulttuuritoimenjohtaja Kaisa Kirkko-Jaakkola,
ekonomi Jaakko Ukkonen. Avustajiemme juttuihin liit
tyi usein heidän ottamiaan tai toimittamiaan valoku
via. Ruotsinkieliset lyhennelmät on laatinut dosentti
Gunnel Sievers.
Mitali- Medaljen-lehti sai ilmoitustukea Levania Oy:ltä,
Yhtyneet Kuvalehdet Oy:ltä, Emil Wikströmin museo
säätiöltä, E M-kisojen järjestelytoimikunnalta.
Kirjallinen mitalihuutokauppa järjestettiin
lehden numerossa 2/9 5 . Ensimmäistä kertaa kaupan
oli myös pienoisveistoksia.

Killan saamat apurahat,
mitalilahjoitu kset ja lahjoitusten
verova paus
Mitalitaiteen Kilta sai Opetusministeriöltä toiminta-

ARVAA M I KÄ M ITALI

Oikein vastanneiden kesken
arvotaan yksi M ITALIKI RJA.

Vastaukset toimitukseen 3 1 . 1 2. 9 5 mennessä.
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avustuksena 1 8.000 mk. L isäksi Kordelinin säätiö
myönsi Killalle 1 1 .000 markan apurahan käytettäväksi
u usien näytte lyvitriinien suunnitteluun ja rakentami
seen.
Kilta sai kertomusvuonna kolme mitalilahjoitusta.
V uonna 1993 Kilta oli Verohallituksen päätöksellä yh
distys, jolle tehnyt lahjoitukset olivat verovapaita.

Killan lahjoitus
Mitalitaiteen Kilta lahjoitti Helsingin Kuvataide lukiolle
10 kappaletta Anne Valkosen kirjoit tamaa teosta Tai
detta Molemmat Puolet.

Killan ja Suomen
"lähettiläät" ulkomailla
Raimo Jaatinen edusti Killan stipendiaattina Suomea
Määrin Uherske Hraditsen mitalisymposiumissa, josta
hän kirjoitti laajan artikkelin Mitali- lehteen.
Suomen F I D EM- edustus on selostettu yllä.

Killan kokoelmat
ja varasto
Killan mitalikokoelmat on ainaistalletettu Tampereen
taidemuseoon- Pirkanmaan aluetaidemuseoon. Sekä
Kilta että taidemuseo kartuttavat kokoelmaa tahoillaan.
V uonna 1993 hallitus teki päätöksen vuosien 1992 ja
1993 vuosimitalikilpailussa sijoittuneiden ehdotusten
ostamiseksi.
Killan myyntivarasto käsittää presidenttisarjan mita
leita, u usimpia vuosimitaleita, itsenäisyytemme juhla
vuoden mitaleita (pronssisia ja hopeisia), pronssisia FI
DEM XV -mitaleita, F I D E M X X I I - mitaleita (pronssisia
ja hopeisia). Sekä Anne Valkosen kirjoittamaa teosta
'Taidetta molemmat puolet' että vanhoja näyttelyluet
teloita on vielä varastossa. Olli Valkosen edellä mainit
tua teosta on varastossa niin ikään.

J.K. PAASIKIVI-MUISTOMITALI
Suomen tasavallan presidentti (1946-1956), Juho Kusti Paasikivi syntyi 27. marraskuuta
1870. Hänen syntymästään tulee tänä vuonna kuluneeksi 125 vuotta.
Merkkivuoden kunniaksi on Paasikivi-Seura r.y.
lyöttänyt mitalin kunnioittaakseen suuren
valtiomiehen muistoa. Mitalin on veistänyt
kuvanveistäjä Kimmo Pyykkö.

TILAUS
1 Lähettäkää tilaus osoitteella:
1 Sporrong Oy, Kuntatalo, Toinen linja 14,
1 00530 HELSINKI
1
1
1
1
1

' 1
1

1 1

_ kpl
_ kpl
_ kpl
_ kpl
_ kpl
Nimi _

A
B

C
D
E

pronssi
hopeoitu pronssi
kullJllu pronssi
tark.hopea
18 k kulta

______

70
70
70
JJ
JJ
_

mm
mm
mm
mm
mm

Max
Hinla
lyöntimäärä
2.000 kpl
280 mk
2 000 kpl
JOO mk
2 000 kpl
320 mk
1 000 kpl
450 mk
1 00 kpl 8.500 mk

_______

1

Lähiosoite ____________

1

Postiosoite _

1

_
_ __

Päiväys _____ Puhelin ________

1

Allekirj oitus _____

1
1

_

_
_ ____________

1
1

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

Koko

Määrä Tunnus Metalli

________

_
_
_

Hintoihin sisältyvät lähetyskulut, alv, kotelo sekä aitoustodistus.
M italit toimitetaan tilaajille postiennakolla tilausten saapu mis·
järjestyksessä

UUSI A MITALEITA
VALETTUJ A MITALEITA
E R I K MÄKINEN
Suutarinkatu 6
20300 Turku
puh. 9 2 1 -2336 578

Suru saapuu yöllä, Estonia 1995
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VALETTUJA M ITALEITA
RAIMO HEINO

Jaakko Hemmi 1995

Paavo Hohti 1995
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VALETTUJA MITALEITA
RAI M O H EINO

Anja Sarvas 1995

LEENA TURPEINEN

Kätkökuja 1
0 2 7 80 Espoo
puh. 90-810 1 80

�-

-

/

Kukonlaulun aikaan 1994
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VALETTUJA M ITALEITA
A NJA JUURIKKA LA
Pohjoiskaari 4 A
00200 H elsinki
puh. 90-676 791
hintatiedot taiteilijalta

Emäntä 1994

Firenze 1994
40

UUSIA LYÖT YJ Ä MITALEITA 1995

T ässä lehdessä olevien mitaliesittelyiden lisäksi olem
me saaneet tiedot seuraavista vuoden 1995 aikana lyö
dyistä taidemitaleista.

RAHAPAJA OY, Va ntaa

S UOMEN MER KKIKESKUS, Helsinki

F inlandia 95 maailmannäyttelyn mitaleita lyötiin kak
si, joista toinen, Kauko Räsäsen muovailema palkinto
mitali esiteltiin numerossa 1/95. F I N LANDIA 95 muis
tomitalin on muovaillut taiteilija Hannu Veijalainen.

1 Leo Jokela 1932-1994 -mitali. Mitalin on muovail
lut Jonas Rask ja tilannut Tapanilan Urheilutalosäätiö.
Halkaisija 60 mm, sarja 20 kpl.
2 Yhtyneet Paperitehtaat 1920-1995. Taiteilija Toivo
Jaatinen. T ilaaja Oy A.T illander Ab. Mitalin halkaisija
on 80 mm ja sitä on lyöty 10.000 kpl.
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UUSIA LYÖT YJÄ MITALEITA
KULTAMITALI OY, Hirvensalmi

Raimo Heino, Holger Fransman

1 Raimo Heino: Professori Holger Fransman, 80 mm,
1 50 kpl. Tilaaja Käyrätorviklubi
2 Raimo Heino: Professori Niilo Pesonen, 80 mm, 1 50
kpl. Til aaja Nils Gustav Malmbergin sukuseura

3 Raimo Heino: Tukisäätiön logo, 80 mm, 200 kpl. Ti
laaja Vamma isten lasten ja nuorten tukisäätiö
4 Reino N iskanen: Ahti Luutonen ja Einar Palmen, 70
mm, 1 50 kpl. Ti laaja Ruoveden kunta

JÄÄKÄR IKENRAALI VÄINÖ VALVE -MITALI

Vapaussodan perinneliitto lyötti v. 7994 lopulla mitalin kunniajäsenestään Väinö Valveesta. Mitalin on suunni
tellut kuvanveistäjä Heikki Nieminen. Mitalia voi tilata Perinneliiton toimistosta, Koulukatu 16 A, 33200 Tampe
re. Hintaan a 500 mk
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MITALI HUUT OKAUPPA

Tässä kirjall isessa huutokaupassa myydään seura avat
mitalikirjat, mitalit ja pienoisveistokset, joista on ilmoi
tettu pohjahinnat. Korotukset alle 200 markan kohteis
ta 5 markkaa ja sen jälkeen 10 markkaa. Kohteisiin li
sätään postitus. M ital it ja kirjat ovat uusia tai uuden
veroisia ellei toisin mainita. Tarjoukset käsitellään kah
dessa erässä, joista ensimmäinen heti torsta ina 2 1 .1 2.
1 99 5 ja toinen torstaina 28.1 2.1 995. Mitalit ovat prons
sista lyötyjä ellei toisin sanota.

Pienoisveistos
1 R. Heino, Cara cas,ja lust., h 27 cm, 1 982

7 50,-

Su perpaketit
2 A. Va lkonen, Ta idetta Molem mat Puolet (kirj a )
0 . Val konen, Aimo Tukiainen - kuvanveistäjä (kirja)
K. Juva, Helsingin FIDEM 1 97 3 kongressimitali, Ae
K. Räsä nen, Helsingin F I D E M 1 990 kongressimi
tali, Ae
N . Terno, Risto Ryti, (Killan presidenttisarja), Ae
E. H iltunen, Mannerheim, (Killan presidenttisarja),
Ae
Helsingin FIDEM 1 9 90 kongressin luette lo
P. Pitkänen, Kalevala 1 8 3 5- 1 9 8 5, Ae
yhteensä 790,3 sama
7 90 , 4 sama
790,5 T. J a atinen, Mauno Koivisto,
N . Terno, Risto Ryti, ja
T. Sakki, Lauri Kr Relander
270,-

M italit
6 H . Häiväoja, Suomen Kuva lehti, 9
ja KOP 7 5v, 8 yht
70,7 K. Ka l l io, A.O.Väisänen, 8
35,8 K. Räsänen, Hugo Standertskiöld, naa, 7
ja Postisäästöpan kki, 9
65,9 K. Räsänen, Kansallinen Kokoomus, 8
40,1 0 K. Lehto, Hämeenlinnan lyseo, 1 8 73-1 983 30,1 1 M . Honkanen, Lasse Viren, 40 mm
30,1 2 Vuoden 1 9 7 1 Nobel-palkinnonsaajat, sarja
kuusi mitalia, kunkin halk. 45 mm,
nahka kot.
200, 1 3 V.Savikurki, Wä inämöisen veljen pojat
50 , -

Killan vuosimitaleita
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

I . M el aja, Populaatio
T. Pelkonen, Juh lavuosi
H . Kylänpää, Elämää
T. Martiskainen, Avanto
V. Härkönen, M uinaislöytö
P.Viitasalo, Tarinan pituus
V. Härkönen, Mr Columbo
M . Pe ltoka ngas, Joutsenlaulu
M .Va in io, Lintu ja pesä
M . Pääläinen, Elämä
M . Peltoka ng as, Syvä uni
P. Kukkonen, Muinaiset ajat
P. Mäkinen, Oispa kesä - oispa talvi
R . H eino, Ritarin hauta
M . Peltokang as, Joutsenlaulu, puukote lo

200 , 200,200 , 200, 200,200,200,200,200,200,200, 200,200 , 200, 200,-

OST ETAAN MITALI - yhteys toi m itu kseen
1

Gerda Qvist, Jean Sibel ius, 80 vuotism ita li,
valettu, jossa teksti Anna Dom. M C M X LV I ,
Laitakari 292

2

Gerda Qvist, Jean Sibel ius, 90 vuotisplaketti, lyö
ty, jossa teksti Filio suo magna oppidum Hämeen
linna, Laitakari 294
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SVENSK RESUME
RAI M O H E I N O I N MEMORIAM (s. 1 )
Då tidningen skulie i tryck nåddes Gil iet a v sorgebu
det att hedersmedlemen, bildhuggaren Raimo Heino,
plötsligt hade avlidit 30.1 1 .1 99 5 vid 63 å rs ålder.
TILL LÄSAR E N (s. 1 )
Aimo Viital a
V i d vernisagen a v Giliets 30-å rsutstälining i U leåborg
6.9.1 9 9 5 höll Gillets ordförande ett tal,i vilket han be
rörde milstolpar i Giliets historia. Ta let är här återg ivet
i sin hel het.
KOM OCH U PPLEV M E DA LJ VÄRLDEN I SCHWEIZ 1
S O M M A R ! (s. 3)
Här presenteras kort FIDEM-kongressen och -utstäli
ningen 1 2.6.-1 5.6.1 996 i Neuchåtel, Schweitz, samt de
taljer om gruppresan till N euchåte l . Närmare u ppgifter
ger J a akko Hemmi tfn ( 90) 53 55 00.
G I LLETS FÖR M E DALJ KO N ST I F I N LA N D
Å RS M E DA LJ STÄVLING 1 9 96 ( s . 4)
Reglerna för årsmedaljstävlingen presenteras här. Me
daljen kommer att präglas, modelien bör vara 30 cm
i diameter, gjord i ett hålibart materia!. Förslagen bör
vara framme i Giliets kansli, Fredsgatan 6 B, 001 70 Hel
singfors, senast fredagen 9.2.1 996 kl. 1 6 . 00. Närma
re uppgifter ger l i kka Voionmaa, tfn ( 90) 241 85 86
eller fax ( 90) 47 7 1 1 63.
DAGS ATT S PARA (s. 5)
Arvo Aho
Gil let måste dra åt svå ngremmen, men bör hålia sig tili
sina mål, utsta kade i stadgarna: att upprätthålia kon
takten med olika i ntressegrupper genom föredrag, ex
kursioner, utstälin ingar och t.ex. tidskriften M itali-Me
d aljen samt befrämja medaljframstä lining. Mycket kan
göras genom att utnyttja med lemmarnas kunna nse på
området.
G I LLET FÖR M E DALJ KO N ST 30 ÅR (s. 6)
l i kka Voionmaa
Senaste vå r fyllde Gillet 30 år. Jubileumsåret har firats
med flera utstäl l ning ar. Erik Mäkinens medaljer va r ut
ställda under sommare n i Hvitträsk. En stor retrospek
tiv 30-årsutställning med ca. 500 medaljer öppnades
6.9.1 995 i U leåborgs stadsbibliotek av fil. dr. h.c. Martti
U rsin. Utstäl l ningen var öppen tili 27. 9.1 9 9 5, varefter
den flyttades tili Nelim arkka-museet i Alajärvi. Utstäli
ningen där öppnades av riksdagskvinnan Marjatta Veh
kaoja, vars tai är återg ivet i a rtikeln. Utstä llningen
presenterades av museichef Leena Passi.
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M E DA LJ G LA N S PÅ UTSTÄLLN I N GAR (s. 1 0)
Leena Passi
Leena Passi ana lyserar Giliets utställningsverksam het
och konstaterar att utstäliningar ända sedan starten har
varit en mycket viktig a ktivitet inom Gillet. Mycket har
gjorts mest med frivilliga krafter. Takten tycks inte avta.
I M PRESA OCH M EDALJ E N S FRÅ N S I DA 1 1 400-=TA
LETS ITALIEN (s. 1 2 )
Kristen Lippincott
1 a rtikeln behandlas impresan, ett slags emblem inom
medaljkonsten. Den användes som motto, som person
ligt kännetecken eller familjekännetecken. N ågon gång
kunde de vara svårtol kade så att bara initieradde kun
de tyda dem.
TH E M E DA L - AUT U M N 1 99 5 (s. 1 5 )
1 artikeln ges en sammanfattning av innehållet i det se
n aste numret av The Medal.
G I LLETS V E R KSAM H ET (s. 1 6 )
Ateljebesök
Gillets medlemmar hade tillfälle att beka nta sig med
sku lptör Pertti Ku kkonens atelje. Ku kkonen berättade
om sitt a rbetet och demonstrerade gjutning av medal
jer.
Giliet 30 år samt val m ötet 24.10.1 995
- På Gillets va lmöte valdes styrelsen för 1 996; omva l
av ordförande Aimo Viital a och Pertti Kukkonen samt
som ny mdlem Kari Vaa l as.
- Finlands bildhuggarförbund gav Pro sculptura -medal
jen för arbetet bildhuggarkonsten tili fromma.
- J a akko Hemmi donerade e n medalj åt G i l let.
- Professor M atti Klinge höli festföredrag om stormän
som blir förevigade bl.a. på medaljer.
SKULPTÖ R H EI K KI N I EM I N E N - EN MÅNG-SYSSLARE
(s. 1 8 )
M a u n o Honkanen
H ei kki Nieminen har länge verkat som lärare i bildhug
ga rkonst, som skul ptör och som expert i gjutandets
svåra konst. H a n har gjort många meda ljer och a ktivt
deltagit i Giliets verksamhet. Han är en anspråkslös per
son och en stor naturvän.
TVÅ RENÄSSANSM EDALJ ER I ANTELLS SAMLINGAR
(s. 2 1 )
Tuukka Ta lvio
1 artikeln presenteras två medaljer i N ation alm useet.
Den första köptes nyligen i Zurich. Det är en liten

porträttmedalj förestä llan de S igismondo Pandolfo Ma
latesta av M atteo d e Pasti och påstås ha hittats i Ri
mini. Den a ndra kommer också från Zurich. D et ä r en
kä n d porträttmedalj föreställande Pisanel lo. M eda ljen
antogs tidigare vara gjord av M arescotti.
EN M E DALJWEEKEND I CAM B R I D G E (s. 24)
l ikka Voionmaa
Gil l ets sekreterare deltog i BAM S medaljveckoslut i
Magdelene College i Cambridge. På programmet stod
föreläsningar besök på m useer och middagar med le
vande ljus.
KALEVI AALTO S SÄTT ATT LÖSA PROBLEM:
M E DALJ/EX LIBRIS (s. 2 5)
Allan Ylinen
Ti l l en börj a r öka r sam lingar okontrollerat tills man in
ser att så i nte kan fortg å . Vad ska ll man specialisera
sig på? Kalevi Aalto har koncentrerat sig på person me
daljer och exlibris av samma person. Exempel ges i ar
tikeln.
M E DALJ AV KOSTI H U U H KA (s. 27)
Markku Hirvelä har modellerat e n medalj över Kosti
Huuhka, som verkade i synnerhet inom folkbildningen.
GALLE R I ST F I N N E R EJ RÅD (s. 28)
Ett nytt galleri har grundats i Helsi ngfors. l nne havaren
Ilona Anhava anser att det är svårt att stä l l a ut medal
jer till salu, skall man t.ex. stä l l a ut fra msidan eller åt
sidan. O ckså belysning och bakgrund kan vara avgö
ran de.
KO N ST PÅ BORGÅ M ÅTT (s. 30)
Allan Ylinen
Yrjö A. J äntti, genera ldirektör för WSOY (ett stort för
lag) 1 9 52-1 968, samlade på konst, bl.a. meda ljer. Des
sa tillhör nu mera Borgå stad och de är utstä llda i ett
skilt museum.
OLY M PIAM EDALJ E R I OFFENTLIGA SAM LI N GAR
(s. 3 1 )
Pekka Honkanen
Finlands id rottsmuseum och skid museet i Lahtis har
under å rtiondenas lopp fått mottaga som donation ett
antal medaljer som vunn its av finländare i olympiska
spel .
VERKSA M H ETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 1 9 94 ( s . 34)
Gil lets verksamhetsberättelse för å r 1 9 94 ä r återgiven
här. Det viktgaste var
- Gil let hade ordinarie medlemmar 223, konstnärsmed
lemmar 51, understödande medlemmar 1 0, hedersmed
lemmar 4 s a mt en hedersordförande.
- Styrelsen bestod av Aimo Viitala, ordförande, Raimo
Heino, viceodf., Peter H olmberg, kassör, M auno Hon
ka nen, Pertti Kukkonen, Aila Salo och l i kka Voionmaa,
sekreterare.

- 1 å rsmedaljstävlingen deltog 1 09 försla g, varav Toivo
Jaatinens ' H å rda värden, mjuka värden' vann tävli ngen .
- Gil let deltog i FI D E M -kongressen och -utställninge n
i Bud apest.
- Gillet hade möten, utstä llningar och utfärder.
- Martti Ahtisaari -medaljen i pres i dentserien m odellerades av Heikki Hä iväoja .
- Tidskriften M ita l i - Medaljen utkom med två nummer
under året.
G I SSA VILKEN M E DALJ (s. 36)
NYA M E DALJ ER (s. 37)
Gjutn a medaljer
Gjutna medaljer av Erik Mäkinen, Raimo Heino, Leena
Turpe inen och Anja J uurikkala presenteras.
N ya p räglade medaljer
Olika präglarfirmor presenterar sin a m edaljer för i år.
M E DALJAU KTI O N (s. 43)
Gi llet ordnar igen en skriftlig medaljau ktion. N ä rmare
uppg ifter ger sekreterare n .
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