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Arvoisa lukija 
Kuluva vuosi on Mitali-Medaljen-lehden kymmenes. 
Vaikka on olemassa epätietoisuutta sen suhteen, pi
tääkö asia mainita nyt vaiko vasta syksyllä, julistan yk
sipuolisesti kevyen ja hillityn juhlinnan alkaneeksi vä
littömästi. Olen varma siitä, että lehtemme laaja luki
jakunta suhtautuu myönteisesti työn merkeissä tapah
tuvaan pieneen irrotteluumme. Kannatuspuheenvuorot 
(tai eriävät mielipiteet) voidaan esittää lehtemme seu
raavassa numerossa. 

Vuodet ovat vaihtuneet suuremmitta muutoksitta, el
lei sellaisiksi katsota sivukoon suurentamista tai sivu
määrän kasvattamista. Vaikka lehden koko toimitus
kunta on vaatimatonta eikä yleensä tee suurta nume
roa itsestään, totean, että tätä Suomen laadukkainta 
mitalitaiteeseen keskittyvää kulttuurilehteä on ilo teh
dä. (huom! suomenkielen preesens, jonka tulkitsen kol
mella tavalla: yleensä ilo tehdä, parhaillaan ilo tehdä 
ja ilo tehdä myös tulevaisuudessa.) 

Laadukkuus on sana josta en tingi, kun mainitsen leh
temme tärkeän avustaja- ja ideoijakunnan. Joukossam
me on monia, jotka alati uusiutuvalla innokkuudella ja 
todellista mitalihenkeä osoittaen ovat kirjoittaneet ja 
kirjoittavat iloksemme ja henkeämme raviten. Avusta
jat eivät ole vain avustaneet kirjoituksin vaan edistä
neet yhteistä asiaamme sanoin, keskusteluin ja kan
nustuksin. Pienen mitalin ympärillä on usein iso hyöri
nä, josta erottuvat sekä aatteen palo että vankka asi
antuntemus. Lehtemme sponsoreille ja ilmoittajille 
olemme myös vähintäin hovikumarruksen velkaa. Kii
tos. 

Mitali-Medaljen-lehti ilmestyy vain kahdesti vuodes
sa. Se on sekä mitalitaiteen julkaisu että on Mitalitai
teen Killan jäsenlehti. Toisaalta jäsenasiat ovat usein 
niin ajankohtaisia, että lehden tullessa painosta, eräät 
uutisluonteiset jutut ovat jo vanhoja. Mieleeni on kui
tenkin jäänyt eräs puhelinsoittopalaute, joka viestii hy
vin lehtemme tehtävää: Mitali-Medaljen -lehteä voi tut
kia ja sen vanhoja numeroita lueskella myös aikojen 
päästä, vaikkapa vähän ennen seuraavan numeron il
mestymistä tai kesälomalla, ellei vuoden aikana ole kii
reiltään ehtinyt. Eräs ajankohtainen kokonaisuus, ku
ten näyttelyistä tiedottaminen ja niiden arvioinnit ovat 
jääneet vähälle tiedon puutteesta: saamme turhankin 
niukalti meitä "mitalifriikkejä" kiinnostavaa tietoa näyt
telyistä niihin osallistuvilta taiteilijoilta tai niitä järjes
täviltä tahoilta. Tätä numeroa varten olen saanut tie
tooni vain muutaman sellaisen kesänäyttelyn, jonka jär-
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10. VUOSI 

jestäjänä on Killan jäsen tai jossa olisi esillä Killan jä
sentaiteilijoiden töitä. Näyttelysektoria on pyritty täy
dentämään esittelemällä eri museoiden mitalikokoelmia 
ja niiden erikoisuuksia. Lehtemme numerossa 2/95 esi
teltiin Porvoossa sijaitsevat Yrjö Jäntin laajat taideko
koelmat. 

Tiedonsaanti uusista omakustanteisista (vapaista) 
vaietuista ja lyödyistä mitaleista on niukkaa, valitetta
vasti. Olemmekin pyrkineet esittelemään tietoomme 
tulleet teokset mahdollisimman laajasti. Koska taiteili
joiden tiedotuskanavat ovat lukumäärältään vähäiset, 
laajensimme mitaliesittelysivut kattamaan myös pie
noisveistoksia. Killan osuus on rajoittunut teosten esit
telyyn ei välittämiseen. Jokaisen taiteilijan kohdalla on 
yhteystiedot. Käytännössä "uuden urkinta" tapahtuu 
siten, että lähetämme kevättalvella Killan jäsentaiteili
joille kyselyn heidän uusista tai ennen julkaisemat
tomista teoksistaan. Uusista lyödyistä mitaleista olem
me kyselyjen jälkeen saaneet tietoa myös mitalien lyö
jiltä ja joissakin tapauksissa mitalien lyöttäjiltä. On mie
luista, että laman kourissa ollut taidemitalituotanto on 
hiljalleen virkoamassa. Lehdessämme julkaistut eri kir
joittajien tekemät taiteilijaesittelyt ovat monipuolista
neet ja toivon mukaan myös syventäneet mitalitaiteen 
koko kuvaa. 

Ylläoleva kuvallisen kerronnan korostaminen (erään
lainen ennätys tehtiin lehtemme numerossa 1/95, jol
loin kuvia oli yli 170) tähtää osaltaan siihen, että voim
me esitellä maamme mitalitaidetta kuvin myös kansain
välisissä yhteyksissä; mitaliemme sanallisesta ilmaisus
ta taas ovat vastanneet lähinnä ne, joiden mitaleissa 
esiintyy latinan- tai muunkielisiä legendoja. Tunnetus
sa englantilainen mitalijulkaisussa "The Medal" voi yh
dessä numerossa olla artikkeleita useilla kielillä - ei
kä vain esim FIDEMin virallisilla kielillä. Lehtemme ul
komaisia tilaajia ajatellen nykykäytäntö on osoittautu
nut riittäväksi. Koska lehtemme ei saa erityistukea ope
tusministeriöltä tai FIDEMiltä, olemme päätyneet va
lintaamme, jonka mukaan artikkeleista on yhteenveto 
ruotsiksi. Lehtemme ei ole minkään ison ulkomaisen 
lehden suomenkielinen pikkuveli, vaikka täydennämme
kin hyvin kansainvälistä mitaliperhettä. Ulkomaiset yh
teydet, ulkomailla järjestetyt workshopit, FIDEMin 
kongressit ja näyttelyt näkyvät lehtemme palstoilla, 
mutta kuluneet vuodet ovat osoittaneet, että juttua riit
tää hyvin myös omasta takaa. Mitalitaiteen Kilta siir
tyy piakkoin internet-aikaan, jolloin pystymme entistä 
paremmin tuomaan itsemme näytille maailman turuil-



la. Samalla avautuu mitalitaiteilijoillemme uusia mah
dollisuuksia kertoa taiteestaan sanoin ja kuvin. 

Paljon riippuu myös Sinusta, arvoisa lukija ja/tai avus
taja. Kirjoitellaan, soitellaan tai faksaillaan ja pysytään 
linjoilla. Älä siis käytä kesälomaasi pelkkään lomailuun, 
vaan lähetä ehdotuksiasi, kommenttejasi ja juttujasi 
jatkossakin. Yhteinen harrastus olkoon yhteisen ilom
me aihe. Miten olisi esimerkiksivalokuvatutkielma lem
pimitalistasi ennen syksyn pimeitä. Antoisaa mitalike
sää 1996! 

P.S. Tämän vuoden kansikuvamitali, kuvanveistäjä Kau
ko Räsäsen Neidon uni, on Mitalitaiteen Killan vuoden 
1987 vuosimitali, joka ei koskaan ehtinyt kanteen, kos
ka lehti ilmestyi huhtikuun puolella. Lehden kansikuva 
on aina tehty joko pronssiin valetusta tai lyödystä mi
talista. Tällä kertaa - juhlan kunniaksi - teemme poik
keuksen: edessänne on kipsiluonnos juuri sellaisena 
kuin kilpailun tuomaristo saa sen ensi kertaa eteensä. 
Tämän vuoden lyöty vuosimitali ehtii julkaisukuntoon 
kesäkuussa 1996. 

VUODEN 1997 JÄÄKIEKON MM-KISOJEN 
PALKINTOMITALIN JA 

MUISTOMITALIN SUUNNITTELUKILPAILU 

KILPAILUOHJELMASTA 
Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y. järjestää Suomen Jää
kiekkoliitto r.y:n valtuuttamana suomalaisille ja pysy
västi Suomessa asuville kuvanveistäjille vuonna 1997 
pidettävien jääkiekon maailmanmestaruuskilpailujen A
lohkon palkintomitalin ja muistomitalin suunnittelukil
pailun. Nämä kaksi mitalia muodostavat yhden koko
naisuuden, palkintomitali on tarkoitettu ripustettavak
si kunkin pelaajan kaulaan, muistomitali tulee myyn
tiin yleisölle. 

Kilpailuaika päättyy (myös postitse lähetettyjen eh
dotusten osalta) perjantaina 30.7.1996 klo 16.00. 
Kilpailuehdotuksia otetaan vastaan 29. 7. klo 14-16 se
kä 30.7.1996 klo 13-16 välisenä aikana Mitalitaiteen Kil
ta r.y:n toimistossa Rauhankatu 6 B 26, 00170 Helsin
ki. Kilpailussa jaetaan seuraavat palkinnot: 

1 palkinto 15.000 mk 
11 palkinto 1 2. 500 mk 
111 palkinto 10.000 mk 

Kilpailuohjelmassa ja sen mukana jaettavista liitteis
sä, joita on saatavilla Galleria Sculptorista ja Suomen 
Mitalitaiteen Killasta (puh 90-2418 586) on annettu tar
kemmat ohjeet mm mitaleihin tulevista teksteistä ja 
tunnuksista. Tämän lisäksi kilpailuohjelma liitteineen 
postitetaan Mitalitaiteen Killan taiteilijajäsenille. 
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VUOSIMITALIKILPAILU 1996 

Kilpailun palkitut, Anja Juurikkala, Reijo Paavilainen, Pertti Mäkinen. 

"Rakastan naisiasi Modigliani" 
Toisen kerran Killan vuosimitalikilpailujen historiassa kil
pailu käytiin lyödyn mitalin kilpailuna. Kilpailuohjelman 
mukaisesti ehdotusten tuli olla halkaisijaltaan 30 cm 
ja tehdyt kestävästä materiaalista, minkä kaikki ehdo
tukset täyttivät. Ohjelmassa mainitun " kestävän ma
teriaalin" olivat kaikki tulkinneet kipsiksi - lähes kaikki 
kipsit pysyivät ehjinä kilpailun loppumetreille asti, jo
ten pitoa oli pantu pohjiin sopivasti! Ohjelman eri koh
tien joukosta voidaan poimia myös ensimmäinen virke 
ja todeta että ainakin kaikki palkitut ovat pysyvästi 
"Suomessa asuvia ja suomalaisia kuvanveistäjiä". Suo
messa lyötyjen mitalien luonnokset ovat olleet halkai
sijaltaan 20-40 cm, joten kilpailumme ehdotukset oli
vat keskikokoa. Mitalin lyömistä ajatellen asialla on 
merkitystä, sillä mitä suurempi luonnos sitä enemmän 
kuluu aikaa työkalun valmistamiseen. Vuosimitalin hal
kaisija on pronssiin toteutettuna 85 mm, mitä voi pi
tää melko suurena. 

Ensimmäiset vuosimitalit saadaan jakeluun loppuke-

sästä; tätä kirjoitettaessa on tiedossa se, että mitalin 
sai tarjouskilvan jälkeen lyödäkseen Sporrong Oy, tai
teilija on viimeistellyt kipsiluonnoksen, mitalin valmis
tutyökalu on tehty ja että mitalin lyönti on käynnissä. 

Vuosimitalikilpailun tuomitsemistyön teki palkinto
lautakunnan nimeämä nelimiehinen työvaliokunta, jon
ka tällä kertaa muodostivat Suomen kuvanveistäjälii
ton valitsemat kaksi ammattilaista kuvanveistäjät Pertti 
Kukkonen ja Pasi Karjula sekä Killan hallituksen edus
tajina Mauno Honkanen ja allekirjoittanut. Myöntää täy
tyy, että odotin kilpailuun sen luonteesta johtuen jon
kin verran vähemmän töitä. 59 ehdotusta lyödyn mi
talin kilpailuun on vähintäin "varsin hyvä" ellei suoras
taan kiitettävä tulos. Vuosien 1995 ja 1994 valetun mi
talin kilpailussa oli enemmän ehdotuksia, mutta mo
nista seikoista johtuen ( vrt mm yllä) lyödyn mitalin kil
pailun luonnoksen tekemiseen kuluu aikaa, materiaa
lia ja tupakkaa/kahvia tms huomattavasti enemmän 
kuin yks-yhteen-ehdotuksen tekemiseen. Pitäisiköhän 
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itse kokeilla jotta tietäisi paremmin? Toinen mielenkiin
toinen seikka oli se, miten kilpailijat olivat ottaneet huo
mioon kilpailun luonteen. Mielestäni valtaenemmistö 
ehdotuksista oli tehty juuri tätä kilpailua varten eikä esi
merkiksi valetun mitalin kilpailuun. 

Ehdotusten aiheista ja nimimerkelstä riittäisi juttua 
pitempäänkin. Ajankohtaisaiheita edustivat esim 'ket
tutytöt' ja "puputytöt", "Mururoa", "Olympia" (Olym
piakisat 100v), työttömyysaiheiset ehdotukset, " EU", 
" El", " Ei kai meitä huijata", "Suomi muutoksessa", 
" Pommi", "tuska-terroristi" ja miksei " Viestinnän 
aallot" tai " Eko EU". Tunnettuja henkilöitä esim " Mo
digliani", "Janne" (Sibelius) ja " Vincent". Historiaan 
viittavaat kenties "Uhrikivet" ja "Silkkitie", ihmiselä
mään ja elämiseen "Vita brevis", "Uskaltaisimmeko ol
la onnellisia", " Pako", " Elinkumppani", "Hyvästi jää 
lapsuutein", "Homo ludens". 

Vuosimitalikilpailun palkintojen yhteissumma oli tällä 
kertaa 39.000 markkaa. Palkintojen yhteissummaa oli 
leikattu. Lunastuksia ei myöskään jaettu. Vertailun 
vuoksi mainitsen, että vuoden 1995 vuosimitalikilpai
lun palkintojen yhteissumma oli 61.000 mk. Killan ta
loudellisen tilan kehittyminen ratkaisee palkintojen suu
ruuden jatkossa. 

Palkintolautakunta päätti yksimielisesti antaa ensim
mäisen palkinnon ja 16.000 mk ehdotukselle numero 
27 "Rakastan naisiasi, Modigliani", jonka tekijäksi pal
jastui kuvanveistäjä Reijo Paavilainen. 11 palkinnon ja 
13.000 markkaa sai kuvanveistäjä Pertti Mäkisen eh
dotus " Pako" (menevän miehen pako kiivasvauhtise
ta oravanpyörästä). 111 palkinnon ja 10.000 mk sai ku
vanveistäjä Anja Juurikkala ehdotuksestaan "Tanssi". 
Parhaimmat onnittelut voittajalle ja palkituille kuin myös 
hyvin sijoittuneille. Palkintolautakunta esittää loppulau
suntonaan kilpailusta seuraavan: " Kun otetaan huomi
oon, että kyse on on lyödyn mitalin kilpailusta, oli jä-

tettyjen määrä korkea. Kaikki ehdotukset olivat kilpai
lusääntöjen mukaiset. Kilpailun taso oli hyvä; parhaat 
erottuivat selvästi. Lähes kaikissa ehdotuksissa oli otet
tu huomioon mitalien lyötävyys". Palkintolautakunta 
päätti lisäksi yksimielisesti, että kilpailun voittajan Reijo 
Paavilaisen työ tulisi toteuttaa Killan vuoden 1996 vuo
simitalina, mihin päätökseen Killan hallituksen oli help
po yhtyä. 

Palkintolautakunnan työvaliokunta teki jyrytystyön
sä Kansallismuseon Rahakammion valoisissa ja avaris
sa näyttelytiloissa. Kaikki ehdotukset saatiin näytteil
le lähes kolmen viikon ajaksi maaliskuussa samoissa 
näyttelytiloissa, mikä korostaa vuosimitalikilpailumme 
merkitystä ja asemaa ainoana säännöllisti käytävänä 
plastisen veistotaiteen kilpailuna maassamme. Kiitäm
me Rahakammion päällikköä FL Pekka Sarvasta hie
noista järjestelyistä! 

Julkaisemme ohessa perinteiseen tyyliin mustaval
kokuvat ja tuomariston lausunnot A- ja B-luokan luon
noksista. Valokuvat on ottanut, kuten useasti ennen
kin, taiteilija Mauno Honkanen. 

A-luokka 
9 Kuunkulkijat 2. Laajojen elävien keskipintojen 
käyttö ylläpitää herkkää jännitettä ja tasapainoa. Puol
ten samankaltaisuus häiritsevä. 

18 Aika historiallinen. Tyhjien pintojen ja yksityiskoh
tien jännitteinen käyttö luo kevyen ja ilmavan vaikutel
man. 

23 Pako. Sommittelultaan harkittu ja omintakeinen. 
Käsittelytavaltaan ja kerronnaltaan elävä. 

3 Ilmakuva. Näennäisestä - yksinkertaisuudestaan 

I palkinto, Reijo Paavilainen. Rakastan naisiasi, Modigliani 
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huolimatta kaunis ja herkkä. Raikas lähestymistapa mi
talitaiteeseen. 

4 Veden äärellä. Maisemasivun luonnosmaisen ren
to käsittely ja sileiden pintojen käyttö sitoo mitalin puo
liskot toisiinsa. 

25 Tanssi. Vapautunut ja rytmikäs sommitelma, jos
kin tutunomainen. Puoliskot monumentaalisuudessaan 
yhteensopivat. 

27 Rakastan naisiasi, Modigliani. Huolellisesti vii
meistelty, sommittelultaan monipuolinen, pinnan mah
dollisuuksia käytetty tehokkaasti. 

11 palkinto, Pertti Mäkinen, Pako 

111 palkinto, Anja Juurikkala, Tanssi 
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A-luokka 
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8-luokka 
15 Kettutytöt ja tyttöketut. Ajankohtaisaihe tutkittu 
huolellisesti ja viimeistellysti. Kettusivun keskimedal
jonki kohoaa liian korostetusti. 

16 Sekahaku. Tekstisivun erinomainen ajatus ei saa 
tukea kääntöpuolelta. 

20 Futuristi. Tekstipuolen tasapainoinen ja viimeistel
ty sommittelu ei saa tukea kääntöpuolelta. 

28 Uhrikivet. Pinnaltaan ja sommittelultaan ehyt. Jää 
kerronnaltaan vaisuksi. 

18 

15 

37 Munniharppukin soimaan. Rumpusivun pintojen 
jako hallittu. Kääntöpuolen sommittelu hajoaa. 

40 Kimmel. Voimakas idea, joka jää toteutukseltaan 
mekaaniseksi. 

50 Kuoleman tanssi ja kahdeksas päivä. Tanssipuo
len käsittely elävää. Kääntöpuolen sommittelu luo yk
sitoikkoisen vaikutelman. 

57 Moniminä. Huolellinen ja viimeistelty työ kärsii esi
neellisyydestä. 



B-luokka 

16 

20 

28 



8-luokka 

37 

40 

50 



B-luokka 

57 
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VUOSIMITALIKILPAILUT T ILAST OJEN VALOSSA 

Ohessa on luettelo saapuneista A-, B- ja C-luokkaan si- 1973 49(41)/1 7 13 28 
joitetuista töistä eri vuosina. Vuosien 1965-1980 tilasto 1974 103 (92) 12 26 53 
perustuu FL Leena Passin laudaturseminaarityöhön 1975 47 (43) 6 13 28 
vuodelta 1980. Vuosien 1981-1996 tilaston tiedot olen 
poiminut vuosimitalikilpailun pöytäkirjoista. Sulkumer- 1976 38 (35) /2 6 16 14 
kit eräiden vuosien kohdalla tarkoittavat sitä, että jois- 1977 65 /4 5 16 40 
sakin töissä on ollut itsenäisiä osia, jotka on käsitelty 1978 88 (86) 9 18 61 
itsenäisinä. Kauttaviivan oikealla puolella ovat kunakin 1979 79 (73) 4 5 64 
vuonna hylätyt ehdotukset. Hylkäämisperusteena on 1980 48 (41) 3 9 39 
ollut mm liian suuri koko tai materiaalin sopimatto-
muus. Mainittakoon, että vuosina 1967 ja 1972 oli käy- 1981 39 4 14 21 
tässä myös D-luokka, johon sijoitettiin 30 ja 18 ehdo- 1982 74 /1 5 8 60 
tusta perusteena ehdotuksen kypsymättömyys. 1983 83 /4 5 7 67 

1984 52 6 17 29 
1985 50 /2 9 13 26 

Vuosi Saapuneet ehdotukset A B C 1986 51 5 7 39 
1987 10 (kutsukilpailu) 10 
1988 64 8 14 42 

1965 23 3 8 12 1989 47 6 14 27 
1966 46 4 15 27 1990 62 5 12 45 
1967 66 (63) 7 8 18 
1968 59 (58) /7 7 12 32 1991 47 lyöty 9 8 30 
1969 40 6 16 18 1992 107 21 33 53 
1970 46 (42) 4 12 26 1993 137 6 8 123 

1994 109 10 23 76 
1971 84 / 6 7 18 53 1995 108 13 14 81 
1972 98 (92) /33 8 12 51 1996 59 lyöty 7 8 42 
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Lopuksi 
Olemme saaneet joitakin tiedusteluja, jotka ovat kos
keneet mm. seuraavia asioita: 

1 Kuka omistaa ne kipsit, joita ei haeta pois sääde
tyn ajan kuluessa ? 

2 Onko mahdollista saada lyödyksi tai valetuksi myös 
muita luonnoksia kuin voittajatyö? 

3 Voiko kilpailuun osallistua henkilö, joka ei ole Suo
men Mitalitaiteen Killan jäsen? 

Ensimmäiseen kysymykseen löytyy vastaus mm kil
pailuohjelmasta: ne luonnokset, joita ei säädetyn ajan 
kuluessa haeta, tuhotaan ja hävitetään. 

Toiseen kysymykseen: periaatteessa kyllä, vaikkakin 
hyvin pienen määrän lyöminen on varsin kallista. Kos
ka taiteilija omistaa luonnoksensa oikeudet, voi hänel
tä kysyä, mikäli haluaa ostaa kipsin vaikkapa seinälleen. 
Valitettavasti tiedämme vain kolmen palkitun tekijän ni
met. 

Kolmanteen kysymykseen: tottakai voi. Kilpailuoh
jelman mukaan kilpailu on tarkoitettu suomalaisille ja 
Suomessa pysyvästi asuville kuvanveistäjille. 

REIJO PAAVILAINEN - KUVAN VEISTÄJÄ, LYÖDYN MITALIN TEKIJÄ - VOIT TAJA 

"Mitali voi olla kädessä viihtyvät taideteos, monistet
tava taideteos (kuten esim taidegrafiikka) tilaustyönä 
tehty, määrättyä tarkoitusta kunnioittava taideteos, 
henkilömitalina useasti kertovampi kuin pelkkä muo
tokuva". 

VOITTAJAN MIETTEITÄ 

Reijo Paavilainen - taidemaalari ja sittemminn kuvan
veistäjä, raha- ja mitalitaiteilija - on taiteilija, jolle 
kilpaileminen on ollut elämäntapa nuoruuden aktiiviur
heilijavuosista lähtien: Paavilaisen mitalikaappi kertoo 
näet hänen menestyksestään kymmenottelijana. Ku
vanveistäjä Paavilainen ja/tai hänen työryhmänsä Paa
vilainen-Ossi Somma- Pertti Mäkinen ovat voittaneet 
kunnioitettavan määrän kuvanveistokilpailujen ensipal
kintoja. Kuvaa monipuolisesta osaamisesta osoittaa 
myös ne kansainväliset palkinnot joita on tullut Paavi
laisen "erikoislajeissa", lumiveistokilpailuissa ja raha
kilpailuissa. Palkintoja on kaikkiaan n. 50 (sopiva määrä 
pian 50 vuotiaalle), joista 38 henkilökohtaista ja 12 
työryhmässä. Ohessa yhteenveto haastattelukirjeen
vaihdosta voittaja Paavilaisen kanssa. 

Paavilainen voitti Mitalitaiteen Killan vuosimitalikil
pailun työllään "Rakastan naisiasi Modigliani". Paavi
lainen tutustui Modiglianin veistoksiin ja maalauksiin 
taidekouluaikana taidekirjojejen välityksellä. Hänen 
mieleensä on erityisesti jäänyt ne Modiglianin maalauk
set naisfiguureista, joilla on " venytetyt kasvot". Paa
vilaisen suhde Modiglianiin on kypsynyt ajan kulues
sa rakkaudeksi hänen maalauksiaan kohtaan. Modigli
anin naisiin viittaava nimimerkki oli siis varsin osuva. 
Mikään muu maalari tai maalaustaide ei ainakaan tois
taiseksi ja niin, että hän itse tiedostaisi sen, ole vaikut
tanut Paavilaiseen niin kuin Modigliani. Toisaalta Mek
sikon ja Egyptin muinaiset kulttuurit, joihin Paavilaisella 
oli onni tutustua vuosina 1989 ja 1992 ovat myös ol
leet Paavilaisen taiteen innoituksen lähde. Kalevala-ai
he esiintyy puolestaan Paavilaisen työssä "Lemminkäi
sen retket", taideteos joka on sijoitettuna Tasavallan 
presidentin virka-asuntoon Mäntyniemeen. 
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Vuosimitalikilpailun jurysta Paavilainen toteaa, että 
sen arvio oli melko oikeaan osunut, sillä hän sanoo työl
leen olevan tyypillistä negatiivisten ja positiivisten muo
tojen käytön. Mitalin "aiheen" Paavilainen sommitte
lee mitalin pintaan niin, että koko alue tulee huomioon 
otetuksi. Muodot ja kuviot eivät rajaannu mitalin kent
tään vaan ne jatkuvat mielikuvituksen varassa sen reu
nojen ulkopuolelle. Huolel lisuuden Paavilainen tunnus
taa ominaisuudekseen, vaikka sanoo sen olevan myös 
rasite. 

Mitalin ongelmatiikan keskeinen tekijä on sen muo
to. Mitalin puoliskojen on oltava "sukulaisia" keske
nään, sopivasti erilaiset - sopivasti samanlaiset. Eri 
puoliskojen on rikastutettava toisiaan, taval laan jatket
tava siitä, mihin toinen puoli päättyy, parhaassa tapauk
sessa niiden välil le syntyy sanaton tarina. Mitalin pyö
reä muoto ei ole Paavilaisen mielesta rasite vaan haas
te. Mitalin kurinalaisuudessa kiehtoo sen vaikeus, kun 
perinteiseen muotoon on luotava jotain uutta. Monta 
kertaa myös annettu aihe on haaste: määrättyjen rajo
jen sisältä on pinnistettävä löytämään se olennainen, 
paljon kertova ratkaisu. Mitalin ei välttämättä tarvitse 
olla pyöreä; lyödynkin mitalin muotomahdol l isuudet li
sääntyvät eri tekniikoiden kehittyessä, Paavilainen toi
voo. 

Paavilainen toteaa lyödyn mitalin olevan hänen omin
ta aluettaan; valetut mitalit ovat toistaiseksi jäänet hä
neltä tekemättä. Mutta lyöty mitali on kilpailutyönä työ
läämpi kuin valettu, koska se esim pitää tehdä huomat
tavasti suurempana, siinä pitää huomioida muotojen 
korkeus, päästöt ja myös vastakkaisten muotojen kor
keudella ja sijainnil la on merkityksensä. Valetun mita
lin etuna on ehkä ns. "suurempi taiteellinen vapaus". 
Paavilainen tekee lyödyn mitalin plastoliinista ja mie
lel lään melko suureen koko.on esim-.-4--5 k--ettea-fopul
lista mitalia suurempana. Useimpien mitalien lopullinen 
koko on ol lut 80 mm. Poikkeuksena ovat urheilumita
lit, jotka ovat huomattavasti pienempiä. Mitalien pati
noinnissa ei ole määrättyä väriä, vaan väri määräytyy 
mitalin aiheen ja luonteen mukaan. Valitettavssti lyö
dyn mitalin patinamahdol lisuudet ovat suurissa sarjois
sa rajalliset jo siksi, että turvallisuus- ja terveysmää
räykset ovat rajoittaneet patinointiaineiden määrää. 

Paavilainen tekee mielellään sekä suuria veistoksia 
että mitaleita (myös juhlarahoja). Ihanteel lisin tilanne 

Kesän 1996 Hvitträsk-mitalitaiteilija on kuvanveistäjä 
Reijo Paavilainen. Näyttely on avoinna entiseen tapaan 
Hvitträskin päärakennuksessa kellarikerroksen uusituis
sa näyttelytiloissa. Mitalinäyttelyn kanssa samanaikai
sesti Hvitträskin upeassa pihapiirissä avataan esille 
Suomen kuvanveistäjäliiton valitsemien - kahden nuo
ren polven kuvanveistäjän, Pasi Karjulan ja Marko Vuo-
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syntyy silloin kun suuret ja pienet työt vuorottelevat, 
jolloin ne toimivat toistensa vastapainoina. Molemmis
sa töissä käydään läpi lähes samat perusasiat ja on
gelmat, mitalin tekeminen vaan on intiimimpää ja fyy
sisesti kevyempää. Molemmat työt pitävät onnistues
saan katsojansa ja kokijansa otteessaan monen katso
miskerran ajan. Mitalin materiaalina pronssi on ylitse 
muiden, el lei lähdetä itsetarkoituksellisesti etsimään jo
tain uutta materiaalia. Myös patinointimahdol lisuuksil
taan pronssi on erinomainen. Kulta ja hopea ovat ma
teriaalina hieman kylmiä ja niissä korostuu materiaalin 
arvo, Paavilainen pohtii. Paavilaisen veistosten materi
aali ovat moninaisemmat kuin mitalien: mm Taivassa
lon ruskea graniitti, siniseksi maalattu massivinen te
räs, puu, vaneri ja kalkkihiekkatiili edustavat tekijän 
veistos- ja reliefimateriaaleja. Viimeaikoina on vaneri ol
lut Paavilaisen läheisin veistomateriaali, sitä kun voi lii
mata ja taivuttaa tai siitä voi tehdä onttoja kevyitä ra
kenteita tai massiivisia tukevia muotoja. Vanerin pin
taa voi käsitel lä monipuolisesti. Julkisissa teoksissa 
materiaalivalinnan ratkaisee työn luonne, rakenne ja si
joituspaikka sekä ympärillä olevat materiaalit, Paavi
lainen korostaa. 

Taidemitalikilpailu on Paavilaisen mukaan raaka peli, 
sillä suurin osa kilpailijoista ei saa taloudellista korvaus
ta työlleen, ainakaan suoranaisesti. Kilpailuihin osal lis
tuminen kuuluu ammattitaidon yl läpitämiseen ja säi
lyttämiseen. 

Jäämme odottamaan Paavilaisen muovaileman vuo
simitalin valmistumista. 

Reijo Paavilaisen mitaleita ovat mm seuraavat (kaikki 
lyötyjä) 
Tampereen yliopisto 1985 
ET YK 1985 
Arje Scheinin 1987 
Jaakko likka 1988 
YYA 1988 
Suomen apteekkariliitto 1989 
Theodor M. Scheinin 1991 
Mynämäen kunta 1991 
Suomalainen patentti 150 vuotta 1992 
Clas Thunberg 1992 
Tahdon, Kankaanpään taidekoulu 1995 
Jarmo Visakorpi 1996 

Hvitträsk kesä l lä  1996 

kolan pihaveistosnäyttely, joka on kestoltaan yhtä pit
kä kuin oma näyttelymme. Paavilaisen teosluetteloa on 
saatavilla näyttelyssä sekä Killan toimistossa. 

Hvitträskiin pääsee parhaiten omalla autolla: opas
tus on hyvä 111 kehän ja Kauklahden tien risteyksestä 
asti. 



R AI MO HEINO I N  MEMO RI AM 

Joulukuun alkupäivinä 1995 sai moni mitalitaiteen ys
tävä järkytyksekseen kuulla viestin Raimo Heinon äkil
lisestä poismenosta. Vaikka hän olikin jo vuosia kärsi
nyt sydänvaivoista, yhtä kaikki kuolema kesken työpäi
vän oli yllätyksellinen. 

Raimo lsma Heino oli syntynyt 13.9.1932 ja kuoli 
30.11.1995 kotikaupungissaan Helsingissä. Hän oli Puis
tolan poikia ja kävi oppikoulunsa Helsingin Reaalilyse
osse eli Ressussa. Kotiin, ehkäpä ennen kaikkea isään, 
faktori Paavo Heinoon pohjautui hänen yhteiskunnalli
nen valveutuneisuutensa, joka myöhemmin yhteisiä 
asioita ajettaessa johti mm. Suomen Sosiaalidemok
raattisen puolueen jäsenyyteen. Taiteellinen lahjakkuus 
lienee periytynyt äidiltä Aune Hellqvistiltä, joka oli nuo
ruudessaan käynyt Ateneumissa piirtämässä. Raimo 

Tango, etusivu 

Heino viittasikin usein huumorinpilke silmäkulmassaan 
kaukaiseen sukulaisuuteensa ruotsalaiseen historia
maalariin Karl Gustav Hellqvistiin. Lapsuuden ja nuo
ruuden ympäristön merkitys Mosabackan lavoineen 
heijastuu vielä hänen mitalissaan Tango vuodelta 1981. 

Ei tietenkään ole yllätys, että kuvaamataito oli Rai
mo Heinon mieliaine koulussa. Ylioppilaaksi tultuaan 
hän ryhtyi kuitenkin opiskelemaan yliopistossa romaa
nista filologiaa. Vaikka kutsumus pian veikin taideopis
kelun piiriin, loivat filologian opinnot kesken jääneinä
kin pohjaa hänen myöhemmälle toiminnalleen. Rans
kankielen taito ja kiintymys latinaan tulivat monesti esil
le keskusteluissa mitalitaiteilijan kanssa. 

Raimo Heino opiskeli Vapaassa taidekoulussa 1953-
56, jolloin koulun opettajina olivat mm. Sam Vanni ja 
Unto Pusa. Vanni oli opettajana myös Suomen Taidea
katemian koulussa, jossa Heino opiskeli 1954-57. Nä
mä ja tietenkin myös muut " tasa-arvoisemmat" kon
taktit edellisen polven mestareiden kanssa ovat näh
tävissä sekä Raimo Heinon veistämässä Sam Vannin 
muotokuvassa että Vannin mitaleissa vuosilta 1968 ja 
1984. Pusan merkitys puolestaan heijastuu sekin se
kä elävästi toteutetussa muotokuvassa että esim. eh
dotuksessa Ateneumin juhlarahaksi vuodelta 1989. 
Vanhemman polven kuvanveistäjistä näyttää Heikki 
Konttinen ainakin Heinon kertomusten pohjalta arvioi
den olleen merkittävä ystävä. Lämmin huumori onkin 
yhteinen nimittäjä heidän veistotaiteelleen. 

Raimo Heino valmistui kuvaamataidon opettajaksi 
Taideteollisesta oppilaitoksesta 1963. Jo sitä ennen 
hän oli toiminut oppikoulun kuvaamataidon opettaja
na, ja tämä vaihe jatkui aina vuoteen 1968 asti. Seu
rasi uusi opetustyön kausi Taideakatemian koulun som
mittelu n opettajana sekä maalauksen, piirustuksen ja 
sommittelun erikoisopettajana Tampereen teknillises
sä korkeakoulussa vuoteen 1982 ( 1969-73, 1980-82) 
ja Teknillisessä korkeakoulussa Otaniemessä aina vuo
teen 1990 ( 1971-82, 1984-90). Raimo Heino oli opet
taja myös laajemmassa mielessä. Taideopiskelijoiden 
ja tulevien arkkitehtien lisäksi hän eri tason keskuste
luissa opetti henkilökohtaisesti kaikkia taiteesta kiin
nostuneita. Siitä opetuksesta ovat saaneet nauttia mm. 
niin Kansallismuseon rahakammion tutkijat kuin Suo
men Mitalitaiteen killan laaja jäsenistö. Raimo Heino piti 
keskusteluista ja hänen vierailunsa Kansallismuseos
sa saattoivat venyä pitkiksikin taiteen ja Suomen ny
kytaiteen historian seminaareiksi. 
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Jo edellä viittasin Raimo Heinon sosiaalisuuteen, yh
teiskunnalliseen velvollisuudentuntoon lapsuuden ko
din perintönä. T ämä puoli hänen toiminnastaan näkyy 
mittavana listana luottamustehtäviä maamme taide
elämässä 1970- ja 1980-luvuilla: Suomen Kuvanveis
täjäliiton johtokunnan jäsen, varapuheenjohtaja ja pu
heenjohtaja ( 1969-74), Suomen Taiteilijaseuran pu
heenjohtaja kolmeen eri otteeseen ( 1970-83), Suomen 
Taideyhdistyksen johtokunnan jäsen (1971), Helsingin 
taidehallin isännistön jäsen ja puheenjohtaja ( 1969), 
Pohjoismaisen Taideliiton hallituksen jäsen (1971-75), 
Forum Artis toimikunnan jäsen (1971-73, 198 1-87), 
Suomen Taideakatemian hallituksen ( 1977-78, 198 1-
8 2, 1984-87) ja edustajiston (1984-87) jäsen jne. Tai
teilijoiden yhteiskunnallisen arvostuksen ja aseman 
kannalta merkittävät luottamustehtävät olivat jäsenyys 
ja puheenjohtajuus Valtion kuvataidetoimikunnassa 
( 197 4-79, 1986-88) sekä puheenjohtajuuden muka
naan tuomat tehtävät taiteen keskustoimikunnassa (jä
senyys 1977-79, puheenjohtajuus 1986-88). Luette
loa voisi jatkaa paljon pitemmällekin, varsinaisen tai
deyhteisön liepeille ja ulkopuolelle: Suomen Mitalitai
teen Kilta, eri rahastot ja säätiöt, Syyrakin Ritarikunta 
jne. Raimo Heino palkittiin vuonna 1985 Pro Finlandia 
-mitalilla. Ranskan valtion kunniamerkin L'Ordre des 
Arts et Lettres 'in hän oli saanut jo pari vuotta aikaisem
min. 

Raimo Heino liittyi Suomen Mitalitaiteen Kiltaan jo 
killan alkutaipaleella. Hän oli hallituksen taiteilijajäsen 
vuonna 1967 sekä hallituksen jäsen vuosina 1972 ja 
1973 sekä uudestaan seitsemän vuotta 1988-94. Kum
paankin periodiin mahtuu Helsingissä pidetty F IDEM
kongressi näyttelyineen. Killan ansiomitali myönnettiin 

hänelle 1975 ja vuonna 1992 hänet kutsuttiin killan 
kunniajäseneksi. 

Taiteilija on kuitenkin enemmän kuin oppilas, opet
taja ja järjestöaktivisti. Hän on ennen kaikkea taiteili
ja, oman taiteellisen näkemyksensä julistaja ja toteut
taja, osin ja usein vastoin jopa ns. yleistä mielipidettä 
tai vaatimuksia jostain uudesta, olivatpa nämä sitten 
taideyhteisön muiden jäsenten tai suuren yleisön muo
vaamia. Raimo Heino viittasi itse julkisuuden vaatimuk
siin taiteilijan jatkuvasta uudistumisesta, jolloin "tämä 
pakkotahtinen uudistuminen johtaa miltei poikkeukset
ta teoksiin, joissa merkittävintä on niiden usein väki
näinen uutuusarvo". 1 

Kuvataiteellisen lahjakkuuden lisäksi oli Raimo Hei
nolla kaksi muutakin merkittävää ominaisuutta: verbaa
linen lahjakkuus ja erittäin hyvä muisti. Kaikki kolme 
yhtyneenä sosiaalisuuteen muodostivatkin keskeisen 
osan taiteilija Raimo Heinoa. Hänen taiteilijapersoonal
lisuudessaan opin myös vuosien mittaan näkemään ja 
kunnioittamaan laaja yleissivistystä sen vanhanaikai
sessa merkityksessä, johon lukeneisuuden ohella kuu
luu myös halu kokea ja kokeilla uutta. 

Raimo Heinon taiteelle keskeistä on - minun käsi
tykseni mukaan - ihminen. Ajan virtauksia noudattaen 
hän tosin pyrki myös abstraktiin ilmaisuun kuten esi
merkiksi ensimmäisessä mitalissaan Suomen Taiteili
jaseura 100 vuotta, 1964 - ja sama pyrkimys näkyy 
myös monissa veistoksissa aina viime vuosiin saakka. 
Ominta Raimo Heinoa ovat mielestäni kuitenkin muo
tokuvat, mitalit ja kertovat reliefit. 

1. Mitali 2/1987, s. 2 

Pentti Kaskipuro, valettu 
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Monissa töissä näkyy myös taiteilijan pyrkimys liik
keen kuvaamiseen. Pronssiin valettu teos on kuin elo
kuvan pysäytetty kuva. Silmänräpäyskuva liikkeestä 
näkyy esimerkiksi jääkiekkoilijaveistoksissa tai Sumo
mitalissa vuodelta 1 969. Pysäytetty henkeäpidättävä 
hetki näkyy myös kahdessa niinkin erilaisessa pienois
veistoksessa kuin Sumopainija tai Painonvartija. Aivan 
toisenlainen liike on mitalissa Shamaani, jossa takasi
vun noidan takoman rummun rytmiset äänet ryhmit
tyvät ikivanhoina taikamerkkeinä, svastikoina, mitalin 
pyöreälle pinnalle. Mitalin valmistumista seuratessani 
saatoin todeta, että jokaisen hakaristin paikka on tark
kaan harkittu noitarummun ääntä sisäisesti kuuntele
malla. 

Monissa pienoisveistoksissaan Raimo Heino vangitsi 
myös jonkin aivan jokapäiväisen, mutta paljon puhu
van hetken kuten keväisen auringon mukanaan tuomat 
eläkeläisten pienet onnentuokiot Hesperian puistossa. 
Aiheet eivät ole suuria, sankarillisia ja julistavia, mutta 
ne .ja niiden vähäeleisen tarkka toteutus lämmittävät 
mieltä ja opettavat pysähtymään, katselemaan ja kuun
telemaan. 

Raimo Heinon tekemistä rintakuvista on mielessäni 
kaksi tunnettua hahmoa: pronssiin valettu intellektuelli 
Sam Vanni ja kiveen hakattu monumentaalinen Väinö 
L inna. Taiteilijan viimeiseksi rintakuvaksi jäi herkästi to
teutettu pikkupoika, jonka lopullista pronssivalua hän 
ei ehtinyt nähdä. Lallukan ateljeehen jäi myös kesken 
kaksi suurikokoista muotokuvareliefiä. Eero Järnefelt 
-reliefi sen sijaan ehti valmistua. Sen paikalleen kiin
nittämisen oli sovittu tapahtuvan taiteilijan johdolla ke
vätauringon lämmitettyä Bernhardinkatu 2:n seinämuu
rin. Kuin suurennettu mitali on Georg Malmstenin muis
tomerkki muutaman vuoden takaa Arkadiankadun puis
tikossa. 

Raimo Heinon ensimmäinen mitali on kuten sanottu 
vuodelta 1964. Jo edellisenä vuonna hän oli osallistu
nut Ateneumin 1OO-vuotismitalin kilpailuun nimimer
killä " Sesam aukene". N imimerkki oli enteellinen: kol
men vuosikymmenen aikana ehti mitaleita valmistua 
215 kappaletta. Mitalin taiteellisista vaatimuksista ja 
samalla mitalin asemasta taiteen kentässä Raimo Hei
no kirjoittaa: "Mitalin rahamainen ympyrämuoto on kai
kista visuaalisista hahmoista kiintein. Tämä kiinteys tai 
ehdottomuus asettaa mitalin sommittelulle sekä sen 
plastiselle muotokielelle erittäin suuret vaatimukset. 
Mutta toisaalta, jos taiteilija onnistuu täyttämään nä
mä vaatimukset, on tuloksena sellainen intensiteetti, 
jota ei millään vapaamuotoisella pinnalla voi saavuttaa. 
Joku voi k ysyä onko intensiivisyys nyt sitten niin tär
keää. Mielestäni on sillä vain sen avulla pienimuotoi
nen mitali voi kilpailla suuremmilla ulkoisilla mitoilla 
operoivien taidemuotojen kanssa':  2 

Suurin osa Raimo Heinon mitaleista on -mitalin tra
ditioon pohjautuen- henkilömitaleita ja hän ehtikin 
ikuistaa suuren joukon yliopistomiehiä, taiteilijoita ja tai
teen ystäviä, omia ystäviään; mahtuupa joukkoon myös 
poliitikkoja Urho Kekkosesta alkaen. Henkilömitalit tar
josivatkin Raimo Heinolle sekä haasteen että henkisen 
viihdytyksen. Hän viihtyi ihmisten kanssa ja koki kes-

kustelut mallin kanssa mielenkiintoisiksi ja uutta anta
viksi. 

Muotokuvan sommittelullinen ratkaisu mitalin pyö
reään pintaan on ensimmäinen haaste eli kuten Raimo 
Heino itse kirjoittaa: "Tekijän näkökulmasta mitali edel
lyttää aina tiettyjen asioiden ratkaisemista: mallin kat
seen suuntaaminen ja onko malli profiilissa, puolipro
fiilissa vai en face. Mallin silmälasit tai viikset voivat 
pakottaa puoliprofiiliin tai en face -esittämiseen". 3 Oli 
ratkaisu sitten mikä tahansa voi miltei jokaisen Raimo 
Heinon elävän mallin mukaan tekemästä mitalista ais
tia taiteilijan lämpimän, henkilökohtaisen suhteen mal
liinsa. Mallista on tullut ystävä, jos ei ollut sitä jo aikai
semmin. 

Toinen ja juuri mitalitaiteen oma haaste on mitalin ta
kasivu, jonka tulee olla etusivun henkilökuvaa täyden
tävä. Raimo Heino toteaa siitä itse: "Etusivun henki
lökuvaa täydentävä takasivu legendoineen oli renes
sanssitaiteilijan kekseliäisyyden, hänen luovuutensa 
koetinkivi". 4 On luonnollista, että taiteilijallakin on hy
vät ja huonot päivänsä, onnistumisen ja keskentekoi
seksi jäämisen hetkensä. Jokaiselle Raimo Heinon mi
talille on kuitenkin oleellista taiteilijan vakava pyrkimys 
hänen sanallisesti ilmaisemaansa päämäärään. Raimo 
Heinon luonteesta johtuen on takasivuilla usein hieman 
humoristinen ilmeensä, jonka persoonallisuus niin mal
lista kuin taiteilijasta kertovana ei sekään voi olla läm
mittämättä mieltä. 

Kolmas haaste on sekä kirjallista että sommittelul
lista laatua. Kyse on mitalin legendasta, lyhyestä yti
mekkäästä kirjoituksesta, joka täydentää kuvallista esi
tystä ja samalla tuo esille jotain oleellista mitalin hen
kilöstä. Ilmeisesti juuri verbaalisen lahjakkuutensa ja 
lukeneisuutensa pohjalta on Raimo Heino aikamme 
suomalaisista mitalitaiteilijoista johdonmukaisimmin 
seurannut vanhaa perinnettä mitalista kuvan ja sanan 
symbioosina. Hän kirjoittaa itse: "Kuvallista aihetta täy
densi parhaimmillaan lyhyen ytimekkäästi ja samalla 
kuitenkin monimerkityksellinen sanallinen osuus, le
genda. Sen hylkääminen aikamme mitaleissa on teh
nyt niistä köyhempiä ja abstrakteista mitaleista puheen 
ollen jopa käsittämättömiä ':  5 Eipä ihme että jo Rai
mo Heinon ensimmäisen, muotokieleltään abstraktin 
mitalin etusivulla on taiteilijan omaan kohtaloonkin so
piva legenda: Ars longa, vita brevis. Monista paljon pu
huvista mitaleista ja legendoista otan vielä esimerkik
si Olli N ärvän 6O-vuotismitalin (1982), jonka takasivulla 
opetusministeriön taideosaston pääl likkö istuu sylis
sään viisi taidetoimikuntaa ja legenda kuuluu: "Suos 
amat et ab iis amatur ' :  Raimo Heinon lämmin, hieman 

2. Mitali 2/1987, s. 13 
3. Mitali 2/1992, s. 9 
4. Mitali 2/1987, s. 14 
5. Mitali 2/1987, s. 13 
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itseironinen huumori tulee osuvasti esille hänen itses
tään ja itselleen tekemässään 50-vuotismitalissa. Ta
kasivulla Suomen Taiteilijaseuran silloinen puheenjoh
taja ratsastaa nuijaa heilutellen Gattamelatan hevosella, 
ja etusivun seppelöityä päätä kiertää mahtipontinen le
genda: Raimo Heino sculptor, summae gloriae suae ip
se fecit. 

Henkilömitalien ohella on Raimo Heinon mitaliluet
telossa lukuisa joukko erilaisiin yhteyksiin valmistettuja 
mitaleita kuten Salt-neuvottelujen mitali 1969 ja Etyk
konferenssien mitalit 1975 ja 1985, puhumattakaan vä
häpätöisemmistä tapahtumista kuten piispantarkastus 
Helsingissä 1985 tai Osuusliike Elannon 80-vuotismitali 
samalta vuodelta. Oman ryhmänsä muodostavat kir
jallisiin aiheisiin perustuvat mitalit kuten Franois Villon 
( 1972), Don Quijote ( 1978), tai vaikkapa P. Mustapään 
runon innoittama Sammakon virsi ( 1984). Taiteilijan 
ajankohtaisuutta puolestaan osoittaa niin Viron vapau
tumista ennakoiva Vana Toomas vuodelta 1989 sekä 
Terminator vuodelta 1994, jota omin korvin kuulin nuo
rison kommentoivan Mitalitaiteen killan vuosimitalikil
pailun näyttelyssä 1994: "Voi juku, tulkaa kattoon: tääl-

/on Terminaattori ' :  
Olen tässä voinut ainoastaan lyhyesti ja  ylimalkaises

ti kosketella Raimo Heinon laajaa mitalituotantoa. Tut
kimuksen ja analyysin aika on vielä edessä päin. Vuo
desta 1964 alkavana yhtenäisenä sarjana mitalit muo
dostavat kuitenkin monilehtisen avaimen taiteilijan hen
kilön ja hänen taiteensa ymmärtämiseen. T ällä hetkel
lä näen johtavana eräänä juonteena Raimo Heinon mi
talitaiteessa tradition merkityksen. Oman aikamme mi
talitaide luo aikamme omista lähtökohdista oman ilmai
sunsa. Juuriaan se ei kuitenkaan voi hylätä. Raimo Hei
no kirjoitti seuraavasti: "Mitalitaide, joka pyrkii 
rikkomaan kaikki säännöt, hylkäämään tradition, on 
väärällä tiellä. Hylätessään pyöreän intensiivisen perus
hahmon ja plastisen muotokäsityksen se samalla me
nettää vanhan pohjan jolle rakentaa. Näin siksi että mi
talin pyöreä muoto ja plastinen muotokieli ovat enem
män kuin joitakin pikkunäppäriä sommittelusääntöjä. 
Ne ovat mitalitaiteeseen liittyviä luonnonlakeja, joita ku
kaan ei voi rikkoa ilman rangaistusta. Mielestäni mita
litaiteen tulisi hylätä kokeilut kokeilujen vuoksi, riisua 
punaiset liivinsä ja palata renessanssin yksinkertaisen 

Raimo Heinon oma mitali. Mitalin etusivun taiteilija lyötti pienikokoiseksi käyntikortikseen 50-päivänsä yhteydessä vuonna 1982. Valetun 
mitalin takasivu on vuodelta 1984. Mitalista taiteilija kertoi pilke silmäkulmassaan kirjoittajalle, että tehtyään lukuisia mitaleita eri henkilöis
tä heidän merkkipäivikseen hän oli tullut ajatelleeksi, että varmaankaan kukaan ei teetä hänestä mitalia. Loogisena seurauksena olikin tote
amus: 'Niinpä päätin tehdä sen itse·. Etusivulla juhlivan taiteilijasankarin päätä koristaa akateemiseen tyyliin laakeriseppele ja legenda kuu
luu: Raimo Heino sculptor summae gloriae suae ipse fecit (Raimo Heino, kuvanveistäjä, ylimmäksi kunniaksi itselelen tel<I ) .  Myöhemmin 
valmistuneen takasivun taus-ralla l ienee ollut Erkki Kannoston vuonna 1973 Raimo Heinolle tekemä lahjamltali, jonka takasivulla on tinaso-
ilastyyliin toteutettu ratsastajapatsas, terveen puhaltava pulska kyrassieeri. Heinon oman mitalin aiheena on Suomen Ta iteilijaseuran pu

heenjohtajalle mielikuvituksessa pystytetty ratsastajapatsas. Mitalin etusivun sankari ratsastaakin puheenjohtajan nuija kädessään. Ratsu 
vaan ei ole mikään tavallinen hevonen, vaan itsensä Donatellon veistämän Gattamelatan patSaan ratsu, jonka kavion alla oleva globus ko
rostaa ratsastajan valtaa. Taiteilijaseuran puheenjohtaja ratsastaa siis kondottieerin hevosella. Ratsun ja varsinkin ratsastajan toteutus ml 
talissa henki i kuitenkin lämmintä leikkimleltä, mikä asettaa asian oikeisiin mittasuhetisiinsa. Ganamelatan patsas 1144 7-53) oli ensimmäi
nen suurikokoinen ratsastajapatsas sitten Marcus Aureliuksen ja siitä tuli esikuva lukemattoml lle muille. Samoin Donatellon työt kokonai
suudessaan muodostivat pohjan uuden ajan veistotaiteelle. Esikuvan valinta on samalla selkeä viittaus perinteen merkitykseen taiteessa. 
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Raimo Heino kertoo itse mitalistaan 

ja selkeään plastiseen mita/itaiteeseen. Menneeseen ei 
voi palata. Niinpä tarkoitan sitä, että omaksuisimme jäl
leen ne ihanteet ja tavoitteet, joihin renessanssin mi
talitaide perustuu. Luja, yksinkertainen muoto antaisi 
oman aikamme mitalitaiteelle sitä intensiivistä voimaa, 
jota se tarvitsee. Ja katso, mitalitaide alkaisi jälleen ku
koistaa muutenkin kuin juhlapuheissa'�  6 N äitä Raimo 
Heinon sanoja vuodelta 1987 voi vaikkapa pitää mita
litaiteilijan testamenttina. 

T ässä yhteydessä ei ole mahdollisuutta syventyä Rai
mo Heinon veistoksiin. Haluan kuitenkin mainita Rai
mo Heinon suurimman julkisen monumentin, N aanta
l in Birgittalaisnunnan (1993), joka oli taiteil ijalle jo al
kuluonnoksista ja pienoismalleista asti rakas. Miten rat
kaista N aantalin birgittalaisluostarin muisto ilman, et
tä olisi turvauduttava keskiaikaisten Birgitta-veistosten 
kopiointiin tai tyylittelyyn. Ratkaisusta tuli luonteva. 
Keskiaikaisen harmaakivikirkon seinustalla seisoo 
pronssiin valettuna Tuntematon N unna muistona kai
kista niistä hurskaista naisista, jotka kauan sitten omal-

ta osaltaan ovat vaikuttaneet korkeamman hengenvil
jelyn kehittymiseen kaukaisessa Suomessa. Tyyni rau
hallinen hahmo seisoo luostarin yrttitarhasta poimi
mansa marunakimppu sylissään ja katsoo vuosisato
jen takaa meidän aikamme ylitse tulevaisuuteen. Tra
ditio sitoo, samalla se kantaa. Raimo Heino ei ollut ai
noastaan uutta luova taiteilija, vaan hän - ehkä ope
tustyönsä innoittamana - paneutui myös mitalitaiteen 
historiaan ja mitalin traditioon pyrkien tältä pohjalta 
kohti uutta. Hän ei haaveillut mitalitaiteen vallanku
mouksesta, vaan hänen mitalinsa ovat parhaimmillaan 
mallin kanssa käytyjen keskustelujen, historiallisten tai 
kirjallisten aiheiden tai vaikkapa vain omien muistiku
vien ja ajatusten metalliin harkiten muokattuja tiivis
telmiä. N iin taiteilijana, opettajana kuin keskustelijana
kin on mitalitaiteemme menettänyt hänessä keskeisen 
voiman. 

Pekka Sarvas 
6. Mitali 2/1987, s.14 
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Olli Paunu 

MITALIT N OUSEVAT ESIIN EN GLANNIN 

TAIDEOPET UKSESSA 

Loughboroughn taideteollinen korkeakoulu Englannis
sa on ryhtynyt nostamaan voimakkaasti esiin mitalien 
suunnittelua ja valmistamista muun opetuksen osana. 
Suhteellisen lyhyessä ajassa koulun oppilaat ovat pääs
seet kärkisijoille opiskelijoiden kilpailuissa. 

Kannustimeksi on hyvin menestyneille pystytty jär
jestämään upeita opintomatkoja . T ämä on mahdollis
ta hienojen suhteiden ansiosta. Opetustyössä on pidet
ty yhteyksiä myös asemansa jo vakiinnuttaneisiin mi
talitaiteilijoihin. 

Kate Harrison on tämän nousun takana. Hän työs
kentelee koulussa toimivan arvokivien ja -metallien lin
jan pääopettajana. Hän on lehdellemme tehnyt aika 
seikkaperäisenkin selostuksen mitalitaiteen aseman ke
hityksestä, ja sitä selostamme tässä. 

Loughboroughn taideteollinen korkeakoulu jakaantuu 
kolmeen linjaan: taideteollisuus, tekstiilitaide ja kolmiu
lotteinen suunnittelu. Ennen kuin kouluun pääsee on 
suoritettava vuoden tai kahden vuoden mittainen tai
teen ja suunnittelun peruskurssi. Täyspäiväisenä opis
kelu vie kolme vuotta, iltaopiskeluna kuusi vuotta . 
Opintojen jälkeen saavutetun oppiarvon nimi on Bac
helor of Arts (Hons). 

Perusta idosta toteutukseen 
Ensimmäisenä vuonna keskitytään perustaitoihin. Piir
täminen, valokuvaus ja mallintaminen ovat jatkuvasti 
esillä, mutta samalla jo valmistautuminen erilaisiin pro
jekteihin, esimerkiksi yritysten tunnusten suunnitte
luun. Lisäksi hankitaan tietoa yhteiskunnasta, histori
asta, ympäristöstä . 

Toisella vuosikurssilla aletaan tehdä vaativampia töi
tä. 

Kate Harrison kertoo, että opiskelijat saavat tehtä
väkseen suunnitella vitjaan sopivan kaksipuolisen ko
run; sekä ääriviivoihin että kummankin puolen pinnan 
ominaisuuksiin kiinnitetään huomiota. Karua on voita
va tuottaa useampia kappaleita valoksina. 

" Tässä siis luodaan yhteyksiä arvokivien käsittelyn 
ja mitalien valmistuksen välillä", Kate Harrison huo
mauttaa. 

Opiskelijat ovat hänen mukaansa viehtyneet siihen, 
että he pääsevät käyttämään luovuuttaan annettujen 
rajoitteidenkin puitteissa. 
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Olennainen osa opiskelua 
"Toin taidemitalit opintojen osaksi vuonna 1 987. Olin 
nähnyt Royal Society of Artsin (RSA) opiskelijoiden 
näyttelyn, jossa oli myös mitaliosasto, ja päätin, että 
meidänkin on kiinnitettävä huomiota mitalitaiteeseen", 
Kate Harrison kertoi. 

Jo seuraavana vuonna yksi hänen oppilaistaan voit
ti RSA:n kilpailun. Se antoi innostusta muille opiskeli
joille. Tulevinakin vuosina Loughboroughn opiskelijoil
le tuli menestystä. Palkinnon saajille onnistuttiin järjes
tämään opintomatkoja Alankomaihin, Ranskaan ja Ita
liaan. Eräät pääsivät tutustumaan myös Royal Mintiin, 
jossa Englannin parhaat mitalit valetaan. 

Vuodesta 1993 lähtien Loughboroughn korkeakou
lu on pystynyt myös itse valamaan mitaleita, ja Harri
son on hyvin tyytyväinen valosten tasoon. 

Yhteyksien verkosto 
Kate Harrison kertoo luoneensa yhteyksiä Britannian 
kuvanveistäjiin ja maan mitalitaiteen seuraan. Koulus
sa on vieraillut tunnettuja mitalitaiteilijoita kuten Ma
rianne Fountain, Danuta Soloweis Wedderburn ja Marcy 
Leavitt Bourne. Tämä on lisännyt opiskelijoiden kiinnos
tusta. 

Korkeakoulu on myös alkanut systemaattisesti ke
rätä mitalikokoelmaa. Se keskittyy koulun nykyisten ja 
entisten opiskelijoiden töihin, sekä opiskeluaikana et
tä sittemmin valmistettuihin. 

Edelleen: Kate Harrison aikoo organisoida vuosittai
sen kesä kurssin, jolla asemansa jo vakiinnuttaneet mi
talitaiteilijat voivat saada uusia ideoita ja tutustua uu
denlaisiin valmistusmenetelmiin. Mukaan voi tulla myös 
nuorempia taiteilijoita . Kesäkurssia hän suunnittelee 
kansainväliseksi. " Tulevaisuus vaikuttaa innostavalta. 
Haluamme lisätä tietoa mitalitaiteen mahdollisuuksis
ta ja rohkaista uusia tulijoita tämän taiteenalan pariin", 
Kate Harrison sanoo. 

Rajoitteet ovat myös haasteita 
" Mitalitaide on jo kiinteä ja yhä kasvava osa opinto
toimintaamme. Opiskelijat ymmärtävät, että se liittyy 
kiinteästi heidän pääasialliseen oppiaineeseensa". 



Kate Harrison, Muotokuva-nimetön 

Robin Ashbey, Avaimenreikärakastaja 

"Arvokivistä valmistetut korut ja mitalit ovat kolmiu
lotteisia esineitä, joihin syntyy läheinen kontakti kos
kettelemalla. Molemmat ovat kaksipuolisia ja ne luo
daan taiteellisen idean pohjalta. Kumpaankin liittyy 
myös taiteen ulkopuolelta tulevia rajoitteita , jotka voi
vat myös olla suuria haasteita", sanoo Kate Harrison. 

Sen lisäksi että hän opettaa Loughboroughissa hän 
on myös Englannin hopeatyön ja arvokivitaiteen suun-

nitteluseuran taloudenhoitaja sekä maan kultaseppien 
yhdistyksen kunniajäsen. 

Artikkelin on Kate Harrisonin englanninkielisen kirjoi
tuksen Making connections - The development of the 
art medal at Loughborough College of Art and Design 
pohjalta muokannut toimittaja Olli Paunu. 
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Arvo Aho ja Allan Ylinen 

BEATI POSSIDENTES -
ONNELLISIA MITALINOMISTAJIA 3 

Suomen Mita litaiteen Kil lan jäsen istä tehdyt mita lit 
A:sta Y:hyn el i Achtesta Yliseen 

T ämän kirjoitussarjan tehtävänä on esitellä Suomen Mi
talitaiteen Killan jäsenistä tehdyt mitalit. Idea on tiet
tävästi lähtöisin Raimo Heinolta. Sarjan 1. osassa (Mi

tali - Medaljen 2/94) esiteltiin hallituksen puheenjoh
tajista ja yleissihteereistä, 2. osassa (Mitali - Medaljen 
1/95) hallituksen muista jäsenistä ja tilintarkastajista 
tehdyt mitalit. T ähän 3. osaan on kerätty tiedot Killan 
' '  rivijäsenistä' ' tehdyistä mitaleista. Täydel lisyyden 
vuoksi aiemmissa osissa esiteltyjen mitalien tiedot on 
liitetty aapillisesti omille paikoilleen, sillä samoja mita
listejahan tässä ollaan jokainen. 

Sarjan kaksi edellistä osaa olivat kokonaan Arvo 
Ahon käsialaa, niin myös tämän osan tekstipuoli. Sen 
sijaan aineisto tähän on suurelta osin Allan Ylisen ko
koamaa, Allanin, joka - jos olisi kirja - olisi kuin Bost
römin ja Laitakarin mitaliteokset yhteensä ja vielä näistä 
nykyhetkeen ulottuva jatkoteos. 

Aineiston runsauden vuoksi mitaleita ei tässä voida 
yksityiskohtaisesti kuvata, vaan niistä annetaan tava
nomaiset tiedot. Toisin sanoen: mitalitetun henkilön jä
sennumero, nimi, ammatti, mitalin tekijä, tekovuosi ja 
koko sekä laatu, mikäli mitali on valettu. Huomatta
koon, että jäsennumeroa ei ole taiteilijajäsenillä, ainoal
la kirjeenvaihtojäsenellä eikä Killan suojelijoilla. 

Mikäli mitalista löytyy kuva joko omasta Mitali- Me
daljen -lehdestämme tai eräistä mitalikirjoista, niin asi
asta on maininta asianomaisella kohdalla seuraavin tun
nuksin, 

M 2/94 = Mitali - Medaljen -lehti, numero/vuosi 

L 819 = Laitakari: Suomen mitalit 1936 -1968, sivu 

T 127 Taajamaa: Terho Sakki, sivu 

V 61 = Valkonen: Taidetta molemmat puolet, 
sivu. 
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HEINO, Raimo, kuvanveistäjä 
434 ACHT, Kal le, professori 1 .  Erkki Kannosto 1 973 

1 .  Laila-Kaarina Karttunen 1978 1 10  mm, valettu 
105  mm, valettu, M 1/94 2. Raimo Heino 1 982 

2 .  Terho Sakki 1988 50 mm, yksipuolinen 
75 mm 3. Raimo Heino 1982/1984 

140 mm, valettu, M 1/91 
23 AHO, Aarno, kauppaneuvos 

Jussi Vikainen 1976 
70 mm 

203 HELIN, Martti, museonjohtaja 
174 AHO, Arvo, d ip l .  ins. Arto Lappalainen 1 992 

1. Päivi Aho 1974 1 10  mm, valettu, M 2/93 
77 mm, valettu 

2. Kauko Räsänen 1990 178 HELME. Eero, toimitusjohtaja 
1 10  mm, valettu, M 2/94 Aimo Tukiainen 1989 

80 mm, M 1/90 
AHTISAARI, Martti, Tasaval lan presidentti, 
Ki l lan suojelija 329 HELMINEN, Oiva, valimonjohtaja 

Heikki Häiväoja 1 994 Taru Vainio 1977 
72 mm, M 2/94 90 mm, valettu 

320 ANDERSSON, Lasse, toimitusjohtaja 39 HEMMI, Jaakko, dipl .  ins. 
Heikki Varja 1985 Raimo Heino 1 995 
70 mm 1 1 9-128 mm, valettu, M 2/95 

81  ESKOLA, Aarne, maaneuvos 76 HILDEN,)iara, professori 
Kauko Räsänen 1 970 Aimo Tukiainen 1 982 
72  mm, M 2/89 80 mm, M 1/87 

487 HACKL, Josef, kaivertaja, Saksa 430 HINTIKKA, Lahja, ,f.lL kand. 
Kauko Räsänen 1 990 Raimo Heino 1 972 
60 mm 1 29-139 mm, valettu, M 1/95 

A. Tukiainen: Heikki Hosia 
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217 HONKANEN, Mauno, taiteilija 
1. Raimo Heino 1985/1 988 

50 mm 
2. Raimo Heino 1991 

130-140 mm, valettu, M 2/91 
3. Anja Juurikkala 1991 

84 mm, valettu, M 2/92 

33 HOSIA, Heikki, kansliapäällikkö 
Aimo Tukiainen 1 967 
72 mm, L 1 14  

368 JAAKOLA, Juha, arkkitehti 
Jouko Seppänen 1996 
5657 mm, valettu 

257 JALAVA, Heikki, apteekkari 
(Tornion apteekki 1886-1986) 

Heikki Häiväoja 1986 
70 mm, M 1/87 

4 72 KANKAAN RANTA, K. K., vuorineuvos 
Erkki Saarikuru 1989 
120 mm, valettu 

KANNOSTO, Erkki, kuvanveistäjä 
Ks. mitali 2. Kallio, Mikko 

1 8  KARTTUNEN, M. 0., kouluneuvos 
Pekka Kontio 1964 
70 mm 

KEKKONEN, Urho Kaleva, Tasavallan presidentti, 
Killan suojelija 
1. Aimo Tukiainen 1 967 

72 mm, M 2/93, L 146 
2. Raimo Heino 1 970 

120 mm, valettu 
3. Toivo Jaatinen 1975 

50 mm 
4. Heikki Nieminen 1975 

50 mm 

A. Tukiainen: Urho Kekkonen 

JUURIKKALA, Anja, kuvanveistäjä 
1. Kari Ovaska 1993 

115 mm, valettu, M 1/93 
2. Marjatta Vehkanen 1 993 

110 mm, velettu, M 1/93 

101 KALLIO, Mikko, agronomi 
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1. Raimo Heino 1981 
1 20 mm, valettu, M 2/88 

2. (Killan hallitus 15.3.1976) 
Raimo Heino 1976 
172-178 mm, valettu, M 1/89, V 1 27 

5. Leena Turpeinen 1975 
50 mm 

6. Heikki Häiväoja 1 976 
45 mm 

7. Raimo Heino 1 977 
45 mm 

8. Kauko Räsänen 1980 
70 ja 33 mm 

9. Raimo Heino 1986 
70 ja 40 mm, M 1/87, V 36 



KOIVISTO, Mauno, Tasavallan presidentti, 
Killan suojelija 
1. Toivo Jaatinen 1983 

72 mm, M 2/93, V 61 
2. Terho Sakki 1983 

70 ja 33 mm 
3. Jarkko Roth 1993 

70 ja 33 mm, M 2/93 

R. Heino: Heikki Konttinen 

11 

135 

425 

121 

15 

139 

205 

542 
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KONTTINEN, Heikki, kuvanveistäjä 
Raimo Heino 1970 
100 mm, valettu, V 61 

LAGERQVIST, Lars 0., fil. tri., 
kirjeenvaihtajajäsen, Ruotsi 

Raimo Heino 1994 
123-126 mm, valettu, M 1/94, M 2/94 

LAITAKARI, Aarne, professori 
1. Oiva Helenius 1950 

56 mm, L 169 
2. Heikki Nieminen 1965 

81 mm, valettu, L 170 
3. Kalervo Kallio 1956 

(Geologinen tutkimuslaitos) 
56 mm, L 426 

4. Oiva Helenius - Olof Eriksson 1962 
(Suomen Numismaattinen Yhdistys 
Rahapajassa 1962) 
56 mm, L 819 

LAMPISUO, Antti, taidemaalari 
Raimo Heino 1976 
132-144 mm, valettu 

LINDBERG, Nils J., tekn. lis. 
Kauko Räsänen 1986 
70 mm, M 1/87 

LINJA, Ahto, muurari 
Heikki Varja 1982 
103 mm, valettu, M 2/92, M 1/94 

MIETTINEN, Jorma K., akateemikko 
1. Terho Sakki 1982 

80 mm, M 2/94, T 127 
2. Raimo Heino 1991 

127-134 mm, valettu, M 2/91 

NIEMI, J. E. ,  varatuomari 
Kain Tapper 1979 
80 mm 

NYSTRÖM, Georg, toimitusjohtaja 
Kauko Räsänen 1979 
60 mm 

PAANANEN, Unto, dosentti 
Anja Juurikkala 1988 
80 mm, valettu, M 2/91  

PARTANEN, Erkki, vuorineuvos 
Aimo Tukiainen 1975 
80 mm 
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K. Räsänen: Eino Roiha, Saara Roiha 

526 PEKKANEN, Paavo, maaneuvos 12 SALMI, Martti, professori 
Raimo Heino 1992 1. Terho Sakki 1976 
80 mm, M 1 /92 75 mm, M 1 /95, T 132 

2. Raimo Heino 1978 
298 POHTOLA, Mikko, lehdistöneuvos 140 mm, valettu 

Raimo Heino 1995 3. Ks. mitali 2. Kallio, Mikko 
118-123 mm, valettu 

SARVAS, Pekka, intendentti 
167 ROIHA, Eino, dipl. ins. Raimo Heino 1990 

1. Kauko Räsänen 1982 120 mm, valettu, M 2/90, M 2/91 
90 mm, valettu 

2. Heikki Häiväoja 198 2  1 3  SELINHEIMO, Klaus, ekonomi 
(Suomen Pesuteollisuusliitto 1942-1982) 1. Raimo Heino 1994 
70 mm 130 mm, valettu, M 1 /94 

3. Kauko Räsänen 1985 2. Raimo Heino 1994 
108 mm, valettu 90 mm, valettu 

4. Kauko Räsänen 1990 
(Saara Roihan kanssa, "Yhdessä vuodesta 153 SIEVERS (-VOIONMAA), Gunnel, dosentti 
1940") Raimo Heino 1991 
111 mm, valettu 120 mm, valettu, M 1/91 

RÄSÄNEN, Kauko, kuvanveistäjä SIPILÄINEN, Anneli, kuvanveistäjä 
1. Raimo Heino 1986 Ks. mitali 2. Kallio, Mikko 

116-125 mm, valettu, M 1/95, V 61 
2. Kauko Räsänen 1986 132 SOHLBERG, Olavi, vuorineuvos 

(Gösta Serlachiuksen taidesäätiö) (Oy G. W. Sohlberg Ab 1876-1976) 
80 mm, M 2/94 Heikki Häiväoja 1976 

3. Bud E. Wertheim 1984 70 mm 
100 mm, valettu, M 1/95 

SOMMA, Ossi, kuvanveistäjä 
SAKKI, Terho, kuvanveistäjä Arto Lappalainen 198 2  

Ks. mitali 2. Kallio, Mikko 105 mm, valettu, M 1 /93 
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88 SORMUNEN, Yrjö, arkkitehti 134 TOIVANEN, E. J., vuorineuvos 
Raimo Heino 1995 1. Terho Sakki 1977 
1 15-120 mm, valettu 108 mm, valettu, M 2/94 

2. Kauko Räsänen 1979 
406 SUOMALAINEN, Esko, professori 90 mm, valettu, kaksiosainen 

Terho Sakki 1980 
70 mm, T 134 

TUKIAINEN, Aimo, kuvanveistäjä 
78 SUOMALAINEN, Heikki, professori 1. Kauko Räsänen 1977 

Terho Sakki 1972 82 mm, M 2/87 
70 mm, T 135 2. Raimo Heino 1992 

1 20 mm, valettu, M 2/92 

20 TÖRMÄLÄ, Edwin, varatuomari 
1. Terho Sakki 1976 

70 mm, M 2/94, T 138 
2.  Ks. mitali 2. Kallio, Mikko 

301 VIITALA, Aimo, varatuomari 
Pertti Kukkonen, 1987 
100 mm, valettu, M 1/88, M 2/94 

VIKAINEN, Jussi, kuvanveistäjä 
Jarkko Roth 1980 
70 mm 

22 VILJANEN, Aarno, kauppaneuvos 
1. Kari Juva 1974 

1 28 mm, valettu, kasvot sivulta 
2. Kari Juva 1974 

128 mm, valettu, kasvot edestä 
3. Jarkko Roth 1984 

85 mm, kaksiosainen 
4. Jarkko Roth 1985 

(Kultateollisuus Oy) 
85 mm 

5. Jarkko Roth 
(Kunniakonsulin "käyntikortti" )  
55 mm 

28 VIRTANEN, Niilo Paavo, maisteri 
Raimo Heino 1975 
70 mm 

401 VOIONMAA, l ikka, lehtori 
1. Raimo Heino 1990 

35 mm, yksipuolinen 
2: Raimo Heino 1993 
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1 20 mm, valettu, M 2/93 

35 VOIONMAA, Jouko, intendentti 
1. Raimo Heino 1 972 

-�-

.k 

130 mm, valettu, M 1/90, M 1/91 
2. Leila Hietala 1972 

70 mm, M 2/94 
T. Sakki: Heikki Suomalainen 3. Ks. mitali 2. Kallio, Mikko 
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1 1  VUORJOKI, Aarre, lehtori 
Kauko Räsänen 1 973 
111  x 107 mm,  valettu 

157 YLINEN, Allan, toimittaja 
Nina Saila 1 994 
60 mm 
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J. Roth: A. Viljanen 

Huokaukseni työtä lopettaessa on se, että luettelo oli
si täydellinen juuri tällä hetkellä, mutta osoittautuisi pi
kaisessa tulevaisuudessa hyvin epätäydelliseksi. Sillä 
suotta tämän kirjoitussarjan nimenä ei ole BEATI POS
SIDENTES - onnellisia mitalinomistajat! 

K. Räsänen: A. Vuorjoki 



l ikka Voionmaa 

UUSI VALETTU KOULUMITALI 

Kuvanveistäjä Pertti Kukkonen on muovaillut Mäkelän
rinteen lukiolle koulun ensimmäisen taidemitalin. Mi
tali, jonka halkaisija on 115 mm, valmistui huhtikuussa 
ja sen valoi pronssiin taiteilija itse. Mitalia tullaan jaka
maan rajallinen määrä mitalin jakosääntöjen mukaisesti 
ansioista koulun, kasvatustyön ja urheilun hyväksi teh
dystä työstä. Ensimmäinen numeroitu kappale tullaan 
jakamaan koulun kevään päättäjäisjuhlassa 1.6. kou
lun entiselle rehtorille Rainer Pelkoselle. 

Mäkelänrinteen lukio on urheilukion erityistehtävän 
saanut opinahjo Helsingin Vallilassa. Koulu on erikois
lukio, jossa oppilaan on mahdollista koulutyön ohessa 
harrastaa ja harjoittaa jotakin noin 40:stä urheilulajis
ta tiiviin koulutyön ohella. Mainittakoon, että Suomen 
vuoden 1995 jääkiekon maailmanmestaruusjoukkueen 
pelaajista yksi oli koulun silloinen kasvatti ja neljä kou
lun entisiä oppilaita. Pertti Kukkosen mitalissa olevan 

puun lehvistössä esittäytyy koulutyön tekijän ohella 
myös muutama keskeinen urheilulaji. 

Valetut koulumitalit ovat harvinaisuuksia Suomessa 
ja muualla. Tuskin erehdyn, jos väitän, että Mäkelän
rinteen lukion mitali on lajissaan ensimmäisiä taidemi
taleita. Lyötyjä koulu- ja kouluaiheisia mitaleita on sen 
sijaan useita: Kauko Räsäsen satavuotiaan kansakou
lun mitali, Raimo Heinon Suomalaisen yhteiskoulun juh
lamitali, Pirkko Viitasalon Espoon suomenkielisen kou
lulaitoksen mitali tai turkulaisen Osmo Laineen Turun 
Lyseon mitali ovat päällimmäisenä mielessä. Valettu
jen koulumitaleita edustavat eräät kouluhenkilöistä 
muovaillut mitalit: esimerkkeinä mainitsen Kauko Rä
säsen Aarre Vuorjoki-mitalin, Anja Juurikkalan Unto 
Paananen-mitalin (entinen latinanopettajani vuodelta 
1963) ja oman mitalini, jonka Raimo Heino muovaili 
vuonna 1993. 

Pertti Kukkonen, Mäkelänrinteen lukio 
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Tuukka Talvio 

R AH ATAIDETTA K ANSALLISMUSEOSSA 

Kansallismuseon rahakammiolla on viime vuosina ol
lut mahdollisuus tehdä Antellin kokoelmien varoilla 
useita arvokkaita hankintoja. Niihin kuuluu mm. lehtem
me edellisessä numerossa (2/1995) esitelty Matteo de 
Pastin mitali Sigismondo Malatestasta. Yhtä lailla esit
telemisen arvoisia ovat eräät viime vuoden saanteihin 
kuuluvat antiikin, keskiajan ja renessanssin rahat, joi
ta ostettaessa on historiallisen merkityksen ohella otet
tu erityisesti huomioon ikonografinen edustavuus. Ne 
ovat kaikki käyttörahoja, eivät mitaleita, mutta ne il
mentävät sitä kuvakieltä ja muotoilu perinnettä, joiden 
pohjalta mitalitaide syntyi. 

Rahat ovat esillä raha kammion vaihtuvien näyttelyi
den salissa kesäkuun alkuun saakka. Ne on oheisena 
kuvattu mittakaavassa 2:1. 

1. Kreikka, Seleukos I Nikator (312280 eKr.), tetradrak
ma. 
Seleukos oli yksi Aleksanteri Suuren sotapäälliköistä, 
ja hän peri pääosan tämän valtakunnasta, joka laajim
millaan ulottui Intian rajoille saakka. Seleukoksen seu
raajien aikana se vähitellen supistui käsittämään Syy
rian ja sen lähialueet. Seleukeiassa Babyloniassa lyö
ty tetradrakma (4 drakmaa) kuuluu aikaan, jolloin hal
litsijankuvat eivät vielä olleet yleistyneet kreikkalaisissa 
rahoissa. Niinpä rahan etusivulle on kuvattu ylijumala 
Zeus. Myös takasivun aihe, Pallas Athene ohjaamassa 
elefanttien vetämää sotavaunua, on mytologinen, mut
ta se kertoo samalla elefanttien suuresta merkityksestä 
seleukidien sodankäynnissä. 

2. Kreikka, Syrakusa, Hieron 11 (2752 15 eKr.), 16 litraa. 
Sisiliassa sijaitseva Syrakusa oli Etelä-Italian eli "Suur
Kreikan" tärkeimpiä kaupunkeja. Eräs sen viimeisiä hal
litsijoita ennen vuonna 212 eKr. alkanutta Rooman val
lan aikaa oli Hieron 11, jonka hopearahoissa on hänen 
itsensä ohella kuvattu hänen puolisonsa ja poikansa. 
T ämän rahan etusivulla nähdään kuningatar Filistis. Ta
kasivulla on Sisilian rahoissa suosittu aihe, nelivaljak
ko, jota ohjaa voitonjumalatar. Rahayksikkö litra oli al
kujaan sisilialainen painomitta. 

Rahaa ei voi verrata Syrakusan rahataiteen suuriin 
saavutuksiin 400-300-luvulla eKr., mutta se on huo
mionarvoinen muotokuvansa ansiosta. 

3. Kreikka, Aiolis, Aigai, tetradrakma, n. 160 eKr. 
Aigain kaupunki Aioliksen maakunnassa sijaitsi Vähän
Aasian rannikolla hieman Lesboksen saaren alapuolel
la. Museon hankkima tetradrakma on hellenistiselle 
kaudelle luonteenomainen kookas hopearaha, jonka ku
va-aiheet liittyvät jumaltarustoon. Rahan etusivulle on 
kuvattu Apollon, jolla oli Aioliksessa temppeli. Takasi
vun aiheena on Zeus. 

Hellenistisellä kaudella yleistynyt tapa sijoittaa rahan 
etusivulle profiilikuva ja takasivulle kokovartalokuva pe
riytyi sittemmin Rooman rahoihin ja sitä kautta mita
leihin. Myös seppeleen käyttö kehyskuviona yleistyi tä
nä aikana, ja sekin siirtyi sittemmin mitalitaiteen aihe
valikoimaan. 

Kuva 1 
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Kuva 2 

Kuva 3 

4. Baktria, Eukratides I (n. 171155 eKr.), tetradrakma. 
Nykyisessä Afganistanissa sijainnut Baktria oli yksi 
Aleksanteri Suuren valloittamista alueista. Hänen puo
lisonsa Roxane oli sieltä kotoisin. Baktria itsenäistyi n. 
256 eKr., mutta sitä hallitsivat viimeiselle esikristilliselle 
vuosisadalle saakka kreikkalaissyntyiset kuninkaat. 
Heidän rahansa ovat merkittäviä historiallisia doku
mentteja, ja ne ovat huomattavia myös muotokuvien
sa ansiosta. 

Eukratides on kuvattu rahassa kypäräpäisenä ja hä
nen arvonimenään on basileus megas, suurkuningas. 
Takasivun ratsastajaaihe (Kastor ja Pollux) on peräisin 
Kreikan mytologiasta. 

5. Rooma, Konstantinus Suuri (306337), so/idus. 
Konstantinus Suuri teki kristinuskosta Rooman valtio
nuskonnon, ja vaikka hän itse otti kasteen vasta hie
man ennen kuolemaansa, on tässä ja eräissä muissa 
rahoissa olevaa muotokuvaa pidetty osoituksena hä
nen uskonnollisuudestaan: hän näyttää kuvassa kat-

sovan ylöspäin. (Eräissä saman kuvan toisissa versi
oissa tämä on havaittavissa selvemmin.) 

Konstantinuksen käyttöön ottama uusi, n. 4, 5 g pai
nava kultaraha on lyöty Nikomediassa vuonna 335. Ra
han ajoittaa sen takasivulla oleva onnentoivotus kei
sarin 30-vuotisen hallituskauden johdosta. 

6. Bysantti, Justinianus 11 (685-695, 705-711), so/idus. 
Myöhäis-Rooman kultaraha, solidus eli kreikkalaisittain 
nomisma, oli Bysantin pääraha ja sen mahdin symboli 
yli tuhannen vuoden ajan. Justinianus 1 1:n solidukset 
ovat erityisen mielenkiintoisia siksi, että ne ovat ensim
mäiset rahat, joihin on kuvattu Kristus. 

Vapahtajan muotokuva on sijoitettu rahan etusivul
le. Kirjoituksessa häntä kutsutaan "kuningasten kunin
kaaksi", kun taas keisari (kuva takasivulla) on "Herra 
Justinianus, Kristuksen palvelija". 

Justinianus I I  ei ole yhtä tunnettu kuin 500-luvulla 
hallinnut Justinianus 1, mutta hänenkin aikansa oli täyn
nä dramaattisia käänteitä. Rahan kuva-aiheet ovat tä-

29 



Kuva 4 

Kuva 5 

Kuva 6 

tä taustaa vasten varsin mielenkiintoista. 

7. Italia, Sisilia, Fredrik 11 (12 15- 1250), augustalis. 
Kultarahan käyttö yleistyi Euroopassa usean vuosisa
dan tauon jälkeen 1200-luvun jälkipuolella. Esimerkkiä 
näyttivät Pohjois-Italian johtavat kauppakaupungit, 
mutta Etelä-Italiassa oli kultarahaa lyöty jo aikaisem
min. Varhaisista kultarahoista tunnetuin ja kauneimpa
na pidetty on augustalis, jota Saksan keisari ja Sisilian 
kuningas Fredrik 1 1 :n vuodesta 1231 lyötti Messinassa 
ja Brindisissä. Rahan nimi perustuu sen roomalaistyyp
piseen muotokuvaan ja kirjoitukseen IMPerator ROMa-
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norum CESAR AVGustus. Hallitsijan nimi FRIDERICVS 
on takasivulla, jonka kuva-aiheena on kotka, eräs kei
sarinvallan symboleista. 

8. Italia, Firenze, floriini (1300-/uku). 
Seuraavat kultarahat augustaliksen jälkeen olivat Ge
novan genovino ja Firenzen floriini, joita kumpaakin 
alettiin lyödä vuonna 1 252. Floriinin etusivulla on Jo
hannes Kastajan kuva ja nimi, takasivulla on kaupun
gin latinankielinen nimi FLOREN T IA ja sen heraldinen 
tunnus, lilja (lat. flos = kukka). Augustalikseen verrat
tuna rahan muotoilu on puhtaasti keskiaikainen, ja se 



onkin ainoa tässä esitellyistä rahoista, jossa etusivun 
aiheena eivät ole ihmiskasvot. 

Floriinista tuli suosittu kansainvälinen kaupparaha. 
Sitä jäljiteltiin mm. Saksassa, missä siitä tavallisesti 
käytettiin nimeä guiden. Se tunnettiin Suomessakin: 
Turun linnasta on löydetty sirpale Lyypekissä 1400-
luvulla lyödystä floriinista, jonka etusivulle myös on ku
vattu Johannes Kastaja. 

9. Italia, Milano, Gian Galeazzo ja Lodovico Maria Sforza 
(1480- 1494), testone. 
Milanoa hallitsi vuosina 14501 535 Sforzan suku. Sen 
kolmas herttua oli Gian Galeazzo, joka jakoi vallan se
tänsä Lodovico "il Moran" kanssa. Rahassa on molem
pien kuvat. 

Kuva 7 

Kuva 8 

Testone oli uusi, entistä suurempi hopearaha, jota oli 
alettu lyödä Milanossa 1474. Se sai nimensä muoto
kuvista (ital. testa = pää), jotka nyt olivat yksilöllisiä 
ja elävämpiä kuin keskiajalla. Sforza-suvun testonet 
kuuluvat renessanssin kauneimpiin rahoihin. 

Numismatic Art in the National Museum of Finland 

T he article is a presentation of some new acquisitions 
to the H. F. Antell Collection belonging to the National 
Museum in Helsinki. A medal of Sigismondo Malates
ta by Matteo de Pasti, aisa recently purchased for the 
Antell Collection, was presented in the last ( 2/ 1995) 
issue of this journal. 
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Allan Ylinen 

RUNEBERG MITALEISSA JA MITALITSE 

Ensimmäisen Runeberg-mitalin kaiversi ja lyötti Ernst 
Hugo Ekvall Tukholmassa vuonna 1878. Mitalin etusi
vulla on Runebergin muotokuva ja teksti J OHAN LUD
VIG RUNEBERG, kuvan alla signeeraus: Hugo Ekvall. 
Takasivua kiertää teksti: SÖRJD OCH SAKN AD AF 
N ORDEN S FOLK. Keskellä laakeriseppeleen sisällä nel
jällä rivillä: FÖDD 1804 DÖ D 187 7. Mitalin koko on 45 
millimetriä ja  sitä on lyöty valkometallista ja pronssista. 

H.  J. Boströmin " Suomen muistorahat" -teoksessa 
mainitaan mitalin lyöntivuodeksi Runebergin kuolinvuo
si 187 7. Marta Hirn on kuitenkin teoksessaan "Rune
berg i bild" päätellyt, Carl Snoilskyn ja Magnus Lager
bergin kirjeenvaihtoon nojautuen, mitalin valmistuneen 
vasta seuraavana vuonna. T ätä tukee sekin, että syys
kuussa 1878 on Helsingfors Dagbladissa tiedonanto 
mitalin tulosta kuukauden sisällä myyntiin kirja- ja tai
dekaupoissa. 

Marraskuussa lehti sitten kertookin mitalin olevan 
Ruotsin kirjakaupoissa ja lisää: "Wi ha varit i tillfälle 
att se ett exemplar af denna medalj, hvilken åtminsto
ne i afseende å porträttets likhet är fullkomligt miss
lyckad". Paria päivää myöhemmin lehti vielä toteaa: " . . .  
Det finns icke ringaste likhet med Runeberg i medal
jens bild." 

N äköinen tai ei, joka tapauksessa Ekvallin mitali aloit
taa Runeberg-mitalien sarjan ja on varmaan syntynyt 
hyvää tarkoittaen ja kunnioituksesta mestaria kohtaan. 

Vänrikki Stoolin tarinain 50-vuotispäivänä 12.12.1898 
pitämässään kokouksessa päätti Svenska L itteratur
sällskapet i Finland lyöttää tapahtuman johdosta mi
talin. Takasivun aiheeksi määriteltiin Runebergin runo
tar ojentamassa laakeriseppelettä haavoittuneelle so
tilaalle. Albert Edelfelt piirsi luonnokset ja mitalin muo
vailijaksi valittiin Walter Runeberg. 

Vahamallissa, jonka Walter Runeberg maaliskuussa 
1899 esitteli seuralle on, Edelfeltin luonnoksesta poi
keten, hulmuavaa lippua kannatteleva Suomi-neito, joka 
ojentaa lyyraa polvistuneelle Runebergin runottarelle. 
Takana on tykinputki ja kivääri. Luonnos on merkitty 
vuosiluvulla 1896. T ästä päätellen se olisi ollut valmis 
jo tuolloin. 

Seura ei kuitenkaan saanut lupaa mitalin lyöttämi
seen, mikä lieneekin ollut tuoreen Helmikuun manifes
tin (15.2.1899) varjossa odotettua. 

Walter Runeberg hyödynsi aiheen isänsä 100-vuo
tismitalissa 1904. Lipputangon tilalla on männynrun
ko, aseet ovat vaihtuneet kallioon hakattuun Suomen 
vaakunakilpeen. 

Hugo Ekva/1, Runeberg 
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W Runeberg, Runeberg 

Mitalin etusivulla on Runebergin rintakuva pyöreäs
sä medaljongissa kehyksenään lyyra, alttari ja laakeri
noksat. Alinna on teksti: JOHAN LUDV IG RUNEBERG 
1804-1904. Medaljongin oikeassa alalaidassa W. Ru
neberg ja mitalin alareunassa k irjaimet EL. (Erik L ind
berg, mitalin kaivertaja). 

Takasivun reunaa kiertää teksti: FINLAND ST OD FÖR 
HANS SJÄL DET KULNA HANS TORFTIGA GÖMDA 
HELIGA FÄDERNESLAND. Leikkeessä alhaalla: AF  
MEDBORGARE OCH MEDBORGARINNOR. Mitalin hal
kaisija on 60 millimetriä ja sitä lyötiin Tukholman raha
pajassa 5 kappaletta hopeasta ja 300 kappaletta prons
sista. 

Walter Runebergin luonnos Vänrikki Stool -mitalin 
etusivuksi, runoilijan muotokuva, tuli sekin aikanaan 
lyödyksi mitaliin, kun Svenska Litteratursällskapet i Fin
land päätti vuonna 1979 lyöttää mitalin jaettavaksi seu
ran tunnustuspalkintona. 

Mitalin etusivulla on Walter Runebergin 1898 muo
vailema muotokuva ja teksti JOH. LUDV. RUNEBERG, 
takasivulla viidellä rivillä teksti: SVENSKA L IT TERATUR 
SÄLLSKAPET I FINLAND. 

Suomen sodan 1808-09 sankarit, Vänrikki Stoolin ta
rinain lihaksi ja vereksi taikomat, saivat kuvallisen hah
monsa Albert Edelfeltin pi irtimestä vuosina 1894-1900. 

Edelfelt Vänrikki Stoolin kuv ittajana on likipitäen sa
maa kuin Akseli Gallen-Kallela Kalevalan elävöittäjänä. 
Se ainoa oikea. 

Kun siis Suomen Numismaattisen Yhdistyksen pu
heenjohtaja, valtioneuvos Mauritz Hallberg esitti mar
raskuussa 1920 suunnitelmansa mitalisarjasta vuosien 
1808-09 sodan sankareista, oli luonnollista, että se pe
rustui juuri Edelfeltin luomiin "näköiskuviin". 

Mitalit ajateltiin lyöttää kolmen mitalin sarjoina. A i
heiksi valittiin Adlercreutz, Döbeln ja Sandels; af Klerc
ker, J. A. Cronstedt ja Duncker sekä von Schwerin, 
Malm ja Ramsayn veljekset. Mitalien muovailijaksi saa-

tiin kuvanveistäjä John Munsterhjelm. 
Ensimmäinen sarja valmistui keväällä 1923. Toinen 

sarja, af Klercker, Wibelius ja Duncker loppuvuodesta 
1924. Kolmas sarja jäi toteuttamatta. Mauritz Hallberg 
kuoli helmikuussa 1924 ja Munsterhjelm elokuussa 
1925. 

Mitalien takasivuilla, Sandels-mitalia lukuunottamat
ta, on alkukielinen sitaatti Vänrikki Stoolin tarinoista. 
Sandelsmitalin sitaatti on Esaias Tegneriltä. 

Mitalien halkaisija on 55 millimetriä ja ne lyötiin Sak
sassa, ensimmäistä sarjaa 40 hopeasta ja 300 prons
sista, toista sarjaa 40 hopeasta ja 200 pronssista. 

Mauritz Hallberg ei siis saanut nähdä valmiina kuin 
kolme ensimmäistä "vänrikkiä". Suomen Numismaat
tinen Yhdistys kunnioitti välittömästi perustajansa ja 
ensimmäisen puheenjohtajansa muistoa lyöttämällä 
mitalin, etusivulla Hallbergin muotokuva ja vuosiluvut 
1851-1924. Takasivulla on seppeleen sisällä seitsemän 
mitalin sommitelma. Keskellä on Elias Brennermitalin 
takasivu ja sen ympärillä kuuden mitalin etusivut: Ad
lercreutz, Sandels, Döbeln, Wibeliu,s, af Klercker ja 
Duncker. Mitalin muovaili luonnollisesti Munsterhjelm. 
Mitali lyötiin Ranskan valtion rahapajassa Pariisissa. 
Määrät: 40 hopeasta ja 200 pronssista, halkaisija 60 
millimetriä. 

(En malta olla kertomatta, että "Matkamiehen nä
ky" runon kuvitukseen Edelfeltillä oli jo valmis mitali, 
Carl Enhörningin kaivertama ja vuonna 181 1  lyöty An
ders Wilhelm Ramsayn ja Carl Gustaf Ramsayn muis
tomitali. Anders Wilhelm kaatui Lemulla 20.6.1808 ja 
Carl Gustaf Lapualla 14.7.1808. Mitalin lyötti veljesten 
äiti, vapaaherratar Sofia Lovisa Ramsay.) 

Porvoon kaupungin 600-vuotismitalin muovaili ku
vanveistäjä Gunnar Finne 1946 J. J. Huldenin ohjeiden 
mukaan. Huldenin käsialaa on myös mitalin legenda: 
Magnus Eriksson gav staden namn, Runeberg adlade 
det. 
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G. Qvist, J.L. Runeberg 

T. Helenelund, J.L. Runeberg 

1/ 

R. Heino, J.L. Runeberg 
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Pohjalaisen osakunnan lyöttämässä ja Helvi Hyväri
sen muovailemassa ansiomitalissa on kuvat: Porthan, 
Yrjö-Koskinen, Chydenius, Runeberg ja Snellman. Lyön
ti-.tuosi on 1949, halkaisija 56 millimetriä. 

150-vuotismitalin muovaili kuvanveistäjä Gerda Qvist 
SJomen Numismaattisen Yhdistyksen toimeksiannos
tc. Siitä on kolme versiota, kaksi valettua (85 mm ja 
90 mm) sekä lyöty (56 mm). Etusivulla on muotokuva 
sekä teksti: JOH. LUDV. RUNEBERG 1804-1877, taka
sivulla vuosiluku 1954. 

Runebergin kuoleman satavuotispäivä innoitti ruot
salaisen mitalilyöttämön Sporrongin teettämään kuvan
veistäjä Tea Helenelundilla mitalin, jonka etusivulla on 
muotokuva ja vuosiluvut 1804-1877. Lisäksi JOHAN 
LUDVIG RUNEBERG 1977. Mitalin halkaisija on 60 mil
limetriä. 

Sporrongin sarja " Kuusi suomalaista kirjailijaa" on 
Raimo Heinon muovailema 1972. Sarjassa on edustet
tuna J. L. Runeberg, Z. Topelius, Aleksis Kivi, F. E. Sil-

lanpää, Mika Waltari ja Väinö Linna, kukin omalla mi
talillaan. Mitalien takasivut ovat samanlaiset tekstillä: 
VÅRT LAND LJUNG BLOMMOR JUKOLAN TALO SIL
JA SINUHE ALUSSA OLIVAT SUO ... Halkaisija 45 mil
limetriä. 

Lopuksi mitali, joka ilmeisesti on olemassa, mutta nä
kynyt vain lehtimainoksissa, nimittäin RUNEBERG-PAL
KINT O  UUSIMAA. Oheisen tekstin lisäksi mitalissa on 
Runeberg-siluetti taustanaan teräväkulmainen kolmio. 
Tekijästä ei minulla ole tietoa. 

Lähteet: 
H. J. Boström: Suomen muistorahat 1, 1932 
Marta Hirn: Runeberg i bild, 1954 
Aarne Laitakari: Suomen mitalit 1936-1968, 1969 
Tuukka Talvio: Vänrikki Stoolin miehet. Pääkaupungin 
sotaveteraani, Joulu 1981 
Aimo Reitala: Suomi neito, 1983 
ABOA, Turun maakuntamuseo, vuosikirja 1987 

RAV I NTO LA P I KKU  SATAMA 

I dyl l i nen ja v i i htyisä ravi ntola 
h i storia l l i sessa satamamakas i i n issa 
lähel l ä  V ik ing Li nen term inaa l ia. 

Herkkuja p izzasta p ihvi i n ,  meren 
antim i sta uun i peru naeri koi suuks i i n .  

Katajanokka, Wanha Satama 
Pikku Satamakatu 3 ,  puh. 1 74 093 
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MENOVINKKEJÄ KESÄLLÄ 1996 

Heino, Purnu 

PU RNU ORIVESI 

Lallukan ryhmä: 
Aimo Tuk iainen 
Lauri Ahlgren 
Odert Lackschewitz 
Antti Ojala 
Jukka Mäkelä 
Tuomas Mäntynen 
Lars-Gunnar Nordström 

Näyttely on auki 8.6. - 1 1.8.1996 klo 1 1 -18 joka päivä 

KANSALLISMUSEON RAHAKAMMIO 

Rahakammion vi imeaikaisista hankinnoista kertova 
näyttely. Näyttely on avoinna 2.6.1 996 asti Kansall is
museon aukioloaikoina: ti 1 1 -20, ke-su 1 1 - 16 (touko
kuu) , su 1 1 -1 7 (kesäkuu-elokuu). 
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NAIVISTIT I ITTALASSA 96 

Naivistisen taiteen suurkatselmus I ittalan lasitehtaan 
vieressä 1.6.-4.8.1996 , joka päivä klo 10-20 Nikolai Leh
don muistoryhmä ja 27 nykytekijää 

REIJO PAAVILAINEN HVITTRÄSKISSÄ 

Mitalitaiteen Killan kesänäyttelyssä Kirkkonummen 
Hvitträskissä on esillä kuvanveistäjä Reijo Paavilaisen 
mitalituotantoa - mm vuoden 1996 vuosimitalin en
sikappaleet. Näyttely on auki 6.6.- 25.8. välisen ajan. 

RAUMA BI ENNALE BALTICUM 1996 

Rauman taidemuseossa 1 1.5.-14.7.1996 Kansainvälinen 
taidetapahtuma on Rauman taidemuseossa toistuva 
Itämeren maiden nykytaiteen näyttely, joka luo ja yllä
pitää kulttuuriyhteyksiä. Tämän vuoden näyttelyn tee
mana on SURV IVAL - SELV IYTYMIN EN. Lähestymis
tavat selviytymisen ongelmaan vaihtelevat ruotsalai
sen taiteilijakaksikon Bigertin ja Bergströmin kaupun
gin kaduilla li ikennöivästä terapiataksista Peeter Mudis
tin intiimeihin maalauksiin. Bienaaleen osallistuu yh
teensä 20 taiteilijaa , joista 4 Suomesta , heidän joukos
saan mm. Reijo Paavilainen. 

ROUVALAN ATELJEE VILJAKKALASSA 

Ateljeessa on heinäkuun ajan esillä kuvanveistäjä Marjo 
Suikkasen veistoksia , mitaleja , piirustuksia ja akvarel
leja. Näyttely on auki tiistaista sunnuntaihin klo 12-18. 
Ajo-ohje: Tampereelta Vaasan tietä 40 km jolloin kään
nytään oikealle Viljakkalaan (8 km). Loppumatkalla on 
hyvä opastus. Ateljeen läheisyydessä vanha Haverin 
kultakaivos , kasinoravintola ja Kyrösjärvi , jonne voi pu
lahtaa kesäkuumalla. 



Mauno Honkanen 

TAPIO JUNNO: Mita l itaide on innostava ja tärkeä 

Kuvanveistäjä Tapio Junnoon ja hänen kokemuksiinsa 
mitalitaiteilijana sain tutustua vapun alla. Pienessä lu
misateessa ajoin pihalle kesärenkaat lipsuen. Mestari 
oli jo ulko-ovella vastassa. Kiireiltään " vapaata" otta
nut kuvanveistäjä, partaansa haroen, saatteli minut si
sälle tarinoimaan aiheesta, jolle sittemmin muotoutui 
yllä oleva otsikkoteksti. 

Mitalitaide on kuvanveiston osa-alue, joka suosii 
spontaanimpaa ja nopeampaa valmistumis-, työsken
tely- ja valmistamistapaa kuin varsinainen kuvanveis
to. Perusvaatimus on kuitenkin käden taito, jolla toteut
taa mielikuvien ja luomisvoiman sanelemat tavoitteet. 
Yleensä on niin, että jos osaat muovailla, osaat myös 
piirtää, tehdä grafiikkaa, käyttää värejäkin, maalata. 
N äinkö yksinkertaista? 

Tapio Junno sanoo kaikilla ihmisillä olevan taiteelli
sia taipumuksia. " Katso vaikka lapsia. Kaikkihan ne piir
tää". Useimmilla ne myöhemmin jäävät taka-alalle, Ta
pio Junnolle sensijaan luovuus ja sen toteuttaminen on 
ollut katkeamaton prosessilapsuuden vuosista lähtien, 
jopa eräisiin nuoruuden kokemuksiin pohjautuen. Ta
pio Junno syntyi Oulujoen varrella Piippolassa vuonna 
1940. Veljiä on hänellä kolme. Mahtoi veljeskvartetilla 
olla vilskettä yhteispuuhissaan kun ei kirvesmiesisä-

kään ollut poikia vahtimassa, oli vahtimassa maamme 
itsenäisyttä rintamalla, tokkopa äitikään joka paikkaan 
ehti. 

Yhtenä mieluisimmista kokemuksistaan Tapio kertoo 
melko lähellä sijainneesta tiilitehtaan seudusta. Siellä
hän sitä oli: savea, savea, savea . . .  Se oli sitä luonnol
lista lapsen halua tehdä jotakin, luonnollista luomista. 
Saven ominaisuudet avautuivat kertakaikkisen perus
teellisesti ilman ohjaustakin, tehtiin päitä ja kalloja, N e  
sitten kuivuivat, harmaantuivat ja ovat muuttuneet har
maantuviksi, silti mieluisiksi muistikuviksi. N e  ovat, piir
telyn ja maalamisen ohella, niitä tärkeitä eväitä, jotka 
taideopiskeluun myöhemmin ohjasivat ja joita todella 
myös tarvittiin. 

Opiskelua ja m ita l itaidetta 
Vanha kunnon "Atski", Ateneum sai Tapio Junnon op
pilaakseen 1961, ensin vuodeksi taideteollisen iltakou
luun ja seuraavana vuonna Suomen Taideakatemiaan. 
Kiinnostus maalaamiseen, johon veljensäkin on keskit
tynyt, oli alussa ollut lähes vahvempi kuin kuvanveis
to. Oulussa alkaneen taideopiskelun opettajien arviot 
oppilaastaan ohjasivat painopisteen sille tielle, jolla Ta
pio on maineensa saanut. Piirtäminen on kuitenkin ol
lut tärkeää. Opiskelu aikansa merkittävimpinä opettaji
na hän mainitsee Oskari Jauhiaisen, Kain Tapperin ja 
Heikki Häiväojan. Opiskeluajan tehtäviin kuului myös 
mitalitaide, joka imaisi hänet mukaansa. Se sai hänet 
todella innostumaan siitä ja innostuneena hän näistä 
nytkin kertoi. 

Ensimmäinen kilpailu mihin hän on osallistunut oli 
Helsingin kaupungin järjestämä, siinä tuli toinen palkin
to, Heikki Häiväoja voitti. Muutenkin oli Tapio Junnon 
mukaan valumitalien suunnittelu nuorille veistäjille erit
täin, erittäin tärkeää. Se antoi mahdollisuuden saada 
jokin työ nopeasti valmiiksi ja kaupaksikin. Se oli myös 
erinomainen kohde pronssivalutaidon hankkimisessa. 
Myös patinoinnin mahdollisuuksien tutkimisessa se oli 
erinomainen kohde. Mitalin merkitys noina vuosina oli 
todella suuri. N äiden alkukokemusten jälkeen on Kil
tamme toiminta saanut hänet ja hänen opiskelijakol
leegojensa arvostuksen. Tapio Junno on tutustunut Kil
lan toimintaan lähemminkin toimimalla sen hallitukses
sa vuonna 1972. Hän on osallistunut myös usein Kil-
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Eero Nelimarkka 1992, 135 mm, valettu, takasivu: 
viitteellisesti kuvattu lakeuden maisemia 

lan vuosimitalikilpailuihin. 

Taito - taide - opetus 
Taito ja taide ovat sanoina lähes identtisiä. Taitaa, olla 
taitava on vanha kantasana. Se on ollut arvostettu ja 
tärkeä ominaisuus, jolla ei muinoin tietoisesti tehty tai
detta, vaan kauniita tarkoituksenmukaisia tuotteita. Ai
kaa myöden on kuitenkin ruvettu tuottamaan muuta
kin kuin arkielämään kuuluvia esineitä, ruvettiin teke
mään taidetta. Sana taide on peräisin vuodelta 1842, 
jolloin sen kehitteli Volmari Kilpinen. Hyvä taide on ai
na vaatinut valmistuakseesn hyvää taitoa. Taitoa voi 
oppia ja opettaa. Tapio Junno on ollut opiskeluaikansa 
jälkeen apulaisena, ja samalla opissa, Aimo Tukiaisella 
ja Oskari Jauhiaisella. T ätä kautta hän kovasti arvos
taa. Taiteen opettaminen ja opiskeleminen ei sanan täy-
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Kristuksen kärsimys 

dellisessä merkityksessä ole mahdollista. Mahdolli
suuksia voi avata, luoda valmiuksia, virheitä voi osoit
taa ja niitä voi opettaa varomaan. Tapio Junno on pait
si oppinut, myös opettanut, Taideteollisessa korkeakou
lussa 1972- 82. Apulaisia hänellä on myös ollut, tär
keimpänä kolleega ja vaimonsa Pirkko Nukari. Hän on 
ollut arvostettuna jäsenenä Suomen Kuvanveistäjälii
ton hallituksessa. Pro Finlandia mitalin hän on ansiois
taan saanut 1989. 

Kristuksen kärsimys ja häikäisy 
Yksi kuvanveistotaiteemme kiistellyimpiä teoksia 1970-
luvulla oli Tapio Junnon Pihlajamäen kirkkoon veistä
mä, 4 x 4  metrin kokoinen puinen alttarireliefi " Kristuk
sen kärsimys". T ätä työtä taiteilija itse pitää yhä yhte
nä tärkeimmistä töistään. Suurikokoinen teos oli myös 
suuritöinen. Tekijä, eivätkä tekijät yleensäkään, erityi
sesti selittele töitään. T ässä työssähän voidaan todel
la nähdä herkät kristilliset ainekset aivan uudella tavalla 
ilmaistuna. Tekijä itse edelleen ihmettelee sitä, että 
työssä olisi nähty aiheeseen kohdistuvaa ivaa .. Sitä hän 
ei ole ajatellut ja kuinka ihmeessä hän olisi jaksanut pa
rin vuoden aikana pitkät päivät työtään kilkutellessaan 
pystynyt ylläpitämään kestoivaa. Mahdotonta! Kohun 
aiheuttamaa katkeruutta ei ainakaan enää voi tekijässä 



Häikäisy, 19 78 

havaita. Taiteilijan jälkeenpäin valmistamat työt ovat 
auttaneet näkemään tämänkin monumentin uudessa 
valossa. 

Lapsuudessa koettu unimaailma ja aikuinen mies, 
häikäisy nuoren pojan unessa on Tapio Junnon pitkä
aikaisin teema. Yhä uusia mahdollisuuksia ja ajatuksia 
luova. Tapio Junnon mies on aina yksin kokemuksen
sa kanssa, kokemus on yllättävä ja kohde saa taiteili
jalta aina sympatiaa, tilanteessa on ahdistettavuutta, 

"Häikäistynyt 2 · :  1993 

jossa ihminen on murtumaisillaan. Toisaalta tuntuu sil
tä, että kohde olisi tilanteessaan kuitenkin kyllin vah
va selviytyäkseen. Mielestäni hän myös heijastuskon
taktissaan ikäänkuin peilaa itseään ympäristön ahdis
tavuutta vastaan. N äissä töissä on voimakas tunnela
taus. N e  ovat myös miesaiheeltaan vaikeita (vrt. mies
ten puvut eräissä tunnetuissa veistoksissa), mutta upe
asti hallittuja sekä mielestäni plastisesti harkittuja. 

Kai Franck 1986, 70 mm (hopeinen), Junnon mieluisia aiheita ovat silmä ja säde 
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Tamro 1995, 78 mm, ikkuna ja aurinko teema 

Pentti Järvinen 1988, 75 mm, 
heijastavan säteen käyttö myös tässä mitalissa mukana 

Konstsamfundet 1990, 78 mm. Junnon mitaleissa 
esiintyy viiltokuvioita, jotka ovat myös monumenteista tuttuja. 



Tapio Junnon viimeisin työ "Isännät ja isäntien varjot" savessa 

Hiottuja ja kiiltäviä pintoja on Tapio Junno käyttänyt 
aina. Tunnettuja ovat ikkuna-aiheet, joissa keskellä ole
van pienen ihmisen kehystää kiiltävä leveä kehys, suo
jaavuuden ja ahdistavuuden ristiriita. Esimerkkinä mm. 
kuuikkuna vuodelta 1968. Samanlaisen aiheen näem
me myös Tamrolle viime vuonna valmistuneessa mita
lissa, jossa teksti " Sana futurae". 

Kuvanveistäjäperhe 
Kuvanveistäjäpariskunnan Pirkko N ukari - Tapio Jun
non nyt viisivuotiaan ateljeerakennuksen suunnitteli vii
meisenä työnään arkkitehti Kirmo Mikkola. Se sijaitsee 
Roihuvuoren teollisuusalueen pohjoispuolella kauniilla 
etelärinteellä. Erilleen vanhasta kunnostetusta asun
nosta pystytetyssä suuressa rakennuksessa on valimo, 
jossa metrisetkin työt ovat mahdollisia. Lisäksi on mo
lemmilla kuvanveistäjillä omat työtilansa. N iitä yhdis
tää pieni keittiö- ja lepotila , jonka yläpuolella on Pirk
ko N ukarin puolelta mentävä tila esim. esitelmien pi
toa varten, vastaavine AV-laitteineen. Pirkan puolella 
on myös erillinen kasvihuone. Elävä, parinsa menettä 

nyt turturikyyhky on jo vanha, mutta hyvin pidettynä 
loistava lajinsa edustaja. Pirkko N ukarin hyvin nähtyjä 
ja taitavasti tehtyjä lintuteoksia on runsaati sekä sisäl
lä että katetulla ulkoterassilla Tapio Junnon töiden ohel
la. 

Vaikka käyntini edellisenä päivänä oli otettu kipsit 1,5 
metrin Pentti Haanpään muistomerkistä "isännät ja 
isäntien varjot", vallitsi ateljeessa järjestys. Uutteruus 
näkyi kaikkialla, myös harmonia työn ja elämän välillä. 

Tapio J unnon mitaleita ovat myös mm. seuraavat: 

My Lai 1971, 90 mm, valettu 
Yksinäisyys 1971, 90 mm, valettu 
Kuuma aurinko 1974, 110 mm, valettu 
Suudelma 1974, 91 x102 mm, valettu 
Sota ja rauha 1977, 86 x 66 mm, valettu 
Suuri hotellipalo 1977, 120 x100 mm, valettu 
Vammaisten vuosi 1982, 100 mm, valettu 
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P ROFESSORI OLAVI NEUVON MITALI 
Kilta on saanut lahjoituksena professori O lavi Neuvon 
mital in (2 kpl) ABB Oy:ltä. Professori Neuvo ( 1914-
1995)  teki pitkän uran Strömbergin kehittäjänä, min
kä l isäksi hän toimi mm. Vaasan Oopperan hal l ituksen 
varapuheenjohtajana. Mitalin teema on Tekni ikan teki
jä, taiteen tukija ja ooppera käyttää sitä merkittävien 
huomionosoitusten vä lineenä. Mitalin on veistönyt ku
vanveistäjä Liisa Neuvo ja sen on lyönyt Rahapaja Oy. 
Mital itaiteen Kilta r.y. kiittää saamastaan lahjoituksesta. 

FINLANDIA 9 5  -MITALIT 

26.2.1 996 Kilta vastaanotti Postimuseossa kuvanveis
täjä Kauko Räsäsen veistämät F INLANDIA 95 -palkin
tomitalit että Hannu Veijalaisen veistämät FINLANDIA 
95  -muistomita l itmital it. Saamamme mitalit on esitel
ty Mitali-Medaljen lehden numeroissa 1/95 ja 2/95. 

Kiitämme F INLANDIA 95:ä saamistamme taide-
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MITALIL AH JOITUKSIA 

esineistä. 
Kuva, jonka on ottanut Jaakko Savolainen, on luo

vutustilaisuudesta. Tunnetut filatelistit vasemmalta 
Markku Penttinen, Kari Rahiala, Henrik Wirzenius ja Kaj 
Hellman. Kil lan edustaja, al lekirjoittanut l ikka Voionmaa 
on nel ikon keskel lä .  



MITALITAITEEN KI LLAN VUOSIKOKOUS 
1 1 .4.1 996 
Killan vuosikokous pidettiin Suomalaisella klubilla Hel
singissä lähes 50 Killan jäsenen ja seuralaisen läsnä
ollessa. Vuosikokousasioina käsiteltiin ja hyväksyttiin 
Killan vuoden 1995 

Vuosikertomus ja tilit sekä myönnettiin hallitukselle 
vastuuvapaus k.o. vuoden osalta. Kokouksen jälkeen 
Mitalitaiteen Killan puheenjohtaja Aimo Viitala ojensi 
Kill-an ansiomitalin Kansallismuseon rahakammion pääl
likölle FL Pekka Sarvakselle tämän monista ansioista 
mitalitaiteen hyväksi ja pitkäaikaisesta, hyvinsujunees
ta yhteistyöstä Mitalitaiteen Killan kanssa. Pekka Sar
vas piti kokouksessa Raimo Heinon muistosanat, jot
ka on julkaistu tässä numerossa. 

Vuosikokousesitelmän piti kuvanveistäjä Pertti Kuk
konen, joka kertoi käydystä vuosimitalikilpailusta mo
nin diakuvaesimerkein. Kukkonen esitti monipuoliset 
perustelut kilpailun tuomariston luokituksille. Perspek
tiiviä kilpailuun tuli, kun saatiin perehtyä A-ja B-luokan 
töiden lisäksi myös C-luokkaan sijoitettuihin töihin. Kil
pailusta on tässä lehdessä erillinen artikkeli; kuva-ai
neisto on entiseen tapaan mittava. 

Kokouksen päätteeksi nautittiin Killan tarjoama ilta
pala. 

Pekka Sarvas puhumassa 

KILL AN TOIM INTAA 

Kukkonen 

F IDEM 1 996 NEUCHATEL 
F IDEM-näyttelyyn tulevat mitalit on erikseen esitelty 
toisaalla tässä lehden numerossa. 

Mitalitaiteen Kilta valitsi saapuneet neljä stipendia
nomusta tutkittuaan Killan stipendiaateiksi Neuchate
liin kuvanveistäjät Erik Mäkisen Turusta ja Marjo Suik
kasen Viljakkalasta. 

Neuchatelissa pidettävässä delegaattien kokoukses
sa Suomea edustavat toimeenpanevan komitean jäsen 
ja delegaatti Aimo Viitala sekä varadelegaatit Mauno 
Honkanen ja likka Voionmaa. 

HVITTRÄSK 1 996 
Mitalitaiteen Killan taiteilijaksi Hvitträskiin on valittu ku
vanveistäjä Reijo Paavilainen. Asiasta on kerrottu laa
jemmin taiteilijan esittelyssä tässä numerossa. 
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likka Voionmaa 

FIDEM XXV 1996 NEUC HATEL 

Kesän 1996 FIDEMin kongressin näyttelyssä Suomen Raimo Jaatinen 
kiintiöksi tuli 56 mitalinsivua eli kaksisivuiksi mitaleik-
si muutettuna 26 mitalia. N äin alhaista määrää maal-
lamme ei ole ollut aiemmissa FIDEM-näyttelyissä. T ä- Toivo Jaatinen 
mä johtuu osittain siitä, että Suomessa on vuosina 
1994-1996 tehty (lyöty, valettu tai valmistunut) vähem-
män mitaleita kuin aikoihin, osittain siitä että pystyim- Erkki Kannosta 
me tekemään valinnan vain tietoomme tulleista mita-
leista. Toisaalta FIDEMin näyttelyyn myönnettyjä maa-
kohtaisia kiintiöitä ja siis myös mitalien kokonaismää- Pertti Kukkonen 
rää haluttiin alentaa radikaalisti. Oma suhteutettu kiin-
tiömme olisi varmaan oman laskutapamme mukaan 
hieman suurempi kuin nyt, mutta yritetään ensi kerralla Heikki Häiväoja 
uudestaan. 

Suomen osaston mitalien valinta tehtiin loka-marras- Vilho Härkönen 
kuussa 199 5  ja valinnassa noudatettiin seuraavia pe-
riaatteita: valitsimme kolmelta taiteilijalta kultakin vii- Anja Juurikkala 
si mitalia, sitten kolmelta kultakin kaksi ja lopuilta kul-
takin yhden. Päätimme valintoja tehdessämme, että Assi Madekivi 
koska FIDEM-näyttelyitä pidetään kerran kahdessa vuo-
dessa, tulisi valintaraadin (ketkä sen sitten muodosta- Kimmo Pyykkö 
vatkin) huomioida tietynlainen vuorotteluperiaate jat-
kossa. T iedossani ei ole lopullista päätöstä siitä, ovat- Terho Sakki 
ko alennetut kiintiöt pysyvä i lmiö. 

Leena Turpeinen 

Suomen osasto käsittää seuraavat mitalit: Pirkko Viitasalo 

Erik Mäkinen Earthquake AB A = etusivu 
Raunistula A 
Estonia A 
Orfeus ja Eurydike A 
Kadonnut Eurydike A 

Raimo Heino Terminator AB 
Jaakko Hemmi AB 
Kalervo Siikala AB 
Lunamania A 
Lars O.Lagerqvist AB 

Kauko Räsänen Pekka Jauho AB 
ALGOL AB 
Finlandia AB 
lhotautilääkärit AB 
A Durer AB 
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Moshe Yosselevich 
N äkemiin lapset 

Kovat arvot- pehmeät arvot 
Yhtyneet Paperitehtaat 

Paso doble 
Sarajevo 

Estonia 
Fellini 

Martti Ahtisaari 

Syvillä vesillä 

Firenze 

Villit ja vapaat 

J.K. Paasikivi 

Kari Suomalainen 

Kukonlaulun aikaan 

N ykyaika 

B takasivu 

AB 
AB 

AB 
AB 

AB 
AB 

AB 
AB 

AB 

AB 

AB 

AB 

AB 

AB 

AB 

AB 



ANU MATILAINEN 
Meilahti 23, 00250 HELSIN KI 
puh. 90-482 102 

Toivo Kuula, pienoisveistos 
37 x 12 x 8, pronssia 

VALET T UJA MITALEITA 

JA PIEN OISVEIST OKSIA 

Marjatta, pienoisveistos 
27 x10 x16, pronssia 
hintatiedot tekijältä 
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VALETTUJA M ITALEITA 

VILHO HÄRKÖNEN 
Ainonkatu 2 B,  5300 LAPEENRANTA 
puh. 953 451 2  896 

Rudolf Koivu , vai. pronssia, 105 mm , 1996 ,  1 .000 mk 

Syvillä vesillä , va i. pronssi, 100 mm , 1995. 1 .300 mk 
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PEKKA RYTKÖNEN 
Yrittäjänkatu 41, 04460 JÄRV ENPÄÄ 

Jälki, vai .  pronssi, 1995, 105 mm 

VALET T UJA MI TALEITA 

Omatunto, vai .  pronssi, 1994, 105 mm, hintatiedot tekijältä 
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ANJA JU UR IKKALA 
Pohjoiskaari 4 A, 00200 HELSINK I  

VALET T UJA MI TALEITA 

Pentti Juurikkala, va i .  pronssi, 1994, 90 mm 

Heikki Karhu, vai .  pronssi, 1995, 98 mm 
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KAARINA TARKKA 
Huopalahdentie 10, 00330 H ELSINKI  

VALETTUJA MITALEITA JA P IENOISVEISTOKSIA 

Nuori krenatööri, va i .  pienoisveistos Särkynyt nukkeni, p laketti, 1 992, valettu 

M iesleijona, 
rel iefi  20 x 1 5, 1 995, valettu 
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T HE MEDAL -British Art Medal Societyn julkaisu. Ilmes
tyy kahdesti vuodessa. T ämän kevään numeron on 
sponsoroinut F IDEM 1996 Neuchatelin järjestelykomi
tea sekä Sveitsin kulttuurikeskus Englannissa. Teksti
sivuja on 156 ja mainoksia 4 sivua. Lehden kuva-aineis
to on ansiokasta. 

T he Medal-julkaisun ensimmäisellä sivulla kerrotaan, 
että julkaisu on omistettu pääasiassa Sveitsin mitali
taiteelle ja mitalitaiteilijoille. Sveitsin 26 kantonia ja neljä 
virallista kieltä ovat aikojen kuluessa tarjonneet mon
ta syytä korostaa eri tavoin yhteenkuuluvuutta vaikka
pa mitalein. Sveitsissä mainitaan olevan viisi muuta mi
talintekijäkaupunkia Neuchatelin ohella. 

Medal-lehden erikoisluonteesta johtuen artikkeleita 
on neljällä kielellä. Ei-englanninkielisiin artikkeleihin liit
tyy englanninkieliset tiivistelmät. Lehden alussa on sak
sankielinen tutkielma helmiäiseen kaiverretusta mita
lista, joka esiintyy myös lehden kansikuvassa. Mitali on 
Leonin muovailema kaksisivuinen. T ämän jälkeen ker
rotaan kahdesta mitalista, jotka juhlistavat paavi Six
tus V:n aikana 1500-luvulla tehtyä Rooman uutta kau
punkisuunnitelmaa. F IDEM-henkistä paikallisväriä tar
joaa sitten ranskankielinen artikkeli Neuchatelin prins
seistä ja kaupungin jännittävistä vaiheista preussilais
ten ja ranskalaisten (Napoleonin aikana) alaisuudessa. 
Mitalit ovat esillä Neuchatelin museossa. Seuraavas
sa artikkelissa pohditaan Sveitsin merkitystä 1700-
luvun mitalitaiteelle. Lisämielenkiintoa tuo se, että 
Sveitsi ei tuolloin ollut poliittisessa mielessä valtio niin 
kuin nyt. Seuraavat neljä artikkelia valottavat Sveitsin 
pitkät perinteet omaavaa mitalitaidetta monelta kan-

likka Voionmaa 

KIRJALLISUUTTA 

tilta; mm yhteydet Ranskan hoviin ja muotokuvamita
lit ovat näyttävästi esillä. 

1900-luvun aiheita ovat art nouveaun esittely. Sveit
sin tämän vuosisadan tunnettuja mitalitaiteilijoita on 
Henry Jacot, jonka työstä on lyhyt esittely. Muinais
ten metaforien käyttö 1500-luvun lopun historiallisis
sa mitaleissa antaa aiheen laajaan tutkielmaan. Zag
rebilainen Ivan Mirnik tutkii artikkelissaan Johann Nei
dingerin mitaleita ja Barbarigo-nimisen venetsialaissu
vun mitaleita. Michel Duchampin artikkeli kertoo ka
meista ja mitaleista. 

Englannin mitalitaiteilijoiden merkitys postimerkkien 
suunnittelijoina on ollut keskeinen: Douglas Muirin ar
tikkelin mukaan rahojen, mitalien ja postimerkkien kes
keinen elementti ja yhdistävä tekijä on hallitsijan pää. 
Budapestin F IDEMkongressista tuttu Victoria Kovacs
nai kertoo Antal Czinderin mitalien tunnelmasta ja ti
lakäsityksestä. Hänen toinen juttunsa kertoo unkarilai
sista mitaleista Sopronin biennaalissa. British Art Me
dal Societyn (BAMS) puheenjohtaja Terence Mullalyn 
taiteilijaesittelyn kohde on Bruno Strautins, jonka muis
tamme viime FIDEMin stipend1aattinamme ja artikke
lista tässä lehdessä. Mullaly otsikoi osuvasti: Medals 
touching the heart and mind. Muita artikkeleita ovat 
mm Lontoossa pidetyn kahdeksan taiteilijan mitalinäyt
telyn esittely, kirjoittamani juttu Englannin mitalitaiteen 
Killan (BAMS) syyskuisesta kokouksesta Cambridgessa 
sekä artikkeli uuden rahan "kruunun" takasivun suun
nittelukilpailusta. Lopuksi on lehden laaja kirja- ja uu
tiskatsaus. 

Aarne Laaksonen Oy 
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Tällä palstalla tällä kertaa tarjolla olevat kirjat ja mitalit 
ovat myynnissä 31.8.1996 saakka. Allamainittuihin hin
toihin lisätään postikulut. Mitalit on pronssista ellei 
muuta ole ilmoitettu. Tilaus- tai hakuosoite on yleis
sihteerin osoite Urheilukatu 48 A 3, 00250 Helsinki, 
puh. 90-2418 586. Tilaukset voi lähettää myös taksil
la, nro 90-4771 163. Tavaraa myydään niin kauan kuin 
sitä on. 

Joitakin lehtemme viime numerossa olleita huuto
kauppakohteita on vielä myynnissä, soittele. 

1 Kari Juva F IDEM 1973 HELSINKI Kari Juva 
Kauko Räsänen FIDEM 1990 HELSINKI 
Nina Terno R ISTO RYT I ,  Killan presidenttisarjaa 
Eila Hiltunen MANNERHEIM, Killan presidenttisarjaa 
Anne Valkonen TAI DETTA MOLEMMAT PUOLET 
Olli Valkonen 
AIMO T UKIAINEN- KUVANV EI STÄJÄ 

Yht. 700,-

MITALIEN MYYNT IPALSTA 

2 SAMA 
3 SAMA 
4 Aimo Tukiainen, Erkki Ala-Känni, 1981, 85 mm, 

kunto 9, 110,-
5 Aimo Tukiainen, Yhtyneet Paperitehtaat, 1968, 

72 mm, 9, 90,-
6 Aimo Tukiainen, Finncell, 1968, 72 mm, kunto 9, 

100 mk 
7 Jarkko Roth, Pro Arte Metallica, 198 1, 80 mm, 

kunto 9, 100 mk 
8 Kauko Räsänen, Aimo Tukiainen, 77 mm, kunto 9, 

120 mk 
9 Marjo Lahtinen, Mika Waltari, 1978, 70 mm, 

kunto 9, 90 mk 
10 Aimo Tukiainen, Liisa Voionmaa, 1984, valettu, 

kunto 9, 128 mm, 1200 mk 
11  Aimo Tukiainen, Finlayson, 1970, 75 mm, kunto 9, 

90 mk 
12 Aimo Tukiainen, Rolf Nevanlinna, 1965, kunto 8, 

70 mm, 100 mk 

PAINOVIRHEPAHOLAI NEN OULUSSA 

Lehtemme numerossa 2/95 sivulla 7 oli 
kuvakertomus Killan viimesyksyisestä 
30-vuotisnäyttelystä Oulussa. Vasemman 
yläkulman kuvassa väitettiin, että näytte
lyn suojelija kaupunkineuvos, fil. tri Mart
ti Ursin, Killan kannattajajäsenen Kirjapai
no Oy Kalevan toimitusjohtaja, olisi ollut 
kuvamme henkilö, mikä näin kumotaan. 
Kuvan henkilö oli sotakamreeri V ilho Mä
ki-Hirvelä. 

Ohessa julkaisemme pyytämämme ku
van tohtori Ursinista yhtiönsä mittavan mi
talikokoelman äärellä. 

5 1  



DET 10. ÅRET (s. 1) 
l ikka Voionmaa 

T idskriften Mitali - Medaljen har gått in i sitt tionde år. 
T idningen är både en medlemstidning med informati
on tili Gillets medlemmar och en konsttidning med vi
dare intressen. Den försöker också vara en kontaktlänk 
mellan medaljkonstnärer och samlare d.v.s. presump
tiva köpare. 

V M  I I SHOCKEY, MEDALJTÄV LING (s. 2) 
Här ges ett sammandrag av tävlingsprogrammet för 
V M  i ishockey år 1997. Medaljtävlingen organiseras av 
Gillet. 

ÅRSMEDALJSTÄV LINGEN 1996 (s. 3) 
l ikka Voionmaa 
Årsmedaljstävlingen är avgjord. 1 priset (16 000 mk) 
fick Reijo Paavilainen för Jag "älskar dina kvinnor, Mo
digliani", 11 priset (13 000 mk) Pertti Mäkinen för 
"Flykt", 111 priset (10 000 mk) Anja Juurikkala för 
" Dans". Juryn bestod av Pertti Kukkonen och Pasi Kar
jula från Bildhuggarförbundet och Mauno Honkanen 
och likka Voionmaa från Gillet. Det vinnande förslaget 
kommer att präglas. Sammanlagt lämnades in 59 förs
lag, av vilka 7 placerades i A-klassen och 8 i 8-klassen. 

ÅRSMEDALJ STÄV LI NGARNA I LJU SET AV STAT I ST I K 
(s. 10) 
likka Voionmaa 
Här ges statistik över årsmedaljstävlinarna: antalet in
flutna förslag (antalet då man inte beaktat vissa delar 
som självständiga förslag )/antalet ratade förslag. Dess
utom ges fördelningen i A-, 8- och C-klasser (lyöty = 
präglad, kutsukilpailu = tävling för inbjudna). 

SEGRARENS FUNDERI NGAR (s. 11) 

Paavilainen är både målare och skulptör. 1 artikeln bes
krivs hans verk och tankar om konst. Paavilainen har 
vunnit många mynt- och medaljtävlingar. Han enbart 
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gjort präglade medaljer. Han gör också monumentala 
verk. Paavilainen tycker om att arbeta med de utma
ningar, som medaljens runda form och ofta starkt beg
ränsade motiv är. Sina skulpturer gör Paavilainen i oli
ka material, ss. granit, blåmålat stål, trä, sandsten och 
faner. Det sistnämnda materialet arbetar han gärna 
med nu. 

RA I MO HEINO IN MEMORIAM (s. 13) 
Pekka Sarvas 

Författaren beskriver som medaljkännare och vän 
skulptör Raimo Heinos (1932-1995) livsverk. Raimo 
Heino började först studera romansk filologi vid Hel
singfors universitet, men bytte snart tili konststudier. 
Han studerade vid olika konstskolor och blev tecknings
lärare från Ateneum. Han verkade på tre områden: han 
var en gudabenådad konstnär, en omtyckt lära�e i bild
konst, men också en påverkare i samhället. Han var sty
relsemedlem i Bildhuggarförbundet, Finska konstföre
ningen, olika statliga konstkommisioner, stiftelser mm. 
Han var viceordförande i Gillet i många år. Heino är den 
tillsvidare mest produktiva medaljkonstnären i Finland 
och han har gjort speciellt många porträttmedaljer. Han 
har också gjort många monument, den sista av den 
okända birgittinernunnan i Nådendal. 

MEDALJ ERNA T RÄDER FRAM 1 
KONST UNDERV I SNINGEN I ENGLAND (s. 18) 
Olli Paunu 
Olli Paunu har gjort en sammanfattning av en artikel 
av Kate Harrison: Making connections - T he develop
ment of the art medal at Loughborough College of Art 
and Design. Konsthögskolan har satsat på linjen för 
ädelstenar och ädelmetaller. Eleverna har 1-2 års 
grundstudier i teckning, fotografering mm. Sedan gör 
de mera krävande egna arbeten ss. dubbelsidiga smyc
ken och därefter medaljer. Eleverna har med framgång 
deltagit i medaljtävlingar och som belöning fått resa 
tili olika länder för studier. Skolan har nära kontakter 
med framstående engelska skulptörer. Sedan 1993 har 
skolan också ett eget gjuteri. 



BEAT I POSSIDEN T ES - LYCKLIGA DE SOM ÄGER 
MEDALJER 3 (s. 20) 
Arvo Aho och Allan Ylinen 
1 den tredje artikeln i serien om lyckliga medaljägare 
har författarna katalogiserat medaljerna som gjorts av 
medlemmar i Gillet inklusive de tidigare i serien publi
cerade medaljer av styrelsemedlemmarna. 1 listan an
ges medlemsnummer, namn, yrke, konstnär, utgiv
ningsår, storlek och om medaljen är gjuten ( = valet
tu). T ili slut refereras till den bok eller tidskrift, i vilken 
en bild av medaljen har ingått. 

EN N Y  GJUT EN SKOLMEDALJ (s. 27) 
likka Voionmaa 

Skulptör Pertti Kukkonen har modellerat en medalj åt 
Mäkelänrinteen lukio, ett idrottsgymnasium i Helsing
fors. Medaljen kommer att ges åt förtjänta personer 
so.m arbetat för skolan och dess uppfostrargärning. 

M YN T KON ST I N AT ION ALMUSEET (s. 28) 
Tuukka Talvio 

Artikeln beskriver några nyförvärv tili H. F. Antells sam
lingar, som tillhör N ationamuseet. En medalj av Sigis
mondo Malatesta, gjord av Matteo de Pasti, också ny
ligen inköpt tili Antells samlingar, har beskrivits i tids
kriftens senaste nummer (2/1995). 

RUNEBERG I MEDALJER OCH GEN OM MEDALJER 
(s. 32) 
Allan Ylinen 

Författaren har letat fram alla medaljer om Johan Lud
vig Runeberg. Medaljerna är porträtt av Runeberg el
ler har motiv ur hans verk t.ex. Fänrik Ståls sägner. Sex 
medaljer beskrivs. 

SEVÄRT I SOMMAR (s. 36) 

- Purnu i Orivesi 2.6.-11.8.1996, en grupp Lallukka
konstnärer med Aimo Tukiainen i spetsen 
- Myntkabinettet, nya förvärv framtill 2.6.1996 
- N aivister i Iittala 96, vid litala glasbruk 1.6.-4.8.1996, 
N ikolai Lehto m. fl. 
- Reijo Paavilainens medaljer i Hvitträsk 6.6.-25.8.1996 
- Rauma Biennale Balticum 1996 i Raumo konstmu-
seum 11. 5.-14. 7.1996, konstnärer från den nordiska län
derna och Balticum 
- Rouvala atelje i Viljakkala, Marjo Suikkanens skulp
turer, teckningar, medaljer och akvareller, öppet året 
runt 

TAPIO JUN N O  (s. 37) 
Mauno Honkanen 

t illsammans med hustrun Pirkko N ukari, skulptris, har 
en atelje och utställningsutrymmen i ett tämligen ny
byggt hus. Junno har börjat som målare, men tidigt bör
jade han också göra medaljer. Han gör skulpturer, spe
ciellt mansfigurer med skrovliga och b lanka ytor. Ett 
av hans största verk är Kristi lidande, en stor relief i 
Rönnbacka kyrka. På 1970-talet väckte reliefen stor 
uppståndelse och även anstöt. 

MEDALJ DON AT ION ER (s. 42) 

- Gillet har idonation fått två medaljer föreställande 
professor Olavi N euvo (1914-1995). Professor N euvo 
var med att utveckla bolaget Strömberg, nuvarande 
ABB. Han arbetade också för Vasa Opera. 
- Gillet har också fått frimärksutställningen FIN LAN 
DIA 95:s medaljer i gåva . På bilden överräcks medal
jerna. 

G ILLETS VERKSAMHET (s. 43) 
likka Voionmaa 

Årsmötet 11.4.1996 
- bokslutet för år 199 5  godkändes 
- ordförande Aimo Viitala överräckte Gillets förtjänst-
medalj åt överintendent Pekka Sarvas, som också höll 
ett minnestal över Raimo Heino 
- skulptör Pertti Kukkonen berättade om årsmedaljs
tävlingen FIDEM 1996 N euchatel 
- Erik Mäkinen och Marjo Suikkonen har fått Gillets 
resestipendium tili N euchatel 
- på FIDEMs delegatmöte representeras Finland av Ai
mo Viitala och vicedelegaterna Mauno Honkanen och 
likka Voionmaa Medaljutställningen i Hvitträsk 
- medaljer av Reijo Paavilainen 

FIDEM XXV 1996 1 NEUCHAT EL (s. 44) 
likka Voionmaa 

Här publiceras en lista på de medaljer, som kommer 
att ställas ut i Finlands avdelning på utställningen i 
N euchatel. 

GJUT N A  MEDALJER (s. 45) 

1 notisen visas gjutna medaljer av konstnärer som öns
kar få sina verk sålda. Prisuppgifter och konstnärernas 
adresser publiceras också. 

L IT T ERAT UR (s. 50) 
likka Voionmaa 
1 notisen refereras artiklar i T he Medal. Vårens num
mer behandlar mest medaljkonst i Schweiz i an ledning 
av FIDEMkongressen i N euchatel i juni. 

Författaren har intervjuat skulptören Tapio Junno, som MEDALJER T ILL SALU (s. 51) 
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