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Aimo Viitala

LUKIJALLE

Olemme nyt julkaisseet tätä lehteämme yhden vuosi
kymmenen kaksi kertaa vuodessa. Näillä 20 lehtem
me numerolla olemme jakaneet mitalitietoutta Mitali
taiteen Killan jäsenille, ystävillemme, mitalitaiteen tu
kijoille ja harrastajille paitsi Suomessa, myös ulkomail
la. Olemme julkaisseet kaikista artikkeleista ruotsinkie
lisen lyhennelmän ja muutaman englanninkielisen ly
hennelmän.
Lehdestämme onkin tullut vuosien myötä yksi arvos
tetuimmista alan julkaisuista. Tästä saamme kiittää leh
temme vastaavaa toimittajaa FM likka Voionmaata se
kä aktiivista toimituskuntaamme, jonka jäsenet ovat
asiantuntevilla artikkeleillaan edesauttaneet lehtemme
sisällön monipuolistamista ja kaikinpuolista kehittämistä.
Olemme lähettäneet lehteämme myös jäsenistöm
me ulkopuolelle teollisuuden, <aupan, museoiden ja
vastaavien intressipiirien saataville ja käyttöön.
Tarkoituksemme on nyt, kuten kymmenen vuotta sit
ten lehteä perustettaessa, saada uusia aktiivisia nuo
ria jäseniä Kiltaamme. Tässä pyrkimyksessä emme ole
kaikilta osin onnistuneet, emmekä ole kyenneet saa
maan nuorta verta jäsenistöömme.
Kuluvan toimintavuoden aikana olemme vuosimita
likilpailun lisäksi yhteistoiminnassa Suomen Jääkiek
koliitto r.y:n kanssa järjestäneet vuoden 1997 jääkie
kon MM-kisojen palkintomitalin ja muistomitalin suun
nittelukilpailun. Tämän kilpailun voitti tämänvuotisen
vuosimitalikilpailun voittaja, kuvanveistäjä Reijo Paavi
lainen ja jaetun toisen palkinnon sai vuosimitalikilpai
lumme toisen palkinnon voittanut kuvanveistäjä Pertti
Mäkinen.
Yhteistyössä sotiemme veteraanien järjestöjen kans
sa olemme toteuttamassa SUOMEN ITSENÄISY Y DEN
JUHLAVUODEN MITALIA " T IE HUOMISEEN" vuonna
1997, jonka on suunnitellut kuvanveistäjä Pertti Kuk
konen.
Paraikaa olemme suunnittelemassa heinäkuussa
1997 järjestettävää kansainvälistä mitalisymposiumia
Mänttään. Osallistujia on tarkoitus kutsua ympäri Eu
rooppaa ja symposimin johtajana toimii kuvanveistäjä
Raimo Jaatinen.
FIDEM '96 -kongressissa kesäkuussa Sveitsin Neuc
hätelissa oli Suomesta mukana arvostettu näyttely.
Näyttelyssä pääpalkinnon sai hollantilainen kuvanveis
täjä Guus Hellegers. Belgialaisen Fibru-Fisch -yhtiön
lahjoittaman palkinnon parhaasta patinoinnista sai suo
malainen kuvanveistäjä Vilho Härkönen.

FIDEMin kongressiin osallistui Suomesta kahden Kil
tamme stipendiaatin, kuvanveistäjien Erik Mäkisen ja
Marjo Suikkasen lisäksi, 11 jäsentämme. Y leissihtee
rimme likka Voionmaan esitelmä "Aikamme suomalai
sesta mitalitaiteesta keräilijän silmin" herätti suurta
mielenkiintoa ja oli yksi kokouksen parhaista alustuk
sista sekä sisältönsä että erinomaisen esitystapansa
puolesta.
Kongressin osalta voitaneen vielä todeta, että se oli
järjestelyiltään onnistunut. Osanottajilla oli luentojen
ja kokousten välissä mahdollisuus osallistua mitä eri
laisimpiin tilaisuuksiin ja retkiin - niissä keskustella
vanhojen ystävien kanssa, solmia uusia tuttavuuksia,
vaihtaa mielipiteitä ja kokemuksia mitalien tiimoilta ja
ennen kaikkea tällä tavoin kehittää yhteenkuuluvuut
ta ja mitalihenkeä yli rajojen.
Ensimmäinen mitalitaidetta koskeva väitöskirja on
maassamme tehty. Kiltamme jäsen Leena Passi väit
teli syyskuussa aiheesta: " Ilmiö mitalitaide 1960-luvul
la valetut suomalaiset mitalit". Me Killan jäsenet olem
me ylpeitä tästä suurenmoisesta saavutuksesta ja toi
votamme fil.tri Leena Passille onnea ja menestystä.
Muutaman viime vuoden ajan olemme mittavasti pa
nostaneet maaseudun keskuksissa pidettyihin näytte
lyihin ja esitelmätilaisuuksiin, joissa Kiltamme jäsenet
ovat pitäneet asiantuntevia alustuksia ja mitaliesitte
lyjä. Tarkoituksemme on saada maaseutu entistä enem
män kiinnostumaan mitalitaiteesta ja mitalien keräilys
tä.
Arvoisat Killan jäsenet, päivittäin kuulemme sanot
tavan, että taloutemme ja yritteliäisyytemme on nou
sussa - lama on ohi. Kiltamme toiminnassa olemme
koettaneet löytää uusia kanavia teollisuuden ja kaupan
piirissä mitalitaiteilijoiden, mitalintekijöiden ja mitalin
keräilijöiden hyväksi. Yrityksiä on ollut monenmoisia ja
vain osa niistä on johtanut tulokseen.
FIDEMin kongresseissa kulkiessa ja siellä osanotta
jien kanssa keskustellessa voi kuitenkin todeta tyydy
tyksellä sen, että FIDEM -väki kautta maapallon varauk
setta arvostaa suomalaisen mitalitaiteen eturiviin maa
ilman mitalitaiteitten joukossa.
Meillä Suomessa on varsin päteviä, innostuneita ja
nuoria kuvanveistäjiä, jotka ovat myös kiinnostuneita
mitalitaiteesta, jonka vuoksi olen vakuuttunut siitä, että
suomalainen mitalitaide tulee säilyttämään korkean ta
sonsa myös tulevaisuudessa. Jatkakaamme itse kukin
luottavaisin mielin arvokasta mitalityötämme.
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SUOMEN MITAL ITAITEEN KILTA r.y:n
VUOSIMITAL IKILPAILU 1997
Kilpailuohjelma
kintolautakunta voi jakaa palkintosumman toisinkin;
palkintojen lukumäärä on tällöin kuitenkin säilytet
tävä. Toteutettavan ehdotuksen tekijälle maksetaan
lisäksi 3.000 markan korvaus ehdotuksen viimeis
telystä, toteutusoikeuksista ja toteutuksen valvon
nasta.

Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y. järjestää suomalaisille ja
Suomessa pysyvästi asuville kuvanveistäjille vuoden
1997 vuosimitalinsa suunnittelukilpailun. Kilpailussa
noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjä
ja seuraavia määräyksiä:
1

Kilpailu on yleisenä kilpailuna toteutettava Suomen
Mitalitaiteen Kilta r.y:n 32. vuosimitalikilpailu, joka
on aiheeltaan vapaa. Mitali toteutetaan lyötynä. Tai
teilija voi suunnitella ehdotuksensa täysin vapaas
ti, mutta mikäli ehdotuksen tekotapa tai materiaali
on poikkeava, on toteuttamistekniikka ja kustannuk
set alustavasti selvitettävä kirjallisesti. Selvitys tu
lee liittää kilpailuehdotukseen kirjekuoressa, johon
on kirjoitettu nimimerkki ja sana 'työselvitys'.

2 Tullakseen kilpailussa huomioiduksi tulee kilpailueh
dotuksen olla tehty kestävästä materiaalista halkai
sijaltaan enintään 30 cm (300 mm). Ehdotus jäte
tään molemmat puolet erikseen.

6

Lopullisen päätöksen teoksen tilaamisesta tekee
Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y:n hallitus, jolla on oi
keus tilata toteutettava ehdotus minkä tahansa kil
pailussa palkitun luonnoksen pohjalta.

7

Kilpailuaika päättyy perjantaina 14.3.1997 klo
16.00, jolloin myös postitse lähetettyjen ehdotus
ten tulee olla perillä Helsinki 17 postitoimipaikas
sa. Kilpailuehdotuksia otetaan vastaan 13.3.1997
klo 14.00-16.00 ja 14.3.1997 klo 13.00-16.00 väli
senä aikana Killan toimistossa Rauhankatu 6 B 26,
00170 Helsinki. Mitalitaiteen Killan postiosoite on
PL 101, 00171 Helsinki.
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Kilpailun tulosten ratkettua kilpailuehdotukset ase
tetaan näytteille paikkaan, josta ilmoitetaan kevään
1997 aikana. Näyttelyn päätyttyä kilpailutyöt ovat
noudettavissa pois Killan toimistosta toukokuun
loppuun mennessä 1997, jonka jälkeen ehdotukset
tuhotaan.

9

Kilpailuohjelmia on saatavissa Galleria Sculptoris
ta sekä Mitalitaiteen Killasta 1.11.1996 alkaen. Kil
pailuohjelma julkaistaan myös Mitali-Medaljen -leh
den numerossa 2/96. Kilpailun tulokset julkaistaan
saman lehden numerossa 1/97.

3 Kilpailun palkintolautakunnan muodostavat Killan
hallitus sekä kaksi Suomen Kuvanveistäjäliiton ni
meämää tuomarijäsentä.
4 Kilpailutyö on varustettava nimimerkillä ja mukana
on seurattava samalla nimimerkillä varustettu sul
jettu kirjekuori, jonka tulee sisältää te.kijän henki
löllisyys.
5 Kilpailussa jaetaan seuraavat palkinnot:
1 palkinto
11 palkinto
111 palkinto

20.000 mk
1 5.000 mk
12.000 mk

Palkinnoille haetaan verovapautta. Yksimielinen pal2

10 Kilpailua koskeviin tiedusteluihin vastaa Mitalitai
teen Killan yleissihteeri likka Voionmaa, Urheiluka
tu 48 A 3, 00250 Helsinki, puh 09-2418 586, fax
09-477 11 63
Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y.

AIMO TUKIAINEN

6.10.1917 - 3.6.1996

Suomen Mitalitaiten Killan kunniajäsen,
professori Aimo Tukiainen poistui keskuudestamme
juuri ennen Purnun kesänäyttelyä.
Ohessa FT Leena Passi arvioi
Aimo Tulkiaisen elämäntyötä.

Leena Passi

AIMO TUKIAINEN
Mitaleita - uudistushenkisiä ja sommittelurakenteellisia poimintoja

Aimo Tukiainen (1917-1996) aloitti mitalitaiteilijana
1940-luvulla. Hänen ensimmäinen oma veistostyönsä,
marmorinen Sotilaan pää valmistui 1940 ja ensimmäi
nen mitalinsa Suomalainen Lakimiesyhdistys 18961948 vuonna 1948. Mitalin aversilla on neljä realisti
sesti kuvattua lakimiesprofiilia: P.E.Svinhufvud, K.J.
Ståhlberg, Allan Särkilahti ja F.O. Lilius. Reverssin ker
ronta on niin ikään luonnonmukaisen esittävää, mutta
myös veistoksellista: kaksi sormea avoimen kirjan pääl
lä erottuvat ja kohoavat selkeinä muotoina sileältä poh
jalta. Symboliikka onn tuttua, mutta vähitellen ilmei
sesti vieraaksi jäävää, sillä enää ei oikeudessa edelly
tetä valaa totuudessa pysymisestä käsi Raamatulla. Le
genda LAISSA MAAN T URVA kiertää laitaa.
Lakimiesyhdityksen mitali on lyöty ja tilaustyö, ku
ten suurin osa Tukiaisen mitaleista, mikä osoittaa am
mattilaisen suhdetta työhönsä. Teos on Tukiaisen ai
noa 1940-luvulla valmistunut mitali. 1950-luvulla hän
toteutti muutamia mitaleita kuten 1990-luvullakin,
mutta 1960-, 1970- ja 1980-luvuilla Tukiaisen tuotan
nossa on 26-27 mitalityötä. Valettuja mitaleita hän
valmisti runsaat 10 lyötyjen mitalien valuversiot mu
kaan lukien.
Mitaleissaan ja veistoksissaan Aimo Tukiainen oli

Aimo Tukiainen, Ihmisen kruunu, 1994
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muotokuvauksen ammattilainen ja sellaisena eturivis
sä. Hän luonnehti mallinsa olemuksen rehellisesti ja
psykologisella terävänäköisyydellä yhtä hyvin mitalin
sivulle kuin muotokuvaksi. Toisaalta yleistä ajankohdan
ahdistusta ja sodan tuntoja tulkitseva pronssipää So
kea tai myös nimellä Invalidi tunnettu (1943-1945) oli
osittain viitteellinen ja ekspressiivinen ja poikkesi ta
vanomaisesta esittävästä realismista modernin veiston
tienraivaajana.
Tukiaisen suhtautumista mitaleihinsa kuvaavat lem
pinimet, joita hän antoi joillekin mitaleilleen. Näitä ovat
mm. Sven Erik Rosenlew (1962, L) - Ruutupoika, Emil
Hartela (1965, L) - Peruspaalutus, Suomen liikemiesyh
distys (1971, L) - Jäät sulivat, Tauno Nurmela (1971,
L) - Pegasos, K.E.Kallio (1974, L) - Lonkkanivel, Erkki
Partanen (1975, L) - Organisaatio ja Juho Koivisto
(1975, L) - T ilkkutäkki.
1950-luvulla mitalitaiteilijoita oli kaikkiaan noin 50,
mutta alle puolet heistä teki useamman kuin yhden mi
talin ja heistä vain muutama osoitti orastavaa uudis
tushenkeä mitali-ilmisussaan. Aimo Tukiaisen 1953 (L)
muovailemassa Aarne Kuusi -mitalissa takasivun sisäk
käin eri muotoisin kohoviivoin kuvatut kuusen vuosi
renkaat peittävät pohjan - varhainen esimerkki luonnon
yksityiskohdasta, joka vaikuttaa aluksi abstraktilta.
Vuosirenkaissa on alullaan myös Tukiaisen mitaleissa
myöhemminkin esiintyvä sommittelun renkaisuus tai
säteittäisyys - "kaksi kiertää" -rakenne. Sileä, pelkis
tetty tiimalasi lisää kerronnan aikaulotteisuutta. Näkö
kulma Aarne Kuusen työhön ja ominaislaatuun on teks
tissä VAKUUT US SUOMALAISUUS RAIT T IUS.
Saman tyyppiseen takasivun rakentamisen ryhmään
kuuluvat Tukiaisen mitaleista mm. Pohjoismaiden Yh-

dyspankin mitalin (1962, L) avainsivu, takasivu.n som
mittelussa on yhteyksiä Kude-reliefiin (1960). Valtion
rautateiden (L, 1962) sivun rautatieläisten figuurit ovat
säteittäin - "Aina pyörii", kuten Tukiainen itse työnsä
nimesi. Rolf Nevanlinnan 70-vuotismitali (1965, L) voi
daan liittää reverssiltään samaan ryhmään ja niin myös
Tervan-Palon suku (1969, L), jossa laitaa kiertävät jo
nossa kuin eläimet kuin ihmisetkin erilaisissa maanvil
jelysaskareissa. Sara Hilden -mitali ( 1982, L) reverssil
tään viuhkamaisena ja vaietuista töistä esim. molem
mat Pesä -versiot (1961, 1964), Kultatuoli (1961), Pur
nu (1977) sekä Liisa Voionmaa (1988) reversseiltään
kuuluvat kehäsommitelmiin. Viimeksi mainitussa am
fiteatterin penkkirivistöt antavat ymmärtää kokonaisen
ympyrän olemassaolon.
Rolf Nevanlinna -mitalin pintastruktuuri on pienen ja
matalan rosoisuuden peitossa sekä muotokuva- että
symbolisivuiltaan. Etusivu on myös kauttaaltaan loivas
ti aaltoileva ja alareunassa on haarake, jonka pohjukas
sa näkyy mitalin läpi menevä aukko. Takasivun täyttää
elementeiltään kerrontaa jatkava haarakkeinen ja pyö
reäreunainen kuvio, jonka viereen sijoittuu aukko. Mi
tali on ensimmäisiä meillä lyötyjä pinnaltaan rosoisia
ja aukollisia töitä. Reverssin kuvio liitty fysiikan tutki
mukseen ja avaruuden kaavaan - se on avaruudessa
kuviteltavissa oleva, itsensä lävistävä aukko.
Vaietuista mitaleista Malassa (1985) aukolla on vas
taavanlainen sisällöllinen merkitys kuin Rolf Nevanlin
na -mitalissa. Malan, kenraali Lauri Malmbergin pää on
vanhanaikaisen valokuvakulissin aukossa: Etusivun
taustalla näkyy liikekannalla oleva sotilasjoukko, ja
etualalla istuu asepukuinen Malmberg. Reverssillä mi
talin henkilö seisoo munkinkaavussa toisessa kädes-

Turun historiallinen museo, L, 1981 (MH)
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Helsingin Suomalainen Klubi, L, 1976 (IV)
sään kirja ja toisen käden sormet jesuiittojen tapaan
ristissä. Matemaattiset neliöjuurilaskut täydentävät
taustaa. Työ tilattiin alun perin lyödyksi henkilömitaliksi,
mutta se ei tullut hyväksytyksi. Tukiainen toteutti mi
talin sitten valettuna työnä.
Aimo Tukiaisen toisen tyyppisestä sommiteluraken
teesta ovat esimerkkejä Urho Kekkonen (1967, L),
Posti- ja lennätinlaitos (1974, L) ja Suomi - Finland
(1977, L). Urho Kekkonen kuuluu Suomen Mitalitaiteen
Killan presidenttisarjaan. "Shamaanirummun kansi" oli
Tukiaisen lempinimi työn reverssille, jolla suorien koho
viivojen välissä on erilaisia maagisia merkkejä. llmai
sulliset, melko pienet ainekset levittäytyvät tasaisesti
koko pohjalle. Suomi-mitali kuuluu Anders Nyborgin
Pohjoismaiseen taidemitalisarjaan, jossa on mitali jo
kaisesta Pohjoismaasta tekijänään nimekäs taiteilija. Tu
kiaisen teemat työssä ovat järvien ja metsän peittämä
maisema ja saunovat suomalaiset rehevien muotojen
ja asentojen luoman huumorin täydentämänä.
Yhteys edellisiin on säteittäisen ja sivun täyttävän
sommitelman esittävä K.E.Kallio -mitali. Uurtoviivoin
piirretyt, tikku-ukkomaiset hahmot operoivat mitä il
meisemmin Lonkkanivel-Kallion johdolla mitalin taka
sivulla. Kirurgien joukon humoristisuutta ei voi olla ha
vaitsematta.
Posti- ja lennätinlaitos on melko paksu ja muodoltaan
postisinetin kaltaisen epäsäännöllinen. Reunat ovat jon
kin verran kohollaan ja tummapatinaisilta sivuilta erot
tuu runsaasti pienin elementein luotuja, tilaajan toivo
mia yksityiskohtia, kulkuneuvoja, työvälineitä ja vuo
silukuja, jotka kertovat melkoisen paljon ja monipuoli-

sesti postilaitoksen vaiheista. Averssilta löytyvät vuo
det 1855, 1978 ja 1917 ja reverssiltä 1637, 1862, 1921
ja 1923. Kokonaisuus vaikuttaa pinnaltaan rosoiselta.
Pienin, rikaskuvioisin elementein Aimo Tukiainen ker
toi mitaleissaan usein henkilöistä, tapahtumista ja yh
teisöistä. Helsingin Suomalaisen Klubin (1976, L) mi
talissa kaupunkimaisemassa vaeltavat niin ihmiset, he
voset kuin autotkin. Miina Sillanpää (1983, L) ensim
mäinen naiskansanedustajamme on kuvattu ikkunan
puitteiden jäsentämään taustaan äitihahmona lasten
kanssa. Monin esittävin kuvioin kertovista mitaleista
ovat esimerkkejä myös Tauno Nurmela (1977, L), Tu
run Historiallinen Museo (1981, L) ja Eero Helme (1989,
L).
Aimo Tukiainen oli kiinteästi mukana Suomen Mita
litaiteen Killan perustamisvaiheiden keskusteluissa.
Hän piti erittäin tarpeellisena mitalitaiteen yhdistyksen
perustamista, vaikka ei sitten Killan toimintaan niin pal
jon osallistunutkaan. "Olimme yhtä mieltä siitä, että
vapaitten mitalien teolle olisi saatava tukea, sillä ilman
tukea taiteilijat tuskin määrätietoisemmin kykenisivät
niitä tekemään. Vapaita mitaleita tarvitsivat koti- ja ul
komaille lähetettävät näyttelyt. Ne olisivat toivon mu
kaan omalta osaltaan kohottamassa lyötyjen mitalien
taiteellista tasoa. Oli olemassa vaara lyötyjen mitalien
kaavoittumisesta niin yleisen maun kuin teonkin suh
teen tunnuslauseineen ja koristeellisten lisien esittämi
sineen kokonaisuuden kustannuksella." (A. Tukiaisen
kirje L.Passille 15.11.1980)
Tukiainen oli tehnyt valumitalikokeilunsa aivan 196O
luvun alussa selvittääkseen myös valamisen tekniikkaa.
5

Miina Sillanpää, L, 1983 (MH)

Hinni ja Urho, V, 1992 (IV)
Mitalit ajoittuivat luonnonlähtökohdista saaneiden re
liefien Kude ja Railo (1961) syntyaikoihin. Pesä l:n sä
teittäiset kohoviivakimput vaikuttavatkin ensi katso
malla abstrakteilta sommitelmilta, mutta mitalin nimi
osoitata linnunpesään. Pesä II on yksiselitteisesti lin
nunmunineen pesän kuva ilmaperspektiivista.
Tukiaisen 1990-luvun vaietuista mitaleista on hävin
nyt pienten elementtien runsaus. TIiaiia ovat muutamat
esittävät muodot, selkeät sileähköt elementit ja koh
teensa inhimillisellä lämmöllä kuvaavat mitalit. Orive
den orivarsa - veistoksen aiheinen mitali sekä lyötynä
että etenkin valettuna näyttää hevosen veistäjän muo
vaileman varsan kaikessa varsamaisuudessaan riemulla
ja rohkeudella valoisin hypyin etenevänä hepona. Hin
ni ja Urho (1992) lapsimitali kertoo Tukiaisen muoto
kuvauksen taidosta herkimmillään.
Mitalitaiteilijana Aimo Tukiainen toimi sen mukaisesti,
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mitä hän kirjoitti Killan perustamisvaiheessa mietti
neensä. Hänen mitaleissaan ei näy tunnuslauseiden ja
koristeellisten lisien tai yleisen maun tuottamaa kaa
voittumista.
Kirjallisuutta:
Aarne Laitakari, Suomen mitalit 1936-1968, 1969
Liisa Lindgren, Elävä muoto, 1996
Leena Passi, Suomen mitalitaiteen uudistuminen
1960-luvulta lähtien, lisensiaattityö, Jyväskylän yli
opisto, 1986 (ei painettu)
Leena Passi, Ilmiö mitalitaide, 1996
Anne Valkonen, Taidetta molemmat puolet, 1990.
Olli Valkonen, Aimo Tukiainen - kuvanveistäjä, 1993
Jouko ja Liisa Voionmaa, Suomen Mitalitaidetta, 1964

likka Voionmaa

FIDEM 1996 NEUC HÅTEL

FIDEMin XXV kongressi pidettiin pidettiin Sveitsin
Neuchatelissa 12. -15.6. Perinteisen tavan mukaisesti
kongressiin kuului näyttely, luennot ja workshopit se
kä mitalimarkkinat, joilla saimme hypistellä eri maiden
mitaleita 'oikein kädestä pitäen'.
Suomea edustivat valittujen 15 taiteilijan 31 työtä kiintiömme oli 55 mitalinsivua, mistä on sanottava et
tä monien ulkomaistenkin arvioiden mukaan määrä on
alhainen. Olimme mukana lisäksi FIDEMin toimeenpa
nevassa komiteassa (puheenjohtaja Aimo V iitala) se
kä delegaattien kokouksessa (varadelegaatit Mauno
Honkanen ja kirjoittaja). Luento-osuutemme oli pitämä
ni esitys " My passion for contemporary Finnish me
dals", jossa esitin näkemyksiäni kerroin mitaleista ja nii
den keräämisestä keräilijän näkökulmasta. Kilta oli va
linnut stipendiaateiksi kuvanveistäjät Erik Mäkisen ja
Marjo Suikkasen. Matkakertomuksia pyysimme kahdel
ta henkilöltä ja ne on julkaistu oheisena.
Kongressin kilpailutoiminta jatkui perinteisen vilkkaa
na. Mitalitaiteen Killan jakamien palkintojen yhteissum-

ma oli USD 3.000. T ämä Unkari- Balttia-Suomi jaet
tiin nyt toista kertaa. Unkarin osuus USD 1.000 jaet
tiin tasan kahden kuvanveistäjän Laszlo Horvathin ja
E. Tamas Soltran kesken. Myös Baltian osuus jaettiin
kahdelle kuvanveistäjälle; sekä Bruno Strautins että Vija
Mikane saivat 500 dollaria kumpikin. Suomen palkin
to myönnettiin kuvanveistäjä Raimo Heinon perikunnal
le: Raimo Heinon mitalit lähetettiin tähän näyttelyyn
kaksi kuukautta ennen Raimon kuolemaa viime vuon
na.
Kilpailun parhaan mitalin palkinnon sai hollantilainen
Guus Hellegers, Portugalin rahapajan myöntämä pal
kinto jaettiin portugalilaisen ja puolalaisen taiteilijan
kesken. Belgialainen Fibru-Fisch jakoi palkinnon näyt
telyn parhaasta patinasta ja sen sai tunnettu kuvan
veistäjä V ilho Härkönen Lappeenrannasta. Saksan mi
taliyhd istyksen mitalitaiteen palkinnon sai venäläinen
kuvanveistäjä Georgy Postnikov. T ämän lisäksi amerik
kalaiset olivat teettäneet oman kongressimitalinsa, jon
ka oli muovaillut kuvanveistäjä Amanullah Haiderzad.

Venematka Neuchatelissa, Killan jäsenet M. Honkanen, P. Kukkonen ja Tamas Sarkany (R. Jaatinen)
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FIDEMin yleiskokouksen käsittelemistä asioista poimin
muutaman. FIDEMin jäsenmäärä on nyt 433, mistä tai
teilijat ovat edelleen suurin ryhmä (252 taiteilijaa/58
%) ja keräilijäjäsenet toiseksi suurin ryhmä ( 109/25 %).
Uusia jäseniä on liittynyt 71 (29.4.1996) ja luopunut
samaan aikaan 20. Uusien jäsenten joukossa mainitaan
erityisesti 7 latvialaista, 2 ukrainalaista ja 1 liettualai
nen jäsen. Yleiskokouksessa käytiin lyhyt keskustelu
FIDEMin siirtymisestä Internet-aikaan: on ilmeistä, et
tä yhä useammat jäsenmaat alkavat esitellä taiteilijoi
densa töitä myös Internetin välityksellä.

lantilaiseen tapaan sosiaalinen ohjelma on miel�nkiin
toinen ja runsas. Kongressimitalista on jo käyty kilpai
lu, jonka voitti Mirjam Mieras.

F I D E M 1 998
FIDEMin XXV I kongressi järjestetään Hollannin Haagis
sa 23 - 26 lokakuuta 1998, kaupungin 7 50-vuotisjuh
lavuonna. Näyttely on retrospektiivinen: kukin jäsen
maa valitsee menneiden vuosien mitaleiden joukosta
maittensa "parhaat" tai "vaikuttavimmat" mitalit.
Kongressin workshopit puolestaan on omistettu tule
vaisuudelle. Tarkoitus on kutsua kongressiin mahdolli
simman monta nuorta taiteilijaa. Mitalimarkkinoilla käy
dään lisäksi kauppaa entiseen malliin.
Kongressin teema "lnfluences" on mielenkiintoinen
ja moni-ilmeinen: kongressin aikana perehdytetään re
nessanssin vaikutukseen mitalitaiteeseen, opettajienvai
kutukseen mitalin muovailuun ja veistämiseen jne. Hoi-

Bruno Strautins, Lat via, Giacometti, pronssi ja tina,
106 x 120 mm, 1994

Y/eisnäkymä FIDEM-näyttelystä

Georgy Postnikov, Venäjä, Teloitus, 121 mm, 1994
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FIDEM 1996

Erik Mäkinen

PAL JON AURINKO A,
PAL JON MITAL EJ A - VÄHÄN TAID . . .

Katseltuaan 1 1 50 mitalia, huomaa kuinka mahdotonta
on rakentaa näin suurta näyttelyä mielenkiintoisesti ja
varoa samalla, ettei hyvä taide huku suureen määrään.
Ihmettelen onko tänä päivänä enää järkevää rakentaa
ulkoisilta mitoiltaan hyvin samankokoisilla töillä jätti
näyttelyä.
Suosittelisin huomattavsti pienempiä näyttelyitä, ne
olisivat rakentamisen kannalta järkevämpiä. Samalla sy
vällisempi ja tarkempaa katsomista vaativa mitalitaide
tulisi paremmin esille. Taiteilijoiden, jotka työskentele
vät mitalitaiteen alueella kokoontuen yhteen, vinkke
listä ohjelmalta vaaditaan enemmän tapahtumia. Lu
kuisten kielipoliittisiakin riitoja herättäneiden luentojen
joukosta ehdottomasti tärkeimpiä taiteellisessa mieles
sä oli likka Voionmaan luento " Suomalainen mitalitai
de - intohimoni". Eivätkä päät enää nuokkuneet. Kun
taas taiteilijoiden pitämistä luennoista kiinnostavin oli
ehdottomasti yhdysvaltalaisen James L Malone Beac
hin luento. Ikävä kyllä taiteilijat eivät ole nähtävästi in
nokkaita luennoimaan.
Itse näyttlyssä ihmetytti jotkin ilmiselvät pienoisveis
tokset esim kanadalaisen Anne Lazare-Misvishin lasista
tehty työ tai yhdysvaltalaisen Mashikon Ze-3 ja Ze-6
-nimiset pienoisveistokset. Myöskään Holli Alexandre
Schwarzin veistos ei muutu mitaliksi, jos ulkomitoiksi
ilmoitetaan 6 5x120 mmunohtaen samalla työn syvyys
mitta arviolta 80 mm. Ihmettelyä herätti myös pienois
reliefien huomattava määrä. Eikö reliefi ole reliefi, vaikka
ulkoiset mitat ovat pienet?
lhmetellessäni Ranskan osastoa, tuli mieleeni rans
kalaisen kulttuurin saavutukset muilla alueilla - ei mi
talitaiteessa. Aivan käsittämättömiltä tuntuivat erilai
set kalenterimitalit, niinkuin myös Emile Rousseaun ko
likkomitali. Ranskalaisen Gregoria Vardanegan Orlean
sin neitsyttä esittävää mitalia katsellessa tuli mielee
ni, että tuskin Orleansin neitsyt olisi ollut sentään niin
neitsyt.
Eri maiden osastojen suuret tasoerot yllättivät. Oli
siko syy siihen taiteilijoiden ja mitalinkerääjien yhteis
työn puute, toisin sanoen Suomen Mitalitaiteen Killan
tapaisen organisaation puuttuminen?
Ettei menisi pelkäksi kiukuttelemiseksi niin oli näyt
telyssä paljon hienojakin töitä. Tutkiessani James Ma
lone Beachin roinasta rakentamia "kunniamerkkejä" rii
puksineen ajattelin kuinka vähän ns. uusiomateriaalit
ovat käytössä mitalitaiteessa. Onko se hyvä vai huono

James Malonebeach, Tyytymättömyyteni kesä

Ne/ Ferchaud, Sveitsi, Tuli, 1995, 130

mm
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Guus Hellegers (Hollanti), Woman's lsle, F/DEM '96 näyttelyn paras mitali
asia, sitä voi kukin pohtia itsekseen. Eräät muutkin to
ki olivat käyttäneet romua mitaleissaan, esim. tsekki
läinen Miroslav Kovarikin pronssiin valettu " romusom
mitelma" tuntui tarkkaan pohditulta. Jan Smrzin teräk
sinen mobile yksipuolisuudestaan ja materiaalin kovuu
desta huolimatta tuntui toimivan mielenkiintoisesti.
Myös unkarilaisen Tamas Soltran lapsuus-teemaa kä
sittelevät mitalit edustivat näyttelyssä hyvin Unkarin
mitalitaiteessa miellyttävää maanläheisyyttä.
Ruotsalaisen Berndt Hellebergin riipaisevan ajankoh
tainen " Mururoa" -m itali toi esille mitalitaiteen mah
dollisuudet välittää ihmiskunnan traagisia tapahtumia.
Joanna Troikowitzin onnistunut marmorin ja alumiinin
yhdistäminen edustivat toisenlaista lähestymistapaa.
Isäntämaan Sveitsin osastolla koin kyllä erään näyt
telyn raikkaimmista elämyksistä katsellessani nuorten,
70-luvun puolivälin jälkeen syntyneiden, tekijöiden töi
tä. Ryhmän vaikuttavimmat työt olivat Lionel Ferchau
din kolmen mitalin sarja " Tuli, Maa ja Vesi", joissa oli
yhdistelty poltetut kepit pronssiin. Myös muut nuoret
sveitsiläiset Jacques Laesser, David Spaetig ja kiintoi
sasti emalia ja pronssia "Juudaan leijona" -mitalissaan
yhdistelevä Dylan Vallelian, herättivät kiinnostusta.
Seuraavan FIDEM-kongressin isäntämana Hollannin
osastossa oli useita eri tavalla hienoja mitaleja. Pääpal
kinnon saaneen Guus Hellegersin hienostuneet taivu
tukset tuntuivat vakuuttavilta. Nuoren polven Lina Ho
doroaban saippuakivestä tehty mitali, muotokielen epä
määräisyydestä huolimatta herätti uteliaisuutta tämän
kin materiaalin käyttömahdollisuuksista. Marit Hertz10

Joanna Troikowitz (Ruotsi), Ouo vadis, marmori ja
vai.metalli, 150 mm, 1995

dahlin mitalissa taas sommittelun harkittu lujuus oli pa
rasta.
Yleinen vaikutelma Hollannin mitalitaiteesta saa kir
joittajan odottamaan mielenkiinnolla seuraavaa FIDEMiä.
Toivottavasti siellä taiteilijoilla on mahdollisuus tutus
tua toistensa ajatuksiin, mitalitaiteen mahdollisuuksiin
tänä päivänä muun kuvataiteen puristuksessa.
Jätän tarkoituksella Suomen osaston arvioinnin tä
hän loppuun. Meillä oli karsittu mitalien määrää, mikä
tuntui käsittämättömältä teolta verratessani muiden
maiden mitalitaidetta toisiinsa. Yleisilmeeltään mitali
taiteemme on eri tavoin sisäistynyttä taidetta, joskin
vähän pelottavan vakaata. Hienot ryhmät oli Kauko Rä
säsellä ja edesmenneellä Raimo Heinolla (Kilta voisi
teettää valetun muistomitalin Raimo Heinosta) . Raimo
Jaatisen " Moshe Yosselevich" -mitali lämmittää miel
tä aina kun sen näkee. Federico Fellini oli hieno taiteili
ja, niin on m italikin.
Matkan aikana huomasin sen huolestuttavan seikan,
että Killan toiminta lepää liian harvan tekijän harteilla.
Toivottavasti ne juominkien siivittämät aamuyön tun
tien ideat alkavat joskus tuottaa hedelmää.
Ja lopuksi lyhennelmä James L. Malone Beachin esi
telmästä:
Perinteisesti mitalit ovat palkintoja elämää suurem
mista saavutuksista. Olympiamitaleita jaetaan urheilu
saavutuksista, Nobelin rauhanpalkintoja saavutuksis
ta, jotka liittyvät ihmisten olojen parantamiseen. So
dissa taas jaetaan urhoollisuusmitaleja. Uskon puoles
tani, että jokainen meistä ansaitsisi urhoollisuusmita
lin päivittäisestä raadannastaan.

V ilvoittavan veden äärellä Neuchatelin helteessä, vas.
M. Honkanen, /. Voionmaa, E. Mäkinen ja P. Kukkonen
(R. Jaatinen)

Teokseni käsittelevät ihmisiä ja paikkoja, jotka miel
lyttävät minua. Ne kertovat myös löydettyjen esineit
ten pyhyydestä ja voimasta. Minun tehtäväni on toden
taa tuo pyhyys ja voima luomalla mitaleja, joissa nuo
löydetyt esineet ovat kertomassa tarinoita ihmisistä ja
siitä mikä muovaa heidän elämäänsä. Teen mitaleja jot
ka juhlistavat olemassaolomme luonteen määrittämi
seksi tärkeitä ainutkertaisia ja yksilöllisiä tapahtumia.

FIDEM 1996

Arvo Aho

KRIITTISIÄ H AJ AHUOMIOITA FIDEMIN KON G RESSISTA
SV EITSIN NEUC H ATEL ISS A VUON N A 1996

Jälleen kerran on vietetty suuri mitaliaiheinen juhlahet
ki, tällä kerralla Sveitsin Neuchätelissa 1 2. -1 5.6.1 996.
Kongressi sujui perinteellisin menoin ja ohjelmin. Oli esi
telmiä, exkursioita, näyttelyitä, juhlaillalliset ja jälkiretki.
Kaikkien näiden selostaminen veisi turhan paljon tilaa,
joten sallittaneen että häijyn luontoni mukaisesti rajoi
tun vai n eräisiin epäkohtiin. Teen tämän siinä vakau
muksessa, että edustan monien muidenkin mielipiteitä.

Esitel mistä
FIDEMin kongressien tärkeänä osana ovat aina olleet
mitaliaiheiset esitelmät. Muistossani on monia loista
via esityksiä ja esittäjiä. Mutta mielestäni juuri tämän
vuotisessa kongressissa oli ylivoimaisen paljon kuivia,
lähes luettelonomaisia, innottomasti pidettyjä ja keh
nosti sisäluetteluja esityksiä, jotka usein vielä roimas11

ti ylittivät aikansa, vaikka loppupiste on keksitty jo ai
koja sitten ja levinnytkin laajalle.
Kussakin esitelmäist unnossa oli kolmisen esitystä,
ja tilaisu utta johti järjestäjän asettama moderaattori.
Mutta nämä henkilötpä olivat vallan tahdottomia, "an
taa mennä" -mielisiä, sanalla sanoen tyhjän pantteja
joka ikinen, aina FIDEMin u utta puheenjohtajaa, eng
lantilaista Mark Jonesia myöten. Sekä kuulijoita että
vuoroaan odottavia esittäjiä kohtaan on häpeämättö
män epäkohteliasta, että tilaisuuden kulku on ajankäy
töltään hallitsematonta.
Sivumennen sanoen, on todella vahinko, että kerras
saan mainio ruotsalainen Lars 0. Lagerqvist sai seuraa
jakseen FIDEMin puheenjohtajana englantilaisen Mark
Jonesin. T ämä on kyllä varmasti pätevä tutkija, mutta
johtamiseen tarvittavaa karismaa hänellä ei ole ollen
kaan. Mielisin sanoa hänestä kuten Churchill sanoi työ
väen puolueen johtaja Attleestä: " Hän on heidän joh
tajansa, hänen täytyy kulkea heidän jäljessään".
Mene tiedä, hänestäkö johtui vai mistä, että tämän
kertaisten esitelmien ylivoimainen painopiste oli histo
riallis-tutkimuksellisissa aiheissa. Mitalien taide ja eri
tyisesti keräily jäivät määrällisesti aivan alakynteen.
Mutta eivät toki laadullisesti, sillä juuri niistä löytyivät
h uiput. Oma pääsihteerimme esityksellään " Intohimo
na Suomalaiset Taidemitalit" kuuluu ehdottomaan kär
kiryhmään kuten myös amerikkalaiset George Cuhaj ja
Joseph Noble. Eräänlaisena tuliaisena kongressista olen
tähän numeroon suomentanut Noblen esityksen " Ku
vanveistäjiä taidemitaleissa".

Doris Waschk-Balz, Hahmoja tilassa, 1995, V

M italeista
T iedän, että Erik Mäkinen tekee tässä numerossa asi
antuntevan selonteon FI DEMin tämänvuotisesta mita
linäyttelystä, mutta monet edelliset näyttelyt nähnee
nä en malta olla julkituomatta paria seikkaa minäkin.
Näyttelyissä on näet kerta kerralta yhä enemmän epä
mitaleja. Joku on kyllä sanonut, että mitali on se, min
kä taiteilija mitaliksi nimittää. Mutta jos tehdään esi
merkiksi kunniamerkin tapainen kollaasi ripustusnau
hoineen kaikkineen ainutkertaisista ja monistamatto
mista esineistä, sellaisista kuin lintuvainaan rengaste
tusta koivesta, lapsuuden ja nuoruuden muistoesineis
tä, isoisän partakarvoista ja pannaan tälle luomukselle
nimeksi "Tyytymättömyyteni kesä / se oli pimeää ai
kaa kapinalle", niin tällainen sommitelma on kyllä muis
torikas ja viehättävä, voipa olla taiteelline'nkin, mutta
- MITALI SE El O L E.
Toinen laji epämitaleista ovat pienoisveistokset ja eri
laiset konstruktiot, joita viimeksimainittuja tulee erityi
sesti Portugalista jos kohta muualtakin. Saksalaiset
puolestaan ovat mieltyneet plaketteihin, joita yksipuoli
su utensa vuoksi pidän lievänä huijauksena. Sillä jos
etusivu jättää jotakin kertomatta, niin ainakaan tyhjä
takasivu ei sitä täydennä, vaikka hyvässä mitalissa juuri
näin tulisi tapahtua. Asianomaisten maiden delegaat
tien pitäisi pidättyä lähettämästä edellä kerrotun laisia
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teoksia mitalinäyttelyyn ja viimeistään järjestäjämaan
olisi jyrkästi jyrytettävä ne ulos näyttelystä tai asetet
tava ne erityiseen häpeäkaappiin varottavaksi esimer
kiksi.
Kerta kerralta toistuva ilmiö on eräiden maiden, lä
hinnä Italian ja Ranskan sekä erityisesti Portugalin ta
soonsa nähden huikea yliedustus näyttelyssä. Tuntuu
kuin sikäläiset delegaatit eivät käyttäisi minkäänlaisia
valintakriteereitä, vaan lähettävät kaiken käsiinsä saa
dun materiaalin. Muuten ei voi käsittää esimerkiksi niitä
ylivuotisia kalenterimitaleita, joita näiden maiden vit
riineissä tapaa. Kohteliainta, mitä näistä mitaleista voi
sanoa on se, että ainakin ne ovat ajastaan jäljessä.
Toistan vielä kerran ehdotukseni, että ellei FIDEM
ryhdisty epämitalien su hteen, niin muuttakoon rehelli
syyden vuoksi nimensä kuulumaan FIDEMPS eli suo
meksi ilmaistuna: Kansainvälinen mitali-, plaketti- ja pie
noisveistosliitto.
Toivon, että delegaattimme toisivat painokkaasti ja
arkailematta esille kuvaillut epäkohdat F IDEMin johdon
kokouksissa. Mitään niin hyvää ei näet olekaan, ettei
kö sitä kannattaisi vastustaa ja arvostella, sillä siitä se
vain paranee.

FIDEM 1996

Joseph Veah Noble

KUVAN VEISTÄJIÄ TAIDEM ITALEISSA

Kuvanveistäjitlä on taidemitaleita tehdessään rajaton
määrä aiheita, joita he voivat käyttää luodessaan oma
peräisiä ja vaikuttavia taideteoksia. Y llättävää kyllä,
vain harvoin he ottavat aiheekseen taiteilijan ja hänen
työnsä. Sikäli kun tiesin, tämän mitä luonnollisimman
teeman pohjalta ei aiemmin ollut tehty yhtään mitali
sarjaa. Niinpä tuntui täysin tarkoituksenmukaiselta, että
Brookgreen Gardensin veistosmuseo teettäisi mitalisar
jan kuvanveistäjistä ja heidän teoksistaan.
Brookgreen Gardensin veistosmuseo sijaitsee Etelä
Carolinassa, jonka leuto ilmasto sallii esitellä veistok
sia ulkosalla puistomaisen avarasti. Siellä onkin Ame
rikan laajin veistoskokoelma, yli 550 teosta, joista yli
puolet on luonnollista kokoa tai sitä suurempia. Ajalli
sesti teokset kattavat jakson 1800-luvun alkupuolelta
nykypäiviin. Monet teoksista on varta vasten tilattu
Brookgreen Gardensiin. Tämä on ollut tietoista hankin
tamenettelyä. Veistoksia, niin vanhoja kuin uusiakin,
hankitaan kokoelmiin jatkuvasti.
Yksitoista vuotta sitten, FIDEMin kongressissa Tuk 
holmassa 1985, kerroin tästä museosta j a sen vuosit
taisesta mitaliohjelmasta. Tässä on käytetty kolmea eri
teemaa. Mitalit ylistävät kuvanveistotaidetta, esittele
vät puistojen sijaintialueen luontaista kasvi- ja eläinkun
taa sekä kertovat Y hdysvaltojen tämän osan historias-

ta. Kaikki mitalit on lyönyt Medallic Art Company, joka
nykyisin sijaitsee Sioux Fallsissa Etelä-Dakotassa.
Tässä esityksessäni keskityn mitaleihin, joissa esi
tellään kuvanveistäjiä yhdessä teostensa kanssa.
Brookgreen Gardensin sisäänkäynnin lähellä on luon
nollista kokoa suurempi, Anna Hyatt Huntingtonin veis
tos nimeltään " Taistelevat oriit". Tämä veistos on ku
vattu C.Paul Jenneweinin tekemässä vuoden 1973 mi
talissa, sen etusivulla. Takasivulla on veistäjän ja hä
nen puolisonsa Archer M. Huntingtonin muotokuvat.
Viime mainittu oli se hyväntekijä, joka loi ja lahjoitti puu
tarhat.
Donald Deluen mitalissa vuodelta 1978 on esitelty
kaksi erilaista veistäjän työtapaa. Etusivulla nähdään
suoraa kiven " veistoa". Siinä kuvanveistäjä, vasara ja
taltta käsissään, muotoilee Apollon patsasta, auringon
ja päivän jumalaa. Takasivulla veistäjä muovailee saves
ta Dianan patsasta, kuun ja yön jumalatarta.
Pygmalion, Kreikan mytologian kuuluisa kuvanveis
täjä, oli aiheena Karen Worthin mitalissa vuodelta 198 2.
Legendaarinen veistäjä oli Kyproksen kuningas, joka
veisti niin kauniin alastoman naishahmon, että rakas
tui itse siihen. Hän rukoili Afroditeä, rakkauden juma
latarta, antamaan hänelle tuollaisen ihanan neidon. Af
rodite myöntyi pyyntöön ja muutti veistoksen eläväk-

Marcel Jovine, Pegasos, Brookgreen Gdns, 1985, 75 mm
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si. Juuri tämä hetki nähdään mitalissa. Etusivulla Pyg
malion kurottuu syleilemään Galateaansa. Myös taka
sivu pohjautuu Kreikan mytologiaan esittäen Orfeusta
ihastuttamassa lintuja ja muita eläimiä lyyransa kau
nilla soitolla.
Vuonna 19 8 5 Marcel Jovine näyttää meille kuvan
veistäjän muotoilemassa kiveen hevosen päätä käyt
täen apunaan puuvasaraa ja kaiverrinta. Takasivulla sii
vekäs Pegasos lähtee lentoon. Marcel Jovinen korke
areliefisestä ja kirkaspintaisesta mitalista erottuen John
Cook teki seuraavana vuonna 19 86 hyvin matalarelie
fisen ja voimakkaasti patinoidun mitalin. Siinä kentau
ri työhönsä uponneena kaivertaa Brookgreen Garden
sin nimeä. Takasivulla on lampeen heijastuneina nel
jän kentaurin kuvat.
Alex Shaginin tekemässä mitalissa vuodelta 19 88
nähdään etualalla kuvanveistäjän kädet muovailemas
sa pienoisveistosta. Taka-alalla toinen veistäjä työsken
telee samanlaisen teoksen kanssa metallivalimossa.
Sulaa pronssia kaadetaan suuresta sulatusastiasta
muottiin. Sulatusastian suu muodostaa mitaliin reiän.
Mitalin takasivulla tuo pieni reikä muodostaa auringon
kehrän, joka valaisee valmista, luonnollisen kokoista
patsasta Brookgreen Gardensissa. Kuvanveistäjä itse
nojaa teokseensa.
Inspiraatio motivoi kaikkia kuvanveistäjiä työssään
ja niinpä Joseph Sheppardin muovailemassa mitalissa
vuodelta 199 2 kuvanveistäjä, nojaten päätään käsiin
sä, tutkii suurta marmorinlohkaretta odottaen inspiraa
tiota. Yläpuolella näkyy kuva hänen ajatuksistaan. Ta
kasivulla marmorinlohkareesta tulee esiin naisen hah
mo, jota veistäjä tyytyväisenä aikaansaannokseensa
hellästi viimeistelee.
Sekä tämä että myös seuraava Alex Shaginin mitali
käyttää hyväkseen ajan jatkuvuutta etu- ja takasivu
jen välillä. Toisin sanoen, takasivu täydentää sen, min
kä etusivu jättää auki. Kutsun tätä ominaisuutta mita
lin neljänneksi ulottuvuudeksi. Jokaisessa veistokses
sahan on jo kolme ulottuvuutta, korkeus, leveys ja sy
vyys, mutta jotkut mitalit käyttävät hyväkseen myös
tuota neljättä ulottuvuutta eli aikaa. Nämä kaksi mita
lia tekevät juuri niin.
Vuonna 199 3 Albert Wein palasi Pygmalionin ja Ga
latean teemaan esittäen sen Art Decco -tyylillä. Taka
sivulle hän muovaili samalla tyylillä kahden nymfin ja
satyyrin muodostaman veistoksellisen ryhmän kuun
telemassa puussa laulavaa pikkulintua.
Neo-realistiseen tyyliin veistäen Charles Parks kuvasi
vuonna 1995 nuoren pojan istumassa jalat ristissä tii
limuurilla ja muovailemassa samalla pientä pöllöä. Sam
malen peittämät tammenrungot taustalla paikallistavat
kohteen Brookgreen Gardensiin. Takasivulla nuori nai
nen muovailee ateljeessa pienoisveistokseksi samaa
näkymää pöllöä tekevästä nuoresta pojasta.
Kuvanveistäjätär Sidney Simon on vuoden 1996 mi
talin tekijä. Mitalin etusivulla naispuolinen kuvanveis
täjä on tekemässä muotokuvaa toisesta nuoresta nai
sesta suoraan kiveen veistämällä. Molem mat nuoret
naiset esitetään mitalissa korkeareliefisinä, kun taas
keskustassa oleva veistos esitetään pinnan syvennyk-
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Sidney Simon, Rintakuvan veistäminen; Muotokuva
senä. Valon osuessa mitaliin, syvennykseen heittyvät
varjot saavat aikaan kolmiulotteisen tehon. Takasivul
la taiteilija on luonnostelemassa suurta muotokuva
maalausta, joka paradoksaalisesti kyllä on mitalinteki
jästä, Sidney Simonista, itsestään. Legenda toteaakin
johdonmukaisesti: "Jokaisen taiteilijan työ paljastaa hä
nen oman kuvansa".
Esitellyt kymmenen mitalia ovat selvä osoitus siitä
suuresta moninaisuudesta ja syvästä mielenkiinnosta,
jota kuvanveistäjät ja heidän teoksensa mitalin aihee
na herättävät. Olenkin sitä mieltä, että kuvanveistäjät
ovat velkaa itselleen sen, että he työllään ja persoonal
lisuudellaan ilmentävät kykyään ja ideoitaan. Taidemi
tali on ihanteellinen ilmaisutapa tällaisen omakuvan
esittämiseen.
Käännös Arvo Aho

Eila Jaatinen

SKO RPIO NIN PÄIVÄ
Liha hajoaa.
Kharon, carnivorax,
vuotavassa veneessä tomua ja luita.
On kestäviä sanoja
kiveen, metalliin hakattuja.
Radoslan Karadjic kirjoittaa
pässinkiveksillä ja
vastasyntyneiden silmillä.
Okeanos lauloi siellä missä sankarit syntyivät.
Melos, tuuleen tatuoitu,
jäi soimaan,
aran rantahiekan
askelissa paahtui ihmisen päivä.
Meripihkan hidas aalto talletti näyn:
vanhaa puuta, laivoja, hampaita suossa.
Puhui pronssinen aika:
maa ohenee hitaasti,
vesi nousee halkeaman alta
ja tulvii jokena pois.
Lyhyt pääkallon, telaluun ja leuan ikä,
uudet eskadroonat askeltavat sokeat
multa vierii kalliolta mereen.
Ruohossa kukkii timjami.

Raimo Jaatinen, Goodbye Baby, 1 10

mm, V, 1995
15

likka Voionmaa

R AH APAJ A - TAID EMITAL IEN LYÖJÄ

Lea Ahlborn, Valtiopäivät, 1863-64, L, (IV)

Aluksi
Mitalitaiteen Killan kannattajajäsenen (numero K 26)
Rahapajan esitteessä mainitaan yhtiön ostaneen TIiian
der 0y:n mitali- ja merkkituotannon, minkä lisäksi muis
tamme myös turkulaisen Kultateollisuus Oy:n vanho
jen mitalityökalujen joutuneen Rahapajalle. Tämä kaikki
tapahtui kuluvan vuosikymmenen alkuvuosina. Erilai
set tuotantokulttuurit yhdistettiin. Tavoitteena oli kor
kean ammattitaidon, teknisen osaamisen ja alan tek
niikan saaminen uuden avaramman katon alle. Fuusio
tapahtui vauhdilla.
Tämän päivän Rahapajan neuvotteluhuoneen vitrii
neissä esitellään siis m italeita, joiden sylinteripinnas
sa lukee Tillander tai Kultateollisuus. Esimerkkeinä mo
nien joukosta voidaan ottaa vaikka Mitalitaiteen Killan
lyöttämä kaikkien tuntema pronssiin lyöty presidentti
sarja 1 960-luvulta ( Kultateollisuus), Killan lyöttämä ja
Jarkko Rothin muovailema ' Pro Arte Metallica' vuodelta
1 981 (Tillander) tai Suomen itsenäisyyden juhlamitali
Terho Sakin muovailema 'Juuret syvällä' ( Kultateolli
suus) vuodelta 1992, jota lyötiin sekä pronssiin että ho
peaan.
Kaikki vanhat työkalut ovat tallella muutosten jäl
keen. Niin, että jos joku kauan sitten mitalinsa maini
tuissa firmoissa lyöttänyt (tilaaja) haluaa vaikkapa uu
sintalyönnin jostain mitalista, tulee hänen selvittää asi
at paitsi taiteilijan myös nykyisen Rahapajan kanssa.
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U uden j a vanhan lyönnin erottaa lyöjän nimestä eikä
mistään muusta.
U uden Rahapajan ensimmäinen taidemitalisarja oli
Raimo Heinon vuonna 1 993-94 muovailema Yhtyneit
ten Kuvalehtien 60-vuotisjuhlien kunniaksi muovaile
mat kuusi mitalia.

H istoriaa
Rahapajalla ja Suomen Rahapajalla on kunniakas his
toria mitalintekijänä. Yhtiön vuonna 1 9 64 julkaistussa
100-vuotisjuhlateoksessa intendentti Jouko Voionmaa
toteaa mitalituotannon olleen mukana yhtiön tuotan
nossa alkuvuosista lähtien ikään kuin nyt 132 vuoti
aan rahamme kylkiäisenä. M italitilauksista tosin vain
osa saatiin Suomeen; Tukholman ja Pietarin rahapajat
pitivät pitkään pintansa. Ensimmäisen Rahapajassa lyö
dyn mitalin suunnitteli ja kaiversi Tukholman rahapa
jan tunnettu mitalitaiteilija Lea Ahlborn vuosina 1 86364; mitalin tilasi valtio kokoonkutsuttujen valtiopäivien
muistoksi. Mitalin etusivulla on Aleksanteri 11:n muo
tokuva ja takasivulla teksti 'uskollisuus, wakuus, lain
kuuliaisuus' tammenlehvien koristamana. Suomen Ra
hapajan kaivertajana ja muovailijana toimi tuolloin Carl
Jahn. Monien tunnettujen 1 800-luvulla syntyneiden
suomalaisten kuvanveistäjien muovailemia mitaleita on
lyöty Rahapajassa: näistä Voionmaa mainitsee Walter

Runebergin, Emil Wikströmin ja Felix Nylundin.
Professori Aarne Laitakari teokseen Suomen Mitalit
1936-1968 on otettu mukaan 20 Suomen Rahapajan
lyömää mitalia, mikä edustaa Laitakarin kirjan katta
mien vuosien tuotannosta vain pientä osaa suuresta
kokonaisuudesta. Pienenä erikoisuutena mainitaan Aar
ne Laitakari-mitali, jonka muotokuvan teki taiteilija Oi
va Helenius, mutta jonka takasivulle taiteilija Olof Eriks
son laati tekstin Suomen Numismaattisen yhdistyksen

vat omassa hallissaan.
Vierailutuokion aluksi saan käteeni sekä suomen- et
tä englanninkielisiä moniväriesitteitä mitaliosaston
osaamisesta:Rahapaja on nyt johtava taidemitali- ja
merkkitaloja englanniksi " Medals and decorations ja
" Mint of Finland Ltd. Ensimmäinen suomenkielinen ko
koaukeama kertoo kuvanveistäjä Aimo Tukiaisen muo
vaileman akateemikko Wäinö Aaltosen taidemitalin vä
lityksellä ytimekkäästi ja pelkistetysti mitalin tekovai-

Oiva Helenius, professori Aarne Laitakari, L, L819

Rahapajassa käynnin muistoksi vuonna 1962. Lähihis
toriaa edustaa Suomen Rahapajan (nykyään Rahapa
ja) lyömä ja kuvanveistäjä Pertti Kukkosen muovaile
ma Killan vuosimitali 'Elena -Nicolae' vuodelta 1991.

M italiosasto huhtikuussa 1 99 6
Rahapajan mitaliosasto sijaitsee Vantaalla uusissa ja
ajanmukaissa tiloissa, kuten muistamme muutaman
vuoden takaisesta keväisestä vuosikokouksestamme.
Parin tunnin vierailutuokion aikana ei ehditä perehtyä
liikesalaisuuksiin, vaan tutustun myyntipäällikkö Aar
ne Paukun ja taiteilija Hannu Veijalaisen avustamana
talon teknisiin ihmeellisyyksiin ja tuotantoon. Tekniik
ka on aivan ilmeisesti huippuluokkaa, koneet ovat vii
meistä huutoa. Sanat 'uuden sukupolven hydrauliikka'
tai '1200 tonnin prässi' panee humanistin ja taiteen har
rastajan otsan kunnioituksesta mietteliääksi. Mutta mi
talin teko ja mitalikoneet kiinnostavat, sillä 'konehuo
neessahan' mitalit syntyvät, siellä taiteilijakin saa vii
meistellä työnsä. Henkilöt koneitten takana alan am
mattilaisia. Lisätyytyväisyyden antaa se, että eri tuo
tantokulttuurit on saatu yhdistetyksi (vanhan T illande
rin mitaliosaston ammattilaisia on talossa nyt kymmen
kunta) ja tukena on iso talo. Rahapajan monipuolisuutta
lisäävät mitalien lisäksi juhla rahat, joita koneet suolta-

heista lyijyistä valmiisen mitaliin asti. Mitalisivuilla esit
täytyy myös mm Kimmo Pyykön muovailema DT M-ajo
jen mitali sekä Raimo Heinon presidentti Risto Rytistä
ja kansleri Olli Lehdosta muovailemat mitalit - kaikki
pronssista. Kaikesta päättäen mitalin tilaaja voi halu
tessaan valita minkä muun metallin tahansa ellei pe
rinteinen tompakkipronssi riitä. Mutta etenkin taidemi
talien kohdalla perinteet velvoittavat ja tompakki on pi
tänyt pintansa. Perinteet vaiko sitten hyvä käytäntö ta
kaavat myös sen, että taiteilija on kuningas: teos ei läh
de tuotantoon ilman taiteilijan hyväksyntää. Mitalin val
mistuttuakin taiteilijan pitää pystyä sanomaan: tuo on
minun mitalini niin kuin sen ajattelin ja tein.
Toisen englanninkielinen esite kertoo, että Rahapaja
on varsin kansainvälinen yritys, joka on valmis otta
maan vastaan kaikilta ilmansuunnilta tulevat haasteet.
Yhtiössä tehtyjä rahoja, mitaleita ja kunniamerkkejä on
liikenteessä ympäri maailmaa. Mielikuvaksi jää, että tai
demitalinkin viennin kasvualueet ovat olemassa, kun
töitä tehdään ja kun osataan laajeta hallitusti. Kerro
taan, että muutaman hiljaisen vuoden jälkeen yhteisöt
ja yksityisetkin ovat alkaneet jälleen kiinnostua taide
mitalien lyöttämisestä. Mitalinimikemäärät osoittavat
nousua, jonka mitalinlyöjä mieluusti noteeraa. Tarkat
numerotiedot ovat liikesalaisuus. Suomen kansainvä
listymisen myötä esim. urheiluaiheisten taidemitalien
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m äärä on kasvanut. Kova kilpailu vaatii kuitenkin tuo
tannon jatkuvaa kehittämistä, mikä taas johtaa ennem
min tai myöhemmin siihen, että on löydettävä uusia
markkinoita. Maailman turuilla ei välttämättä voi esi
tellä vain suomalaista m italitaidetta, sillä esim monis
sa FIDEMin, kansainvälisen mitaliliiton, jäsenmaissa
viesti ei mene perille mm erilaisten lyödyn mitalin kult
tuurien vuoksi.

Mitalin lyöttämisestä kiinnostuneille Rahapajasta ker
rotaan, että mitalin lyöminen vaatii aikaa noin kaksi
kuukautta sen jälkeen, kun taiteilija on hyväksynyt lyi
jyt. Kysymykseen siitä, pystyykö yhtiö lyömään mita
lin kuin mitalin halkaisijasta, reliefin paksuudesta riip
pumatta saan myönteisen vastauksen. Luottamus tek
niikkaan on lujalla pohjalla.

Lopuksi

M italin lyöttäm i sestä
Moni tämän lehden lukija on ollut tekemisissä mitalin
lyömisen kanssa. Kyseessä on usein yhteisö, työyhteisö
tai yritys johon kuuluu. Mitalin lyöttäminen kuuluu osa
na yhteisön imagon luomista. Yritysmitaleja on Suo
messa lyöty kymmeniä ja ne ovat edelleen tunnustet
tu tapa kertoa yrityksestä. Rahapajan pienoismitali (hal
kaisija 30 mm), jonka on muovaillut Hannu Veijalainen
tarjoaa hyvän esimerkin käyntikorttimitalista. Lyöty mi
tali mielletään usein myös taidelahjaesineenä, johon liit
tyy mitalin perinteinen arvostus.
Mitalitaiteen Killan jäsenluettelosta löytyy Rahapa
ja muiden lyöjien joukosta. Mitalihankkeen perustekijä
on taiteilijan valinta, missä Rahapajakin auttaa asiak
kaitaan mielellään. Taiteilijoiden ateljeissa, museoissa,
lyöjäyhtiön tiloissa, jopa rajoitetusti Killan tiloissa voi
tutustua eri taiteilijoiden mitaleihin, tekotapoihin ja tyy
leihin. Taiteilijan nimeä voi kysyä suoraan yrityksestä,
joka kertoo kenen mitaleita se on viimeksi lyönyt. Ra
hapajassa sanaa 'taiteilijatalli' ei käytetä eikä sen käyt
töönotto tunnu järkevältä. Yhtiö ei ole myöskään ehti
nyt profiloitua kenenkään tai keidenkään taiteilijoiden
ensisijaiseksi lyöjäksi, millä on joskus katsottu olevan
omat etunsa.

Lähtökohdat Rahapajan mitalituotannon nousulle ovat
hyvät. Jos ja kun edellä mainittu Laitakarin kirja jos
kus saa jatkon, on siinä olevien lyöntimitalien lyöjäkoh
taiset osuudet ilmeisesti jaettu toisin kuin vuoden 1969
painoksessa. Näin tapahtunee siitäkin huolimatta, et
tä uusia markkina-alueita jouduttaisiin hakemaan ulko
mailta. Rahapaja on suomalaisen pitkän mitaliperinteen
eräs keskeinen vaalija.
Keskustelu kääntyy palaverimme lopuksi yllämainit
tuun kysymykseen vanhojen mitalityökalujen säilyttä
misestä ja niiden mahdollisesta uusiokäytöstä. Vuosi
kymmenien aikana ja viimeaikaisten fuusioiden johdos
ta Rahapajaan on kertynyt useita työkaluja, jotka on
varastoitu, mutta joille vain harvoin tulevaisuudessa
löytyy käyttöä. Toivoa sopii, että näitä työkaluja voi
taisiin saada esim niihin museoihin, jotka ovat mitali
taiteen tekemisen esittämisestä kiinnostuneet kuin
myös Killan näyttelytilanteisiin kotimaassa ja ulkomail
la.
Lähteet: Suomen Rahapaja 1 864-1 964, Helsinki 1 964,
Rahat ja mitalit, Jouko Voionmaa
Suomen Rahapaja 125 vuotta, Historiaa ja nykypäivää,
Helsinki 1989, Tuukka Talvio

Raimo Heino, kansleri Olli Lehto, L 1993 (MH)
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Tuukka Talvio

ERIK L IN D BERG J A SUOMI

Ulla Ehrensvärd on erinomaisessa Lindberg-monogra
fiassaan dokumentoinut seikkaperäisesti Erik Lindber
gin elämän ja erityisesti hänen laajan m italituotanton
sa. Teos valottaa myös Lindbergin suhteita Suomeen,
mutta koska sitä ei tietenkään ole kirjoitettu Suomen
näkökulmasta, siinä esitettyjä näkökulmia on mahdol
lista täydentää.
Erik Lindberg ( 1 87 3-1 966) oli Ruotsin rahapajan kai
vertajan Adolf Lindbergin poika ja tämän pitkäaikainen
(191 6-44) seuraaja samassa virassa. Hän kaiversi tä
nä aikana kaikki Ruotsin rahatyypit, ja myös suuri osa
1900-luvun alkupuoliskon ruotsalaisista mitaleista on
hänen tekemiään.
Kuten olen arvostel ussani Ehrensvärdin teoksesta
maininnut (The Medal 14, 1 989), Lindbergiä on usein
verrattu hänen kuuluisaan edeltäjäänsä Hedlingeriin:
molempien teokset ovat säännöstään korkeatasoisia ja
hienostuneita, ja molemmat olivat intellektuaaleja mut
ta eivät radikaaleja. Molemmat saivat myös mainetta
jo elinaikanaan, joskin Lindberg sai myös loppuiällään
kokea, että hänen taidettaan pidettiin jo vanhentunee
na. Ilmeistä onkin, että hän oli täysin sisäistänyt 1 800luvun loppuvuosien ranskalaisen mitalityylin, ja se säilyi
hänellä muuttumattomana 1 9 50-luvulle asti. Ehren
svärd toteaa, että hänen parasta kauttaan olivat 1910ja 1 9 20-luku.
Lindbergin Suomen-suhteille loi perustan hänen isän
sä ystävyys Jae. Ahrenbergin kanssa. Ahrenberg oli,
kuten tunnettua, mitalitaiteen huomattavin puolesta
puhuja 1 800-luvun lopun Suomessa. Hän mm. toivoi
voivansa järjestää Adolf Lindbergille viran mitalitaiteen
opettajana Suomessa. Suunnitelma oli ilmeisen yliop
timistinen. Vuonna 1899 Ahrenberg laati piirustukset
Suuren lähetystön mitalille, ja tarkoitus oli, että Adolf
Lindberg kaivertaisi mitalin. Tämä antoi työn kuitenkin
pojalleen, joka tuolloin opiskeli mitalitaidetta Pariisis
sa. Ruotsin valtion virkamiehenä isä-Lindberg ei ilmei
sesti halunnut itse osallistua hankkeeseen, jolla oli sel-

västi poliittinen sävy.
Erik Lindberg m uovaili ja kaiversi Suuren lähetystön
mitalin Pariisissa. Hän näytti Ahrenbergin piirustuksiin
perustuvaa mallia Ranskan mitalitaiteen silloiselle joh
tohahmolle J. C. Chaplainille, jonka arvio oli " Pas mal,
mais pas bien". Mitali lyötiin Tukholmassa Pettersso
nin nappitehtaassa (Sporrongin tehtaan edeltäjä) sen
jälkeen kun sekä Ranskan että Ruotsin rahapajat oli
vat aiheen arkaluontoisuuden takia kieltäytyneet sitä
valmistamasta. Lindberg on itse kuvannut mitalin syn
tyvaiheita Nordisk Numismatisk Årsskriftissä yli puoli
vuosisataa myöhemmin ilmestyneessä artikkelissa
(NNA 1 9 57 58). Siinä hän mm. kertoo, kuinka hän teki
mitalista myös oman uudistetun versionsa, jota hän piti
parempana kuin Ahrenbergin suunnittelemaa. Tätä ver
siota on olemassa vain muutamia kappaleita.
Jossain määrin arkaluontoinen oli myös J. L. Rune
bergin syntymän 100-vuotismitali, joka lyötiin Ruotsin
rahapajassa 1 904. Svenska Litteratursällskapet i Fin
land oli alun perin aikonut lyöttää sen Vänrikki Stoolin
tarinoiden 50-vuotismitalina 1898, mutta hanke oli jou
duttu hylkäämään sen jälkeen kun Venäjän viranomai
set olivat kieltäneet mitalin valmistamisen Suomen ra
hapajassa. Tämä tiettävästi ensimmäinen mitalitaitee
seen kohdistunut sensuuritoimi m aassamme oli ikään
kuin enne kohta alkavista routavuosista. Ehrensvärdin
julkaisemasta kirjeenvaihdosta käy ilmi, että Ahrenber
gin osuus myös tämän mitalin syntyyn oli huomattava.
Runeberg-mitalin mallit valmisti Walter Runeberg,
mutta Lindberg muotoili etusivun uudelleen, sijoittaen
runoilijan muotokuvan medaljonkimaiseen kehykseen,
jota lyyra, isänmaan alttari ja laakerioksat kehystävät.
(Ahrenberg olisi halunnut laakereiden tilalle Runeber
gin lempikukan kielon ! ) Lindberg käytti sittemmin
(1907) samanlaista ratkaisua Linne-mitalissaan. Rune
berg-mitalissa tuloksena oli erilainen tyyli mitalin etu
ja takasivulla, sillä ero Lindbergin hienostuneen rans
kalaisvaikutteisen muovailun ja Walter Runebergin työn
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Kuva 1. J.L. Runebergin mitali vuodelta 1904 on varha;semman kirjallisuuden mukaan Walter Runebergin muo
vailema ja Erik Lindbergin kaivertama. Etusivu on kuitenkin runoilijan muotokuvaa lukuunottamatta kokonaan
Lindbergin työtä

väillä on varsin huomattava.
Lindbergin ja Runebergin yhteistyö jatkui Lorez Lin
delöfin (1907) ja Thiodolf Reinin (1908) mitaleissa:
kummankin muotokuva on Runebergin mutta muilta
osin mitalit ovat kokonaan Lindbergin työtä. Lindelö
fin mitalin takasivun lehväaiheen hän kaiversi suoraan
teräkseen.
Y hteistyö muiden suomalaisten mitalitaiteilijoiden
kanssa rajoittui valmiiden mallien kaivertamiseen. Jo
pa Suomen rahapajan kaivertaja Carl Jahn teetti Est
lander-mitalinsa (1904) leimasimet Lindbergillä, koska
omassa rahapajassa ei tuolloin (eikä vielä pitkään ai
kaan) ollut uudemman mitalitekniikan vaatimaa kaiver
ruskonetta. Emil Wikström lähetti Lindbergille lyhyen
ajan sisällä (1905-06) peräti kolmen mitalin mallit: J.
V. Snellman, Kuopion maanviljelyskokous, E. ja K. Berg
bom. Ehrensvärd ei mainitse Estlander-mitalin lyönti
paikkaa, mutta kuten Boström Ahrenbergin muistelmiin
viitaten mainitsee, se lyötiin nähtävästi Tukholman ra
hapajassa. Paikkansa pitävä on hopealeimoista päätel
len myös Hallbergin ja Boströmin hieman yllättävä tie
to, että Bergbom-mitalin valmisti Kultaseppä Oy:n teh
das Turussa. (Ehrensvärd arvelee sitä Helsingin raha
pajassa tehdyksi.) Mainitut kaksi muuta Wikströmin mi
talia sen sijaan valmistettiin Helsingissä.
Lindbergin kaivertamia ovat edelleen Ville Vallgrenin
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Tigerstedt-mitali ( 191 3 ) ja Felix Nylundin ja Johannes
Haapasalon yhteistyönä toteutettu mitali Engelistä ja
Ehrenströmistä (191 4). Molemmat lyötiin Tukholman ra
hapajassa. Hän kaiversi myös Gallen-Kallelan kuuluisan
Mannerheim-mitalin, jonka leimasimet valmistuivat jou
lukuussa 1919 ja jonka Sporrong-yhtiö toteutti.
Esitellessään L indbergin yhteistyötä suomalaisten
taiteilijoiden kanssa Ehrensvärd (s. 250- 25 2) siteeraa
useita mielenkiintoisia kirjeitä, joista mm. käy ilmi, et
tä Wikström oli tuskastunut työhönsä Bergbom-mita
lin kanssa eikä hän pitänyt Suomen rahapajan tavasta
patinoida pronssimitaleita. Eräässä kirjeessä pojalleen
Adolf Lindberg kauhistelee Ville Vallgrenin Mechelin
mitalin takasivua (" Herre Gud en sådan medalj ! ").
Lindbergin kaivertamien suomalaisten taiteilijoiden
teoksien ohella voidaan mainita joukko Suomea kos
kevia mitaleita, jotka hän muovaili alusta loppuun itse.
Suomalaisten tilaamia niistä on vain kaksi, aiheenaan
Vaasan kaupungin 300-vuotisjuhla 1911 ja G. M. Arm
feltin kuoleman 100 -vuotismuisto 1914. Ehrensvärdin
luettelossa on kuvattu ja selostettu mitaleita myös
useista Ruotsin vallan aikana vaikuttaneista tai myö
hemmin Ruotsiin siirtyneistä suomalaisista (mm. Pet
ter Forsskål, Pehr Kalm ja A. E. Nordenskiöld). Lisäksi
on erityisesti mainittava Ruotsin akatemian Topelius
mitali vuodelta 1918. Sen onnistumiseen on epäilemät-

Kuva 2. Vaasan kaupungin 300-vuotismitali vuodelta 1911 on esimerkki Erik Lindbergin hienostuneesta ranska
laisesta mitalityylistä

tä myötävaikuttanut Lindbergin oma kiinnostus Väls
kärin kertomuksiin. Kaikista näistä mitaleista Ehrens
värd kirjoittaa asiantuntevasti ja elävästi mutta samal
la pikkutarkasti, antaen tietoja mm. lyöntimääristä.
Lindbergillä oli kaksi suomalaista oppilasta, Gerda
Qvist keväällä 1 908 ja Jussi Vikainen 1930-luvun puo
livälissä. Vikaisen varhaisempien mitalien matala reliefi
ja pikkutarkka, viimeistelty muovailu näyttävät suoraan
viittaavan Lindbergin vaikutukseen. Qvistin kohdalla
saksalainen vaikutus on ilmeisempi, mutta Kristina Lau
renin artikkelista käy ilmi, että hän oli myöhemmin kir
jeenvaihdossa Lindbergin kanssa ja ilmeisesti piti tätä
suuressa arvossa.
Näyttää siltä, etteivät Erik Lindberg henkilökohtaiset
suhteet Suomeen koskaan kokonaan katkenneet. Hä
nen ihailijoihinsa täällä kuului mm. J. J. H ulden. Yhtään
mitalia hän ei suomalaisten tilauksesta kuitenkaan vuo
den 1 9 1 9 jälkeen muovaillut tai kaivertanut. Mitaleita
tekivät maassamme tuolloin jo kotimaiset kuvanveis
täjät, mutta kaiverrustyö oli 1 930-luvulle saakka tee
tettävä ulkomailla. Jo ennen ensimmäistä maailman
sotaa olivat mitalien lyöttäjät ruvenneet suosimaan
saksalaisia ja muita keskieurooppalaisia mitalitehtaita
(myöhemmin myös Sporrong-yhtiötä Tukholmassa).
Missä määrin tämä yksinkertaisesti johtui hinnoista, on
selvittämättä, mutta asiaan vaikutti epäilemättä myös
se, että Lindberg joutui hankkimaan Ruotsin rahapa
jassa lyötäville mitaleille Vitterhetsakademin hyväksyn
nän, eikä tällainen esitarkastus tietenkään ollut suoma-

laisten tilaajien kannalta käytännöllinen tai edes mie
luisa.
Lindbergin näkyvä rooli Suomen mitalitaiteessa vuo
sisadan ensimmäisellä vuosikymmenillä on sekin saat
tanut aiheuttaa ristiriitaisia tunteita. Ville Vallgrenin al
kuvuodesta 1914 ehdottama "mitali- ja plakettiyhdis
tys" oli nimenomaan tarkoitettu edistämään kotimaista
mitalitaidetta (ks. Mitali - Medaljen 2, 1 990), ja kun
Suomen Numismaattinen Yhdistys muiden toimesta
myöhemmin samana keväänä perustettiin, se noudat
ti tässä suhteessa Vallgrenin hahmottamaa ohjelmaa.
Vuonna 1 921 Numismaattinen Yhdistys kuitenkin
kääntyi Lindbergin puoleen tiedustellen, voisiko hän
tehdä 70-vuotismitalin yhdistyksen puheenjohtajasta,
valtioneuvos Mauritz Hallbergista. 1 Taiteilija oli Hall
bergin vanhana tuttuna tehtävään halukas, mutta ai
kataulu ei sopinut hänelle. Nähtävästi hän oli jatkuvasti
hyvin kiireinen. Tämä ei ole ihme: Ehrensvärdin teok
sen luettelo-osa käsittää 475 numeroa, eivätkä tähän
määrään sisälly Lindbergin kaiverrustyöt suomalaisille
taiteilijoille.
Kirjallisuutta:
Ulla Ehrensvärd, Medaljgravören Erik Lindberg 1 8731 966 (Numismatiska Meddelanden 32:12), Stockholm
1 974, 1 988.
H . J. Boström, Suomen muistorahat 111, Helsinki 1 932,
1 936.
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J. J. Hulden, En mästare och hans föregångare, Nor
disk Numismatisk Unions Medlemsblad 4-5, 1948
(myös teoksessa Människor och medaljer, Borgå 196 2).

Summary: Erik Lindberg and his contacts with Finland

t a arrange for their striking in Sweden. He was even
commissioned to create some af the medals wholly or
partly himself.
ln 1916 Lindberg succeeded his father Adolf Lind
berg as a medallist to the Mint of Sweden. His con
tacts with Finland were originally based on his fathers
friendship with architect Jae. Ahrenberg, who was one
of the main spokesmen for medallic art in 19th-centu
ry Finland.
The article is largely based on the materia! publis
hed in Ulla Ehrensvärds Lindberg monograph (see bib
liography).

Between 1898 and 19 17, medallic art was in Finland
(then still a Grand Duchy under Russia) subject to po
litical censorship, and the Finnish mint was also for
technical reasons unable to carry out some of the me
dal commissions. Under these circumstances the Swe
dish medallist Erik Lindberg (1873-1966) was often as
ked to engrave medals modelled by Finnish artists and

1 Kiitän Outi Järvistä, joka on ystävällisesti kiinnittä
nyt huomioni tähän hankkeeseen. Hallbergin mitalin
muovaili sittemmin J. Munsterhjelm ja se lyötiin pos
tuumisti (1924), sillä Hallberg ei halunnut itsestään mi
talia elinaikanaan.

Kristina Lauren, Mitalitaiteilija Gerda Qvist (188 31957). A boa 1987, Turku 1991.
Erik Lindberg, En politisk medalj i två varianter. Nor
disk Numismatisk Arsskrift 1957-58 .
Tuukka Talvio, Om medaljkonsten i sekelskiftets Fin
land. Numismatiska Meddelanden 37, Stockholm
1989 .

KIRJ AL L ISUUTTA

THE MEDAL / Autumn 1 996
The Medal -lehden tämän syksyn numerosta poimin
seuraavassa muutaman aiheen monen mielenkiintoisen
aiheen joukosta (englanninkielisiä artikkeleita on kai
ken kaikkiaan 1 2 ja ranskankielisiä kolme). Kuten en
nenkin, lehden kuvitus on korkeatasoista ja runsasta.

Frances Simmons,
FALLI N G I NTO PLAC E
Artikkeli esittelee Englannissa asuvan puolalaissyntyi
sen Danuta Solowiej-Wedderburnin taidetta ja tuotan
toa. Kirjoittaja on lontoolainen nykytaiteen tuntija ja
kauppias.

M a rcy Leavitt Bourne, TH E BAM S
STU D E N T M E DA L PROJ ECT 1 9 96
Kirjoittaja on taidehistorioitsija ja BAMS:n toinen sih
teeri. Projekti toteutettiin jo kolmatta vuotta peräkkäin.
Pienestä alusta on kasvanut projekti, jonka osallistuja
määrä on kaksinkertaistunut ja kiinnostus on edelleen
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kasvussa niin että uusia yhteistyökumppaneita (taide
oppilaitoksia) löytyy koko ajan. Myös sponsoritukea
projektille on saatu.
Projektin tavoitteena on saada eri oppilaitokset ja
nuoret taideopiskelijat kiinnostumaan mitalin veistämi
sestä ja taata näin osaltaan mitalin tulevaisuus Englan
nissa. Projekti tarjoaa myös vaihtoehdon: mitalin muo
vaileminen on taiteilijalle eräs vaihtoehto. Projektin osal
listuneiden taiteilijoiden työt asetettiin näytteille; näyt
telyluettelo on tilattavissa yhdistyksestä: Contempo
rary Art Medals: The BAMS student medal project
1996 .

Terence Mulla ly,
T H E M E DAL TO DAY, F I D E M 1 99 6
Terence Mullaly arvioi omassa osuudessaan FIDEMin
viime kesän kongressia todeten mm. että Neuchatelin
näyttely oli esim. 1990-luvun näyttelyitä pienempi ja
että eräiden maiden kuten Suomen osuutta oli vähen
netty tuntuvasti: Lontoossa vuonna 199 2 meiltä oli
esillä 4 3, Budapestissa 5 3 ja nyt vain 31. Luettelo - tuo

tärkeä ja monipuolinen tietolähde - oli näin ollen myös
aiempia pienempi. Plus-puolella Terence Mullay mainit
see mm eräiden maiden mitalien selkeästi parantuneen
tason, mikä koskee Mullalyn kotimaan, Englannin lisäk
si, etenkin muutamia vastaitsenäistyneitä maita. Erääs
sä mielessä voidaan puhua mitalitaiteen renessanssis
ta. Toisaalta, esim monet tapahtuma- ja urheilumitalit
himmentävät tätä kuvaa eri puolilla maailmaa; ero ta
vanomaisten kaupallisten pikkumitalien ja taidemitalien
välillä oli aistittavissa myös Neuchatelissa.
Nuoret taiteilijat on saatava kiinnostumaan mitalitai
teesta. Kirjoittajan mukaan Englannin, Puolan ja Unka
rin mitaliosastot osoittavat, että eteen päin ollaan me
nossa. Latvian, Ukrainan ja Liettuan osastot saavat niin
ikään huomiota osakseen. Suomen osasto vakuuttaa,
mutta jää kooltaan pieneksi.

Ron Dutton ja Dee Brigstock,
START I N G YOU N G
Kuvanveistäjä Ron Dutton piti viime maaliskuussa pie
nille lapsille muutaman aikuisen avustamana mitali
workshopin Swindonissa, Englannissa. Artikkelissa
kerrotaan lasten suuresta innostuneisuudesta ja selos
tetaan opinto-ohjelma ja kiinnitetään huomiota lasten
taidekasvatuksen merkitykseen: nuoriin kannattaa sat
sata ja asenteita muokata; ikärajoituksia ei ole.

Kirjat ja julkaisut
T he Medal -lehdessä arvioidaan seuraavat mitalialan
kirjat:

Jennifer Montagu: Gold, silver & bronze: metal sculp
ture of the Roman Baroque, New Haven /London: Yale
University Press, 1996, ISBN 0-300-06336-9. myös
Princeton University Press, 1996, ISBN 0-691-0 2736-6.
XV I I I + 262 sivua, 267 mv-kuvaa ja 12 värikuvaa.
Jan Teeuwisse, Marjan Scharloo, Piet Esser ja Geer
Steyn: P iet Esser: Beeldhouwer en Medalleur. Luette
lon on laatinut Marloes Huiskamp. Leiden: Rijksmu
seum Het Koninklijk Penningkabinet, 1996, 212 sivua,
lukuisia mv-kuvia.

M uut julkaisut ja a rtikkelit:
Yllämainittujen kirjojen ohella saavat maininnan monet
lehdet ja artikkelit eri puolilla maailmaa.

Muut uutiset
Lehdessä on perinteisesti F I D EM-uutisia sekä eri mai
den mitali- ja näyttelyuutisia uutisia, joista ehkä tärkein
käsittelee 23.10.-26.10.1998 Hollannin Haagissa pidet
tävää F I DE Min XXV I kongressia ja näyttelyä.
T he Medal, No. 29, julkaisija T he British Art Medal Trust
ja F I D EM. 149 s. Toimittajat P hilip Attwood, Mark Jo
nes. Ilmestyy kahdesti vuodessa. T ilaushinta 25 pun
taa vuodessa.
Osoite: T he Medal elo Department of Coins and Me
dals T he British Museum, London, WC 1 B 3DG
IV

N ÄYTTELYITÄ

AMOS ANDE RSON I N TAI D EMUSEOSSA, Yrjönkatu
27, 00100 Helsinki, on 14.1.1997 saakka Jyrki Siuko
sen näyttely. 14.12.96 - 26.1.97 on esillä Michael Sc
hilkinin (1900-1962) veistoksia ja keramiikkaa. 31.1.
-9.3.97 museossa on Tuula Lehtisen & Himmelblaun
grafiikkapajan taiteilijoiden töitä. Itävaltalaisen moder
nismin pioneerin Oskar Kokoschkan piirustuksia, gra
fiikkaa ja akvarelleja on esillä 31.1. - 23.3.97 välisenä
aikana.
Amos Andersonin Taidemuseossa on lisäksi pysyväs
ti esillä mm. mitalikokoelma.

Oriveden P URNUSSA avataan 14. päivänä kesäkuuta
Purnun kesänäyttely (vain muutaman kuukauden ku
luttua). Näyttely on avoinna 17.8. saakka.
PORVOON MUSEOSSA, osoite Porvoon Vanha Raati
huone, avattiin 28.11.1996 näyttely, jossa on esillä Bor
gå Gymnasiumin raha- ja mitalikokoelmat. Näyttely on
auki 30.4.1997 saakka ke-su klo 12-16. Näyttelyn jäl
keen ensi vuoden lopulla kokoelma siirretään Borgå
Gymnasiumissa sille varattuun tilaan.
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Riitta Mäkelä

L EHTITALO ON MYÖS TAIDETALO

O ul ussa ilmes tyvä Kaleva ei ole vain Pohjois -S uomen
s uurin ja S uomen neljä n neksi s u urin päivälehti. Se o n
tunnettu myös taiteestaan, mitaleistaankin. Kalevan tai
dekokoelmiin k uulu u noin sataviisikymme ntä mita lia.
Ne ovat osa kokoelmaa, joho n k u uluu lisäksi runsas
k u usi ja p uolisataa maa la usta , veistosta , g rafiika n ve
dosta ja piir rosta .
Vierailijoide n mää rä ja heidän tutustumistoiveensa
Kaleva n toimitalossa O ulun Ka rjasillalla osoittavat, et
tä taidekokoe lmat kiinnostavat y leisöä yhtä paljon k uin
sa nomalehti Kaleva ja sen valmistusprosessi.
Kaleva n mitalikokoel ma o n karttunut ja karttuu edel
lee n hyvi n mo nin tavoi n. S uomen Mitalitaitee n Killa n
yhteisöjäse nenä Kaleva saa Killan v uosimitalit. Mita 
leja o n ostettu mm. Mitali-lehde n palstoje n tietoje n pe
r usteella. Ha nki nnoissa ovat keskeisellä sijalla olleet
Pohjois -S uome n ka nnalta me rkittäviä aiheita , henkilöi
tä, yrityksiä, yhteisöjä tiedettä ja taidetta edustavat mi
talit.
Monet lehtik umppanit, yhteisöt, yhdistykset, y rityk
set ja yksity iset ovat a nta neet Kalevalle lahjaksi mita 
linsa tietäe n talo n harrastuksen.

Oppi perintönä
Mitalit ovat ai na olleet Kaleva n taidekokoelmie n oleel 
line n e leme ntti. Kokoelmie n kartuttamisessa o n o llut
keskeine n he nkilö filosofia n tohto ri h .c. Aaro Ko rkea
kivi. Hä n oli Ki rjapaino Osakeyhtiö Kaleva n toimitus
johtaja 1953 -1989.
Ko rkeakivelle mitalitaide on oll ut v uosikymmeniä hy
vi n läheine n taidem uoto. O ul ulaissyntyi ne n raatimies
Yrjö S imilä opasti hä ntä aikoi naan mitalitaiteen pariin
ko nkreettisella esime rkillää n: "Mitali o n taideteos , pie
ni, pyö reä ja raskas . Jos se o n vaikka ko rkean ker ros 
talo n ylimmässä ker roksessa ja jos talo sortuu, mitali
putoaa tuhkaa n, säilyy ja ik uisesti säilyttää mitalin ide
a n."
Aaro Korkeakivelle Kaleva n tärkeitä ja m uisto rikkai
ta mitaleita on kiiminkiläissyntyise n k uva nveistäjä Os
kari Ja uhiaise n s uunnittelema O ulun kaupungin 350v uotismitali v uodelta 1955. Hienova raisessa eleettö
myydessää n se k uvaa ole nnaisen : kaupungin vaak u
na n, uude n O ulun eli sen pohjo is - ja eteläosa n yhdis
tävä n Koskikesk uksen al uee n sekä va nha n O ulun e li

Essi Renvall, Sanomalehti Kalevan 75-vuotismitali, 19 74
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tervaveneet.
Korkeakiven henkilökohtaisiin kotikokoelmiin sama
mitali kuuluu harvinaisena hopeisena versiona. Se
muistuttaa häntä sanomalehti Kalevan muuttumises
ta samanaikaisesti seitsenpäiväiseksi lehdeksi.
Kalevan kokoelmissa Korkeakivi arvostaa suuresti
Helsingin Sanomien 70-vuotislahjaa vuonna 1969 Ka
levalle, " vapaamielisen perinteen jatkajalle". Lahja on
Helsingin Sanomain-Päivälehden suurikokoinen plaketti
vuodelta 1952 suunnittelejanaan kuvanveistäjä Matti
Haupt.
Korkeakiven omiin kokoelmiin kuuluvat myös lahjaksi
saadut Amos Anderssonin, Arvo Ylpön ja Friedebert
Tuglasin mitalit. Ylppö-mitalin yksityiskohta, Orionin
tähtikuvio, liittää sen myös sanomalehti Kalevan ensim
mäiseen mitaliin.
Korkeakivi opastaakin tarkkuuteen mitalin mielenkiin
toisten yksityiskohtien havaitsemiseksi. Jokaisella mi
talilla on oma kertomuksensa.

oli Korkeakiven vanha tuttava ja hänen itsestäänselvä
valintansa mitalin suunnittelijaksi.
Mutta mitalin runopuolta oli vaikea keksiä, jatkaa Kor
keakivi. Niinpä Essi Renvall kääntyi akateemikko Kus
taa Vilkunan puoleen. Vilkunan antama idea oli tähti
taivaan Orionin kuvio - kahdestakin syystä. Orion on
muinaisista ajoista saakka ollut merenkulkijain suun
nistusmerkki. "Onhan Oulu vanha merenkävijöiden
kaupunki. Ja sen avulla Kaleva pysyy kurssissa", selit
tää Korkeakivi.
Vilkunan toinen peruste oli se, että Orionin kuvioon
kuuluu myös tähtisikermä Kalevan miekka. Kansatie
teilijänä Vilkuna yhdisti suomalaisen muinaismytologi
an mahtajan Kalevan ja sanomalehti Kalevan.
Essi Renvall suunnitteli mitaliin Orionin tähtikuvion.
Hän olisi halunnut lisätä siihen vielä tekstin Kaleva, kuu
luisa kuningas. Mutta se ei Aaro Korkeakiven mielestä
siihen sopinut muun muassa siitä syystä, että mitali
annettiin hopeisena lahjaksi tasavallan presidentti Ur-

Juri Arrak, 90-vuotismitali, 1989

Kaleva ja Orionin miekka
Kirjapaino Osakeyhtiö Kaleva on valmistuttanut kaksi
mitalia sanomalehti Kalevan vuosipäivien kunniaksi.
Vuonna 1974 valmistui Essi Renvallin mitali Kalevan
75-vuotisjuhliin. Vuonna 1989 lehti täytti 90 vuotta.
Silloin mitalin suunnitteli virolainen taiteilija J uri Arrak.
Vastikään ovat alkaneet lehden 100-vuotisjuhlien val
mistelut. Niihin kuluu myös satavuotismitalin tekijän va
linta.
Sanomalehti Kalevan 75-vuotismitalin asiapuolella
on Kalevan uusi toimitalo, Pohjois-Suomen kartta, vuo
siluvut 1899-1974 sekä teksti KALEVA 1899-1974 VA
PAA SANOMAL EHT I.
Oululaissyntyinen ja Oulussa lapsuutensa viettänyt,
Suomen kuvanveistäjien kärkeen kuuluva Essi Renvall

ho Kekkoselle.
Luovutustilaisuudessa Korkeakivi kertoi Kekkoselle
poisjätetystä tekstistä. Kekkonen oli tyytyväinen rat
kaisuun.

Kaleva ja estofilia
Kalevalla on vuosikymmenien perinteet Suomen ja Vi
ron kulttuurisuhteiden rakentajana. Kalevan taideko
koelmiin kuuluu huomattava määrä virolaista taidetta,
etenkin grafiikkaa. Mitalikokoelma sisältää myös viro
laisia mitaleja. Niinpä virolaisen taiteilijan Juri Arrakin
valinta Sanomalehti Kalevan 90-vuotismitalin suunnit
telijaksi oli luontevaa.
Mitalissa on molemmin puolin Arrakin taiteelle tyy25

pillinen, arkainen mieshahmo. Asiapuolella miehellä on
käsissään miekka, sananva pauden ilmentäjänä ja Ori
onin tähtikuvion osan konkretisoituma, tekstinään KA
LEVA 1899-1989. Runopuolella hahmon käsissä on
avoin sanomalehti. Mitalin reunaa kiertää teksti SANAN
SÄI LÄLLÄ POHJOIS-S U OMEN PUOLESTA.
Aaro Korkeakivi kertoo, miten taiteilija Arrak heti mi-

talin valmistuttua huomautti "unohduksestaan": mi
talissa miesten silmät ovat patinoituneet, joten ne tu
lee avata. N iinpä Kalevan mitalia luovutettaessa juhla
seremonioihin kuuluu aina mitalin miehahmojen silmien
raaputtaminen kirkkaiksi pienellä teräaseella. Ja niin
hahmot saavatkin heti elävää pilkettä silmiinsä.

MITAL IL AHJ OITUKSI A

Kimmo Pyykkö, Porvoo Borgå 650 v; L, 1996 (MH)

PORVO O N KAU P U N G I N 6 50-VUOTISJ U H LA M I TALI
Mitalitaiteen Kilta o n saanut Porvoon kaupungilta mi
talilahjoituksena Porvoon kaupungin pronssisen 6 50vuotisjuhlamitalin. Mitalin on veistänyt kuvanveistäjä
Kimmo Pyykkö ja sitä on valmistettu 1 50 kpl pronssista
ja 20 kpl hopeasta. Mitalin (halkaisija 80 mm) on lyö
nyt Sporrong Oy ja hopeinen numero 1 luovutettiin Ta
savallan Presidentti Martti Ahtisaarelle 1 4.6.
Kimmo Pyykkö on luonnehtinut tekemäänsä mitalia
seuraavasti:
"Orgaanisen kasvun mitali. Tunnu�!")uolella lähtökoh
tana on Porvoon mitta, joka on kappa. Kappaan on do
kumentoitu Porvoolle tärkeitä vuosilukuja (Valtiopäivät,
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Porvoon palo mm.) sekä Porvoon vaakuna. M italissa
lehdet peittävät vanhan eli historia jää orgaanisen kas
vun alle. Mitalin toisella puolella on juhlakranssi. Se voi
si olla vaikka Porvoon joki, joka tuo kasvua ja liikkuu
kohti tulevaisuutta. Kaikki kasvaa, Porvoo kasvaa."
Mainittakoon että Aarne Laitakari teoksessaan Suo
men mitalit 1 936-1 968 mainitsee kolme Porvoo-aiheis
ta mitalia, joista viimeisin - tätä 650-vuotismitalia
edeltävä mitali - on Gunnar Finnen vuonna 1946 muo
vailema Jumalan kaitsema kautta kuuden vuosisadan.
Mitalitaiteen Kilta kiittää Porvoon kaupunkia saamas
taan lahjoituksesta.

M ITALI LAHJO ITU KSIA
NASTO LA -MITALI
Toinen Killan lahjoituksena saama pronssinen kunta-mitali on kuvanveistäjä Toivo Pelkosen muovailema Nas-

tola-mitali (halk 80 mm). Parhaimmat onnittelumme ja
kiitoksemme N astolan kunnalle hienosta mitalista.

Toivo Pelkonen, Nastola, L, 1996 (MH)

KALERVO H ENTILÄ - M I TALI
M italitaiteen Kilta on saanut kokoelmiinsa myös kaksi
pronssista Kalervo Hentilä -mitalia. Mitalin halkaisija on
75 mm ja sen on muovannut kuvanveistäjä Antti Neu
vonen. Mitalitaiteen Kilta kiittää Osuuspankki Realu-

mia saamastaan lahjoituksesta. Killan kannalta on tär
keää, että voimme monissa näyttelyissämme kotona
ja ulkomailla esitellä uusinta suomalaista mitalituotan
toa.

Antti Neuvonen, Kalervo Hentilä, L, 1996 (MH)
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Olli Paunu

KIL L AN V EISTÄJIÄ
G ryta a h keroi,
mutta e htii myös l u kea
Tuokiokuva: Radoslaw Grytan työhuoneen edustalla on
käynnissä suuri valu. Siinä tehdään jalustaa nosturille,
jonka tarkoituksena on siirtää hänen joskus tuhans ia
kiloja painavia veistoks iaan suoraan kuorma-auton la
valle.
Samaa kuvanveistäjää kiehtoo myös nyrkkiin mah
tuvien mitalien va lmistaminen.
Hetkeä myöhemmin olemme hänen työhuonees
saan, joka nyt on tyhjä. Se on siisti kuin sairaalan leik
kaushuone.
Kun vielä myöhemm in olemme juoneet don itsikah
vit, Radoslaw korjaa pöydän ja pyyhkii sen puhtaaksi.
Koko koti on ensinnäkin kaunis ja toiseksi sellaisessa
järjestyksessä, että s i ihen o it is olisi voinut astua jon
kin sisustuslehden valokuvaaja.
Ja talossa asuu myös 17 -vuotias poika, jonka mo
lemmat vanhemmat ovat kuvanveistäjiä. Boheemia vä
keä siis, muka.
Tällaiset havainnot ovat t ietysti pinnallisia. Niitä kui
tenkin tekee, varsinkin kun ei tunne ihmistä entuudes 
taan. Vielä yksi havainto : Maija Vainosen ja Radoslaw
Grytan olohuoneessa on valtavasti kirjoja.
Mutta taidetta s iellä tehdään. Jopa perheen ainoa
lapsi hakkaa mielellään kiveä. Portaiden pielessä onkin
kaunis ja pehmeältä vaikuttava levossa oleva k issaeläin,
graniittia - ja pojan käsistä .

Radoslaw Gryta, Esirippu, puu

Veistos on tarin a
Grytalla oli parhaillaan Galerie Artekissa näyttely, joka
oli saanut paljon julkisuutta. Veistäjä osaa käyttää va
lurautaa ta i puuta uskomattoman pehmeällä tavalla.
Hänen puinen es irippunsa täyttäisi hyv inkin pienen
koulun tai työväentalon juhlasalin lavan ; sen leveys on
liki kuus i ja korkeus lähes kolme metriä. Ja se on hy
vin "näköinen". Sama a ihe to istuu sitten jälleen yhtä
laskostuvissa valurauta isissa ve istoksissa, jotka mah
tuis ivat povitaskuun.
Katsojan kannalta o lennaista ei ole vain se, että ha
luaisi kosketella niiden samettisuutta . Lisäksi haluaisi
nähdä, mitä tapahtuu esiripun auettua, mitä lavalla ja
mitä katsomossa. Teokset eivät siis ole osuvia mutta
pysähtyneitä näköisyyksiä. Ne houkuttelevat kuunte-
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Radoslaw Gryta, Rautaesirippu, valurauta

lemaan tai l uomaan tarinaa, kertom usta, kuvausta elä
m ästä.
Sama toistui Artekin toisessa h uoneessa. Siellä oli
levällään suuri puinen kaappi, liikkuvuuteen vihjaava
matkalaukku (puuta ), jossa on ru llaksi pakattu (valu
rautainen) kangaskäärö, ilmeisestikin valtion lippu, ja
isolla seinällä vinjetinomainen, luonnollista kokoa ole
va puinen penaali, jonka liukuvaan kanteen on riipus
tettu puolan kielinen, yksinkertainen runo.
H uone ei ole lainkaan pelkkää nostalgiaa, vaan syn
nyttää taas u uden tarinan.
Ja kai kki tapahtuu n äköisillä, joskin erittäin persoonallisilla töillä.
Suomalaisen taideyleisön iloksi voi kertoa, että G ry
tan jättiläismäinen työ on ostettu Helsingin kaupungin
taidemuseon kokoelmiin. - Kyllä minä teinkin sitä kaksi
vuotta, G ryta naurahtaa.

Curriculum
Muuttaessaan Suomeen vuonna 1 9 79 hän oli 24-vuo
tias veistäjä, joka oli opiskellut Ljublinissa, Leningradis
sa ja Krakovassa ja jatkoi vielä täällä opintojaan Taide
teoll isessa korkeakoulussa. Hän pääsi pian Aimo Tuki
aisen apulaiseksi, mistä hän on erittäin kiitollinen. Heis
tä tuli vuosien mittaan läheiset ystävät, ja suhde sä ilyi
aina siihen asti kun Tukiainen viime kesänä kuoli. Meillä oli myös yhteinen, hiukan piikittelevä huumori,
G ryta sanoo.
Ensimmä istä kertaa hän osallistui yhteisnäyttelyyn
vuonna 1 980, ja ensim mäinen oma esitys oli vuonna
1 986, silloin suoraan kuvanveistäjien omassa ja arvos
tetussa Sculptorissa. Vuoden nuoreksi taiteilijaksi hä
net valittiin vuonna 1 987, ja kaksi vuotta myöhemmin
hän sai valtionpalkinnon. H änen töitään on ostettu tär
keimpiin kotimaisiin kokoelmiin, ja pari hänen julkisis
ta veistoksistaan on myös ulkomailla. Vuonna 1 994 hä
net nimitettiin Kuvata ideakatemian professoriksi.
G ryta on siis kovaa sanaa - taiteellisessa mielessä.
- Työtilauksia vain ei tahdo tulla, hän na urahtaa.

M italien haasteellisuus
Tähän osittain liittyy myös se, ettei hän viime aikoina
ole tehnyt moniakaan mitaleita.
Killan vuosikilpailuissa hän kertoo takavuosina me
nestyneensä oikein m u kavasti, m uttei koskaan riittä
vän hyvin. - Sellaiset toiset ja kolmannet sijat kyllä
antavat näissä piireissä n imeä, m utta vuosim ital ia en
koskaan saanut tehdäkseni. N iinpä tilauksiakaan ei ole
juuri tullut, G ryta sanoo.
Pari vuotta sitten hän teki viimeksi mitalin, se oli Ra
kennushallituksen tilauksesta. Siinä hän halusi ottaa
esiin kolme tämän alan viranoma isen tehtävää ja näyt
tää samalla, että toiminnalla on pitkät perinteet ja mi
tä tärkein tarve nykyhetkellä.

Professori Radoslaw Gryta työnsä ääressä

- Tilaustöissä on yhdistettävä asia kkaan toiveet ja
oma taiteellinen näkemys. Se on haaste, m utta pidän
kin vaikeista tehtävistä, hän sanoo. Ehkäpä ju uri haas
teellisuus on yksi selitys siihen, että Gryta mielellään
tekisi mita leita edelleenkin.
Opetustyössään hän sanoo tähdentävänsä mitalei
den merkitystä. Kuitenkin mitalin teettäminen esimer
kiksi oppilastyönä on hänen mielestään hieman pulmal
lista, kun se kuitenkin on erikoisala.

Taiteet ruokkivat toisiaan
Kuvanveistäjät tapaavat tehdä pitkiä päiviä, n i i n Gry
takin. Kahdesti viikossa hän matkustaa Kuvataideaka
temiaan Riihimäeltä, missä perheen koti on va nhan la
sitehtaan entisessä työläisasunnossa. Työpäivien mit
taa ei lasketa kello kädessä.
Niin kiirettä ei kuitenkaan tule, ettei G ryta ehtisi lu
kea. Se on hänestä olennainen osa työtä: On tiedettä
vä missä mennään, on tiedettävä myös mitä muilla tai
teen aloilla tapahtuu.
Häntä ja hänen vaimoaan kiinnostaa erityisesti mo
derni ta nssi. G rytalla oli viime kesänä Lappeen ra nn as
sa esillä eräänlainen tilateos. Lattian hän oli tehnyt sa
vilaatoista, joihin hän oli kaiverta nut kirjallisuuden si
taatteja. Seinillä oli pienten esineiden ryhmiä. Hienoim
min tila täyttyi, kun siinä esitettiin hyvän musiikin poh
jalta modernia tanssia.
Kaiverruksia, piirtokirjoituksia, tekstiä ylipäänsä on
ollut näkyvillä Grytan mu issakin töissä.
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Ehkä hän on parhaiten tunnettu kuitenkin siitä, että
hän valmistaa kovin erilaisia teoksia ja useista materi
aaleista.
Se ei o le m ikään itsetarkoitus. A ihe minusta määrit
tää pitkälti sekä teoksen materiaalia että kokoa.

Viimeiset apumiehet ?
T öitä on tiedossa runsaasti. Piakkoin hänellä on oma
näyttely Oulun taidemuseossa. Kesäksi taas on käy
nyt kutsu Purnuun. Sinne kootaan Tukiaisen apulais
ten näyttely.
Gryta korostaa, miten paljon hyvän mestarin avus
taminen opettaa sellaista käytäntöä, mitä missään kou
luissa e i voi saada. Itse työ opettaa parha iten. Ja kun
on mukana tekemässä hyviä töitä, ei niissä saa epä-

onnistuakaan.
Silti hän arvelee kuuluvansa ehkä viimeiseen ikäluok
kaan, missä opiskelijat tai nuoret veistäjät pääsevät ko 
keneempien opp iin. Sellaiseen ei ehkä nykyään enää
ole varaa.
Lisäks i nykyään ve istäjät haluavat tehdä itse mah
dollisimman paljon . N iin minäkin, kaiken alusta lop
puun.
- Eikä kukaan avustaja minun kanssani voisi työs
kennelläkään, kun olen niin vaativa ja julma mies, Gry
ta sanoo ja nauraa arvoituksellisesti .

Teksti ja kuvat: Olli Paunu
Teoskuvat: Radoslaw Gryta

KIL L AN TOIMINTA A

KÄYNTI KALEVA LA-KO RU SSA
Killan iskujoukko vieraili 23.10. Kalevala -Korun tehdas
tiloissa Helsing in Pitäjänmäellä . Yhtiön johtoa oli pai
kalla kertomassa meille yhtiön historiasta ja nykytoi
minnoista. Tutustuimme tehdaskierroksella asiantun
tevan oppaan opastuksella koruvalm istuksen ja koru
valun hienouks iin. Mitalitaiteen harrastajina meitä läm
mitti erityisesti nähdä Killan edesmenneen jäsenen Ah
to Linjan yhtiölle lahjoittama naismitalikokoelma.

M ITALITAITE E N K I LLAN
VAALI KO KO U S 1 4.1 1 . 96
Killan sääntömääräinen vaalikokous pidettiin ni in kuin
niin monesti ennekin Suoma laisella k lubilla Helsingis
sä. liian isännän Rahapaja Oy:n vieraanvaraisuudesta
nautti 48 Killan jäsentä ja seuralaista. Vaalikokouksen
puheenjohtajana oli dipl .ins. Heikki Hongisto.
Kokouksessa vahvistettiin vuoden 199 7 toiminta
suunnitelma ja talousarv io ja tehtiin seuraavat henki
lövalinnat: Killan puheenjohtajana jatkaa varatuomari
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Mauno Honkanen ja Klaus Selinheimo ihastelemassa
Ahto Linjan naismitalikokoelmaa Kalevala korussa

Aimo Viitala ja hallituksen muina jäseninä jatkavat Mau
no Honkanen ja likka Voionmaa vuosina 1 99 7-1 999.
Niin ikään tilintarkastajat ovat entiset vuonna 1997: va
ratuomari Aimo Linkosalmi ja ekonomi Klaus Selinhei
mo varsinaisina ja valtiotieteen maisteri Matti Haavis
to ja filosofian maisteri Heikki Vuorimies varalla. Va
lintojen lomassa puheenjohtaja Aimo Viitala kukitettiin:
hän on vuoden 1 996 toiminut puheenjohtajanamme pi
an täydet 1 0 vuotta !
Vaalikokous kutsui hallituksen esityksestä Killan kun
niajäseneksi dipl. Arvo Ahon, Killan edellisen puheen
johtajan, maamme mitalitaiteen asiantuntijan, edusmie
hen, taitavan kynänkäyttäjän ja puhujan. Arvo Aho on
ilahduttanut Mitali-Medaljen -lehden lukijoita säännöl
lisesti ja kuuluu lehden toimitusneuvostoon.
Vaalikokousesitelmän piti maamme 1960-luvun mi
talitaiteesta viime syyskuussa väitellyt FT Leena Passi.
Lyhennelmä Passin esityksestä on julkaistu ohessa.
Väitöskirjan aiheesta esitettiin monia kommentteja ja
käytiin vilkas keskustelu.
Mauno Honkanen kertoi erinomaisin diakuvin ko
kousväelle viimekesän FIDEMin kongressista ja näyt
telystä.
P.S. Tohtorimme Leena Passi haluaa M itali-Medaljen
-lehdenkin välityksellä esittää seuraavansisältöiset
"JU LKISET, YHTEISET JA O N NELLISET KIITOKSET
kaikille niille yksityisille ja yhteisöille, jotka ovat tuke
neet ja muistaneet minua niin tiedoin, taidoin kuin ta
loudellisestikin väitöskirjatyötä tehdessäni. Jyväskylän
yliopiston tiedekuntaneuvosto myönsi minulle filoso
fian tohtorin arvon 8.10.1 996 - niin että se asia on sit
ten pois päiväjärjestyksestä."

Dipl.ins. Arvo Aho juuri kutsuttuna Mitalitaiteen Killan
kunniajäseneksi.

JÄÄ K I E KON M M '97
- YLE I N EN M ITALIKI LPA I LU
Mitalitaiteen Kilta järjesti viime kesänä Suomen Jää
kiekkoliiton valtuuttamana Suomessa ensi keväänä pi
dettävien jääkiekon MM-kisojen palkintomitalin ja muis
tomitalin suunnittelukilpailun. Pal kintomitali on tarkoi
tettu ripustettavaksi kilpailijoiden kaulaan, muistomi
tali taas myytäväksi yleisölle. Kilpailuun liittyvät tarkat
ohjeet, m italeissa vaadittavat tekstit ja tunnukset lä
hetettiin maamme mitalitaiteilijoille. Erikoista kilpailussa
oli se, että ensi kertaa kilpailuehdotus oli kokonaisuus,
joka koostui neljästä sivusta.
Määräaikaan mennessä kilpailuehdotuksia saapui
kymmenen kappaletta, jotka kaikki täyttivät kilpailuoh
jelmassa mainitut seikat. Seitsenhenkisen palkintolau
takunnan puheenjohtajana oli varatuomari Aimo Viitala,
muina jäseninä Jääkiekkoliiton toim itusjohtaja Kaler-

Mauno Kivioja, Mitali X, V, 64 x 64 mm, 19 70. FT Lee
na Passin väitöskirjan kansikuvan etusivu.
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Reijo Paavilainen, "Mailapeti': Jääkiekon vuoden 199 7 MM-kisojen mitalikilpailun 1 pa/k., kipsiluonnos

vo Kummola, Suomen Merkkikeskuksen edustajana Ta
pio Vuorinen, Mitalitaiteen Killasta lisäksi Mauno Hon
kanen ja l ikka Voionmaa. Suomen Kuvanveistäjäliiton
nimeämät tuomarijäsenet olivat kuvanveistäjät Nils
Haukeland ja Pertti Kukkonen. Palkintolautakunta piti
kolme kokousta, joiden yksimielisenä tuloksena kuusi
ehdotusta sijoitettiin B-luokkaan ja loput neljä A-luok
kaan. Seuraavassa esittelen kilpailussa palkitut ja hei
dän ehdotuksistaan annetut lausunnot:
Kilpailun voittaja oli kuvanveistäjä Reijo Paavilainen
ehdotuksellaan "Mailapeli", joka on "rytminen ja ehjä
neljän sivun kokonaisuus, johon tekstit ja symbolit on
taidokkaasti sijoitettu. Ehdotuksen aihe tulee selkeäs
ti esiin, kiekkoilijasivun käsittely on herkkää ja ehdo
tuksen teema hyvin ilmaistu".
Toinen palkinto jaettiin kuvanveistäjien Pertti Mäki
nen ja Pekka Rytkönen kesken. Rytkösen " Maali" on
"tunnelmaltaan vapautunut, sen teema on sijoitettu
suomalaiseen luontoon. Ehdotus on muovailultaan osit
tain keskeneräistä sekä tekstin ja tunnuksen osalta le
votonta". Mäkisen "Läiskettä-Loisketta" -ehdotuksesta
esitettiin lausuntona, että sen "vastakkaisten sivujen
- toinen kulmikas, toinen aaltoileva - käyttö on ilmei
kästä. Toinen puoli jää symboliikaltaan epäselväksi".
Kilpailun kaikki ehdotu kset olivat esillä Suomen Ur
heilumuseossa kolmen viikon ajan. Mitalien toteuksesta
vastaa Suomen Merkkikeskus Oy.
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REIJO PAAVI LA I S E N M ITALEITA
JA RAHOJA HVITTRÄS KI SSÄ
6.6. - 2 5. 8 .1 99 6
Kesän 1996 Hvitträsk-mitalitaiteilija oli kuvanveistäjä
Reijo Paavilainen. Näyttelyssä olivat esillä Killan vuo
den 1 996 vuosimitalin ensikappaleet. Ehdotus, jolla
Paavilainen osallistui menestyksekkäästi Jääkiekon
M M-97 mitalikilpailuun ei ehtinyt tähän kesänäytte
lyyn.
Kaikki mitalit on lyöty pronssiin
Mitalit:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Yleisurheilun M M-kisat Helsinki, 1 983, 60 mm,
muistomitali
Yleisurheilun MM-kisat Helsinki, 1 983, 60 mm,
osanottajamitali
Tampereen yliopisto, 1 985, 80 mm
ETYK, 1 98 5, 70 m m
Pirkanmaan maakuntaliitto, 1 986, 7 0 m m
Finlandiahiihto, 1 986, 6 0 mm
Finlandiahiihto, 1 986, 60 mm
Arje Scheinin, 1 98 7, 80 mm
Jaakko likka, 1 988, 80 mm
YYA, 1 988, 70 mm

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Ylöjärvi, 1 988, 70 mm
Suomen kennelliitto, 1 98 9, 70 mm
Saki Paatsama, 1 98 9, 55 mm
Ho peasom pa, palkintomitali, 1 98 9, 60 mm, (kull.)
Kalevan kierros, palkintomitali, 1 98 9, 60 mm (kull.)
Suomen a pteekkariliitto, 1 98 9, 80 mm
Myn äm äki, 1 9 9 1, 80 mm
Theodor M. S cheinin, 1 9 9 1, 80 mm
Clas Thun berg, 1992, 80 mm
Patentti - ja rekisterihallitus, 1 9 9 2, 70 mm
XV I I I Mint Dire ctors Conferen ce, 1993, 60 mm

22
23
24
25

Tahdon, 1 9 95, 70 mm
EU, 1 9 95, 70 mm
Jarmo Visakor pi, 1 9 96, 80 mm
Rakas tan naisiasi, Modigliani, 1 9 96, 85 mm,
Killan vuosimitali

Juhlarahat:
1
Kalevala, 1 985, 35 mm, Ag
2
Ateneum, 1 98 9, 35 mm, Ag
3
Sotainvalidien veljesliitto, 1 9 90, 35 mm
Yleisurheilun MM-kisat Helsinki, 1 9 94, 35 mm
4

Leena Passi

KOLME KO HTAA VÄITÖ SKIRJASTA ILMIÖ M ITALITAIDE
Tiivistelmä vaalikokousesitelmästä

D u a l i s m i - kaksi eri pohjalta
lähtevää m ital i käsitystä
Mitalitaide on ollut aina sidoksissa taus ta - ja harras
tajayhteisöihinsä. Mitalikäsitykset ovat muokkautuneet
yhteisöjen toiminnan mukaan. Meillä aluksi numismaat
tisten yhdistys ten keskuudessa vallinnut rahataitee
seen painottuva mitalikäsitys sai rinnalleen kuvataitee
seen painottuvan mitalikäsityksen 1 960-luvulla, jolloin
mitalinteko osottautui elinvoimaiseksi kuvanveiston la
jiksi.
Rahataiteeseen painottuvan mitalikäsityksen juuret
ovat varhaisissa rahoissa, joista saatiin mitalin keskio 
saa koröstava sommittelu, laitaa kiertävä teksti ja hen
kilökuva - vaikkakin ideaalinen ja myöhemmin tyy pit
televä - sekä kasvi- tai eläinaihe toiselle sivulle. 1500luvulla levinnyt lyöntitekniikka vakiinnutti mitalin omi
naisuuksiksi s äännöllisen pyöreyden, sileyden ja mata
lat reliefit. Metallinen his toriankirjoitus toi s ääntöihin
perustuvan, virallisen ilmaisun ja sis ällön, mink ä lis äk
si ranskalaisen Pienen akatemian tuottamat mitalit oli
vat usean taiteilijan yhteistyötä. Mitalitaiteen varhai
set harrastajat, numismaatikot, liittiv ät kokoelmi insa
niin rahoja kuin mitaleitakin ja vahvistivat n äin yhteis 
tä luokkaa kuten vahvistaa edelleen esim . muistoraha.
Kuvataiteeseen painottuva mitalik äsitys nousi meil 
lä esiin voimakkaammin taiteilijoiden vaatiessa mita
leihin ilmaisun va pautta tilaajien esittämien mallien si
jas ta . Mitalia korostettiin itsenäisenä taideteoksena
etenkin silloin, kun se oli va paa, taiteilijan omasta aloit
teesta syntynyt työ ja sisällöltäänkin va paa aina abst
raktismiin asti . Yhteydet kuvanveis ton materiaali-,

muoto- ja ilmaisukokeiluihin olivat selvästi etualalla
1 960-luvulla, jolloin valettuja mitaleita toteutettiin Suo
men Mitalitaiteen Killan kil pailuihin ja kil pailujen seu
rannaisena ennennäkem ättömän runsaasti. Pyrkimys
kolmiulotteiseen, veistoksenomaiseen mitaliin oli olen
naista kuvataiteisiin painottuvan mitalik äsityksen esiin
marssille.
Mitalik äsitykset elävät rinnakkain ja n äkyvät esim.
eri tuotetuissa mitaleissa. Numismaattis ten yhdistys 
ten mitalit kertovat olemuksellaan rahataiteeseen pai
nottuvasta mitalik äsityksestä, kun taas vaikka pa Suo
men Mitalitaiteen Killan kuluvan vuoden vuosimitali
Reijo Paavilaisen Rakastan naisiasi, Modigliani lyöty
n äkin ilmentää kuvataiteeseen paino ttuvaa mital ik äsi
tys tä. Konkreettinen mahdollisuus harrastajien ja k ä
sitys ten eriytym iseen tapahtui , kun Kilta peruste ttiin
pelk ästään mitalitaiteen toim intaa varten . Kiinnostus
raha- ja mitalitaiteeseen myös lomittuu, sillä osa keräi 
lijöistä kuuluu sekä johonkin numismaattiseen yhdis 
tykseen että Kiltaan ja keräilyn kohteena on sek ä ra
hat että mitalit.

Yhteys kuvataiteeseen
Mitalitaiteen y hteys kuvanveistoon on korostunut meil
lä ehkä enemmän kuin muualla, sillä mitalien sunnit
telijat ovat olleet pääasiassa veis täjiä silloinkin, kun kai
verrustyö tehtiin muualla. Kuvanveiston "va paudenai
kana" 1 960 -luvulla täm ä yhteys lujittui, kun mitalitai
teilijoiden m äärä kasvoi huomattavasti aikaisemmasta
ja kun uudet tekijät sovelsivat uusia o ppejaan ja kokei33

lumieltään mitaleihin.
A bstrakteja tai luonnonlähtökohdista a bstrahoituja
mita leita va lmistettiin s iinä missä a bst rakteja veistok
siakin 1960-luvulla. Mitaleiden pintastruktuuri sai ro
soja esim. Aimo Tukiaisen Kude-reliefin ta paan ja eri
laisia materiaaleja ja patinoita kokeiltiin. Ve istoksissa
näkyi aukkoja kuten Kauko Räsäsen Enkeli- tai Laila Pul
lisen Aur ingonkukkateoksissa taiteilijoiden miettiessä
veistoksen ja ym pyröivän tilan kontrastia - aukkoja il
maantui mitaleihinkin. Mitaleissa oli myös hyvin kor 
keita reliefejä ja useat valetut, mutta myös lyödyt esim
Kauko Räsäsen S cul ptor, mitalit olivat hyv in paksuja
esineelliseen min imalismiin saakka.
Va ikka mitaleissa näkyy selvästi yhteys kuvanveis 
toon ja sitä kautta taide historian ilmiöihin, taidemuse
oiden näyttelyih in mitaleita ei läheskään aina kel puu
teta .

M ital itaiteen metakieli
tutkim u ksen apuna
Mitalitaiteen metakieli rakentuu semantt isten akselei-

d �� var ?.a � ja käsitykselle, että ominaisuus tulee ym
marrettavaks 1_ vastakohtansa kautta . Esimerkiksi pin
tastruktuuria kuvaavan akse lin ää ri päät ovat sileä rosoinen. metakielen ominaisuudet ovat muoto, syrjä,
reunan käsitte ly, pinnan käsitte ly, massiivisuus muo
vailun elementit, plastisuus, pohja, legendan s�mmit
telu ja käyttö sekä es ittävyys .
Muodostetut semanttiset akse lit ovat pyöreä - kul
m ikas, muotoa kokeileva - muotoa perinteisenä säi
lyttävä, korkea - matala, paksu - ohut, ( plastisuus : )
sulautuva - erottava, (muovai lun e lementit : ) pieni suuri, terävä - tylppä, positiivinen - negatiivinen, ( pa 
t _ina : ) vaalea - tumma , ( pintastruktuuri :) rosoinen s ! leä, (syrjä : ) ilm_aisussa hyödynnetty - hyödyntämä
_ (reuna : ) koristeltu - koristelematon ja kohoreuna
ton,
- oheneva reuna, (legendan käyttö :) perinteinen - uu
distava ja sommittelua täydentävä - sommittelua hal
litseva, esittävä - ei esittävä .
Mitalit voidaan sijoittaa akseleille ominaisuuksiensa
mu ��an �� mitalin �u _':'at kääntää sanalliselle k ielelle yh
_
tena1sella te rm 1stolla
. Suurenkin mitaliryhmän om inai
suuksista saa yleiskuvan, niin että voi todentaa esim.
m inkälaisia olivat 1960-luvun tai 1980 -luvun mitalit.

RAV I N TO LA P I K K U SATAMA
I dyl l i n en ja vi i h tyisä ravi ntola
h i sto rial l i sessa satamam akas i i n i ssa
lähellä Viking Linen te rmi naal i a.
_

Katajanokka, Wan ha Satama
Pi kku Satamakatu 3, p u h . 1 74 093
= 1
f . }.....
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H e rkkuja p izzasta p i hvi i n , meren
anti m i sta u u n i perunaeriko i s u u ks i i n .

MITAL I- J A PIEN OISV EISTOTAITEEN SYMPOSIUMI
MÄNTÄSSÄ 1.7 .-23.7 .1997

Mitalitaiteen Kilta ja Mäntän kuvataideviikot järjestä
vät yllämainittuna aikana kansainvälisen mitali- ja pie
noisveistotaiteen symposiumin Mäntässä. Symposiu
min johtajana toimii monen vuoden kokemuksella ku
vanveiston ja valutaidon opettaja Raimo Jaatinen Van
taalta. Symposiumiin kutsutaan kuvanveistäjiä kahdek
sasta Euroopan maasta - Englannista, Hollannista,
Tsekistä, Slovakiasta, Latviasta, Ruotsista, Unkarista
ja Suomesta (2). Mitalisymposium on ideointi-, koulu
tus- ja kulttuuritapahtuma, jonka aikana osallistujat
muovailevat ja valavat pronssiin mitaleita ja pienois-

veistoksia, jotka asetetaan näytteille Mäntän kuvatai
deviikkojen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Ku
kin taiteilija jättää Suomeen lisäksi yhden työn.
Joka toinen vuosi järjestettävillä Mäntän kuvataide
viikoilla on tuhansia kävijöitä, jotka voivat osallistua
symposiumin yhteydessä pidettäviin oheistapahtumiin
kuten valunäytöksiin ja yleisöluentoihin tai tutustua Mi
talitaiteen Killan järjestämään laajaan mitalitaiteen
näyttelyyn Mäntässä. Mäntän tapahtumasta kerrotaan
lähemmin kesäkuussa ensi vuoden ensimmäisessä Mi
tali-Medaljen -lehdessä.

Mauno Honkanen

OL ENKO TEETTÄMÄSSÄ MITAL IN
ONKO KYNNYS L II AN KO RKE A

Eihän se kynnys loppujen lopuksi ole kummoinenkaan.
H uomioon otettavia asioita tosin riittää, kynnyksiä on
useita, mutta ne ovat pieniä. Niistä kaikista voi selvitä
yksinkin, mutta vielä useammin yhteistyöllä.

Mistäkö alkaisin
Veistäjästähän s e - useimmiten - lähtee! Jos tunnet
mitalitaidetta, olet jo ensikynnyksellä. Maamme mita
litaide on maailman huippua, mitalitaiteilijoita, joista va
lita, on paljon. Tyyli, ilmaisutapa, taiteilijan arvostuk
sen merkitys, luottamus ja yhteistyöstä saatava nau
tinto ovat keskeisiä asioita, jotka poikkeuksetta ovat
luoneet suuren elämyksen mitalin teettämisestä vas
tanneille.
Suunnittelutehtävän vastaanottanut taiteilija haluaa
aina kuulla paljon taustatietoja aiheesta, hän ottaa vas
taan ja hankkii itsekin materiaalia sekä kysyy yksityis-

kohtia. Mutta muista tämä: kaikkea kertomaasi ja muu
ta materiaalia ei työhön tungeta! Luota tekijään! Hän
on saattanut pohtia aihetta kertomasi pohjalta usein
viikkokaupalla ennen tarttumistaan saveen ja plasto
liiniin, toisinaan paperille luonnostaenkin. Mitaliin tul
lut pelkistys ja kerronta voi aluksi poiketa kovastikin
omista mielikuvistasi, mutta voi osoittautua kuitenkin
täysosumaksi, jopa mitalitaiteen helmeksi, jonka alku
siru on itsestäsi lähtenyt. Ennen työn alkua sovitut tai
teilijapalkkiot (10.000-20.000 mk) tuntuvat työn täs
sä vaiheessa jopa vaatimattomilta.
Jos et kuitenkaan itse katso omaavasi tarpeeksi taus
tatietoja taiteilijan valitsemiseksi kovin monien ja pä
tevien joukosta - kenties et tiedä montaakaan nimeä,
mistä heidät voi tavoittaa jne. - etsi silloin avuksesi
joku aikaisempaa kokemusta omaava. Näitä on Killas
samme runsaasti. Varsinkin Kiltaan kuulumattomat voi
vat turvautua Kiltamme opastukseen kaikissa yksityis-
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kohdissa: Erityis esti Killan hallituks en jäs enet ovat kaik
kien käytettävissä. Mo nipuolista tietoa ja kokemus ta
o n todella riittäväs ti.
Kokemuks essani on myös mo nia mitaliha nkkeita, jot
ka ovat käy nnisty neet lyöjäy rityks en otetu n yhteyden
jälkeen. T ä mäki n tapa käy. Jos luotta muks esi lyöjäy ri
tyks een o n epäva rma , voit reilusti pyytää nähdäks esi
referenssitöitä voidaksesi a rvioida työn laatua . Samalla
voit tutustua eri taiteilijoiden mitaleihi n ja löytää hei
dä n joukostaa n itsellesi sopiva n tekijän. Tu nnetuimmat
lyöjäy ritykset ovat toteutta neet kymmenien kuva nveis
täjien töitä. On kuitenkin myös pienempiä yrityksiä , jot
ka kuva nveistäjien vaati muksii n vastatessaa n ovat ke
h ittä neet val mistustek niikkansa ko rkealle, vaikka us ei
den veistäji en töitä ei vielä olisi esitettävissäkään.

Siis val m istajia o n kilpai l u a kin
T ä mä väliotsikko ei va rsinais esti tarkoita kaikkea val
mistus tek nikkaa. Ei valettuja mitaleja ! Hyvi n tavallista
o n, että valu mitalin tekijäksi valittu kuvanveistäjä myös
valaa o mat mitalinsa. Koko p rosessin - muovailusta
pati noi nni n vii meis telyy n saakka - ollessa sama n te
kijän käsissä saavutetaa n us ei m miten paras tulos.
Usein kuvanv eistäjillä o n myös vakii ntu neet valajasuh
teensa. Näillä molem milla tavoilla saavutetaan turval
lisesti ( mitali n teettäjälle tä rkeä asia) ka nsai nvälis esti
ki n a rvioiden erittäi n ko rkeatasoi nen lopputulos.
Lyöjäy rityksiä on maassa mme us eita. Vaikka vii me
vuosien y ritysostot talous elä mä m me murrosten aika
na ovat väh entäneet maa mme lyöjäy ritys ten määrää ,
voidaa n sanoa 5-7 :llä y rityks ellä oleva n tek nillisiä ja
as enteellisia valmiuksia ko rkeatasois een valmistuk
seen. Kaikilla ei kuitenkaan aina ole ollut riittävää i n
nokkuutta resurssiensa käyttöö n. Kuva nveistäjillähä n
o n valvo essaan mitali n teettäjä n etuja mahdollisuus
vaikuttaa työ n lopputuloks een. Olen voinut havaita joi
denkin, etenkin nuo ri mp ien veistäjien jättäneen käyt
tä mättä taiteilijalle kuuluvia valvoja n oikeuksiaa n työ n
sä eri tuota ntovaiheissa. Pa rhai m mat y rityks emme
edustavat kuitenkin alallaan maailma n huippua .

Kirjoittaja valitsemassa mitaleita

Rahoitus selvitettävä ongelma
O n lähes paradoksi , että liike-elämässä myös taloudel 
lisesti vas tuussa olleena on raha-asioiden mukaa nliit
täminen mitaliprojekteihin ollut jalo n p ros essi n ikävi n
tehtävä. Mutta mitään hyvää et saa il mais eksi . Sitäki n
tä rkeämpää o n ollut koko hankkeen o ikea mito itta mi-
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Mitalitaiteilija ja lyöjän edustajien viimeneuvottelut: vas.
Heikki Häiväoja, Sporrong Oy:n edustajat toim.joht.
Jorma Puisto ja joht. Johan Hulden

nen asiakkaan eduksi.
Järje�töt ja yhteisöt esim. merkkipäiviensä juhlista
_
m1seks1 ovat huomattavia mitalien tarvitsijoita. Toisi
naan on tällaisissa tapauksissa haluttu pienellä valmis
tusmäärällä korostaa mitalin ainutkertaista arvostus
ta. Sitä jaetaan vain harvoin, ei edes vuosittain. Rahoi
tus tulee näin kokonaan valmistuttajalta. Monet yhtei
söt ja järjestöt ovat yhteen lyöttäytyen voineet toteut
taa suuriakin mitaliprojekteja. Itse muistan kohdalleni
tulleen yhdestä 12222 kappaleeseen yltäviä määriä.
Näitä jälkimmäisiä ovat olleet mm. veteraanijärjestö
jemme itsenäisyyden juhlamitalit. Tavalliset lyönti mää
rät ovat kuitenkin liikkuneet 200-500 välillä. Suurim
P ! en � itali p rojektien rahoitus on tullut mitalien myyn
__
nista, Jolloin hankkeen tuotto on voitu käyttää järjes
töjen hyväntekeväisyyteen tai pienemmissä hankkeen
kustannusten paikkaamiseen. Lyötyjen mitalien valmis
tuskustannukset työkalukuluineen ovat voineet olla 50
markasta jopa 300 markkaan. Suuret lyöntimäärät työ
kalukustannuksien jakautumisen ja tuotannon rationa
lisoinnin vuoksi ovat vaikuttaneet hintoja alentavasti
ja mikä tärkeintä - laatua pudottamatta.
Kymmenet yritykset maassamme ovat teettäneet
suuriakin mitaliprojekteja, mm. merkkipäivinään. Niil
lä on erilaisina versioina voitu muistaa asiakaskuntaa,
tau� tahenkilöitä, alihankkijoita, rahoituslaitoksia ja
myos omaa henkilökuntaa. T ässä tapauksessa rahoi
tuksen voi sanoa olevan yrityksen omaa markkinointi
ja tiedotustoimintaa. Se on näin ollen oikein aloitettua
korkeatasoista yrityskuvan muodostamista ja aina
"hintansa väärttiä".
Useat pienemmät yhteisöt ja ystäväpiirit ovat muis
taneet esim. kollegojaan keräämällä keskuudestaan
hankkeeseen tarvittavan summan tai ottaneet talou
dellisen vastuun myymällä mitaleja kollegoilleen. Lää
kärit, apteekkarit, arkkitehdit jne ovat esim. öljyväri
maalauksen sijasta teettäneet arvostamastaan koh
teesta mitalin. Vetäjistä se on kiinni.
Edellä on turhan keskitetysti puhuttu lyödyistä mi
taleista. Kaikki rahoitukseen liittyvä voidaan sijoittaa
myös valettuihin mitaleihin. On vain huomattava kus
tannuserot. Valumitalien määrät ovat kustannussyis
tä pieniä, tavallisesti 5-50 välillä ja valuhinta vaihtelee
200-300 markan tienoilla eikä se juurikaan putoa va
lumäärän noustessa. Pienten määrien ollessa kysees
sä valumitalien edullisuus on selvä; näin saadaan sitä
paitsi suurempi ja "näyttävämpi" arvoesine pienem
män ja "vain lyödyn" hinnalla. Tosiasiassa koolla ja val
mistustavalla ei tarvitse olla mitään tekemistä taiteel
lisen tason kanssa. Lyöty voi olla ei "vain lyöty" vaan
parempi.

Muuta mitalihan kkeessa
huomioitavaa
Tavallisin mitalimateriaali on pronssi. Sen seos vaihte-

Kuvanveistäjä ja valuri Pertti Kukkonen viimeistelee va
lumitaliaan

lee jonkin verran lyödyissä, mutta lyödyissä mitaleis
sa on materiaalina tavallisimmin tompakki (MS 90), jos
sa on kuparia 90 %. Hopeaa on aina arvostettu mita
lien raaka-aineena. Sen hienohopeapitoisuus on 925/ooo.
Hopean ominaispaino on hieman pronssia korkeampi.
Kultaa käytetään myös jonkin verran (tavallisesti Au
7 50/ooo, sillä se on pehmeämpänä helppolyöntisempi
kuin Au 585/ooo). Valumitalien koko on välillä 100-150
mm ja paino 600-1550 g (Raimo Heinon omakuva) .
Lyötyjen mitalien tavallisin halkaisija on 7 0 m m - joi
takin 100 mm:n mitalejakin on lyöty. Lyötyjen pronssi
mitalien painot ovat vaihdelleet 200-400 gramman vä
lillä. Koko mitalisarja tai osa siitä voidaan numeroida,
jolloin niiden arvostusta ja jakoperusteita voidaan sää
dellä. Kotelovaihtoehtoja on monia; hinnat ovat 7-200
mk:aan.

J u l kistaminen
Vakiintuneen j a arvostetuimman tavan mukaan mita
lia ei tule julkaista ennen kuin se on luovutettu Suo
men Tasavallan presidentille, joka on myös Kiltamme
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suojelija. Tämä ei tarkoita sitä, että kaikki mitalihank
keet tätä edellyttäisivät. Ainoastaan kansallisesti tär
keät järjestö- ja henkilömitalit kuuluvat tähän piiriin.

Yhteinen lopputulos ainutlaatuinen m itali
Olen ollut kymmeniä kertoja mukana triangelissa, joka
on luonut uuden mitalin: mitalin teettäjä - mitalitai-

teilija - lyöjä. Mitalitaiteilija voi jotenkin toimia ainoa
na tästä ryhmästä yksin, valamalla veistämänsä mita
lin. Lyöttäjä tarvitsee taiteilijan ja lyöjän. Olen ollut on
nekas kuulumalla tähän ryhmään ja aina saavana osa
puolena. Eikä tämä tarkoita ainoastaan laskutusmah
dollisuutta.
Olemme kaikki onnekkaita olemalla suomalaisia.
Skandinaviassa ei ole vertaisiamme. Koko maailmas
sakin kaltaisiamme on harvassa, jos lainkaan. Näin on
- mitalitaiteessa. Miksi emme käyttäisi mahdollisuuk
siamme enemmän hyväksemme.

Eero Hellsten

MITAL IN TEETTÄMINEN - MITAL IKILPAILUT

Usein kuulee kysyttävän, mitä pitäisi tehdä, kun halu
aisi valmistaa taidemitalin yksityisen henkilön, yhtei
sön tai yrityksen kunniaksi. Mitali on suhteellisen edul
linen, mutta kuitenkin arvokas taide-esine ja muisto
merkki.
Mitalin, samoin kuin julkisen veistoksen tai muun
muistomerkin, voin hankkia joko suorana tilauksena tai
teilijalta tai kilpailun tuloksena. Suora tilaus edellyttää
vain sopimista taiteilijan kanssa. Taiteilijalta tilataan en
sin luonnos, josta sen hyväksymisen jälkeen valmiste
taan lopullinen mitali.
Kilpailussa voidaan samanaikaisesti pyytää luonnok
sia useammalta taiteilijalta yhtä aikaa. Kilpailuja on kah
denlaisia: kutsukilpailuja ja yleisiä kilpailuja.

Kutsu kilpailut
Kutsukilpailun osanottajien lukumäärä rajoittuu henki
lökohtaisen kutsun saaneisiin kuvataiteilijoihin. Yleensä
Suomessa järjestettäviin pienimuotoisiin kutsukilpailui
hin on kutsuttu neljästä kuuteen taiteilijaa. Lukumää
rää ei kuitenkaan ole mitenkään rajoitettu. Jos vaikka
kahdelta taiteilijalta halutaan samanaikaisesti vertail
tavaksi ehdotuksia, niin silloin hanke tulee toteuttaa
kutsukilpailuna.
Kutsukilpailussa jokaiselle osallistuvalle taiteilijalle
maksetaan samansuuruinen palkkio - kutsuraha jonka minimi varsinaisissa veistoskilapiluissa on ollut
1 2.000 markkaa. Mitalikilpailuissa on käytetty pienem
piä summia.
Kutsukilpailussa ei normaalisti jaeta erikseen palkin
toja, vaan kilpailuehdotukset sijoitetaan laaditun kilpai
luohjelman mukaan järjestykseen. Yleensä sijoituksia
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on kolme, ensimmäinen, toinen ja kolmas. Kun kilpai
lun jälkeen ryhdytään toteuttamaan lopullista mitalia,
tilaaja voi voimassa olevien sääntöjen mukaan tilata
minkä tahansa sijoitetuista ehdotuksista. Yleensä kui
tenkin voittaja on toteutettava teos.

Yleinen kilpailu
Yleisessä kilpailussa julkisella ilmoituksella kutsutaan
taiteilijoita osallistumaan kilpailuun. Kilpailu voidaan ra
joittaa käsittämään myös koko maata pienemmän alu
een, kuten läänin tms. Myös muunlaisia rajoituksia voi
daan tehdä esim nuoret, tietyn iän alittavat taiteilijat
jne.
Yleisessä kilpailussa siihen osallistuvista ehdotuksis
ta palkitaan normaalisti kolme. Lisäksi voidaan jakaa
tunnustuspalkinto ja tai ns. lunastuksia. Lopullinen ti
laus voidaan tehdä mistä tahansa palkitusta ehdotuk
sesta.
Palkintokustannukset pienimuotoisissa yleisissä kil
pailuissa ovat viime aikoina olleet suuruusluokaltaan
samaa luokkaa kuin 4-5 osallistujan kutsukilpailujen
palkkiot. Arvostelulautakunnalla yleisessä kilpailussa
on enemmän työtä, mutta muuten kilpailun hallinnoin
tiin liittyvissä työmäärissä, eikä muissa kustannuksis
sa, ole suuriakaan eroja.
Kilpailun järjestämisessä on se etu, että samanaikai
sesti voidaan vertailla useita teoksia ja valita palkittu
jen joukosta järjestäjän mielestä tarkoitukseen sopivin.
Lisätietoja mitalikilpailun suunnittelemiseksi ja järjes
tämiseksi saa Suomen Kuvanveistäjäliitosta (Yrjönka
tu 11 , 00 1 20 Helsink i, puh 09-649 277, fax 09-6 80
1 3 19) tai Suomen Mitalitaiteen Killasta (PI 101 , 00171

Helsinki, puh. 09-2418586, fax 09-4771163)
Sopivan taiteilijan valinta mitalin toteuttajaksi on mo
nelle tilausta tai kutsukilpailua suunnittelevalle vaike
ata. T ässäkin asiassa edellä mainitut järjestöt voivat
tarjota apuaan.
Kuvanveistäjäliiton toimistossa on nähtävänä ns. 'mi
talikansio', joka sisältää kuvia suomalaisten kuvanveis
täjien valmistamista mitaleista. Liiton kuva-arkistossa
on tarjolla muutenkin runsaasti kuvamateriaalia maam
me kuvanveistäjien teoksista.
Hyvän kuvan maamme mitalitaiteesta saa myös Mi
tali-Medaljen -lehdestä, jossa on varsin laajasti esitel-

ty mm. Mitalitaiteen Killan vuosimitalikilpailujen ehdo
tuksia sekä muita mitaleja. Mitalitaiteen Killan kokoel
mat, Kansallismuseon Rahakammion ja eri museoiden
ja taidemuseoiden ja eräiden taidegallerioiden kokoel
mat tarjoavat lisäksi oivan mahdollisuuden tutustua
maamme mitalitaiteeseen. Ei sovi liioin unohtaa kuvan
veistäjiä ja mitalitaiteilijoita, joilla on töitään laajasti esil
lä ateljeissaan.
Eero Hellsten on Suomen Kuvanveistäjäliiton toimin
nanjohtaja.

Allan Ylinen

PAIKK AKUNTAMITAL IT
NOSTALGI A A J A NURKK APATRIOTISMI A?
Vuonna 1968 oli Kansallismuseossa mitalinäyttely eri
laisine aiheineen. Näyttelyn järjestivät Suomen Mitali
taiteen Kilta, Suomen Numismaattinen Yhdistys ja Kan
sallismuseon rahakammio. Mitalitaiteen Killan perusta
jajäsen lehtori Aarre Vuorjoki esitteli joukon kaupunki
mitaleja.
Vanhin ja taustaltaan perin mielenkiintoinen on Vaa
san kaupungin 300-vuotismitali ( 1611-1911). Mitali tee
tettiin yksityisestä aloitteesta, sen muovaili ruotsalai
nen kaivertaja Erik Lindberg ja lyönti tapahtui Ruotsin
valtion rahapajassa. Mitalin etusivulla on kaupungin pe
rustaja Kaarle IX ja teksti CAROLUS IX REX V RBIS WA
SA CONDI T O R: Takasivulla Vanhaa Vaasaa ennen pa
loa (1852), alttari ja teksti T RECENT ORUM ANNORUM
MEMORES CIV ES A. D. MCMXI. Ylälaidassa erikseen
sana EXORIARE.
Mikä sitten tekee tästä mitalista niin erikoisen? Tuuk
ka Talvio, Kansallismuseon rahakammion intendentti,
kertoo Numismaattisen Aikakauslehden numerossa
3/1993 artikkelissaan "Poliittinen mitali valepuvussa"
mitalin synnystä ja sen symboliikasta laajasti ja tyhjen
tävästi.
Ensiksi on todettava, että Vaasan kaupungin viralli
nen nimi tuohon aikaan oli Nikolainkaupunki (vuodes
ta 1855) ja että mitaleissamme pääsääntöisesti tuli olla
suuriruhtinaan (Nikolai 11) kuva. Teettämällä mitali Ruot
sissa vältettiin siis tämä karikko. Varsinainen poliittinen
sanoma kuitenkin kätkeytyy sanaan EXORIARE. Tålvio
osoittaa että sana on sitaatti Vergiliuksen Aeneisrunoel-

Erik Lindberg, Vaasan kaupunki 300v., kts myös s. 21,
(MH)
man neljännestä kirjasta, säe 625. Siinä kuoleva ku
ningatar Dido lausuu: " EXORIARE AL IQUIS NOST RIS
EX OSSI BUS ULT OR", "Tomustani on nouseva kosta
ja". Sortokauden taustaa vasten nähtynä, tuo sinänsä
vaaraton toive paremmasta huomenesta saa aivan uu39

sia ulottuvuuksia.
Vaasan mitali oli siis ensimmä inen ja sai pian seu 
raajia : Uusikau punki 1617 -1917 (John Munsterhjelm) ,
Kokkola 16 20-19 20 ( John Munsterhjelm) , Tornio
16 21- 19 21 ( Emil Wikström) ja Turku 1 2 29-19 29 ( Emil
Wikström) .
Syntymä päiväänsä mitalilla ovat juhlistaneet myös ,
muutamia mainitakseni, Rauma 144 2-194 2 ( Emil Ce 
dercreutz), Hämeenlinna 1639- 1939 (Aukusti Veuro),
Naantali 1443-1943 ( Jussi Vikainen) , Joensuu 1848 1948 (Veikko Jalava), Savonlinna 1639-1939 (Mauno
Oittinen), Oulu 1605- 1955 ( Oskari Jauhiainen), La p
peenranta 1649-1949 (Aarno Karimo), Porvoo 1346 1946 (Gunnar Finne), Es poo 1458-1958 ( Eila Hiltunen),
Pori 1558-1958 ( Hemmi Koivuniemi), Helsinki 1550 1950 ( Lauri Leppänen) , Lahti 1905-1965 ( Heikk i Var-

ja), Kerava 19 24-1974 (Kauko Räsänen) ja Tam pere
1779-1979 (Antti Neuvonen).
Toiselle kierrokselle ovat ehtineet ainakin Uusikau
punk i 1617-1974 ( Jussi Vikainen), La ppeenranta 19491974 (Kauko Räsäne n), Turku 1 2 29-1979 ( Vilho Här
könen) ja Porvoo 1346 -1996 (Kimmo Pyykkö).
Myös kuntamuutos on ollut aiheena mitaliin, esi
merkkejä : Riihimäki kau pungiksi 1.1.1960 (Kauko Räsä
nen), Äänekoski kau pungiksi 1973 (Kain Ta pper), Ala
vus kau ppalaksi 1.1.1974 (Voitto Kantakor pi) ja Vantaa
kau pungiksi 1974 ( Heikki Häiväoja). Helsingin maalais
kunta (Vantaa) suri myös mitalilla Helsingin kau pungille
luovuttamiaan alueita 1945 (Kalervo Kallio).
Kunnan lo pettaminen on myöskin ollut syynä mita
liin: Maarian kunnan muistoksi 1943 (Jussi Vikainen
ja Lauritsalan kau ppalan (193 2-1966) lo pettamisen

Heikki Varja, Lahti, L, 1965 {MH)

Jussi Vikainen, Uusikaupunki, L, 1967 {MH)
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Vilho Härkönen, Turku, L, 7979 (MH)

Heikki Häiväoja, Var.taa, L, 1974 (MH)

muistoplaketti (Armas Hutri).
Helsinki on juhlinut myös pääkaupunkiuuttaan kol
meenkin otteeseen. Johan Albrekt Engström ja Carl
Ludwig Engel saivat mitalinsa Arkkitehtiyhdistyksen
toimesta, kun oli kulunut sata vuotta 181 2 tehdystä
päätöksestä kaupungin uudelleenrakentamisesta vuo
den 1809 palon jälkeen. Mitalin takasivulla on Helsin
gin vaakuna ja teksti HELSINGFORS MDCCCXII (etu
sivu Felix Nylund, takasivu Jae. Ahrenberg ja Johan
nes Haapasalo). Pääkaupunkina olon 1 50-vuotismitali
vuodelta 196 5 on Heikki Häiväojan käsialaa ja 17 5vuotismitali vuorostaan Kauko Räsäsen toteuttama.
Kaupungit ja kunnat ovat teettäneet myös joukon
ansio- ja palkitsemismitaleita. Helsingin kaupungin kul
taisen ( 18 karaattia, 30 gram maa) on saanut tähän
mennessä (1996) 6976 kaupungin palveluksessa 30

vuotta uurastanutta tai muuten ansioitunutta henkilöä.
Mitalin suunnitteli kilpailun voittajana Armas Lähteen
korva.
Mitalilla palkitsee muun muassa Turku (Jussi Vikai
nen 194 3), Rauma (Jussi V ikainen 1967), Huittinen
(Lauri Leppänen 1971 ) , Säkylä (Jussi V ikainen 1979),
Kauhajoki (Terho Sakki 199 2), Oulu (Riitta Helevä 1986),
Salo (Kauko Räsänen 198 2) ja Seinäjoki (Terho Sakki
1969) .
Helsingillä on myös kaupunginosamitaleja, ei tosin
kaupungin itsensä toimesta, vaan eri kansalaisjärjes
töjen: Suomenlinna 1748-1948 on Ehrensvärd-Seuran
lyöttämä ja Oiva Heleniuksen muovaama, Käpylä-Seu
ran Käpylämitali vuodelta 1970 on Kauko Räsäsen to
teutus. Lauttasaari-Säätiö puolestaan jakaa P ro Laut
tasaari-mitalia (Aimo Tukiainen 1961).
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Kauko Räsänen, Käpylä, L, 7970 (MHJ
Kaupungit ja kunnat ovat teettäneet mitaleja myös
matkamuistoiksi ja P R-tarkoituksiin. Tulkoon sellaise
na mainituksi Turun kaupungin matkailutoimiston teet
tämä Kaarina Maununtytär-mitali (Arvo Lukala).
Jotkut säännöllisesti toistuvat tapahtumat paikka
kunnalla saattavat liittyä niin kiinteästi paikkakunnan
kuvaan, että niistä tehdyt mitalit helposti mieltää paik
kakuntamitaliksi. Tämä koskee varsinkin urheilutapah
tumia.
Kuntourheilumitaleita paikkakuntineen on suorastaan
leegio. Niitä on Sven E. Lindqvist seikkaperäisesti se
lostanut kirjoissaan Suomen kuntourheilumitalit 19551980 ja Mitalin kiilto, Suomen kuntourheilumitalit 19811985.
T ämä luettelointini ei ole mitenkään kattava, olen
mielivaltaisesti poiminut edustaviksi katsomiani mita
leita.
Toisaalta voi sanoa, että taso on varsin kirjavaa. Kun
nanisien tulisi muistaa, että halvin ratkaisu ei aina ole
välttämättä paras. Tämä koskee sekä taiteilijaa että lyö
jää.
Aloitin Vaasamitalista. Lienee sopivaa sellaiseen lo
pettaakin. Vaasan kaupunginvaltuusto päätti kokouk
sessaan 24. toukokuuta 1918 lyöttää mitalin muistok
si siltä ajalta kun kaupunki oli valkoisen Suomen pää
kaupunkina. Lyöttäminen kuitenkin viivästyi, koska kau
pungin uusi vaakuna vapaudenristeineen sai vahvistuk
sen vasta 1922. Vaakunan laati taiteilija Eric 0. W.
Ehrström ja mitalin muovaili Emil Wikström. EXORIA
RE toteutui siis kymmenen vuoden sisällä lausumises
taan.
KU NTAMITALI KARTOITUS
Ylläolevan toimittaja Allan Ylisen artikkelin eräs lähtö
kohta on ollut Suomen Mitalitaiteen Killan neuvottelu
kumppaninsa Suomen Kuntaliiton kanssa tekemä kar42

Toivo Jaatinen, J.C.L. Engel, etusivu, L, 1978 (MH)
toitus maamme kuntakentän mitaleista. Lähetimme
asiaa koskevan kyselyn kunnan- ja kaupunginhallituk
sille sekä kuntayhtymien hallituksille lokakuun puoli
välissä. Kartoituksen tulos julkaistaan vuonna 1997
neuvottelukumppanimme kanssa lähemmin sovittaval
la tavalla. Saatu vastausaineisto antaa hyvän pohjan
myöhemmille selvityksille. Kiitämme kaikkia kyselyyn
vastanneita kuntia heidän yhteistä asiaamme kohtaan
osoittamastaan mielenkiinnosta.
Vastauksensa lähetti kaiken kaikkiaan 99 pääasias
sa kuntaa ja kaupunkia, mutta myös kuntayhtymää,
sairaanhoitopiiriä ja maakuntaliittoa. Vastanneiden
enemmistö oli teettänyt - yleensä lyöttänyt- mitalin,
muutama jopa kaksi tai useampia. Kyselyymme vas
tanneet olivat teettäneet yhteensä yli 160 mitalia.

VALETTUJA MITALE ITA JA PIE N OISVEISTOKSIA
LEI LA H I ETALA-HÄMÄLÄ I N EN
Kastarintie 157, 16800 Hämeenkoski
p. 0 3-7859188

Pienoisveistokset sarjasta " Mahen rantatytöt" (kaik
ki ovat pronssista vuodelta 1995 , hinta å 3.600 mk):
1
koko 1 5 x1 Ox10 + jalusta,
11
1 7 x1 2 x1 0 + jalusta
111
1 4x1 2 x1 2 + jalusta
2 2 x 1 2 x1 0 + jalusta
IV
1 5 x 1 5 x 1 2 + jalusta, pronssi, 1 995
Nanny
Mitalit (kaksisivuisia)
Federico Fellini, halk. 1 20mm, valettu, 1986, 600 mk
Emojänis tuli pyrynä metsänrajaa, 1 20mm, vai, 1987
Afrikan aavikoilta, 1 20mm, vai, 1987 (kuva 6 etusivu)
Savannin saalistajat, 1 20mm, vai, 1987
Kesähattu ja kukkasakset, 110mm, vai, 1987
Venus, 1 10mm, vai., 1987, 600 mk

Sarjasta rantatytöt, /, 1995

Sarjasta rantatytöt, 11, 1995

Sarjasta rantatytöt, ///, 7995
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VALETTUJA M I TALEITA JA P I E N O I SVEISTO KS IA
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Sarjasta rantatytöt, I V, 1995

'Nanny : sarjasta rantatytöt, 1995

Venus, takasivu

Emojänis tuli pyrynä . . , takasivu

VALETTUJA M ITALEITA
ANJA VANAMO-KA I LA
Hernesaarenkatu 1 1 B, 001 50 Helsinki
puh. 09-654 4 76

Vestigia hominis - Ihmisen jälki, valettu, 1JO mm, reunassa teksti Vestigia hominis.
111 palkinto Mitalitaiteen Killan vuosimitalikilpailussa 1995. 850 mk

TARU MÄNTYN EN
Sattumantie 2 8 , 78710 Varkaus
puh. 017-5513526
hinta- ja lisätiedot taiteilijalta
Mitali ja pienoisveistokset - kaikki pronssiin valettuja

Suojuoksija, 18 x 18, 1996
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VA LETTUJA M I TALEITA JA P I E N O I SV E I STO KS IA

Esa-Pekka Salonen, vai. pronssi, 1993, 130 mm

Daimonin vanki, 39 x 20

46

Suden kutsu, 30 x 20

VALETTUJA P I E N O I SV E I STO KS IA
A N U M AT I LAI N E N
Meilahti 23, 00 250 Hels inki
pu h. 09-48 2 10 2

Iltasoitto, pienoisveistosryh:nä, 1/30, pronssi, 1996,
kork. 12 cm, 15, 3 cm, hinta- ja lisätiedot taiteilija/ta

KAA R I N A TAR K KA
Tammitie 5, 00330 Helsinki
puh. 09-48 104 7 ta i 03- 2 1 24640
hinta- ja lisätiedot taiteilijalta

Ristilintu, valettu, pronssi, 20 x 20

Mennyt aika, valettu, pronssi, kork. 18 cm
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VALETTUJA M ITALEITA
ANJA J U U R I K KALA
Pohjoiskaari 4 A, 00200 Helsinki
p. 09-676791
hintatiedot taiteilijalta; teos pronssiin valettu

Tuukka Juurikkala, 1995

Vuokko Juurikkala, 1995
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UUSI A MITAL EJ A
PÄIVIÖ TOM M I LA - M ITALI
Professori Päiv iö Tomm ila n ku nnia ksi o n teetetty lyö
ty p ro nss ine n mitali.
Kuvanveistäjä Raimo Heinon v i imeis iin töih i n kuuluu
m ital i p rofesso ri Päiv iö Tommilasta . Mitalin etusivulla
o n Tomm ila n p rofiilikuva ja nimi. Ta kasivulla o n sym
bolinen kuva ja te ksti " I N H ISTO R IA S EM EN FUT U RI"
(h isto riassa tuleva isuude n s ieme n).
Päiv iö Tommila jäi jo ki n aika sitte n elä kkeelle Hels in
gin yliopisto n Suomen histo rian professuurista. Hän toi-

mii edellee n Tieteelliste n seu ra in valtuus kunna n pu
hee njohtaja na, Suome n kulttuu rirahasto n hallinto neu
vosto n esimiehenä se kä mo nissa luottamustehtäviss ä
eri tiede- ja kulttuu rijärjestöiss ä. Professo ri Tommila o n
Suome n M italitaitee n Killa n jäse n.
Mitali on jul kistettu ja sitä vo i ostaa h intaa n a 200
mk T iede kirjasta, Kirkko katu 14, 001 70 Helsin ki, maa
na ntaista pe rja nta ihin klo 10 -16.30 . Mitali n vo i saada
myös muovi kotelossa, jo n ka hinta on 20 markkaa.

KATA J O U H K I -M ITALI
Mets äneuvos Kata Jouhki n eläm ä ntyön ku nnioittami
seksi Pa rtio ketju - S cout kedja n r.y. o n lyöttänyt mitali n.
Kata Jouh ki n pa rtiou ra koostuu lu kuisista johto - ja
vastuutehtävistä. Hänet tu nnetaa n pa rt ioylijohtaja na ja
erityisesti Suomen Part iolaisten sy ntyvaiheiden johto
hahmona .
Kata Jouh ki -mitalin etusivulla on kohdehenkilön pro
fiili kuva, takas ivulla on kuvattu Jouhkin persoo naa sekä
elämäntyötä että pa rtiolaisuutta .
Kata Jouh ki -mitali n (halk. 80 mm) on veistänyt pro
fesso ri La ila Pulli nen. M italia o n lyötetty 400 kpl, jo is
ta 100 on nume roituja. Nume roitu mitali ma ksaa a 250
m k ja nume roimato n a 180 m k ( +postima ksut). Mita
lia voi tilata Pa rtio ketju ry:stä, Kylä nva nhimma ntie 29 ,
00640 Helsinki.
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M ITALI SOSIAA L I H U O LTAJ I LLE
Mitali-Medaljen -lehden kansikuva Sosiaalihuoltajat
r.y:n mitali on valmistunut ja julkistettu juhlatilaiisuu
dessa 29.1 1.96. Se on tiettävästi ensimmäinen amma
tillisten sosiaalityöntekijöiden piirissä tehty mitali. Mi
talin (valettu,halk. 1 1 5 mm) on suunnitellut kuvanveis
täjä Pertti Kukkonen ja sitä valmistetaan enintään 60
numeroitua kappaletta.
Vuonna 1942 aloitettiin Helsingin Yhteiskunnallises
sa Korkeakoulussa sosiaalihuoltajakoulutus. Erityisen
voimakkaasti sosiaalihuoltakoulutuksen käynnistämi
seksi ja sen kehittämiseksi työskentelivät Korkeakou
lun sosiaalipolitiikan opettaja, FT Heikki Waris (myö
hemmin professori ja akateemikko), entinen maaherra
Bruno Sarlin ja sosiaaliministeriön ylitirehtööri Einar
Böök. Sosiaalihuoltajakoulutuksen aloittaminen oli
myös alku ammatillisten sosiaalityöntekijöiden koulu
tukselle maassamme.
Sosiaalihuoltajakoulutu jatkui Tampereen yliopistos
sa vuodesta 1960 vuoden 1995 loppuun saakka. Sen
jälkeen ei ole ollut mahdollista suorittaa sosiaalihuol
tajan tutkintoa, joka on alempi korkeakoulutututkinto,
vaan sosiaalityöntekijän kelpoisuuden saamiseksi edel
lytetään nykyään ylempää korkekoulututkintoa. Uudis
tus toteutettiin jo vuonna 1985, jolloin sisäänotto so
siaalihuoltajakoulutukseen lopetettiin.
Heti valmistuttuaan vuonna 1944 ensimmäiset so
siaalihuoltajat perustivat oman yhdistyksen - Sosiaa
lihuoltajat r.y. Nykyinen Sosiaalityöntekijäin liitto on ke
hittynyt yhdistyksen aloitteen pohjalta. Sosiaalihuol
tajat r.y. oli aloitteentekijänä vuonna 1970 asetetulle
sosiaalityön koulutuskomitealle. Yhdistys ajoi myös so
siaalityöntekijäin koulutuksen kehittämistä ylemmän
korkeakoulututkinnon tasoiseksi.

Sosiaalihuoltajat r.y:n vuosikokous 1996 pää,tti, et
tä yhdistyksen toiminta lopetetaan kunniakkaasti vuo
den 1996 lopussa. Lopettamispäätökseen liittyen yh
distys on julkaisemassa sen alkuvaiheita käsittelevän
juhlakirjan ja on teettänyt Sosiaalihuoltajat r.y:n mitalin.
Mitalikuvauksessa kuvanveistäjä Pertti Kukkonen on
todennut, että nimipuoli esittää kahden ihmisen koh
taamista, toistensa näkemistä. Negatiivisen ja positii
visen pinnan käyttö kuvastaa ihmisen mahdollisuutta
eheytyä kohdatessaan toisen ihmisen. Takasivulla on
kuvattuna Yhteiskunnallisen Korkeakoulun entinen ra
kennus, jossa sosiaalihuoltajien koulutus alkoi. Koko
naisuus kuvastaa yhteisöllisyyttä ja koulutuksen, lai
toksen, asemaa yhteisöelämän tukijana. Negatiivisen
pinnan käyttö rakennuksessa voidaan tulkita koulutuk
sen loppumisena eli rakennus on "muisto".
Sosiaalihuoltajat r.y:n jäsenkunnan piirissä mitali on
saanut innostuneen vastaanoton ja lopputulosta on pi
detty varsin onnistuneena. Mitalin suunnitellut taiteili
ja Pertti Kukkonen on hyvin oivaltanut sosiaalityön
oleellisen sisällön ja osannut kuvata sen pelkistetysti.
Sosiaalihuoltaja työskentelee hyvin erilaisisssa sosiaa
lityön tehtävissä, mutta kaikissa on keskeistä niiden ih
misten tukeminen, joilla oman elämän hallinnassa on
vaikeuksia. Tärkein työväline sosiaalityöntekijöillä, hei
dän kohdatessaan avun tarpeessa olevan ihmisen, on
oma persoona. T ämän voi lukea mitalista.
Sosiaalihuoltajat r.y:n mitali n:o 1 on luovutettu Ta
savallan presidentille. Se, että Presidentti vastaanotti
yhdistyksen mitalin on koettu merkittävänä arvostuk
sena sosiaalityöntekijäin ammattikunnalle.

Pekka Saarenmaa

UUTISIA

ARKKITEHTI PÄI V I LLÄ
M ITALI NÄYTTELY
Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) vuosittain järjestämil
lä Arkkitehtipäivillä Helsingin Kulttuuritalolla 8.9.1 1 .
1996 oli oma sijansa myös mitaleilla. Kiltamme jäse
net Mauno Honkanen ja Arvo Aho rakensivat päiville
arkkitehtimitalien näyttelyn. Yhteensä 16:sta suoma50

laisesta arkkitehdista on olemassa kaikkiaan 1 9 mita
lia. Kaksoiskappaleet mukaanlukien näitä saatiin näyt
telyyn 35 kpl, toisin sanoen, vain yhden arkkitehdin mi
tali puuttui kokonaan ja toisen kaksoiskappale. Päivien
illanvietossa Aho piti diakuvaesityksen näistä mitaleis
ta. Näyttelyn ja esityksen saamasta suotuisasta vas
taanotosta päätellen uusien arkkitehtimitalien synty
minen on hyvinkin mahdollista.

ROTAREI STA TEHTYJÄ
M I TALEITA
Killan jäsen, Dl Heikki Hongisto, on kuluneena syksy
nä omassa Rotary-yhdistyksessään pitänyt kaksi luen
toa Helsingin T öölön kaupunginosan rotareista tehdyis
tä mitaleista. Mitalien suuri lukumäärä kertoo muoto
kuvamitalien suosiosta ja kiinnostuksesta henkilöhis
toriaan.

KANSAINVÄLISIÄ
M ITALI OSTOJA

Essi Renvall, Yrjö Laine-Juva, arkkitehti, teollisuusneu
vos, kansanomaisen rakennus- ja sisustustaiteen tut
kija, syntyisin Kärkölästä. Mitalin takasivun vesuri on
nimeltään kärkö.

Neuchätelin FIDEM-näytte lyn jälkeen eri laitokset ovat
hankkineet kokoelmiinsa suomalaisten taiteilijoiden töi
tä: mm Kungliga Myntkabinettet Tukholmasta on os
tanut molemmat Pertti Kukkosen näyttelyssä olleet
työt, pronssiin valetut Fellinin (199 3, halk. 96 mm) ja
Estonian (199 5, halk. 11 5 mm) sekä Erik Mäkisen työn,
pronssiin valetun Estonian (199 5, 110 mm).

M ITALIE N M YYNTI PALSTA

T ällä palstalla olevat mitalit ovat myynnissä kiinteään hintaan 2 5.1.1997 saakka. Mitalien tilaukset lähetetään
osoitteella Mitali-lehti, Urheilukatu 48 A3, 00 2 50 Helsinki tai fax 09-4771 16 3. Samassa yhteydessä pyyde
tään ilmoittamaan haetaanko mitalit vai lähetetäänkö ne postitse, jolloin hintoihni lisätään postituskulut

Kohde 55
51

Uskonpuhdistuksen 400 v. 1917 - Michael Agricola (151�1 557)- Martin Luther
Kuko 60
Wikström Emil Erik 1 864-1 942
B I 6.1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
)2
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29

AE,

01

m k 50
Faggot Jacob (1699-1777)
mk 220
01
Koko 34
AR,
Fehrman Carl Gustaf 1 246-1 798 ?
B I 42
Ahlman Gabriel (1 737-1799) - SNY 35 v. 20.4. I 949
Koko 3 6,9
mk 30
01
AE,
B I 62.2b_ __Enh�ming Carl 1 745- 1 �2 1
Schwerin Fredrik Bogislaus von ( 1764-1834) - JUSTO ET TENACl COLLEGAE ET AMlCI
Koko 44,2
Frumerie Mauritz 1 775-1 853
8 1 81
mk 280
H -01
AR,
Poppius Gabriel (1 769-1856) - VIDGAD ODLING FORÄDLADE NÄRINGAR. AF K. LANDTBR. AKAD. 1 856
01
AE,
Koko S 1 ,2
mk 65
Ahlbom, f. Lundgren Lea 1 826- 1 897
B I 85
Lönnrot Elias (1 802-1884) - alkuperäisellä ripustuslenkillä
mk 1 20
1 +-01
Tina
Koko 76,4
B 1, 104.2
Strömberg Georg Adotr (1823-1906) syntymästä 100 v. - INGENIO · ET · LABORE · VIAE · ILLUSTRANTUR ·
Koko 55
Munsterhjelm John Hjalmar 1 879- 1 925
B I 1 12
1 +-0 1
AE,
mk 45
Rein Karl Gabriel Thiodolf (1838-1919) 70 v.
Koko 56,2
Runeberg Walter Magnus 1 838-1 _220_ __ _ _ _ _
B I 1 26
01
AE,
mk 45
Kurten Uno Alexander (1 845-1927) - Vakuutusyhtiö KALEVA 50 v.
Koko 53,8
01
mk 60
AE,
Wikström Emil Erik 1 864-1 942
B 1 131
Wrede Rabbe Axel (1851-1938) 70 v
Knko 55,2
01
mk 45
�E.
Munsterhjelm Jo� Hjalmar 1 879-1 925
B 1 135
Kallio Elin Oihonna, o.s. Waenerberg (1859-1927) - Helsingin voimisteluseura 50 v
Qvist Gerd.!J. 883- 1952_ _ ___
B I 146
01
mk 55
AE,
_ -· _Koko 60
Björksten Kristina Elisabeth (1870-1947) - Helsingin voimisteluseura 50 v.
AE:.
01
Kokn 60
Q�t Gerda 1 883- 1 957
B I 161
mk 55
Vaasan kaupungin perustamisesta 300 v.
Kolco 55
AR,
1 +-01
B 11 138_ _Lindbers grik Jo�an 1 873- 1 966
mk 300
Svensk - Österbotniska samfundet - harvinainen
Malmberg Nils Viktor Albin 1 867-1936_ _ __ _ Koko 55
B II 1 55
01
AE,
mk 220
Turun Suomalainen Yliopisto
Koko 50
Wikström Emil Erik 1 864-1 942
B II 158. 1
AE,
l +-0 1
mk 40
- -Suomipäivät Tukholmassa - Finlandsdagarna i Stockholm 1925
Koko 40
Ohlson Alfred 1 868-1 940
B 11 159
AE.
01
mk 40
---Laulujuhlat 1 900 Helsingissä
Koko 25
Asplund August ? - 1927
B II 197
AE,
01
mk 90
Suomen Ampujainliitto
Finne Gunnar 1 886- 1952
B 11 207.2
Koko 41 X 41
01
AE,
mk 40
----Upseerien Ampuma Yhdistys - UA Y.
Finne Gunnar 1 886- 1 952
B 11 208
Koko 40 X 40
AEhop, 01
mk 30
Suomen talvikisat Helsingissä 1919
ko S I x 32
K•=
B _11 210b __ F��.hjelm Oscar ! 880-·?-'''-?_________....:.::
AE,
01
mk 1 40
Finska Träsliperiföreningen - Suomen Plluhiomoyhdisty� 30 v.
Munsterhjelm John Hjalmar 1 879- 1 925
B II 219
Koko 56
01
__ AE.,___
mk 50
Suomen lasiteollisuus 250 v.
B II 220 _ _ �r� Toivo
AE,
01
Koko 35
mk 50
Karvonen Juho Jaakko (1863-1943) 70 v. - viherpatinalla
Kolco 56 __ AE,
01
Qvist Gerda 1 883- 1 957
B 1 1 233
mk 1 20
Anderson Amos (1878-1961) 60 v. - ATHENE MERCURlUS THALIA III - IX MCMXXXVIII
Koko 56
L 9_ _ _ Nylund Felix 1 878-1 940 _ _
1+
AE.
mk 40
Boström Henrik Johannes (1876-1 930)
L 28
Qvist Gerda 1 883-1 957
Koko 56__ _ AE,
___
01----- mk- 60
Brahe Per (1602-1680) - Waldus Petrus ( 1602-1653), akatemiakirjapainon 300 v. muistoksi
__
9vist Gerda 1 �83-1 9,?_? ___ _ _ _
L 30a
01
AE.
__ Koko 56
mk 50
Ehrström Otto Walter (1890-1966) - LAC SALUS POPULI SALVS
Ko1co 56
Aaltonen Aarre 1 889-1 980
L 57b
o1
AE,
mk 60
Enso-Gutzeit Oy:n palvelusvuosimitali - Gutzeit Hans (IS36-1919) - nauhalla
Koko 30
01
AE,
Qvist Gerda 1 883- 1957
L 92
mk 40
Lindström Ludvig Julius ( 1884-?) 75 v. - DIEM NUMQVAM PERDIT (=ei päivääkään hän hukannut)
01
AE,
Koko 56
Schalin Teodor 1 882-1 960
L 1 86
mk 60

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

54
55
56
57

58

Porthan Henrik Gabriel (1739-1 804) - OSTROBOTNIENSES · INSPECTORIS · MEMORES 1 839-1939
Koko 56
AE,
01
mk 60
L 251
Qvist Gerda 1883-1 957
Reenpää Yrjö (1 894-1976) 60 v . - SUOMEN KULTTUURIRAHASTO LYÖTTI MITALIN 1 954
Koko 56
mk 75
01
AE,
Aaltonen
L 254
-Wäinö
- 1 894-1 966
Solin Arnold Henrik (1 889-1959) 70 v. - IN AMPLIFICATA INDUSTRIA PROSPERITAS PATRIA:. - läikkiä
Ko,o 56
AE,
l +-01
mk 3 5
L 307
Elfgren Gun�r 1 896- 1 976
Ylppö An-o ( 1 887-1992) 70 v TERVE LAPSI KANSAN HUOMEN
Ko&<0 56
AE,
01
L 365
Qvist_ 9erda 1 883-1 957
Akademiska sångföreningen 100 v.
""'" 30
AEhop, 0 1
L 377
Delaware 300 v. 1 638-1938 - kohde käsittää myös Laitakarin erilliseksi numeroidun solki-osan L 395
Ko,o 45
AE,
01
L 395+396
Gralica 5 0 v.
Ren_vall E st_er (Es�i) 1 9 1 1 - 1_979
L 427
Helsingin Bowlingliitto - HDL.
Mäkinen Arvi
439
Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kir_jastotalon "tiili''
L 460a
Tapiovaara Ta io 1 908- 1 982

mk 60
mk 35
mk 240

Koko 82 X 69

AE,

01

mk 50

62

AE,

01

mk 45

Koko 42 X 83

AE,

01

mk 50

Koko

Hufvudstadsbladet 100 v .. Schawnan JosefJ\u11.u.sl ( 1 826-18%). l',cnckcll i\rthur Reinhold ( 186 1 -19) 1 ). /\ndcrnm J\mos ( 1 !178-1% 1)
mk 65
Koko 70
AE,
01
L 470b
Finne Johan 1 9 1 8Kansalliset nuoret - SUOMALAISEN KANSANVALLAN PUOLESTA 1 947 - 1 948
Koko 56
L 516_ _ _Leppanen Lauri 1 895-�77
AE,
01
mk 35
Ammunnan Mailmanmestaruuskilpailut Helsingissä 1 937, - muistomitali
mk J0
01
Koko 45
AE,
L 597a
Qvist Gerda 1 883- 1 957
Osakunnat 300 v.
01
mk 45
Fe,
L 643
Aaltonen Aarre 1 889-1 980
Postisäästöpankki - Postsparbanken 75 v.
L 693
RäS!f!en Ka��o 1 ?26mk 1 80
01
AR,
Koko 33
Suomen Kuvalehti 50 v. - KUVA SANA VAPAUS
Koko 73
mk 50
Häiväoja Heikki 1 929Ol
AE,
L 795
Suomen M iekkailuliitto - SUOMEN MIEKKAILULIITTO • SUOMEN MESTARUUS *
Koko 45
mk 30
01
AE,
L 81 �
Suomen Pankki - Finlands Bank 1 50 v.
Koko 70
0 1 -0
Räsänen
Eino 1 9021 970
AE,
mk 45
L 826
- --Suomen Itsenäisyys 50 v. RESPUBLICA FINLANDIA:: L ANNOS LIBERA
Sakki Terho 1 93001
mk 50
AE,
L 846
---- __Koko 71 , 2 _
Suomen Itsenäisyys 50 v. - SUOMI FINLAND 1 9 1 7 1 967
Koko 72
L 868 - �ivaoja Heikki 1 9�
AE,
mk 45
01
Turun Linnan restaurointitöiden päättyminen 1961 - Johan lll 1 537- 1 592
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01
AE,
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AE.
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Passi 4
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01
AE,
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AE,
01
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AE,
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AE,
01
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mk 60
mk 65
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Kansallinen kokoomus 60 v.
Koko 75
AE,__
01
Passi 86
Räsänen Kauko 1926mk 1 00
Rakennuskunta HAKA 50 v.
Koko 80
0 1 -0
AE,
Passi 132
Räsänen Kauk_
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l_
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_6_
-___
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9_
26
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AE,
0 1 -0
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_-___________=
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01
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Koko 70
AE,
01
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0 1 -0
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�
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Passi 80
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1 930- - -· -mk 60
--_ ��P,___01 _ _ ___ _
___
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01 _____
___ ____
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Passi -AE.
01
m k 40
Finlayson 1 50 v.
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1_
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AE_
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01___ ___!!!_�
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AE,
01
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Allan Ylinen

M ITALIT M IKRO SKO O PISSA ELI
TIEDETTÄ TAI TEESTA

Jyväskylän yliopistoss a tarkastetti in 2 1. 9.1 996 f iloso
fian l is ensiaatt i Leena P ass in väitösk irja "Ilmiö m ital i
taide, 1 960-luvulla valetut suom al aiset m italit".
A iheen rajaus vuosiin 1 96 1 -1 970 ja m italien tekota
paan on kytkettävissä Suomen Mltal itaiteen Killan syn
tyyn vuonn a 1 96 5. Kilt a perustett iin edistämään va
paiden, valettujen m italien tuotanto a ja harrastusta. Kä
s itepari "vapaa, valettu" tarko itt aa taiteilijan omasta
alo itteestaan, ilman t il austa tekemää ja aiheeltaan v a
paata m ital ia.
Leen a P ass illa on ollut käytettäv issään Killan arkis
to, s en kokous- ja k ilp ailupöytäk irjat. Hän on haasta
tellut sekä taiteilijoita että Killan h allituks en jäs en iä. T äl
tä pohjalta syntyykin s elkeä kuva Killan alku ajan toi
minnasta ja vapaitten m italien rynnäköstä järkyttämään
perinteellistä m italikuv aa.
R ajauks en ehdot täyttää 9 5 mitalia kahdeltakymme
neltäv iid eltä taiteilijalta. Joukoss a on s ekä "v illejä ja
vapaita" että myös t il attuja, annettuun aihees een s i
dottuja. Olis i ollut ehkä eduksi keskittyä vain m italitai
teen vallankumouks een, v anhojen, perinteellisten kä
s itysten mu rtam iseen, uuden ilm aisun s isältöön ja s en
esteettis een arv io int iin.
Nyt otos on vars in heterogeeninen metallim ass a, jota
h allitaks een P ass i kehittelee metak ieleks i nim ittämän
sä systeemin eli m italin ulko is iin omin aisuuks iin perus 
tuvan termistön. Muoto: epäsäännöllinen, aukollinen,
kulm ikas, pyöreä, nel ikulm ainen. Sy rjä ja reuna: ilm ai
sun os an a hyödynnetty, koristeltu, ko ristelematon, ko
ho reun a, oheneva reun a jn e. Rel ief iko rkeus ja m italin
p aksuus s a avat oman asteikkons a m atalasta ko rkeaan
ja ohuesta p aksuun.
Esin ehän m itali t ietyst i on, mutt a taideteoks en a s it
tenk in enemmän . Jokainen m ital i on yksilö, verratt a
v iss a vain its eensä, vuo ropuhelu taiteilijan ja katsojan
väl illä. M etak iel i s iis nyt ku itenk in auttaa P ass ia lajit
telemaan ja m ittaamaan yhteismitattom ia. Syntyy pe
rin t ieteellis eltä vaikuttav ia tauluko ita.
Kirjans a johdannoss a Leen a Pass i kertaa mitalin his
to riaa. Hän toteaa m italitaiteen dualism in: rahataitee
s een perustuvan ja kuvataitees een painottuvan m ita-

likäs ityks en. Pe rinteell inen, rah at ietees een, numisma
t iikkaan pitäytyvä ja sen ehdo illa toimiva mitalitaide on
palvelutaidetta, paljolt i t ilaajastaan riippuvaa ja otollista
kaikenlaiselle luok ittelulle ja ryhm ittelylle.
Vapaata m italia, taideteosta, jonk a taustalla on v ain
sen tek ijä, taiteilija, ei vo i näin käs itellä. S itä on lähes
tyttävä ehdoitta, hyväksyttävä se sellaisenaan. Se jo
ko m iellyttää tai jättää kylmäks i. A rvio on ain a sub
jekti ivinen, mitään no rm ia ei ole.
P ass in teoks en ans iot ovatk in aivan tois aalla kuin
näissä m ittaustauluko iss a. M ain its in jo Killan to imin
n an kartoituks en. Mu itak in taustaryhmiä on mainittu.
Laajat kirjallisuus- ja lähdeluettelot ovat erinom ais ia op
p aita t ieto a h alu av ille. Käs itellyt m ital it ja ni iden tek i
jät es itellään kursoorisesti ja 2 1 5 kuvaa, erillisessä, pa
remm alle paperille painetuss a os ass a ans aits ee k iitok 
s en s elkeydestään.
Parasta kuitenk in ja tavall is en h arrastajan kannalta
tä rkeintä ovat m italiluettelot 1 ja 2. Ens immä inen kä
sittää v iidenkymmenen taiteil ijan, joiden m italeita val
mistu i 1 960-luvulla tai myöhemmin, m italit. Jälkimmä i
sessä luetellaan s ad ankahdentoista taiteil ijan, joiden
m italeita on valm istunut 1 970 -luvulla tai s en jälkeen,
tuotanto. Luettelot ovat siis, niukko in e t ieto ineenk in ja
puutteineenk in , kaivattu jatko Laitakarille. Tai s ellaisen
runko.
Leena Pass i on tehnyt suu renmois en työn t iedot ke
rätessään, helppo a se ei ole ollut, vo in vakuuttaa. Suo
s ittelen kirjaa kaik ille as ian harrastajille.

Leena Pass i: Ilmiö mitalitaide, 1 960-luvulla valetut suo
m al ais et mital it.
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yliop isto. Gummerus k i rjapaino Oy. Saarijä rv i 1 996.
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SVENSK RESUME

TILL LÄSAREN (s. 1)
Aimo V iitala
Gillets ordförande kommenterar här kort den 10-åriga tidskriften Mitali
- Medaljen och dess betydelse för Gillet . Han behandlar också de
projekt som Gillet har för närvarande: Medaljen för ishockey V M 97;
jubileumsmedaljen för det självständiga Finland 80 år; samt det in
ternationella medaljsymposiet i Mänttä sommaren 1997. Han vid
rör också kort den första doktorsavhandlingen om medaljkonst i Fin
land (Leena Passi) samt diskuterar FIDEM-kongressens betydelse för
medaljkonsten .
GILLET S FÖR MEDALJKONST I FIN LAND
ÅRSMEDALJTÄV LING 1997 (s. 2)
Gillet ordnar sin 32 årsmedaljtävling för i Finland bosatta konstnä
rer. Medaljen präglas . Förslagen mottas i Gillets kontor 13.3.1997
kl. 1 4-16 och 14.3. 1 997 kl . 13-16. Närmare uppgifter ger Gillets sek
reterare.
AIMO TUKIAINEN 6.10. 191 7-3 .6 .1996 (s. 3)
Gillets hedersmedlem, professor Aimo Tukiainen avled i Purnu just
före vernissagen av sommarutställningen.

AIMO T UKIAINEN .

Medaljer i nydanaranda och kompositionskonst (s. 3)
Leena Passi
Aimo Tukiainen modellerade sin första medalj för Finlands juristför
bund år 1948 . Medaljen är realistiskt utformad och präglad ss. de
flesta av hans medaljer. Han har modellerat 87 medaljer varav ca
10 gjutna. Den sista medaljen är av skulptör Wäinö Aaltonen från
år 1994 . De flesta av hans medaljer är beställningsverk. Han var en
eminent porträttkonstnär som ofta gjorde finurliga reverser. Han har
också gjort medaljer för företag och föreningar ss. Post- och tele
grafverket och Suomalainen klubi (Finska klubben). Hans medaljer
innehåller abstrakta element och många detaljer som karakteriserar
personen eller samfundet .
FIDEM 1996 NEUCHAT EL (s. 7)
1 artikeln ges en översikt av FIDEM-kongressen i Neuchåtel i juni .
1 utställningen representerades Finland av 31 medaljer av 15 konst
närer. likka Voionmaa höll en föreläsning om sin passion för moder
na finska medaljer. Gillet hede beviljat resestipendier åt två konst
närer, Erik Mäkinen och Marjo Suikkanen . Dessutom delade Gillet
ut stipendier å USD 500 åt Laszlo Hovart och E. Tamas Soltra från
Ungern, Bruno Strautins och Vija Mikane från Lettlimd samt USD
1000 postumt tili Raimo Heino från Finland.
FIDEM 1998 (s. 8)
Följande FIDEM-kngress (XXVI ) ordnas i Haag, Nederländerna
23.10 .-26.10 . 1 998 . Temat för kongressen är ' lnfluences'.
MYCKET SOL, MÅNGA MEDALJER - L I T ET KON . . . (s. 9)
Erik Mäkinen
Skulptör Mäkinen skriver om FIDEM-utställningen som omfattade
1 150 medaljer. Som sådan är utställningen för stor, det är svårt att
sovra ut bra medaljer ur massan. Han förvånar sig över de många
miniatyrskulpturerna och relieferna, som inte enligt honom borde ·fin
nas på en medaljutställning. Likaså fanns där många obetydllga sa-
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ker ss. kalendermedaljer mm. Han tyckte speciellt om J. Malone Be
achs "skrotmedalj", men också om Bernt Hellebergs gripande ak
tuella "Mururoa". Ett flertal unga schweiziska medaljkonstnärer hade
intressanta medaljer. Författaren är speciellt intresserad av experi
menterande tekniker o.ch materia! .
ST RÖDDA KRI T ISKA OBSERVATIONER PÅ FIDEM-KONGRESSEN 1
SCHWEIZ NEUCHAT EL ÅR 1996 (s. 11)
Arvo Aho
Arvo Aho betraktar FIDEM-kongressen ur en samlares synpunkt. Om
föredragen konstaterar han att var de för mycket var historiskt-ve
tenskapliga och att föreläsarna struntade i givna tider. På utställnin
gen fäste han sig speciellt vid att det fanns för mycket icke-medal
jer ss. reliefer, miniatyrskulpturer och plaketter. Han anser också att
vissa länder ss . Frankrike, ltalien och Portugal är helt överrepresen
terade med t . ex. gamla kalendermedaljer. Aho uppmanar de finska
delegaterna att påtala dessa brister i arrangemangen.
SKULPT ÖRER PÅ MEDALJER (s. 13)
J oseph Veah Noble, övers.
Arvo Aho Noble höll på FIDEM-kongressen ett föredrag om skulp
törer avbildade på medaljer. Skulpturmuseet Brookgreen Gardens har
låtit prägla en serie medaljer föreställande skulptörer och deras verk.
Noble presenterade en del av dem i sitt föredrag .
SKORPIONENS DAG (s. 15 1
En dikt av Eila Jaatinen, som illustreras av en medalj av maken Rai
mo Jaatinen .
MYNTV ERKET - PRÄGLARE AV KONSTMEDALJER (s. 16)
likka Voionmaa
Myntverket i Finland, understödande medlem i Gillet, har under se
senaste åren köpt de anrika präglarfirmorna Kultateollisuus i Åbo ach
Tillander i Helsingfors och med dem överfördes en stor sakkunskap
av prägling av konstmedaljer. Myntverket (grundat 1864) har från
början präglat medaljer, den första var av Lea Ahlborn över Finlands
lan1dag 1864. Under 1800-talet och början av 1900-talet präglades
flera medaljer. men först nu har man på allvar börjat satsa på präg
ling av konstmedaljer.
ERIK LIND BERG OCH FINLAND (s. 19)
Tuukka Talvio
Erik Lindberg (1893-1966) var gravör vid Sveriges myntverk. Redan
hans far, också gravör, hede goda kontakter med Finland. Erik Lind
berg graverade J . L . Runebergs 100-års minnesmedalj, som Walter
Runeberg hade modellerat . Likaså medaljerna av Lorenz L indelöf
(1907) och T hidolf Rein (1908) hede porträtt modellerade av Walter
Runeberg men Lindberg gjorde resten . Han arbetade också med Emil
Wikström, Ville Vallgren, Felix Nylund och Johannes Haapasalo. Lind
berg har också självständigt modellerat medaljer ss. Vasa stad 300
år (1911). Lindberg hede två elever från Finland, Gerda Qvist och Jussi
Vikainen. Efter 1919 hede Lindberg inga finska beställningsverk, men
hans personliga kontakter tili Finland bröts aldrig helt.
LIT TERATUR (s. 2 2)
Artikeln är ett referat av T he Medal, Autumn 1996.

ET T T ID N INGSHUS ÄR OCKSÅ ETT H US FÖR KONST (s. 24)
Riitta Mäkelä
T idningen Kaleva, som utkommer i Uleåborg, är den största dags
tidningen i norra Finland och den fjärde största tidningen i Finland.
Den är också känd för sin konstsamling, som omfattar ca 1 50 me
daljer och 650 målningar, skulpturer, grafiska blad och teckningar.
Kaleva är medlem i Gillet.
Samlingen har byggts upp av VD Aaro Korkeakivi, som är medalj
samlare. Kaleva har också låtit prägla två medaljer, den första, mo
dellerad av Essi Renvall, utkom tili tidningens 75-års jubileum 1974,
den andra av estländaren Juri Arrak tili 90-årsjubileet.
MEDALJDONATIO NER (s. 26)
Gillet har fått mottaga följande medaljer
- Borgå stads 650-års medalj, formad av Kimmo Pyykkö.
- Nastola-medaljen av Toivo Pelkonen
- Kalervo Hentilä -medaljen av Antti N euvonen
BILDHUGGARE INOM G IL L ET (s. 28)
Olli Paunu
Olli Paunu har intervjuat skulptör Radislaw Gryta, som år 1 979 ha
de flyttat tili Finland. Han började som lärling hos skulptör Aimo Tu
kiainen, som förblev en nära vän. 1980 deltog han i en utställning
och 1986 hade han sin första separatutställning. Nu har han en myc
ket omtalad och rosad utställning i Artek.
År 1994 utnämndes Gryta tili professor i Bildkonstakademin. På
senaste år har han inte gjort många medaljer. Hans senaste medalj
är ett par år gammal, den bestälides av Byggnadsstyrelsen. 1 sin un
dervisning betonar han dock medaljernas betydelse inom bildkonst.
G ILLETS VERKSAMHET (s. 30)
- N ågra Giliets medlemmar besökte 23.10.1996 Kalevala-Korus fab
rik. Kalevala-Koru framställer smycken ofta med motiv från bronsål
derssmycken. Företaget har också en stor samling kvinnomedaljer,
som donerats av Ahto Linja.
- Gillets valmöte 13.11.1996. På valmötet omvaldes Aimo Viitala tili
ordförande för 11. gången. 1 styrelsen fortsätter också Mauno Hon
kanen och likka Voionmaa. D l Arvo Aho valdes tili hedersmedlem.
Nybakade fil. dr. Leena Passi berättade om några synpunkter i sin
avhandling (s. 33) och Mauno Honkanen förmedlade intryck från FI
D EM-utställningen.
- Medaljtävling för ishockey V M 1997. Senaste sommar ordnade Gil
let och lshockeyförbundet en tävling om en pris- och minnesmedalj
för VM i Helsingfors. T ävlingen vanns av Reijo Paavilainen, andra pri
set delades mellan Pertti Mäkinen och Pekka Rytkönen.
- Förteckning över de mynt och medaljer av Reijo Paavilainen, som
visades på Hvitträsk senaste sommar.
TRE PUNKTER UR DOKTORSAVHANDLINGEN ETT
FENOMEN INOM MEDALJKONST (s. 33)
Leena Passi
Dualism - två föreställningar av medaljer utgående från deras bakg
rund . - Medaljen har som bas numismatik och bildkonst. Medal
jerna i Finland var först numismatiska, men speciellt på 1960-talet
utvecklades medaljkonsten tili en gren av bildhuggarkonsten. Des
sa två stilar förekommer fortfarande sida vid sida.
Sambandet med bildkonst. - Hos oss är sambandet med bild
huggarkonsten starkare än på andra håll då de flesta medaljkonst
närerna är skulptörer. Tyvärr inser inte alla konstmuseer, att medal
jer hör tili bildkonsten.
Metaspråk som hjälp för forskning. - Passi har utvecklat ett me
taspråk för att underlätta klassifieringen av medaljer. Den grundar
sig på det att en egenskap förstås genom sin motsats. På det sättet
kan man beskriva formen, ytan plasticiteten mm. Exempel: rund-kan
tig, hög-låg, liten-stor, positiv-negativ, ljus-mörk, skrovlig-slät, tra
ditionell-förnyande. En enhetlig semantisk terminologi för klassifie
ring.
ET T SYMPOSIUM FÖR MEDALJ- OCH MINIATYRSKULPT URKONST
1 MÄNTTÄ 1.7.-23.7.1996 (s. 35)

Gillet och bildkonstveckan i Mänttä ordnar ett internationellt sym
posium med inbjudna deltagare från olika europeiska länder. Sym
posiet leds av Raimo Jaatinen. Deltagarna modellerar medaljer och
små skulpturer som ställs ut i Mänttä.
SKALL JAG LÅTA GÖRA EN MEDALJ
ÄR TRÖSKELN FÖR HÖG? (s. 36)
Mauno Honkanen
1 artikeln ger författaren goda råd tili dem som viii beställa en me
dalj, men inte vet var man skall börja. Först väljs en konstnär, som
för sitt arbete behöver relevanta bakgrundsdata. Arvodet spelar också
en viss roll.
Sedan väljs präglarföretaget. 1 Finland fin ns 5-7 företag, som kan
framstälia högklassiga medaljer.
Problemet med finansieringen måste lösas.
Materialet är vanligen av brons (tompak) . Silver eller guld kan an
vändas efter råd och lägenhet.
Resultatet av samarbetet mellan beställare - konstnär - prägla
re är en unik medalj.
AT T LÅTA GÖRA EN MEDALJ - MEDALJTÄV LINGAR (s. 37)
Eero Hellsten
Författaren, VD för Finska bildhuggarförbundet, berättar om medalj
tävlingar. De kan vara av två slag: för inbjudna konstnärer eller en
allmän tävling. 1 det förra fallet får alla inbjudna samma arvode, i det
senare fallet delas vanligen ut tre pris. Närmare råd ger Bildhuggar
förbundet och Gillet.
LOKALA MEDALJER NOSTALGI ELLER KNUT PATRIOT ISM (s. 39)
Allan Ylinen
Många kommuner har låtit prägla medaljer av olika orsaker. Många
städer har präglat medaljer, då de fyller år. Den äldsta stadsmedal
jen är Vasa stad 300 år (Erik Lindberg 1911). Andra orsaker kan vara
att kommunen blivit stad eller att en kommun fusionerats och slu
tat att existera som självständig. Några kommuner/städer har låtit
prägla förtjänsmedaljer. T .o.m. stadsdelar kan ha egna medaljer.
GJUTNA MEDALJER OCH
MINIAT YRSKULPTURER (s. 43)
Olika konstnärer har sänt bilder av sina verk, som är tili salu. Pris
och andra uppgifter finns angivna eller fås av konstnären.

N YA MEDALJER (s. 49)
- Päiviö Tommila medaljen. En medalj över professorn i Finlands his
toria och f.d. rektorn vid Helsingfors universitet har modellerats av
Raimo Heino som en av hans sista.
- Kata Jouhki -medaljen. Scoutledaren, forstrådet Kata Jouhki har
blivit hedrad med en medalj, modellerad av Laila Pullinen.
- En medalj över socialvårdare. Föreningen för socialvårdare har av
slutat sin verksamhet och därför beställt en medalj av Pertti Kukko
nen (pärmbild ).
N YHETER (s. 50)
- Kungliga Myntkabinettet i Sverige har köpt medaljer från FIDEM 
kongressen, Fellini (1993) och Estonia (1995) av Pertti Kukkonen samt
Estonia (19 9 5 ) av Erik Mäkinen.
- lntenet. Gillet kommer att ha en hemsida på www.
- Arvo Aho ordnade en medaljutställning av medaljer över arkitekter
(19 medaljer, 16 arkitekter) på Arkitektdagarna samt höll ett fördrag
över samma ämne.
MEDALJER T ILL SALU (s. 51)
87 medaljer är tili salu tili faststälit pris. Anbuden sänds före 25.1.199 7
tili redaktionen: likka Voionmaa, ldrottsgatan 48, 00 2 50 Helsing 
fors elier fax (09) 4771163.
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