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LUKIJALLE

Onko jo koittanut mitalin uusi kesä?
Lehtemme ilmestyy nyt vasta kesäkuun puolessa vä
lissä. T ähän on moniakin syitä, joista eräs on ollut pitää
yllä mitalihenkeä. Toinen on se, että lehtemme on ensi
kertaa taitettu tietokoneella, kuvat on aseteltu sivuille
skannaamalla eikä saksilla yksilöllisesti leikaten kuten
ennen. Toivotaan että onni on ollut myötä ja että lehden
taso sen kun nousisi. Kukaan ei saa toivoa sateista kesää,
mutta sallittakoon kuitenkin pieni kohtuullinen varaus:
yksi sateinen päivä lehden lukuun. Ja sitten vaan puhe1 met pärisemään tai kynät tärisemään tai aatokset lente
lemäään, jotta saisimme kuulla lukijakommentteja leh
destämme.
Oikeastaan kulunut runsas i:;uolivuosi on jo ollut aika
mitalinen. Killan ja sotiemme veteraanien järjestöjen yh
teistyöprojekti, Suomi 80 vuotta, on ehtinyt yli puoleen
väliin. T ätä Pertti Kukkosen muovailemaa mitalia on
mennyt Suomen koteihin tuhansittain (pronssisia) ja sa
doittain (hopeisia). Killan vuosimitali Mauno Kiviojan
'Ruokakassi' on lyötävänä Suomen Merkkikeskuksessa.
Se valmistuu kesän loppuun mennessä ja tulee jäsen
jakoon syyskuun alkupuolella. Runsautta tuntuu riittävän
varsinkin jos kuvitellaan, että edes muutama vuosimi
talikilpailuun osallistuneista ehdotuksista näkisi pronssin
valon lyötynä tai valettuna. T ämä vaatisi taiteilijan jat
kotoimenpiteitä, joita on kannustettava. Mitalin tekijäin
kaikinpuolinen tukeminen on Ki lian toiminnan keskeinen
elementti.
Oman lukunsa muodostavat menneet tapahtumat
Suomen keväässä ja meneillään olevat tulevat tapah
tumat Suomen kesässä. Imatran taidemuseon huhti
kuussa Imatralle yhdessä Nelimarkka-museon ja FT Lee
na Passin kanssa kokoama mitalinäyttely ansaitsee eri
tyismaininnan jo senkin vuoksi. että nyt on mitalitaiteen
hatussamme uusi sulka. En uskalla sanoa täysin palkein
'me' , koska kyse oli yhteistyöhankkeesta, jossa Killan
osuus oli mitalien, fotostaattien ja vitriinien lainaus. Li
säksi Killan hallituksen jäsen Mauno Honkanen kävi ker
tomassa mitalitekniikan ihmeistä ja Leena Passi maam
me mitalitaiteesta yleisemmin. Todettakoon Imatran tai
demuseon näyttelytilasta erityisesti sen sijainti, koskapa

paikka oli mielestäni mitalitaiteen esittämiseen varsin
sopiva eli paikallisen peruskoulun ylimmän kerroksen
pitkä käytävä monine syvennyksineen. Imatran näytte
lylle on luvassa jatkoa Mäntän kuvataideviikoilla, jolloin
viikkojen laajan kuvataidekatselmuksen yhteyteen on si
joitettu myös koko joukko mitaleita.
Jos olisin kesämitalituristi tai jos tiedän että on tu
lossa vieraita, joille pitäisi välttämättä näyttää maam
me mitalitaiteen helmiä, laatisin seuraavanlaisen mat
kareitin ( toivottavasti ei jää mitään aivan tärkeää mai
nitsematta): soittaisin Kansallismuseon Rahakammioon
ja kysyisin ovatko auki vai remontissa, kävisin kurkista
massa Amos Anderssonin mitalikokoelmat josta käve
lisin pari kadunväliä Galleria Sculptoriin ellei ole maa
nantai. Sculptorissa ilmoitetaan jo seuraavasta kohtees
ta, kesä-Hvitträskistä, jossa ulkoaluekuvanveistäjä Ukri
Merikannon töiden ohella on tutun kuvanveistäjäparin
Tapio Junnon - Pirkko Nukarin mitaleita ja pienoisveis
toksia koko kesän. Sitten pois pääkaupunkiseudulta ja
kohti Hämettä. Pian Hämeenlinnan jälkeen poikkeama
Iittalan naivistien näyttelyyn, ja sitten runsaan tunnin
ajon päähän PURNUun, jossa on monen tunnetun tai
teilijan yhteisnäyttely, joka on myös PURNUN 30-vuo
tisjuhlanäyttely 14.6. alkaen - ja koko aitallinen Aimo
Tukiaisen mitaleita ja pienoisveistoksia. Mukavan koko
päivän päätteeksi voi käydä Mäntässä ja tutustua kuva
taideviikkojen antiin. Tuskin tämäkään riittäisi kun on al
kuun päässyt, sillä olisi mukavaa myös tehdä jotain kä
sillään. Ja sehän käy, sillä elokuun alussa järjestää
NELIMARKKA-museo Alajärvellä mitalin muovailu
viikon.
Kesäturisti on monessa mielessä kuningas, sillä niin
runsas on tarjonta että pitää pakostakin karsia. Yhden
seikan kuitenkin lisäisin: soittaisin jollekulle mitalitaiteili
jalle ja pyytäisin päästä tutustumaan taiteilijan ateljee
hen ja/tai tuotantoon. Taka-ajatusta vailla en hänen luok
seen tohtisi mennä, vaan sopivan osuessa kohdalle saat
taisin tehdä pitkästä aikaa jotain poikkeavaa eli ostaisin
yhden uuden mitalin kokoelmiini.
Suomen kesä on kaunis mutta lyhyt. Muina vuoden
aikoina ehdin tutustumaan Tukholman tai Lontoon
3

mitaliliikenteeseen. Tiedätkö arvoisa lukija, että keski
Lontoossa on avattu uusi mitaligalleria: Simmons Gal
lery, jonka osoite on Lamb's Conduit Street, London
WC1N 3 NB.
P.S. Sadesään varalle pari ehdotusta. Ensinnäkin Mi
talitaiteen Killan internet-sivuosoite on http://www.in
ternetix.ofw.fi/mitalikilta. British Art Medal Societyn sivu
on http://www.stir.ac.uk/external/bams. Killan sivulta voi
'klikkaamalla' päästä ainakin Pertti Kukkosen kotisivulle.
Toinen ehdotus koskee taide-esineiden dokumen
tointia. Olisi todella hienoa, jos mitalitaiteilija uuden mi
talin valmistuttua voisi kuvata sen sekä DIANA että
MUSTAVALKOPAPERIKUVANA. Kilta ja Mitali-lehti olisi
enemmän kuin kiitollinen tällaisesta yhteistyömahdolli
suudesta. Toivon mukaan asiaa voitaisiin jatkokehitellä.

HVITTRÄSKIN NÄYTTELY
5.6. ALKAEN KESÄN LOPPUUN
TAPIO JUNNON JA PIRKKO NUKARIN TÖITÄ
TULE JA KATSO!

likka Voionmaa

VUOSIMITALIKILPAILU 1997

Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y. tunnetaan sekä Suomessa
että ulkomailla ennen kaikkea vuosimitalikilpailuistaan,
joita on järjestetty säännöllisesti Killan perustamisesta
eli vuodesta 1965 lähtien. Peruskuviot ovat olleet lähes
samat sillä poikkeuksella että nyt on kahtena peräkkäi
senä vuonna järjestetty lyödyn mitalin kilpailu. T ällä ker
taa kilpailuehdotusten suurin halkaisija sai olla 30 cm tekijälle jäi mietittäväksi miten pieni halkaisija voi olla,
jotta siitä yleensä voidaan mitali lyödä. "Kestävä mate
riaali" oli kaikkien osanottajien mielestä kipsi.
Kilpailun palkintolautakunnan muodosti Mitalitaiteen
Killan hallituksen kolme edustajaa (puheenjohtaja Aimo
Viitala, Mauno Honkanen ja likka Voionmaa) vahvistet
tuna Suomen kuvanveistäjäliiton nimeämällä kahdella
veistäjällä, jotka olivat Matti Peltokangas ja Raimo Jaati
nen. Kilpailun jyrytys tehtiin Killan toimistossa ja Mauno
Honkasen luona hyvissä valaistusolosuhteissa.

Kilpailuehdotukset ja luokitus

Kilpailuehdotukset - yhteensä 50 - jätettiin nimimerkillä
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varustettuina. Lyödyn mitalin kilpailun ollessa kysees
sä kunnioitettava määrä, varsinkin, kun tarjolla oli "vain"
kolme palkintoa eikä lainkaan lunastuspalkintoja. Mai
nittakoon, että vuosimitalikilpailumme tilasto vuoteen
1996 saakka on julkaistu Mitali lehdessä 1/96. Ohessa
koko kirjava ja mielenkiintoinen nimimerkkien joukko.
1 Naapurukset
2 Viisisorminen
3 .... As the clay is in the potter's hand...
4 Mytologinen
5 Myytti elää
6 Aika
7 Katson sisään ja ulos
8 Alku
9 Kaksi aikaa - kaksi hautaa
10 Madonnan sukulaiset
11 Tanssiinkutsu (seinäruusu)
12 Leija lentää

13 Kuuntele
14 Estonia
15 Komeettajuhla
16 Se pyörii sittenkin
17 Uhkakuvat
18 Punaisista viivoista Datakieleen
19 Perimän virtaa
20 Irti ympyrästä
21 Madonreikä
22 Paavo
23 Ruokakassi
24 Kaamos sauna
25 Verkostoituminen ja keskittyminen
26 Tajunnan virtaa
27 Lähellä, mutta niin kaukana
28 T älli
29 Huhuu
30 Niksinikkari
31 Rakastan rumpalia
32 Netnytt -97
33 Jaakobin paini
34 Hellästi, varovasti
35 Paratiisilintu
36 Linnulta tietoa tavoittaa, siipeä selkään halajaa
37 Kalaonni
38 Ihmisen elämä kuin perhosen lento
39 Kohtalo
40 Hän oli aikansa komeetta
41 Pintajännitystä
42 Sinä päivänä lehmät lensivät
43 Taustavaikuttajat
44 Dorian Grayn muotokuva
45 Terveisiä Cezannelle
46 Dagenefter
47 Taikapapu
48 Ympäristöongelma
49 Valinta
50 Myllynkivi
8-luokkaan siirrettiin seuraavat kahdeksan ehdo
tusta: 4, 9, 10, 18, 29, 36, 38 ja 48.
A-luokkaan siirrettiin seuraavat kahdeksan ehdo
tusta: 1, 5, 15, 23, 24, 32, 33 ja 37.
Palkituista ja palkinnoista
Palkintolautakunta teki yksimielisen päätöksen kilpailun
ratkaisemiseksi. Kilpailussa jaettiin ensimmäisen palkin
non lisäksi kaksi toista palkintoa. Kilpailun voitti kuvan
veistäjä Mauno Kivioja Nokialta ehdotuksellaan "Kaup
pakassi", toiset palkinnot menivät tamperelaiselle ku-

vanveistäjälle Assi Madekivelle ehdotusksesta "Komeet
tajuhla" ja helsinkiläis-tamperelaiselle kuvanveistäjälle
Kaarina Tarkalle ehdotuksesta "Naapurukset". Pirkan
maa rynnisti loistavasti laajalla rintamalla jälleen kerran.
Kuten tunnettua, jokainen palkittu on aiemminkin pääs
syt palkinnoille Killan vuosimitalikilpailuissa, vaikka kirk
kain voitto jokaiselta puuttui.
Kilpailun kolmen palkinnon yhteissumma oli nyt yh
teensä 37.000 mk (vuonna 1996 39.000 mk ja vuonna
1995 65.000 mk). Palkintosummien kehittyminen parem
paan suuntaan on riippuvainen taloudellisten näkymien
paranemisesta.
Ehdotusten julkistus ja esillepano
Vuosimitalikilpailun palkinnot jaettiin Mitalitaiteen Killan
vuosikokouksessa, josta on tässä lehdessä tarkempi
selostus tuonnempana. Vuosikokouksessa palkintolau
takunnan jäsen Matti Peltokangas arvioi kilpailua kip
seistä otetuin diakuvin, jotka oli ottanut Mauno Hon
kanen.
Kaikki ehdotukset pantiin naytteille T Kuvataideaka
temian kouluun Bulevardin ja Yrjönkadun kulmassa Hel
singissä, jossa niitä ihaili sankka taideopiskelijoiden ja
muiden kiinnostuneiden joukko neljän päivän ajan. Kii
tämme Kuvataideakatemiaa hyvin sujuneesta yhtes
työstä.
Lisäksi palkintolautakunta esitti kantanaan kilpailusta,
että "kun otetaan huomioon, että kyse oli lyödyn mitalin
kilpailusta, oli jätettyjen ehdotusten määrä suuri ja käyty
kilpailu tasoltaan hyvä".
Vuosimitalikilpailun A- ja 8-luokkaan sijoitetut ehdo
tukset julkaistaan ohessa kuvineen ja lausuntoineen.
Toivomme kuvien täydentävän sanallista antia ja anta
van viitteitä käydystä hienosta kilpailusta.
Vuosimitalin toteutus
Mitalitaiteen Killan hallitus teki palkintolautakunnan esi
tyksestä päätöksen, jonka mukaan Mauno Kiviojan voit
tajatyö "Ruokakassi" toteutetaan Mitalitaiteen Killan
vuoden 1997 vuosimitalina. Mitalin lyö Suomen Merkki
keskus Oy Helsingistä.
A-luokan lausunnot
1 "Naapurukset" Ihmisläheinen ja lämmin talonpoi
kaiskulttuuria henkivä ehdotus.
5 "Myytti elää" Vauhdikas ja dynaaminen figuuripuoli. Kääntöpuolella tavanomaisuutta.
15 "Komeettajuhla" Aiheeltan ajankohtainen, sym
paattisesti ja tuoreesti toteutettu ehdotus.
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23 "Ruokakassi" Eheä ja hallittu kokonaisuus, etenkin
kalasivu on toteutukseltaan rikas ja onnistunut.
24 "Kaamossauna" Saunapuolen kerronta sommit
telultaan eheä, mutta kääntöpuoli ei ole yhtä onnistunut.
32 "Netnytt-97" Ennakkoluuloton ja raikas lähesty
mistapa. Toinen sivu ilmaisultaan ja sommittelultaan ke
vyehkö.

33 "Jaakobin paini" Teknisesti huolella toteutettu eh
dotus, puoliskojen aihepiirit tukevat toisiaan, mutta to
teutukseltaan hieman kuivakas.
37 "Kalaonni" Toteutus herkkä ja maalauksellinen,
joskin hieman kuvitusmainen.

23 Ruok akassi

1 Naapurukset
6

15 Komeettajuhla

5 Myytti elää

24 Kaamos sauna

32 Neitsyt

33 Jaakobin paini

37 Kalaonni

8-luokan lausunnot

häksi.

4 "Mytologinen" Pitkälle mietitty ehdotus, jossa
labyrinttipuolen sommittelu hajoaa.

29 "Huhuu" Aihemaailma lähtökohdiltaa sympaat
tinen. Telttapuolen elementtien painotuksessa puutteita.

9 "Kaksi aikaa - kaksi hautaa" Pyramidipuoli käsi
alaltaan herkkä ja kaunis mutta ristiriidassa kääntöpuo
len jäykän kerronnan kanssa.

36 "Linnulta tietoa tavoittaa", siipeä selkään halajaa"
Siipipuoli herkästi käsitelty, figuurissa anatomisia puut
teita.

10 "Madonnan sukulaiset" Koristeellinen käsittely
mielenkiintoista ja runsasta. Äiti-lapsi puoli ei ole kyllin
jäntevä.

38 "Ihmisen elämä kuin perhosen lento" Erityisesti
kasvo-osa herkkä, kääntöpuolen kerronta ristiriidassa
aiheen kanssa.

18 "Punaisista viivoista datakieleen" Lopputulos jän
nittävä historiallinen perspektiivi. Jää ilmaisultaa käy-

48 "Ympäristöongelma" Ansiona kuvapuolien som
mittelut ja yhteensopivuus. Toteutus löysä.

4 Mytologinen

9 Kaksi aikaa - kaksi hautaa

9

10 Madonnan sukulaiset

18 Punaisista viivoista datakieleen

29 Huhuu
10

36 Linnulta tietoa tavoittaa,
siipeä selkään halajaa

38 Ihmisen elämä kuin
perhosen lento

48 Ympäristöongelma
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Vuosimitalikilpailun tämänkertainen voittajakolmikko
löytyy Tampereen seudulta. Mitali-lehti tapasi Mauno
Kiviojan, Assi Madekiven ja Kaarina Tarkan, kaikki pa
rinkymmenen kilometrin päässä toisistaan. Tarkka teki
tosin muuttoa pitkäaikaiselta työhuoneeltaan, ja Made
kivi, ainainen muuttolintu, etsiskeli omaa studiota. Mau
no Kivioja vaikutti syvään juurtuneelta.

Kiviojan piha kukkii taidetta

Kilpailun ykkössijalle ylsi ehdotuksellaan Ruokakassi no
kialainen Mauno Kivioja, kuvanveiston monitaiteilija. Hä
nen pihansa on varsinainen veistospuisto, jossa toinen
toistaan kauniimmat ja kekseliäämmät esineet myötäi
levät maiseman kumpuja ja horisontteja. Kun vieras ehtii
yhtä ihailemaan, juoksee kuvanveistäjä jo poispäin:
-Täällä on myös tämmöinen...

VOITTAJIEN MIETTEIT A

- T ällä hetkellä kokeilen vaneeria, kertoo Kivioja.
- Vaneerin rytmi on kuin heittäisi renkaita veteen.
Taiteilija on juuri jättänyt ehdotuksensa Kekkosmo
numetti-kisan kakkosvaiheeseen.

Ruokakassi
Mauno Kivioja kertoo voittaneesta mitaliehdotukses
taan, jossa on leipää ja silakkaa.
- Ajattelin panna siihen muutakin, mutta se pelkistyi.
Viimeisenä yönä neljältä vielä tein sitä, ja sitten se oli
valmis: siinä oli se hakkaava rytmi. Monta muottia tein,
savella ja kumilla.
Kovin monta mitalia Mauno Kivioja ei ole tehnyt. Ku
vataideakatemiassakin hän kävi aikanaan maalaus- ja
grafiikkapuolen, ja kuvanveistopuolella vain kahvilla, ku
ten hän sanoo.
Veistäjä hän on silti, se on ilmeistä.
- Kokeilen kaikkea, mitä näen, hän kertoo. - Materiaali
on minulle olennainen, sen struktuuri ja rytmi. Havaitsen
materiaalia, siitä idea usein lähtee.
Taloja, obeliskeja, puulampaita, koruja, astioita, re
liefejä, julkisia monumentteja. Mies on renesanssitai
teilija, runsaudensarvi.

Käymässä kotiseudulla

Talo on itsetehty, piirustuksia myöten, jotka arkkitehti
hyväksyi aravakaavan päälle. Muurattukin on itse. Ki
vioja, joka on elämässään ehtinyt työskennellä mallipuu
sepän oppilaana ja puhelinasentajanakin, tuntuu osaa
van kaiken itse. Seinillä on keramiikkalautasia, hyllyillä
puuhevosia ja kiviesineitä. Lapsenlapsille on syntynyt
mallikkaita leluja.
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Tampereen puolelta, Pyhäjärven rannalta, löytyy Assi
Madekivi, joka on muuttomatkoillaan ja vaelluksillaan
päässyt hetkeksi kotiseudulleen.
- Olen kotoisin täältä, tuossa on vanha kansakouluni.
Madekivi näyttää tyytyväisenä uuden kotinsa ikkunasta
avautuvaa uskomatonta maisemaa, jossa talojen, pui
den ja junaradan takaa kangastelevat Pyhäjärven selkä
ja saaret. Assi Madekivi määrittelee itsensä kuvanveis
täjäksi, joka kokeilee maalausta, grafiikkaa ja vaikkapa
naamiontekoa. Näitä renesanssi-ihmisiä siis taas!
- Pääsin vuonna 1978 Kankaanpään taidekoulusta.
Ossi Somman oppilaana sain tutustua mitalitekoonkin
jo kouluaikana.
Aviomiehen ammatti on kierrättänyt Madekiveä pai-

tiönpöydän kulmalla ja olohuoneen ikkunan alla.

Kaarina Tarkka summaa töitänsä

kasta toiseen. Vuoden päivät tuli oltua Kyproksellakin,
ja siellä taiteilija teki puupiirroksia.
- Oli niin kuuma, että värit sulivat öljyssä, Madekivi
muistelee.
- Vaneeri piti ottaa Suomesta mukaan, Kyproksella
puu maksaa maltaita!
Hale-Bopp, ylhäinen vieras
Killan vuosimitalikilpailussa Madekivi jakoi Kaarina
Tarkan kanssa toisen sijan ehdotuksellaan Hale Bopp.
Alun perin mitalin piti olla Eeva-Liisa Mannerista, ker
too taiteilija yllättäen.
- Olen aina rakastanut Manneria. Ajattelin hänen elä
määnsä ja katselin tuota taivasta, joka ikkunassa avau
tuu. Näin pyrstötähden, en ollut edes varma siitä, mikä
se on. Oli pakko tehdä se!
- Ajatus Eeva-Liisa Mannerin assosioitumisesta pyrs
tötähdeksi ei ole lainkaan kaukaa haettu. Samanlainen
ylhäinen, yksinäinen vieras Mannerkin oli, valoa jakava.

Jos on Madekivi muuttolintu, on Kaarina Tarkka myös
kulkija luonnoltaan ja olosuhteiden pakosta. Monivuo
tinen työhuone Finnlaysonin tehdasrakennuksessa on
historiaa. Haastattelija tulee muuttokuussa, juuri sopi
vasti katsomaan teoksia ja taiteilijaelämää kaaoksessaan.
Tytär Tuuli on mukana kantamassa teoksia laatikoihin ja
raivaamassa työnjälkiä pois: metallia, paperia, muovailu
puikkoja, styroksia.
Kaarina Tarkka on täynnä kesäsuunnitelmia: Tampe
reelle tulee näyttely, ja Pyhäniemen kartanon kesänäyt
telyyn hän vei juuri kymenen teosta.
Kuvanveistäjä näyttää vielä esilläolevia töitään.
- Viimeisin on Leijonamies. Katsoin poisheitettyjä pa
loja varsinaisen työn vieressä, taputin yhtä palaa vähän,
ja muoto oli siinä.
Kaarina Tarkka löytää muodon usein tähän tähän ta
paan.
- Jokin tulee eteen, ja huomaan että siinä se on. Sat
tuma siis merkitsee paljon. Kerran, rivitalossa Kulosaa
ressa asuessani, katsoin aamulla ruusuköynnöstä. Oli
satanut lumen, ja kukat olivat rapisseet pois. Yksi lehti
oli jäänyt. Sen lisäsin veistokseen, joka oli muuten val
mis.

Keltaista valoa

Assi Madekiven koti on täynnä keltaista. Omia töitä riip
puu seinillä muiden töiden seassa: maalauksistaan ku
vanveistäjä sanoo, että ne ovat vasta harjoitelmia. Ma
dekivi valattaa mitaleja pronssiin ja alumiiniin, josta hän
pitää paljon.
- Teen myös sovelletuua kuvanveistoa, hän nauraa
ja näyttää naamiota, joita hän toteuttaa commedia dell
arte -tekniikalla: kasvoista otetaan kipsimuotti, joka lami
noidaan paperilla, maalataan ja kullataan tms. Jokainen
saa ihan omat kasvot, joilla voi vaikka näytellä.
Madekivi on tehnyt useita mitaleita. Hänellä on myös
paljon opetustyötä, Nokian työväenopistosta alkaen.
- Nyt lähden opttelemaan pronssivalua itse. Katselen
täältä työhuonetta parhaillaan.
Naisen elämää: töitä valmistuu milloin missäkin, keit-
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Harjakatto, risti ja pukki

Kaarina Tarkan roisen palkinnon jakanut mitaliehdotus
on nimeltään Naapurukset. Työn historia kuulostaa tu
tulta:
- Niin kiire tuli, tein monia ehdotuksia, ison ja pienen
ristilinnun, ja Paul Klee -teemasta yhden työn, mikään
ei luonnistunut. Pakolla tein. Ajatellin, että viimeisen
kerran yritän. Mikään ei luonnistanut.
- T ämän Naapurukset tein viimeisenä. Löysin vanhan
pahvipalan, johon olin joskus vuosia sitten Kansallis
museossa merkinnyt muistiin puumerkkejä. Harjakatto,
risti: riesti tosisti siitä että talo oli kristitty. Kodin puu
merkki oli pukki. T ämä oli iso talo. Siitä se ajatus valkeni.

Kaarina Tarkan vanhemmat ovat kotoisin Harjaval
lasta ja Ulvilasta. Siellä oli ristikattotaloja. Oikeastaan
tämä on siis sukutalon mitali.
Laatikoihin pakataan Kaarina Tarkan tuttuja teemoja:
kolme sisarta, musiikkitematiikkaa, muiden taiteilijoiden
inspiroimia mitaleja ja pienoisveistoksia. Työ jatkuu ko
din parvekkeella, muissa huoneissa, Helsingissä ja Tam
pereella.

Kuvat: Raimo Jaatinen

Liisa Lindgren

SUURT EN AIHEIDEN ARKIP ÄIVÄIST ÄMINEN DEKONST RUKT IOTA 1950-LUVUN P IEN OISVEIST ON TAPAAN
1940- ja 1950-lukua on suomalaisessa kuvanveistossa
totuttu pitämään kompaktina periodina, joka alkaa sota
vuosista ja päättyy 1960-luvun taitteessa tapahtunee
seen siirtymiseen esittävästä ei-esittävään ilmaisuun.
Tuolle periodiajattelulle tuntuu yhtäältä antavan päte
vyyttä historian käänteet ja toisaalta yllättävän monen
suomalaisveistäjän lähes yhtäaikainen siirtyminen abs
traktismiin. Sodanjälkeisen ajan kuvanveistoa on pidetty
akateemisen klassismin jäänteenä, ja sen vanhakantai
suuden on nähty korostuvan erityisesti suhteessa maa
laustaiteeseen, jossa abstraktismi oli saavuttanut 1950luvun lopulle mennessä vakiintuneen aseman.
Jyrkimmät tuomiot 1940- ja 50-luvun kuvanveistolle
antoi 1960-luvun kritiikki, joka piti sitä kaiken kaikkiaan
ikävänä ja murheellisena. 1960-luvun modernismi oli
virittynyt vastaanottavaksi abstraktismin ja tiheään toi
siaan seuraavien uusien suuntien suhteen: tällaisesta
odotushorisontista edellisen vuosikymmenen esittävyy
dessä pitäytynyt kuvanveisto vaikutti kaikkea muuta kuin
modernilta. Erityisesti julkisen kuvanveiston, kuten lu
kuisten sotamuistomerkkien, koettiin olevan sidoksissa
menneiden vuosikymmenien luomiin konventioihin.
Kun kuvanveistoa oli totuttu arvottamaan monumen
taalitaiteen kautta, ei uusi vuosikymmen tunnistanut
14

Ben Renvall, Maternita (1957)
Kuva: Aarne Pietinen

Mikko Hovi, Maailmanvaltias (1955) ja
Vatsavaivoja (1955), pronssia.
Kuva: Istvan Racz. Kuvataiteen keskusarkisto.
aiemman tulkintoja modernisuuden kokemuksista, jotka
kuitenkin olivat saaneet kuvansa pienoisveistotaiteessa.
Vakavia ja ylentäviä tuntoja käsittelevän julkisen ku
vanveiston taustalla vaikutti vaatimus kansallisesta mer
kittävyydestä ja eettisestä kohottavuudesta. Monumen
taalikuvanveistoa ohjaavat yhteiskunnalliset ja tiukat
sopivaisuussäännöt olivat tehneet varsinkin muisto
merkkihankkeissa poikkeamat konventioista vähäisiksi
ja vaikeiksi toteuttaa. Monumentaalitaidetta säätelevän
taidekäsityksen kannalta huumori oli luonnollisestikin
sopimatonta. Sen sijaan ns. vapaa, käytännönkin sane
lemana yleensä vaatimattoman kokoisena toteutettu
pienimuotoinen kuvanveisto käsitettiin yksityiseksi tai
teentekemiseksi, joka soi mahdollisuuden materiaali
ja muotokokeiluille sekä erikoisille sommitteluratkaisuil
le. T ätä veistotaiteen aluetta kutsuttiin usein yleisnimellä
pienoisveistotaide ikäänkuin vastapainoksi monumen
taalitaiteelle, jonka sanomattakin tiedettiin noudattavan
eri sääntöjä, ja erilaisia esteettisiä ratkaisuja. Myös veis
täjät, jotka julkisissa teoksissaan taipuivat konventionaa
lisiin ratkaisuihin, osoittivat vapaissa teoksissaan kek
seliäisyyttä niin muotokielen kuin aiheiden tulkinnan
suhteen.
Raskaan monumentaalityön katsottiin vaativan suur
ta persoonallisuutta, kun taas kevyt pienoisveisto suosi
empaattista luonteenlaatua, huumoria, mielikuvitusta,
myötäelämistä sekä monipuolisia kädentaitoja. Wäinö
Aaltosesta ajan keskeisenä kuvanveistäjänä luotiin kuvaa
arkkityyppisenä eri taiteen lajit hallitsevana miehisenä
yleisnerona. Aaltonen itse painotti myös kuvanveiston

jumalallista alkuperää : Kuvanveistotaide on enemmän
jumalien kuin ihmisten työtä, siksi suuren henkisen ja
fyysillisen voiman se vaatii yhdessä persoonassa, jos
veistää kiveen jotain. (1942 ?) Sen sijaan mielikuvat
mukavista pienoisveistäjistä, kuten Mikko Hovista ja Ben
Renvallista olivat synkronisia teosten synnyttämien posi
tiivisten mielikuvien kanssa.
Pienoisveistäjien joviaalisuus vaikuttaakin tietoiselta
erottautumiselta antautuvaa kutsumustaan seuraavista
sankaritaiteilijoista. Ero tuntuu myös tulkinnoissa taitei
lijoiden ohjautumisesta taiteelliseen työhön. Monumen
taaliveistäjien elämäkerroissa on korostettu taiteellista
työtä kutsumuksena, kun taas pienoisveistäjien on usein
selitetty ajautuneen sattumien kautta taiteilijanuralle tai
hakeutuneen ensisijaisesti käsityöalalle. Mikko Hovi että
Ben Renvallin merkitys aaltoslaisesta hegemoniasta
poikkeavina kansanomaisen pienoisveiston. ja taidekä
sityön piiristä nousseina, eurooppalaiseen traditioon
identifioituvina veistäjinä oli suuntaa-antava 1950-luvun
nuorelle veistäjäpolvelle.
Mikko Hovi kuului 1940-luvulla korkeasta iästään
huolimatta kuvanveiston tulokkaana, jota pidettiin läpi
50-luvunkin ikinuorena etsijänä ja kokeilijana. Sodan syt
tyminen oli ehdyttänyt stukkatöörin työt ja jouduttanut

Kaisa Saikkonen, Luonnontutkija (1957)
pronssia. Helsingin kaupungin taidemuseo.
Kuva: Istvan Racz. Kuvataiteen keskusarkisto.
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Kauko Räsänen, Sommitelma (1958) rautaa ja
kuparia.
Kuva: Kauko Räsäsen arkisto
itseään käsityöläisenä pitäneen taiteilijan siirtymistä yk
sinomaan vapaan taiteen tekijäksi. Hovin teokset osoit
tavat harvinaisen vapaata form aalisten ja tyylillisten lai
nojen soveltamista. Taideteollisuuden parista ja siten
kuvanveiston kentän ulkopuolelta tulleena Hovilla oli il
meisestikin mahdollisuus paneutua formaalisiin kokei
luihin vapaammin kuin akateemisen koulutuksen saa
neiden veistäjien. Hovin teosten primitivismi ei hakeu
tunut romanttiseen omien juurien tai alkuperäisyyden
etsintään, vaan primitiivinen ja eksoottinen taide mer
kitsivät taiteilijalle vapaasti hyödynnettävää teema
asento- ja muotovarastoa. Tällainen heterogeenisen
lähdeaineiston käyttäminen, erilaisten formaalisten ide
oiden lainailu ja eklektinen primitivismi ei periaatteessa
täyttänyt kuvanveistolta vaadittua orgaanisuutta, ajatus
ta että taiteen tulisi kasvaa kansallisesta taustastaan tie
toisen taiteilijan aidosti henkilökohtaisena ilmaisuna.
Hovin pienipäiset ja raskasrakenteiset figuurit parodioi
vatkin pöyhkeilevässä humoristisuudessaan maskuliini
suutta korostavia plastisuus- ja monumentaalisuuskä
sityksiä.
Pyrkimys luoda oma erottuva, ihmisfiguuriin tai etäi
senä muistumana surrealismin kehittelemiin hybrideihin
perustuva hahmo oli yleinen sodanjälkeisessä ja 1950luvun eurooppalaisessakin kuvanveistossa. Figu urit
m ukailivat usein primitiivisen ja eksoottisen taiteen
jumalankuvia tai päätyivät metamorfoottisiin eläin- ja
kasviaiheisiin ihmiskuvan mukaelmiin.
Ben Renvall oli siirtynyt 1950-luvun alkuvuosien jäl
keen maalaukselliseen, impressionistiseen muovailuun.
Kulttuuritietoinen taiteilija hyödynsi sekä eurooppalaista
klassista että arkaaista perinnettä välittömyyttä ja hen16

kilökohtaisuutta korostavassa ilmaisussaan. Ben Renvall
oli, kuten monet italialaiset aikalaistaiteilijat, kiinnostunut
välimerellisestä kulttuurista ja etruskitaiteesta sekä erilai
sista valumenetelmistä, pintakäsittelyistä ja teknisten
metodien kehittelystä. Yhteistä myös oli mutkaton suh
tautuminen klassiseen aihepiiriin, mikä merkitsi esimer
kiksi uskonnollisten aiheiden maallistuneita tulkintoja.
Se ilmenee esimerkiksi Ateneumin kokoelmiin kuuluvan
Nuoren enkelin ( 1954) yksityiseksi koettavassa intiimiy
dessä.
Renvall oli merkittävä myös italialaisen kuvanveiston
vaikutteiden välittäjänä. Italialainen kuvanveisto ja kult
tuuri koki m uutoinkin sotien jälkeen ja 1950-luvulla val
taisan renessanssin ja sen vaikutus eurooppalaiseen
kulttuuri-elämään oli huomattava kuvataiteesta eloku
vaan, populaarikulttuuriin ja muotiin saakka. Italialaisina
piirteinä suomalaisessa kuvanveistossa 1 950-luvulla
tunnistettiin lähes mitkä tahansa aiemmista kuvanveis
ton kansallisiksi käsitetyistä ominaisuuksista poikkeavat
kvaliteetit. Erityisesti kiinnitettiin huomiota teosten hu
moristisuuteen, johon liittyi hyväksyttävänä kertova si
sältö sekä valoisaksi ja positiiviseksi koettu elämänmyö
teinen perusasenne. Tyylikeinoja olivat monumentaali
veistossa vieroksuttu maalauksellisuus, elävästi patinoi
tu pinta, terävät siluetit ja kekseliäät asento- ja rytmiai
heet. Eloisien vaikutelmien välittäminen edellytti tarkoi
tukseen sopivaa ilmaisutapaa ja muotokieltä. Detaljein
haettiin erityistä ilmettä tai ns. karakteristisu utta. Maa
lauksellinen muovailu tuki välitöntä ja tuoretta vaikutel
maa. Tavoiteltu välittömyys ei ollut sattumanvaraista,
vaan se perustui luonnosmaisuutta korostavien ja usein

Kain Tapper muovailee veistosta Ajatus, kuva n. vuodelta
1958.
Kuva: Kain Tapperin arkisto

myös naiselliseen muototajuun liitettyjen tyylipiirteiden
ja sommitteluratkaisujen soveltamiseen.
Periaatteessa nämä olivat myös varhaisemman kan
sanomaiseksi mielletyn pienoisveiston luonteenomai
sina pidettyjä piirteitä. Pienoisplastiikan huumori poik
kesi kuitenkin luonteeltaan aiemman, kansanomaisen
pienoisveiston usein groteskisävyisestä huumorista.
Huumori kehiteltiin 1950-luvulla yleensä kultivoiduin
keinoin. Suuri osa pienoisveistosta edusti humoreskin
lajia, jonka piirteitä löytyi myös ajan iskelmästä ja elo
kuvasta.
Kertova sisältö tarkoitti aiheiden anekdoottimaisuut
ta. Suosittiin monihenkilöisiä ja siten siis narratiivisuu
delle otollisia aiheita. Leppoisa, hyväntuulinen tunnelma
siivitti yleensäkin teoksia, joissa kuvattiin piikoja, palle
roisia, keikisteleviä malleja tai pikkueläinten tyypillisiä,
karakteristisia asentaja. Kuvattiin ihmisiä arkisissa aska
reissaan, pyykin ripustamista, koiran kävelyttämistä, äi
din heimojen alle piiloutuvia lapsia, kinastelua ja lasten
leikkiä. Pienet, satunnaisilta vaikuttavat aiheet ja pysäy
tettyjen, välähdyksenomaisesti nähtyjen liikkeiden ku
vaaminen tuli tärkeäksi. Ihmisen tai eläimen kuva pysyi
hallitsevana lähtökohtana, ja sellaisena yksilön eikä ide
aalin kuva. Pienoisveistoksissa ei kuvattu varakkaita eikä
köyhiä vaan kuvitelmaa tavallisesta pikkuihmisestä,
meistä ja naapureista. Teoksista välittyvä ihmiskuva on
ruohonjuuritason yksilöllisyyttä korostaessaankin yh
denmukainen, siis paitsi tasavertaisuuteen, myös tavalli
suuteen uskova. Pienoisteoksissa haettiin yksilöllisyyttä
tyypittelyn : arkiset tyypit korvasivat monumentaalitai
teen ylevään tähtäävän tyypittelyn.
Pienoisveistosten maailma oli arjen pienten tapah
tumien rekisteröintiä. Kotipiirin ja elämän valoisan puo
len aiheet otettiin valikoiden lähitarkasteluun. Arki näyt
täytyi pienoisveistoksissa joutilaana puuhasteluna. Fyy
sisiä ponnistuksiakin kuvattiin lähinnä humoristina epi
sodeina. Ruumiillisen työn kuvaamisesta pienoisveisto
ei juuri perustanut., siksi myöskään teollisuuden tai alku
tuotannon raskaille töille ei juuri löytynyt vastakaikua
pienoisplastiikassa. Muistomerkkien ikuistaessa raivaa
jien ja veturimiesten raskasta fyysistä työtä ja järeitä pat
riarkaalisia arvoja, pienoisveistokset raottivat verhoa ko
din feminiinisempään maailmaan.
Pienoisveistosten luoma tulevaisuuteen luottava
mielikuva idyllistä vastasi ajan pyrkimyksiä kansalais
yhteiskunnan rakentamiseksi. Kärkevät poliittiset kan
nanotot eivät kuuluneet pienoisveistotaiteen yhteiskun
nallisen vaikuttamisen keinoihin. Aggressiivisuus ei
myöskään kuulunut pienoisveistosten maailmaan. Vain
satunnaisesti se vilahtaa tappelevien kukkojen tai häs
kien kuvissa. Kuvanveistoon kotiutuneet uudenlaiset
hyönteis- ja pikkueläinaiheet olivat uudenlaisen, epä-

herooisen aihepiirin formaalisia tutkielmia. 1950-luvun
pienoisveistäjät suosivat teoksissaan läheisiä kotipiirin
eläimiä erotukseksi edellisten vuosikymmenien eläin
veistäjille, jotka olivat mielellään hakeutuneet herooista
vapauden mallia edustaneiden villieläinten kuvaami
seen. Nyt keskityttiin kurkien ja joutsenten sijaan kanoi
hin ja variksiin, karhujen sijasta nautaeläimiin. Nämä
hyppelevät vasikat ja porsaitaan imettävät emakot kuu-

Eila Hiltunen, Hyeena (1958) hitsattua terästä.
Kuva: Eila Hiltusen arkisto
luivat ensimmäisen polven kau punkilaisten lapsuus
muistoihin. Teokset kertoivat tekijöidensä juurista sekä
agraarikulttuurin läheisyydestä.
1950-luvun pienoisveiston uudentyyppiseen muo
donantiin liittyi kuvattujen ihmistyyppien muutos. Aiem
min suosittu monumentaalisen raskasrakenteinen ihan
nevartalo sai antaa sijaa sirommalle ihmistyypille. Fi
guuri alistettiin oikukkaalle deformoimiselle ja venyttä
miselle. On huomattava, että myös aiempi käsitys oli
perustunut deformoimiselle, joka oli puristanut miehen
painijan muottiin ja naisen pienirintaiseen ja tukevaan
malliin. Monumentalisoinnin sijaan nyt etsittiin yksilöl
lisiä, erityisiä ja erikoisia piirteitä. Persoonalliset detaljit
kuten terävänenäisyys, silmien eriparisuus tai muu epä
symmetria kiinnostivat veistäjiä. T ätä uutta oikukasta lin
jakkuutta pidettiin myös naisellisena piirteenä kuvan
veistossa.
Naisen kuvaa pienoisveistossa hallitsi vielä 1940luvulla sublimoitu ja hillitty aistillisuus. 1940-luvun klas
sisoivissa figuureissa, kuten pienoisveistosten kuvas
toon kuuluvien tyytyväisten auringonpalvojien tai pesey
tyvien naisfiguurien muodot olivat ihanteellisen, äidilli
sen naisellisia. T ästä suomalaiseen kuvanveistoon aset-
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tautuneesta hillitystä eroottisuudesta oli poikennut paitsi
vuosisadan vaihteen pienoisveiston, erityisesti Ville Vall
grenin pienoistaide, myös se arkaainen ja primitiivinen
taide, jota 1950-luvun kuvanveistäjät tutkivat innokkaas
ti. 1950-luvun pienoisveistossa myös parodioitiin näitä
aistillisuuskäsityksiä. T ällainen on Laila Pullisen uhkea,
rintaliivejään avaava Riisuutuva (1957). Runsaudessaan
idolinkaltaisen figuurin sensuellin naisellisuuden ja pyö
ristyvien muotojen parodia kritisoi kuitenkin lempeästi
miehiselle katseelle alistamisen sääntöjä. Aistikkuutta
korostava pienoisveisto ei pyrkinyt ylittämään sallitun
rajoja, vaan ruumiillisuutta korostettiin säädyllisyyden
puitteissa. Hyvän maun noudattaminen koettiin tär
keäksi.

Pekka Aarni, Siili (1960) graniittia.
Kuva: Mikko Karjanoja
1950-luvun pienoisveistotaide pyrki suurten aiheiden
arkipäiväistämiseen ja kotiuttamiseen. Kuvanveiston pe
rinteisistä historiattomista, allegorisista naishahmoista
tuli fyysisiä, oman aikansa naisia, sulouden ideaaleista
kapeita mannekiinityttöjä, neitsyistä odottavia äitejä.
Nainen ylevänä tai elegisenä potentiaalisen elämänener
gian kantajana muuttui konkreettisesti odottavaksi äi
diksi suurine vatsoineen. Viattoman mallin korvasi nai
sellisuudestaan ja katseen kohteena olemisestaan tie
toinen poseeraaja. Muodikasta vaatetusta ei koettu epä
veistoksellisena, päinvastoin sen kuvaaminen kuului
osana pienoisveistosten strategiaan, jolla aihepiiri joh
dateltiin ajattomista ideaaleista ajallisuuteen ja jolla mal
leille luotiin urbaania kontekstia.
Usein aiheet liittyivät myös tekijöiden henkilökohtai
sen elämän tapahtumiin. T ällainen privatismi näkyi
18

myös lasten kuvissa, joissa karakteristiikkaan paneutuva
yksilöllistävä muotoili teki lapsi malleista tulevaisuuden
lupausten kantajien sijaan tekijöiden omia tai lähipiirin
lapsia ja pienoisveistoksista siten kotielämän dokument
teja. Kuvaajan ja kuvattavan läheinen suhde, siis teosten
henkilökohtainen syntykcnteksti, pyrittiin usein tuomaan
julki myös teosten nimissä. Myös tällainen myötäelä
västi kuvatun henkilökohtaisen elämän limittäminen tai
teeseen tunnistettiin kritiikeissä feminiinisenä piirteenä.
Perhe-elämään liittyvien aiheiden monilukuisuus liit
tyy 1950-luvun perhettä yhteiskunnan perussoluna ko
rostavaan ajatteluun. Sodanjälkeisen ajan seksuaalinen
vapautuminen kanavoitui nuorena solmittuihin avioliit
toihin ja kotikultin vahvistumiseen. Myös yhteiskunnan
lapsiystävällinen perhepolitiikka heijastui teoksissa, jotka
fokusoituivat juuri kodin seinien sisäpuolelle ja loivat
kuvaa yksityisyydestä. Perhekeskeinen privatismi koros
tui myös teosten funktiossa : pienoisveisto oli kotien tai
detta, joka hämärsi korkea- ja populaarikulttuurin rajoja.
Kodin ja maailman lähipiiri ja pieni ihminen arkisine as
kareineen olivat sen keskiössä.
Vähitellen pienoisveistosten liiallista kertovuutta alet
tiin pitää rasitteena. Katsottiin että tällainen hauskasti
kertoileva lähtökohta jätti puutteita veistokselliseen ryh
tiin. Paineet irtautua kirjalliseksi mielletystä aihepiiristä
kasvoivat 1960-luvun taitteessa yhdessä maskuliinisuut
ta korostavien plastisuusvaatimusten kanssa. Esittävällä
aiheella ei ollut pienoisveistoksissa suoranaisesti ollut
opettavaa merkitystä, eikä ylevän representaatio kuu
lunut genren piiriin. Uusien heroois-traagisten moder
nisuuden tuntojen ilmaisut ohjautuivat siten materiaalin
ja sen työstämiseen pohjaavan ilmaisun painottami
seen. Vuosikymmenen taitteen kulttuuri-ilmaston muu
tos näkyy lukuisissa hitsatuissa romurautakoosteissa se
kä polttojäljin merkityissä, karkeasti työstetyissä puu
veistoksissa ja luonnonmuotoja seuraten hakatuissa
kiviveistoksissa. Rinnan traagis-romanttisten viitteiden
kanssa kasvoi myös teosten koko ohi pienoisveistosten.
lnformalismista koettiin löytyneen purkautumistien sekä
urbaanille ahdistukselle että luonnonläheisyyden että
alkuperäisyyden vaatimu ksille.

Liisa Lindgrenin vuonna 1996 julkaistu väitöskirja Elävä
muoto käsittelee suomalaista 1940- ja 50-luvun kuvan
veistoa monumentaalitaiteesta pienoisveistoksiin. Val
tion taidemuseossa intendenttinä työskentelevä kirjoit
taja siirtyy syksyllä kolmeksi vuodeksi Suomen Akate
mian tutkijaksi.
Liisa Lindgren, Elävä muoto - traditio ja modernisuus
1940- ja 1950-luvun suomalaisessa kuvanveistossa. 223
sivua. Julkaisija. Valtion taidemuseo. Myytävänä Ate
neumin kirjakaupassa, 175 mk.

Arvo Aho

A A LLOSTA TERÄSVIRTA AN
A RKKITEHTI MITA LEJ A
Lehdessämme on viime aikoina julkaistu luetteloita eri
ammatinharjoittajien mitaleista. Esimerkkinä mainitta
koon lakimiesten, lääkärien ja pappismiesten mitalit. Kil
lan jäsenistä tehtyjen mitalien luettelo lienee tuorein jul
kaistuista. T ässä numerossa kartutetaan kokoelmaa ark
kitehtimitaleilla. Aiheen antoi se, että kirjoittajaa pyy
dettiin pitämään niistä esitelmä Arkkitehtipäivillä. Aihe
tuntui kiinnostavan arkkitehteja kovasti. Toivoa sopiikin,
että alan mitaleja rupeaa ilmestymään entistä useam
min. Apuaan luettelon tekemisessä on jälleen antanut
Allan Ylinen.
Mikäli mitalista on aikaisemmin julkaistu kuva joko
omassa Mitali-lehdessämme tai joissakin tunnetuissa
mitalikirjoissa, niin tämä on mainittu seuraavin lyhen
tein:
8 1 94/30:7 = Boström : Suomen muistorahat 1,
sivu/taulu: kuva
L 168 = Laitakari: Suomen mitalit, mitalin numero
M 1994/1/21 = Mitali-lehti, vu osi/numero/sivu
N 1996/1/44 = Numismaatikko-lehti, vuosi/numero/sivu
Jos mitalista on olemassa pronssisen lisäksi myös ho
peisia ja kultaisia kappaleita, niin tämä ilmaistaan vakiin
tunein lyhentein:
AE

= pronssi, AR = hopea, AU = kulta.
AALTO, Alvar 1898 - 1976
1 Eila Hiltunen 1974
80 mm AE, 50 mm AR ja AU
2 Axel Wallenberg 1976
55 mm AE ja AR, 40 mm AU
3 Martti Aiha 1978
75 mm, Helsinki-mitali

Axel Wallenberg: Alvar Aalto
ENGEL, Carl Ludvig 1778 - 1840
1 Engel -(Ehrenström) 1912
Felix Nylund, etusivu
Johannes Haapasalo, takasivu
55 mm, 8 1 94/30:7
2 Toivo Jaatinen 1979
80 mm ja 40 mm, M 1990/1/21
3 Martti Aiha 1978
75 mm (sama kuin Aalto 3)
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ERVI, Aarne 1910 - 1977
Essi Renvall 1970
70 mm

LAP PI-SEPPÄLÄ, Jussi 1911 - 1977
Aimo Tukiainen 1971
7 5 mm AE ja AR

HELAMAA, Erkki 1924 Raimo Heino 1 995
120 - 130 mm, valettu
JAAKOLA, Juha 1945 Jouko Seppänen 1995
56 x 57 mm, valettu

LÖNN, Wivi 1872 - 1966
Aarre Aaltcnen 1957
56 mm, L 190

LAINE-JUVA, Yrjö 1897 - 1969
Essi Renvall 19 57
6 1 x 6 5 mm, L 168
20

MEURMAN, Otto 1890 - 1994
Leena Turpeinen 197 5
80 mm

SAARINEN, Eliel 1873 - 1950
1 Anna-Liisa Matikainen 1974
80 mm

2 Raimo Utriainen 1975
Saarinen - (Lahden kaupungintalo)
80 mm, yksipuolinen, metalliseos
3 Raimo Heino 1979
Saarinen - (Hvitträsk)
80 mm
SIREN, Johan Sigfrid 1889 - 196 1
Aimo Tukiainen 1959
70 mm AE ja AR, L 303

SORMUNEN, Yrjö 1927 Raimo Heino 1995
1 15 - 120 mm, valettu

STRENGELL, Gustaf 1878 - 1937
Gerda Qvist 1922
92 mm, valettu, B 1 163/52: 2
TAVAST ST JERNA, Karl August 1860 - 1898
Heinrich Zimmermann 1928
50 mm AE ja AR, B 1 147/46 : 4
T ERÄSVIRTA, Einari 1914 - 1995
Terho Sakki 1985
75 mm

Lääkäreihin ja lakimiehiin verrattuna arkkitehdeistä
varsin harvoille on tehty mitali. Yhteensä 15:sta arkki
tehdistä on olemassa 20 mitalia 17: lta eri tekijältä. Näistä
vain kolme, Heino, Renvall, Tukiainen, ovat saaneet teh
täväkseen useamman kuin yhden mitalin.
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Eila Jaatinen

MÄNTTÄ 1 997 - MITA LIEN JA PIENOISVEISTOSTEN
SYMPOSIUM

Mitalitaiteen Kilta järjestää kuluvana kesänä ensimmäistä
kertaa mitalitaiteen kansainvälisen symposiumin. Hanke
toteutetaan Mäntän kuvataideviikkojen yhteydessä hei
näkuun kolmen ensimmäisen viikon aikana. Lisäksi osal
listujat viettävät sekä symposiumia ennen että sen jäl
keen muutaman päivän Helsingissä, jossa heille on jär
jestetty ohjelmaa. Symposiumin tarkoituksena on tarjota
osallistujille, jotka tulevat seitsemästä Europa n maasta,
tilaisuus ajatusten vaihtamiseen ja luovaan yhdessäo
loon. Mäntän kuvataideviikoille tulijoille tarjoutuu samal-

Irene Gunston
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la oivallinen ikkuna kansainvälisen mitalitaiteen maail
man ja monenlaisten yhteyksien kohtaamiseen.
Mitalisymposiumin aikana avataan 5.7. 1997 Mäntän
Honkahovissa maamme nykymitalitaidetta esittävä yh
deksän suomalaisen mitalitaiteilijan näyttely, joka täy
dentyy symposiumin jälkeen ulkomaisten osallistujien
töillä.
Mitalisymposiumi toteutetaan yhteistyössä Opetus
ministeriön, Suomen kuvataideakatemian, Suomen ku
vanveistäjäliiton ja monen yrityksen kanssa, joita kaikkia
kiitämme merkittävästä panoksesta mitalitaiteen edis
tämiseksi.
Kursia johtaa kuvanveistäjä Raimo Jaatinen, joka on
myös kuvanveiston ja valutaidon opettaja ja maamme
mitali- ja pienoisveistosvalun kärkinimiä. Osanottajat
ovat seuraavat:
Englannista tulee vuonna 1960 syntynyt Irene
Gunston, joka kuvaa mielellään naisen muotoja ja asen-

Gunta Zemite

Gabriela Gasparova-lllesov

Joanna Troikowicz

Miroslav Kovarik

toja, naisen kokemusmaailmaa. Hänen voimakkaissa,
lihallisissa naishahmoissaan on jotakin primitiivistä. Hän
työskentelee Lontoossa ja on pitänyt usein näyttelyitä,
mm. Tokiossa, Maltalla ja Walesissa. Gunston ilmoittaa
kamppailevansa työssään persoonallisen kokemuksen
puolesta ajan brittiläistä valtavirtaa ja sen puh
dasoppisuutta vastaan. Mitali edustaa hänelle kiertävää
kuvanveistoa, monen katsojan mahdollisuutta.
Slovakian edustaja on Gabriela Gasparova-lllesova
on syntynyt vuonna 19 52. Hän asuu Bratislavassa ja
opettaa kotikaupunkinsa teknisessä korkeakoulussa
arkkitehtuuriosastolla, Hän on osallistunut miltei kaikkiin
kansainvälisiin FIDEM mitalinäyttelyihin vuodesta 197 5,
ja saanut mm. hopeamitalin Ravennan Dante -biennaa
lista 1990.
Tsekkiläinen Miroslav Kovarik on syntynyt vuonna
1 9 51 ja ollut osaltaan luomassa Uherske Hradisten kan
sainvälistä mitalisymposiumia. Hän on valmistunut
Prahan Taideteollisesta Korkeakoulusta. Hän asuu
Ratiskovicessa, joka on pieni kylä itäisellä Tsekinmaalla.
Kovarik on kehitellyt pronssivalutaitoa ja osallistunut
moniin yhteisnäyttelyihin. Hänen julkisista taideteoksis
taan voidaan mainita useat sisä- ja ulkotiloihin sijoitetut
keraamiset seinäreliefit.
Unkarilainen Laszlo Zagyva on syntynyt Saksassa
vuonna 1945, kasvanut Romanian Transsiivaniassa ja
asuu nykyisin Nyiregyhazassa. Muutto Unkariin tuli ajan
kohtaiseksi vuonna 1990, jolloin ilmapiiri Romaniassa
muuttui aina vain ahtaammaksi unkarilaissyntyiselle
väestölle. Zagyva on tuottelias kuvanveistäjä, koruseppä
ja taideteollisuuskoulun opettaja.
Ruotsia edustaa puolalaissyntyinen Joanna
Troikowicz (s. 1952), joka on tehnyt monia julkisia monu-

mentteja Tukholmaan, mm. Globenin maanalaiseen.
Hän on opiskellut Krakowan Taideakatemiassa ja Tuk
holman Kununkaallisessa Taideakatemiassa. Hän työs
kentelee epäsovinnaisilla tavoilla, betonilla, lasilla ja
muilla kokeilevilla materiaaleilla ja kuvittaa naisen elä
mää.
Latvian edustaja Gunta Zemite, s. 1940, on valmis
tunut Latvian Taideakatemian plastisella osastolla. Vuo
desta 1969 asti hän on osallistunut yhteisnäyttelyihin,
ja pitänyt yksityisnäyttelyt mm. Riiassa ja Smiltenessä.
Zemite työskentelee pronssin, keramiikan, puun ja kiven
parissa mitaleista monumentaaliveistoksiin. Hänen teok
siaan on mm. Tretjakov-galleriassa Moskovassa.

Laszlo Zagyva
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Suomalainen kuvanveistäjä Arto Lappalainen on
tamperelainen ja tehnyt useita julkisia veistoksia. Hänet
tunnetaan myös lukuisten mitaleiden veistäjänä. Kuva
taideakatemiasta on mukana Juha Menna, joka on juuri
saanut valmiiksi lopputyönsä.

Kuvat: Raimo Jaatinen
Symposiumia ovat taloudellisesti tukeneet eräät yksi
tyiset ja seuraavat yhteisöt:
Opetusministeriö
Suomen kuvanveistäjäliitto
Hollming Oy

Kalevalakoru
Kultamitali Oy
Kuvataideakatemia
Liperin Meijeri
Mäntän kaupunki
Rahapaja Oy
Rautaruukki Oy
Suomen Merkkikeskus Oy
Taidekeskus Honkahovi
Telko Oy
Wacker-Chemie Finland Oy
Webacem Oy
WSOY

· ml:r ·
==
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Tuukka Talvio

KUUSIKYMMENT ÄLUVUN MITALIT

1960-luku on jäänyt maamme mitalitaiteen historiaan
kukoistus- ja myös murroskautena. Mitalien teettäminen
oli sotien jälkeen jatkuvasti lisääntynyt, tarjoten työmah
dollisuuksia niille useille kuvanveistäjille, joita tämä ala
kiinnosti. Uudenaikaisen mitalitaiteemme uranuurtaja
Essi Renvall oli tullut mukaan 1940-luvun jälkipuoliskolla,
ja työtään jatkoi myös Gerda Qvist, jolla oli 1920-luvulla
ollut uranuurtajan asema vapaiden valettujen mitalien
tekijänä. Olen usein ajatellut, että vuonna 1957 kuolleen
Qvistin runsaan myöhäistuotannon taustalla oli ainakin
osittain huoli siitä, että nuorempi sukupolvi (jota hän ei
näytä paljon arvostanee n 1 oli häntä syrjäyttämässä.
Onkin tavallaan vertauskuvallista, että ensimmäinen var
sinainen modernistimme Eila Hiltunen teki ensimmäiset
mitalinsa samoihin aikoihin kuin Qvist kuoli.
Seuraavalla vuosikymmenellä mitalitaiteen kukois
tusta edesauttoi se sattumanvarainen seikka, että lukui
sat yhteisöt ja yhtiöt viettivät merkkivuosiaan. Juhlami
talin lyöttivät tällöin mm. Suomen Kuvanveistäjäliitto
1960, Suomen Pankki 1961, Yhdyspankki 1962, Ate
neum 1963, Suomen Taiteilijaseura 1964, Helsingin kau
punki 1965, kansakoululaitos 1 966, Suomen valtio 1967,
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta 1968 ja Liikesivis
tysrahasto 1969, mainitaksemme vain yhden esimerkin
kultakin vuodelta. Useat sittemmin tunnetuksi tulleet tai
teilijat saivat nyt tilaisuuden tehdä ensimmäiset mita
linsa, ja monet muut jo aikaisemmin aloittaneet vakiin
nuttivat asemansa.
Suurin osa mitaleista oli tuolloin kuten muulloinkin
nykyaikana lyötyjä, mutta vuonna 1965 perustettiin Suo
men Mitalitaiteen Kilta, jonka keskeisiin tavoitteisiin kuu
lui valettujen mitalien tuotannon elvyttäminen. Valami
nen oli Qvistin kuoleman jälkeen loppunut lähes koko
naan. Syitä siihen oli useita, päällimmäisenä kai se, ettei
tämä mitalitaiteen laji ostajien vähyyden takia kannat
tanut. Kuten tunnettua, ei Qvistkään mitaleillaan elänyt,
vaikka omisti niille elämänsä. Ammattikuvanveistäjistä
näyttää vain Aimo Tukiainen 1 960-luvun alussa osoitta
neen jonkin verran kiinnostusta tähän alaan. Italiassa
opiskellut Armas Lähteenkorva oli jo 1950-luvun puolella
muovaillut pari harjoitelman luonteista valettua mitalia,

mutta hän ei ollut Mitalitaiteen Killan perustamisessa
aktiivisesti mukana.
Killan vuosikilpailut otettiin hyvin vastaan, ja näin sai
alkunsa pitkä valettujen mitalien sarja. Pelkästään vuo
sina 1965-70 valettiin Suomessa Leena P a s s i n tutki
musten mukaan 91 mitalia eli noin 15 mitalia vuotta koh
den. Toisin kuin lyödyt mitalit, modernit valetut mitalit
ovat kuitenkin levinneet vain melko harvojen keräilijöi
den kokoelmiin, sillä kiinnostus niitä kohtaan ei edel
leenkään näytä olevan kovin elävä Mitalitaiteen Killan
piirin ulkopuolella.
Leena Passin teos Ilmiö mitalitaide. 1960-luvulla vale
tut suomalaiset mitalit hyväksyttiin viime vuoden lo

pussa Jyväskylän yliopistossa taidehistorian väitöskir
jaksi. Teoksen aineistona on 95 mitalia vuosilta 196170. Taiteilijoita on 25, joista 17 on mukana korkeintaan
kolmella teoksella. On ilmeistä, että suuri osa aineistoon
sisältyvistä mitaleista on tavalla tai toisella kokeellisia.
T ämä käy ilmi jo siitäkin, että useimmat sen aineistoon
kuuluvista viidestätoista Kari Juvan mitalista puuttuvat
Suomen Kansallismuseon kokoelmista, siitä huolimatta,
että Rahakammio on 1970-luvun jälkipuolelta alkaen
nähnyt paljon vaivaa hankkiakseen kokoelmista puut
tuvia suomalaisia mitaleita.2
Lyötyjä mitaleita valmistettiin 1960-luvulla useita sa
toja ja monia niistä yli 100 kappaletta (eräitä paljon
enemmän), kun taas Passin käsittelemistä 95 valetusta
mitalista on monista tehty vain muutamia kappaleita.
"Ilmiö mitalitaide" ei siis mitenkään rajoitu valettuihin
mitaleihin, sillä samat taiteilijat tekivät myös - ja monet
heistä etupäässä - lyötyjä mitaleita. Aikakakauden mita
litaidetta ei näin ollen pitäisi tarkastella pelkästään va
lettujen mitalien perusteella. Se, että Passi tekee näin,
perustuu kaikesta päätellen hänen käsitykseensä valet
tujen mitalien suuremmasta taiteellisesta arvosta. Palaan
tähän kysymykseen jäljempänänä.
Allan V I i n e n julkaisi tämän lehden numerossa
2/1997 esittelyn Passin teoksesta. Kirjoitus oli kriittinen
mutta viime kädessä sopuisa, ja se päätyi kehumaan
työtä "suurenmoiseksi", tosin lähinnä sen takia, että sii25

hen sisältyy (lähes) täydellinen luettelo u udemmista
suomalaisista mitaleista. Kyseessä on kuitenkin vain
hyödyllinen liite, jossa luetellu ista mitaleista suurin osa
jää teoksen aiheen ulkopuolelle. 3
Samassa lehdessä julkaisi Passi itse kirjoituksen "Kol
me kohtaa väitöskirjasta Ilmiö mitalitaide. T iivistelmä
vuosikokousesitelmästä." Koska tiivistelmä aivan ilmei
sesti on esitelmöitsijän itsensä laatima, käsittelen sitä
seuraavassa siltä pohjalta, että se sisältää väitöskirjan
keskeiset väitteet. Itse kirjaa en halua ruveta yksityis
kohtaisesti kommentoimaan, m utta käytyäni sen läpi
useaan kertaan en voi sitäkään jättää kokonaan huo
miotta.
Artikkelin ensimmäisenä alaotsikkona on "Dualismi kaksi eri pohjalta lähtevää m italikäsitystä". Kirjoittaja
aloittaa huomioimalla : "Mitalitaide on aina ollut sidok
sissa tausta- ja harrastayhteisöihinsä. - - Meillä aluksi
nu mismaattisten yhdistysten keskuudessa vallinnut ra
hataiteeseen painottuva mitalikäsitys sai rinnalleen ku
vataiteeseen painottuvan mitalikäsityksen 1960-luvulla,
jolloin mitalinteko osoittautui elinvoimaiseksi kuvanveis
ton lajiksi."
T ästä voisi saada sen käsityksen, että mitalitaiteen
varhaisempi historia Suomessa oli jotenkin sidoksissa
numismaattisiin yhdistyksiin. Näinhän asia ei ole. En
simmäiset varsinaisesti suomalaisina pidettävät mitalit
ovat Turun akatemian ja sen piirissä toimineiden yhtei
söjen lyöttämiä Ruotsin vallan viime vuosina, ja niiden
tekijöinä olivat Ruotsin sen ajan tuottelijain medaljööri
Carl Enhörning ja hänen ohellaan Lars Grande!, jota
edelleen arvostetaan Ruotsin johtavana uusklassismin
edustajana mitalitaiteessa. Maamme tultua liitetyksi Ve
näjään teettivät täkäläiset "taustayhteisöt" 1 8 1 0-luvulla
neljä mitalia, joiden kaivertajina olivat Venäjän tuolloin
tunnetuin mitalitaiteilija Carl von Leberecht sekä sit
temmin koko Euroopassa mainetta saavuttanut harvi
naisen monipuolinen F. P. Tolstoi. Minkään muun tai
teenalan varhaisvaiheisiin Suomessa ei liity näin monta
kansainvälisesti tunnettua ja omana aikanaan keskeistä
tekijää.
Varsinaisesti m ital i taiteen harrastami nen al koi
Suomessa kuitenkin vasta 1 800-luvun jälkipuolella ja
1900-luvun alussa, jolloin useat tieteelliset ja muut yh
distykset, erityisesti Suomen T iedeseura mutta myös
mm. Suomen Taideyhdistys, Suomalaisen Kirjallisuuden
Seura sekä erilaiset kansalaistoimikunnat, tilasivat m uo
tokuvamitaleita kotimaisilta kuvanveistäjiltä, mm. Walter
Runeberg ilta, Emil Wikströmiltä, John Munsterhjelmiltä,
Felix Nylundilta ja Gunnar Finneltä. T ähän toimintaan
liittyi selkeä "kuvataiteellisen" mitalitaiteen suosiminen,
minkä sai suoranaisen syrjinnän m uodossa kokea Suo-

26

men rahapajan kaivertaja Carl Jahn, siitä huolimatta, että
hän oli maamme ensimmäinen mitalitaidetta opiskellut
ja sen parissa ammati kseen työskennellyt taiteilija.
Hänen epäsuosionsa syynä näyttää olleen lähinnä se,
että hän oli leipätöidensä takia leimautunut maatalous
ym. näyttelymitalien tekijäksi. Hänkin oli kuitenkin etevä
myös muotokuvien alalla, kuten käy ilmi C. G. Estlande
rin mitalista vuodelta 1 904.
ltsenäisyydenajan mitalitaidetta on turha ruveta tässä
kuvailemaan, mutta on toki selvää, että vuonna 1 9 1 4
perustetulla Suomen Numismaattisella Yhdistyksellä on
läpi vuosikymmenien ollut huomattava osuus sen vaa
limisessa. Pekka Kontion muovailema SNY: n juhlamitali
vuodelta 1964 kuuluu maamme modernin mitalitaiteen
tunnustettuihin teoksiin. Yhdistyksen kolme viimeisintä
mitalia ovat Kau ko Räsäsen, Aimo Tukiaisen ja Raimo
Heinon tekemiä. Taiteilijoilla oli vapaat kädet, mitään "ra
hataiteeseen painottuvaa mitalikäsitystä" ei heille tyr
kytetty eikä tämän tason taiteilijoille olisi voinut tyrkyt
tääkään.
SNY: n satojen jäsenten joukossa on tietenkin aina
ollut vanhoillisia henkilöitä, mutta muistettakoon myös
Jouko Voionmaa, joka toimi yhdistyksen sihteerinä koko
kriittisen ajan 1940-luvulta 1970-luvun alkuun. Kun Passi
puhuu "numismaattisten yhdistysten keskuudessa val
linneesta rahataiteeseen painottuvasta m italikäsityk
sestä", hänen arvionsa perustunee etupäässä joidenkin
paikallisten rahakerhojen lyöttämiin jäsenjetoneihin, jot
ka on toteutettu pienellä budjetilla ja oman pitäjän taitei
lijan kykyihin optimistisesti luottaen. Käsitys, että joh
tavat numismaattiset yhdistykset meillä tai muualla jo
tenkin erityisesti suosisivat pelkästään "rahataiteeseen
painottuvaa mitalikäsitystä" perustuu aivan yksinkertai
sesti asiantuntemattomu uteen.
Entä 1960-luku, "jolloin mitalinteko osoittautui elin
voimaiseksi kuvanveiston lajiksi"? Jos ajattelemme ta
paa, jolla Suomen T iedeseura ja ylipäänsä kaikki edis
tyksellisesti ajattelevat kansalaiset jo 1 800-luvun jälki
puolelta alkaen tilasivat mitaleita kotimaisilta kuvenveis
täjiltä, osoittaa tämä käsitys paitsi mitalitaiteen histori
an huonoa tuntemusta myös omalaatuista uskoa 1960luvun modernismiin jotenkin ainutlaatuisena ilmiönä.
Voisiko joku kuvanveiston tutkija julkaista väitöskirjan,
jossa annettaisiin ymmä.rtää "kuvataiteeseen painottu
van" veistännän tulleen Suomeen vasta modernismin
mukana?
Kirjoittaja jatkaa: "Rahataiteeseen painottuvan mi
talikäsityksen juuret ovat varhaisissa rahoissa, joista saa
tiin mitalin keskiosaa korostava sommittelu, laitaa kier
tävä teksti ja henkilökuva - vaikkakin ideaalinen ja myö
hemmin tyypittelevä - sekä kasvi- tai eläinaihe toiselle
sivulle." Mitä ovat nämä "ideaalinen ja myöhemmin tyy-

pittelevä henkilökuva" sekä "kasvi- ja eläinaiheet" - vai
kuttaa siltä, ettei kirjoittaja ole juuri lainkaan viitsinyt pe
rehtyä väheksymäänsä rahataiteeseen. Jatkoa seuraa:
"Metallinen historiankirjoitus toi sääntöihin perustuvan,
virallisen ilmaisun ja sisällön, minkä lisäksi Pienen aka
temian tuottamat mitalit olivat usean taiteilijan yhteis
työtä." Ns. metallinen historiankirjoitus, joka oli vain osa
1 600-1 700-luvun mitalitaidetta, perusti sääntönsä etu
päässä yleissivistykseen (johon tuolloin kuului klassisen
kirjallisuuden tuntemus) ja siihen, mitä pidettiin hyvänä
makuna. Se, että suuri osa 1 600-1 800-luvun ja osittain
vielä 1900-luvunkin mitaleista on useamman kuin yhden
tekijän ideoimia, johtuu ensisijaisesti vanhemman mi
talitaiteen kirjallisista ulottuvuuksista. On hyvin valitet
tavaa, että tämä kirjallinen puoli (ja sen mukana takasi
vun legenda) on viime vuosikymmeninä joutunut lähes
kokonaan syrjään, olipa syynä sitten "kuvataiteeseen
painottuva mitalikäsitys" tai vain mitalitaiteen perintei
den tuntemuksen yleinen väheneminen. Pantakoon vielä
merkille kirjoittajan hupaisa väite, että "numismaattisten
yhdistysten mitalit kertovat olemuksellaan rahataitee
seen painottuvasta mitalikäsityksestä, kun taas vaikkapa
Suomen Mitalitaiteen Killan [viime] vuoden vuosimitali
Reijo Paavilaisen Rakastan naisiasi, Modigliani lyötynä
kin ilmentää kuvataiteeseen painottuvaa mitalikäsitystä".
Se, että kyseinen mitali voidaan helposti tunnistaa Mi
talitaiteen Killan tuottamaksi, johtuu yksinkertaisesti siitä,
ettei siinä ole minkäänlaista kirjoitusta.
Lainatkaamme edelleen: "Kuvataiteeseen painottuva
mitalikäsitys nousi meillä voimakkaammin esiin taiteili
joiden vaatiessa mitaleihin ilmaisun vapautta tilaajien
esittämien mallien sijasta." Jos kirjoittaja tarkoittaa tässä
vapaiden valettujen mitalien tekemistä, on toki helppo
todeta, että ne yleistyivät vasta Mitalitaiteen Killan vuo
simitalikilpailujen myötä. Väitöskirjassa ei dokumentoida
mitään mitalitaiteilijoiden kapinaa ilmaisuvapauden puo
lesta, eikä Kiltaa perustettu taiteilijoiden aloitteesta.
19601uku oli modernismin vuosikymmen niin mitalitai
teessa kuin muussakin taiteessa, ja viime kädessä ky
symys oli tuolloin uuden ja vanhan taidenäkemyksen
välisistä eroista. Väitöskirjan abstraktiin sisältyvä lause
"T he examined east medals turned out to be the basics
[sic] of modern Finnish medal art" ilmentää kirjoittajan
omaa käsitystä eikä perustu tutkimuksesta ilmeneviin
seikkoihin, sillä siinähän ei edes yritetä käsittellä aika
kauden mitalitaidetta kokonaisuutena.
Modernismin suhteen mitalitaide on tosiasiassa aina
ollut ajan tasalla. Konfliktin "between ancients and
moderns" tapaamme jo 1 700-luvun Ruotsista. Allan
Ellenius on analysoinut sitä teoksessaan En gustavianisk
medaljdebatt ( 1963). 1 800- luvun jälkipuolella syntyi
Ranskassa "uusi" mitalitaide reaktiona vuosisadan alku-

puolen uusklassismille, ja tämä ranskalainen mitalityyli
(jota meillä edustivat mm. Wikström ja Munsterhjelm)
sai sittemmin vastaansa 1 900-luvun alun "muncheniläi
sen koulukunnan" (johon meillä liittyi Qvist). Oletettu
vastakohta vanhan "rahamaisen" ja uuden "taiteellisen"
mitalityylin välillä kuului näiden kiistojen vakiosanastoon
jo 1 800-luvulla. 1960-luku ei tässä suhteessa tarjonnut
mitään periaatteellisesti uutta.
Väitöskirjan mukaan "kuvataiteeseen painottuvassa"
mitalitaiteessa symboliikan odotetaan olevan "ainutker
taista ja tuoretta silloin kun sitä käytetään" (s. 1 4). T ässä
on viime kädessä kysymys vain ikuisesta erosta "tori
taiteen" ja "todellisen" taiteen välillä, eikä tämä ero mi
tenkään ole riippuvainen sellaisista tekijöistä kuin mita
lien rahamaisuudesta tai niiden valmistamisesta joko
valamalla tai lyömällä.
Konkreettista uutuutta 1960-luvulla edustivat Mitali
taiteen Killan lanseeraamat "vapaat taidemitalit". Uutuus
oli osittain näennäinen, sillä jo Qvist oli tullut tunnetuksi
nimenomaan vapaiden mitalien tekijänä. Ne olivat tosin
etupäässä perinteisiä muotokuvia tunnetuista kulttuu
rihenkilöistä, mutta tässä yhteydessä voidaan kiinnittää
huomiota sellaisiin aiheeltaan omaperäisiin 1950-luvun
teoksiin kuin " I dylli eläintarhassa" ja " Disputatio
zoologicum" (joille niillekin tosin on löydettävissä esi
kuvia vuosisadan alun Saksasta). Killan vuosikilpailujen
tuloksena syntyneet mitalit pyrkivät vapautumaan pe
rinteisestä aihepiiristä kokonaan, kuten käy ilmi esim.
Kullervo Leinosen teosten nimistä "Laulavat ja kuulevat",
"Pieni surrealistinen perhe" ja "Etnologin uni". Huomat
tava osa Killan välityksellä toteutetuista mitaleista oli
myös kokonaan tai osittain nonfiguratiivisia, mikä luon
nollisesti sopi ajankohtaan. Ei välttämättä tunnu kovin
luontevalta puhua niiden kohdalla "kuvataiteeseen pai
nottuvasta mitalikäsityksestä", kun kyse oli modernin
kuvanveiston aluevaltauksesta, johon liittyi pyrkimys pe
rinteisen mitalin korvaamiseen abstrakteilla "käsiveis
toksilla". Passin teoksen ongelmana on, että hän yrittää
samalla kertaa käsitellä sekä näitä uutuuteen pyrkiviä
teoksia että vanhakantaisia vapaita mitaleita a la Viljo
Savikurki ja lisäksi erilaisia tilaustöitä, kaikkia vain sillä
perusteella, että ne on valettu 1960-luvulla. T ässä yh
teydessä olisi saattanut olla hyödyllistä kartoittaa myös
maan sisäisiä alueellisia eroja.
Olisi myös mielenkiintoista saada perustelu sille, että
teosluettelossa mainitut Jorma K. Miettisen 1 7 valettua
mitalia vuosilta 1965-69 on jätetty kokonaan käsittele
mättä, siitä huolimatta että hän sentään oli Mitalitaiteen
Killan varsinainen perustaja. Vaikka hän ehkä taiteilijana
on sunnuntaimaalariin verrattava, hän on kuitenkin pyr
kinyt perehtymään mitalitaiteeseen, toisin kuin eräät mu
kana olevat matrikkelitaiteilijat. Omituiseen valoon aka-
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teemikko MJ�isen poisjättäminen joutuu, kun huomaa,
miten yksityiskohtaisesti teoksessa käsitellään sellaisia
1960-luvun modernismin kannalta toisarvoisia mutta
helpommin karakterisoitavia taiteilijoita kuin Lähteen
korva ja Savikurki.
Kaiken kaikkiaan on ilmeistä, että puhe joko raha- tai
kuvataiteeseen painottuvasta mitalikäsityksestä osu u
harhaan. Olisi varmasti täysin mahdollista tutkia raha
maisten piirteiden vähenemistä moderneissa mitaleissa,
m utta se edellyttäisi eksakti mpaa tutkim usotetta ja
rahataiteen tuntemusta, jota Passilla ei näytä olevan.
1960-luvun varsinainen uutuus oli vapaa-aiheinen pie
ninä sarjoina valmistettu valettu mitali. Kun samat tai
teilijat kuitenkin koko ajan myös ottivat vastaan tilauksia
perinteisille mitaleille, ei valettujen mitalien tarkastele
minen täysin erillään lyödyistä ole mielekästä.
"Dualistisen mitalikäsityksen" ohella Passi on artikkelis
saan kuvannut toista väitöskirjansa keskeistä keksintöä,
"mitalitaiteen metakieltä". Hänen m ukaansa se "raken
tu u semanttisten akseleiden varaan ja käsitykselle, että
ominais u u s tulee ym märrettäväksi vastakohti ensa
kautta. Esimerkiksi pintastruktuuria kuvaavan akselin
ääripäät ovat sileä - rosoinen. Metakielen ominaisuudet
ovat muoto, syrjä, reunan käsittely, pinnan käsittely,
massiivisu us, muovailun elementit, plastisuus, pohja,
legendan sommittelu ja käyttö sekä esittävyys."
Pitkähkö lainaus väitöskirjasta valaisee asiaa enem
män (s. 18-19):
"Lähtökohta mitalitermistön muodostamiselle on ol
lut ilmaisun ja sisällön välineellinen ja rakenteeseen pe
rustava erottaminen toisistaan. -- Mitalin ilmaisuun kuu
luvat kaikki nähtävissä olevat ulkoiset ominaisuudet. Ul
koiset ominaisuudet ovat tarkastelun lähtökohta, koska
muodossa näkyvät taiteen muutokset ja elämä - -. Mita
lin ulkoisten ominaisuuksien pohjalle muodostettu vä
lineistö on metakieli siinä merkityksessä, kuin Greimas
sen kielititeessä esittää, erotuksena objekti kielestä, joka
on hänellä tutkimuksen varsinainen kohde. Metakielellä
hän tarkoittaa tutkimisen kielellisiä välineitä ja yleistää
sanomalla, että tämä jäljentävä tai deskriptiivinen meta
kieli auttaa kuvaamaan mitä tahansa ilmaisukokonai
suutta ja on riippumaton siitä kielestä, jolla kuvaus ta
pahtuu."
Passin maininta, että objektikieli on A. J. Greimasilla
tutkimuksen varsinainen kohde, synnyttää joko tarkoi
tuksellisesti tai tahattomasti mielikuvan, että tämä on
nimenomaan Greimasin tutkimuksen kohde, mutta to
siasiassa metakielen ainoa mielekäs tarkoitus on objek
tikielen kuvaaminen. Mitalitaiteen tutkimuksessa tämän
pitäisi tarkoittaa sitä, että metakielen avulla kuvataan
tälle taidelajille ominaisen ilmaisun säännönmukaisuuk-
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sia.4 Mutta voidaanko minkään taiteen kieltä tutkia vain
kymmenen (käytännössä kuuden) vuoden ajalta, jos ai
kaisempi kotimainen ja kaikki ulkomainen taide sivuu
tetaan muutamalla ylimalkaisella kommentilla, samalla
kun kyseisen taidelajin varsinainen päähaara (lyödyt mi
talit) on suljettu tarkastelun ulkopuolelle?
Lopputulos on, että teoksessa lanseeratun "mitali
taiteen metakielen" tulokset jäävät luetteloksi yllä maini
tuista mitalien ulkonaisista ominaisuuksista (muoto, syr
jä jne). T ällaiset ryhmittelykriteerit ovat sukua arkeolo
gisessa ja muussa esinetutkimuksessa vakiintuneelle
metodille, joka perustuu typologisesti riippumattomien
elementtien objektiiviseen kuvaamiseen. Aineisto voi
daan näin jakaa ryhmiin niiden keskinäisten suhteiden
analysoimista varten. Myös Passi ilmoittaa, että mitalien
"ilmaisukeinot hahmottuivat menetelmän avulla sanal
liselle tasolle niin, että mitaleita ja mitaliryhmiä saattoi
vertailla keskenään" (s. 140). Hän ei kuitenkaan viime
kädessä pyri muodostamaan ryhmiä vaan ainoastaan
luonnehtimaan mitalien ulkoisia ominaisuuksia. Hän ei
myöskään käytä objektiivisia määritelmiä vaan sanoo
että esim. 12-14 mm paksu mitali on "keskivahva" (!),
vaikka se on sitä ainoastaan hänen oman, suppean ai
neistonsa näkökulmasta. Välillä kyse on vain sanaheli
nästä: "Kaikkiaan seitsemässä mitalissa (7,4%: ssa) tut
kitusta teosjoukosta kokeiltiin ympäröivän tilan ja teok
sen materiaalin välistä kontrastia aukon avulla" (s. 31 ).
Toisin kuin kirjoittaja väittää, kyseessä ei ole "väline",
joka olisi aikaisemmin puuttunut, sillä vastaavia sanalli
sia luonnehdintoja on käytetty mitalikirjallisuudessa ai
na. Erona on vain se, että Passi on rakentanut taulukoita,
joiden hän katsoo auttavan mitalien tulkintaa. Väitös
kirjan esimerkkikaavion jälkeen hän kuitenkin toteaa itse
kin, ettei sen tapaisia luetteloita "ole syytä muodostaa"
(s. 21 ). Mainitussa kaaviossa on mukana kolme mitalia,
joista Toivo Jaatisen "Genesis 3" -mitalia on luonneh
dittu näin:
"epäsäännöllinen, rosoinen, ruskea, osittain vaale
ampi, paksu, aukollinen, korkeareliefinen, abstrakti luomistyön allegoria, 1 Moos. 1: 3, valo on luotu, taitei
lijan työn allegoria."
Kari Juvan "Yksilö ja yhteisö" -teosta puolestaan on
luonnehdittu seuraavasti:
"pyöreä, oheneva, rosoinen, tummanruskea, paksu,
osittain sulautuva, pelkistetty"- "yksilö, yhteisö, vuo
rovaikutus".
Kaavio osoittaa tekijän mukaan "konkreettisesti ter
mien antaman yhteismitallisuuden; ilmaisu ja sisältö yh
distävät asianomaisen mitalin ja muut valetut mitalit me
takielen avulla tarkasteltaviksi" (s. 21). Tarkastelun sa
notaan pohjautuvan rakenteelliseen ajattelutapaan. Itse
asiassa kuvauksesta käy ilmi lähinnä vain se, että mo-

lemmat mitalit ovat ruskeita, paksuja ja rosoisia. M uita
kin ominaisuuksia mainitaan, mutta esim. adjektiivi
"oheneva" on merkityksetön ilman tarkempaa määritte
lyä. "Genesiksen" sanotaan olevan abstrakti, mutta "Yk
silöstä ja yhteiskunnasta" ei kerrota, että se on figuratii
vinen. Oleellista on kuitenkin se, että tulkinnat teosten
sisällöstä perustuvat ensisijaisesti niiden nimiin sekä tai
teilijoiden itsensä antamiin tietoihin. "Metakielen" osuus
jää sarjaksi kommentteja teosten ulkoisista ominaisuuk
sista. Niinpä kirjoittaja itsekin tyytyy jatkossa kuvaile
maan aineistoaan vain ad hoe -tyyliin ja taiteilijoiden
kanssa käymäänsä kirjeenvaihtoa runsaasti siteeraten.
Silti hän antaa ymmärtää luoneensa uuden merkittävän
metodin, "koska aiempaa tämän kaltaista välineistöä ei
ole", ja hän perustelee sitä viittauksilla semantiikkaan,
strukturalistiseen lingvistiikkaan jne.
Huomiota kiinnittävä piirre tekijän kielenkäytössä on ylei
sen diffuusiuden ohella "konventionaalinen"-sanan
runsas käyttö pejoratiivisessa mielessä. Hän uskoo, että
mitalitaiteessamme tapahtui 1960-luvulla perustavalaa
tuinen "vapautuminen", ja hän näkee valetun mitalin sen
ensisijaisena ilmentymänä. Teknisen tuotantomenetel
män korostaminen ei nykyaikana kuitenkaan ole miele
kästä; ainahan ei edes ole helppo erottaa valettua ja
lyötyä mitalia toisistaan. Periaatteellinen ero on tietenkin
se, että lyödyt mitalit toteutetaan yleensä pienentämällä
taiteilijan muivailema malli mekaanisesti, mutta tätä as
pektia Passi ei käsittele. Sen sijaan hän korostaa valet
tujen mitalien uniikkiluonnetta (s. 15) ja puhuu sellaisista
hienouksista kuin "potkupatina". Kuitenkin myös lyötyjä
mitaleita voidaan patinoida ja työstää yksilöllisesti, kuten
mm. Renvall toisinaan teki. Muistettakoon myös Räsä
sen 1960-luvun lopun mitalien yksilöllisesti vaihteleva
viherpatina. Mitalin perusominaisuuksiin kuuluu monis
tettavuus: lyöminen on edullisin tapa valmistaa suuria
sarjoja kun taas valamista käytetään pienemmissä val
mistusmäärissä. Esimerkiksi Räsänen ja Heino, jota kum
pikin omalla tavallaan ovat suuresti vaikuttaneet maam
me mitalitaiteen kuvaan viime vuosikymmeninä, ovat
luoneet monipuolisen ja erilaisiin teknisiin innovaatioihin
perustuva tuotannon, jonka jakaminen pelkästään va
lettuihin ja lyötyihin teoksiin on taiteellisen ilmaisun kan
nalta toisarvoista.
Palatkaamme vielä rahataiteeseen ja kuvataitee
seen. Mitalitaide syntyi aikanaan juuri rahojen muotoilun
ja valmistustapojen tarjoamien taiteellisten mahdolli
suuksien hyödyntämisestä. Alun perin se löi itsensä läpi
uutena tapana monistaa muotokuvia. Edelleenkin muo
tokuvamitalit muodostavat perinteen selkärangan, ja
näyttää siltä, että ns. vapaat mitalit ovat ainakin Suo
messa jääneet ilmiöksi, joka on hedelmöittänyt ja täy29

dentänyt m utta ei koskaan vakavasti ole ollut syrjäyttä
mässä perinteistä mitalitaidetta. Mitalit ja pienoisveis
tokset ovat vuosisatojen ajan olleet kaksi erillistä pie
noisplastiikan lajia. Voi välillä olla jännittävää rikkoa ra
joja, m u tta mitalitaide on säilynyt elinvoimaisena taide
lajina mm. juuri siksi, että se on tarjonnut vaihtoehdon
toisenlaisille m uotokuville.
En voi lopuksi olla arvostelemasta väitöskirjaa sen
monista m uistakin heikkouksista. Käy selvästi ilmi, että
tekijän tietämys mitalitaiteen historiasta on vain prose
m inaaritasoa. Niinpä hän e s im erkiksi l u ulee, että
"Carrarat" ja "Sestot" (kuten hän niitä nimittää, s. 1 3)
olivat rahoja! Kontaktien puute muihin tutkijoihin ilme
nee mm. siitä, että hän uskoo Ulla Westermarkin olevan
sama henkilö kuin Ulla Ehrensvärd (s. 79; edellisen nimi
on lisäksi väärin kirjoitettu). Kirjallisuuden tuntemustaan
korostavalta väittelijältä on myös aikamoinen sammakko
esittää Ilmari Kianto -mitalin etusivun legendan kään
nöksenä "Karhunvartijain piiriin kuuluva Kianto" (s. 27),
kun kyseessä on vain henkilön nimi ja kaksi hänen su
kunsa aikaisempaa nimeä, Arctophilacius eli "Pohjoisen
harrastaja" ja Calamnius eli "Kalajokelainen". (Vaikuttaa
siltä, että asiaan on jotenkin sekoitettu tähti nimeltä
Arcturus eli "Karhunvartija".)
V äitöskirjan alkusivuilla luetellaan metodin esittelyn
yhteydessä useita eri tutkimusaloja edustavia kuului-

suuksia, m utta teoreettisen perustan hataruus ilmenee
siinä, ettei heidän nimiään j u uri löydy varsinaisen teks
tiosan alaviitteistä. Kirjallisuusluettelossa on lisäksi usei
ta teoksia, joihin ei viitata lainkaan. Mukana on esimer
kiksi Patrick Bru unin populaariartikkeli "Kejsarporträtt
och forskningsproblem" - m utta jos tekijä olisi todella
perehtynyt tähän alaan, hän ei väittäisi, että Anja Juurik
kalan erään mitalin klassisoiva naisen profiili toisi mie
leen keisari V itelliuksen lihavat piirteet (s. 89). Olisi myös
ollut syytä tarkistuttaa englanninkielisen abstraktin ja re
feraatin kieliasu, jottei sarja "Jyväskylä Studies in the
Arts" olisi tämänkin takia joutunut kiusalliseen valoon.
Viitteet
1 ) G. Qvist, "Medaljkonst", Nya Argus 8/1 947.
2) Satunnaisesta syystä jäivät eräät Johan Finnen
1 970-luvulla tarjoamat valetut mitalit ostamatta. Nämä
mitalit puuttuvat myös Passin luettelosta, joka ikään kuin
vastapainona käsitellyn aineiston suppeudelle ulottuu
teoksen valmistumisajankohtaan saakka.
3) Luettelo käsittää vain taiteilijat, jotka jatkoivat työ
tään 1960-luvun jälkeen; siitä puuttuvat näin ollen mm.
Wäinö Aaltonen, Gunnar Elfgren ja Kalervo Kallio.
4) Ks. esim. T he Cambridge Dictionary of Philoso
phy ( 1995), s. 486.
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Leena Passi

MIELENKIINT OISTA
Kommentteja edelliseen . (Tuukka Talvio, Kuusikymmentäluvun mitalit)

Erikoistutkija, filosofian lisensiaatti Tuukka Talvio on ys
tävällisesti kiinnittänyt huomionsa joihinkin kohtiin väi
töskirjassani Ilmiö mitalitaide. 1960-luvulla valetut suo
malaiset mitalit. Toki tunnustan, että Errare humanum
est, mutta hänen tekstinsä on kokonaisuudessaan
Bourdieulaisen teorian mukainen esimerkki ortodoksian
puolustautumisesta (mitalitaiteen kentällä) kerettiläisyyt
tä vastaan. T iukka ortodoksia saattaa kuitenkin johtaa
farisealaisuuteen, joka ei liene tavoiteltava päämäärä tut
kijalle siitäkään huolimatta, että mitalitaiteen oikeaop
pinen piiri on maassamme pieni. Onneksi Suomi on va
paa maa?
Väitöskirjani Ilmiö mitalitaide. 1960-luvulla valetut
suomalaiset mitalit alaotsikko rajaa tutkimuskohteen
1960-luvulla valettuihin mitaleihin (mts. 12), joihin kä
sittely keskittyy. Totean myös näkökulman avautuvan
kohti kuvataiteeseen painottuvan mitalikäsityksen ilme
nemistä 1960-luvulla valetuissa mitaleissa (mts. 15). Sen
ajan tuoreinta ja kokeellista kuvanveistoa olisin ehkä voi
nut käsitellä enemmän. Valettukin mitali on mitali, vaikka
sitä olisi vain yksi kappele.
Liitteiden luettelot epätäydellisinäkin (kuten totean
mts. 16 ja 85) tietoon saamistani, valmistuneista mita
leista - niin vaietuista kuin lyödyistäkin - todistavat konk
reettisesti 1960-luvun merkityksen taitekohdanomaise
na vuosikymmenenä. Luetteloiden puutteellisuuksiin
viitaten esim. Johan Finne ei nimenomaisesti halunnut
ilmoittaa lisensiaatti Talvion mainitsem ia valettuja
mitaleitaan luetteloon. Ammattilaisia ja harrastajia kos
keva taiteentutkimus on syytä pitää erillään, vaikka ny-

kyään harrastajan ja ammattilaisen välinen raja onkin
käymässä epäselväksi.
Missään kohdin en aseta arvojärjestykseen kahta eri
laisista lähtökohdista versovaa mitalikäsitystä, vaikka tut
kinkin käsittelinkin vain toisen mitalikäsityksen pohjalta
lähteneitä taideteoksia. Totean mitalikäsitysten elävän
rinnakkain (mts. 12 ja 15). Suomi ei liene niin pieni maa,
että tänne sopii vain yksi, virallinen mitalikäsitys mitali
taiteesta. Etenkin, kun kysymys Mitä on taide odottaa
edellen ratkaisijaansa.
Deskriptiivinen termistö (mts. 18) metakieli on muo
dostettu ilmaisun ominaisuuksien luokittelua ja termis
tön yhtenäistämistä varten (mts.19). Ja siinä se toimii.
Kuvataiteen tutkimuksessa ei vain adjektiivisesta teks
tistä pääse kokonaan, mutta kuten taulukon 1 selityk
sestä ilmenee, ominaisuuksien ryhmittelykriteerit on
muodostettu tutkimusta varten - so. välineeksi.
Vieraisiin kieliin liittyvät seikat on tarkistutettu sekä
omasta toimestani että yliopiston toimesta. Sen erityis
termeillä snobbailua en edistä.
Erikoistutkija Talviokin tietänee, että otsikolla Lähteet
ja kirjallisuus tekijä voi ilmoittaa joitakin alaan liittyviä
teoksia, joista katsoo olevan lukijalle hyötyä, vaikka näitä
ei ole käytetty suoraan lähteinä. Kaikenkaikkiaan teke
mäni kaltaisen perustutkimuksen lähdeaineisto painot
tuu taiteilijoiden antamiin esikäden tietoihin.
Ystävällsesti huomioista kiittäen
Leena Passi

HYVÄÄ KESÄÄ LEH DE N LUKIJOILLE
TO IVOTTAA
TOI M ITUS
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KI LLAN TOI M I NTAA

SUOMI 80 VUOTTA M ITALI

Kuvanveistäjä Pertti Kukkosen muovaileman itsenäisyy
den juhlavuoden mitalin lyöty hopeinen kappale "Tie
tulevaisuuteen" luovutettiin Tasavallan presidentti Martti
Ahtisaarelle 9.1 . 1997. Mitalin luovuttivat sotiemme vete
raanien neljän järjestön ja Mitalitaiteen Killan edustajat
puheenjohtaja Aimo Viitala ja mitalin tekijä Pertti Kuk
konen. Luovutuspuheen piti varatuomari Simo Kärävä.
(kuva). Mitaliasiaa uutisoitiin maamme lehdistössä sekä
erittäin laajasti Sotaveteraani-lehdessä, jossa Mauno

Honkanen kirjoitti mitalin valmistamisesta ja Pertti Kuk
konen tämän juhlamitalin veistämisestä.
Juhlamitalin hopeisen kappaleen luovutti Ruotsin ku
ninkaalle Matti K. Elovainio Tukholmassa 1 1 .2.1997 pi
detyssä tilais:.J Udessa.
Itsenäisyyden juhlamitalia myyvät sotaveteraani
järjestöt ja Mitalitaiteen Kilta.

Tasavallan presidentti Martti Ahtisaari vastaanottaa Suomi 80 vuotta -mitalin. Vas. puheenjohtajat
Risto Hyvärinen, Laine-Maire Kyöstilä, Uki Voutilainen, Simo Kärävä, kuvanveistäjä Pertti Kukkonen
sekä puheenjohtaja Aimo Viitala.
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"Keräilijän kätkö" Gunnel Sieversille

Mitalitaiteen Killan vuoden 1997 ansiomitali luovutettiin
tällä kertaa kukituksen kera dosentti Gunnel Sieversille,
joka on ollut Killan toiminnassa mukana vuodesta 1 973
lähtien. Gunnel Sievers on ollut viime vuosien aktiivinen
tekijä: hänen osallisuutensa Helsingin FIDEM-kongres
sin järjestelytoimikunnassa, tämän lehden toimituskun
nan jäsenenä ja lehden ruotsinkielisen asun muokkaa
jana on ollut sangen merkittävä - ja toivottavasti on sitä
jatkossakin (toim.huom!). Killan valetun ansiomitalin,
"Keräilijän kätkön", on muovaillut professori Terho Sakki.

Vuosimitalikilpailun satoa

Ruotsin kuningas vastaanottaa Itsenäisyyden juhlavuoden
mitalin pääsihteeri Elovainiolta.

Käydyn vuosimitalikilpailun esitteli diakuvin kuvanveis
täjä Matti Peltokangas. Diakuvat oli ottanut taiteilija Mau
no Honkanen. Peltokangas oli käydyn vuosimitalikilpai
lun juryn toinen asiantuntijajäsen Raimo Jaatisen ohella.

MI TALI TAITE EN KI LLAN VU OSIKOKOUS
25.3.1 997

Mitalitaiteen Killan vuosikokous pidettiin Suomalaisella
klubilla Helsingissä noin 50 jäsenen ja seuralaisen läs
näollessa. Dipl.ins. Heikki Hongiston johdolla pidetty
vuosikokous käsitteli ja hyväksyi Mitalitaiteen Killan vuo
den 1996 tilit ja toimintakertomuksen hallituksen esittä
mässä muodossa ja yksimielisyyden hengessä. Killan
hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus vuoden 1996
osalta. Kokousasioitten ja esitysten jälkeen syötiin yhtei
nen ilta-ateria.

Kuvanveistäjä Matti Peltokangas
kertoo käydystä vuosimitalikilpailusta
Arvo Aho ja arkkitehtimitalit

Dipl.ins. Arvo Aho piti esityksen arkkitehtimitaleista. Esi
tys on referoitu tässä lehdessä.

SU OMALAISTA MI TALI TAIDE T TA IMAT RAN
TAIDE MUSE OSSA 4.-27.4.1 997
Dosentti Gunnel Sievers
kiittää saamastaan ansiomitalista

Näyttely järjestettiin Mitalitaiteen Killan, Imatran taide
museon ja Nelimarkka-museon yhteistyönä. Mitaleita
oli kerätty sekä yksityisistä kokoelmista, taiteilijoilta, Kil
lan kokoelmista ja eri museoista. Näytteille oli asetettu
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yli 50 mitalitaiteilijan 135 työtä sekä Mitalitaiteen Killan
presidenttisarja. Killan mitalinäyttelyä ei ole tiettävästi
aiemmin viety Imatralle.
Näyttelyn kokosivat FT Leena Passi ja FM Soila Kaipi
ainen Imatran taidemuseosta. Näyttelyn avasi likka
Voionmaa ja sen esitteli avajaisyleisölle Leena Passi.
10.4. Leena Passi piti yleisöluennon aiheenaan "Mita
leista pitkin ja poikin - suomalaisen mitalitaiteen histo
riaa". 17.4. puolestaan taiteilija Mauno Honkanen piti
esityksen aiheenaan "Katse mitalien minimaailmaan suomalaisen mitalitaiteen muodot".
Lehdistö otsikoi näyttelyä mm "Pientä ja painavaa
taidetta", "Mitalit ovat jokamiehen taidetta" tai "Näyttely
harvinaisuus Imatran taidemuseossa - Nähtävillä mitalin
molemmat puolet". Kirjoitukset mainitsevat näyttelyn
taustalla olleen halun tuoda esille veistotaidetta ja tässä
suhteessa mitalitaide verrattuna raskaansarjan veistok
sille on oiva valinta. Mainittakoon että Imatran taide
museon tilat sopivat erinomaisesti mitalitaiteen näytte
lylle mutta ne sijaitsevat hissittömän talon kolmannessa
kerroksessa.
FI DEM MILANO 23.5.
JA AJATUKSIA HAAGIN KONG RESSISTA
Toimeenpanevan komitean sekä delegaattien kevätko
kous pidettiin Kansainvälisen mitaliliiton FIDEMin sih
teeristökaupungissa. Mitalitaiteen Kiltaa ja Suomea
edustivat paikan päällä puheenjohtaja Viitala (delegaatti
ja toimeenpaneva toimikunta) sekä yleissihteeri Voion
maa (varadelegaatti). Voionmaa piti tilaisuudessa pyy
detyn esityksen mitaliliiton internet-tarpeista sekä selosti
Killan kongressityöryhmän käsityksiä mitalien valinnasta
näyttelyihin FIDEM-delegaateille.
Delegaattienkokouksen tärkein anti oli Haagissa
vuonna 1998 pidettävä FIDEMin kongressi, jonka val
misteluista saatiin tietoa. Kongressin päivämäärät ovat
lokakuun 20-24 päivät. Näyttely on samalla kertaa ret
rospektiivinen ja tulevaisuuteen suuntautuva, sillä tar
koitus on, että mitalit kootaan FIDEMin alkutaipaleelta
(noin vuodet 1949-1972), 70-80 -luvuilta sekä kolman
neksi nuorilta taiteilijoilta.
Maakohtaiset mitalikiintiöt selviävät alkavan kesän
kuluessa. Alustavien tietojen mukaan kiintiöt ovat suun
nilleen samat kuin kesällä 1996 Neuchatelissa.
H aagin kongressissa etusijalla ovat taiteilijat:
workshopeissa käsitellään aiheita jotka liittyvät taiteen
tekemiseen, nuoren ja vanhan taiteilijapolven kohtaa
miseen ja mitalitaiteen tulevaisuuteen. Workshopit jär
jestetään yhteistyössä Hollannin kuninkaallisen taidea
katemian kanssa ja ensivaikutelman jälkeen mahdolli
suudet varsin näyttävään ja monipuoliseen kongres
siantiin ovat olemassa !
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Luentojen aiheet liittyvät taiteilijoihin, jotka ovat tuo
neet mitalitaiteeseen jotain uutta.
Mitalitaiteilijoiden kongressimaksu on ajateltu muita
alemmaksi, heille pyritään järjestämään varsin edullisia
majoitusvaihtoehtoja.
Haagin kongressin muusta ohjelmasta mainitsen eri
tyisesti kokopäiväretken noin 130 km Amsterdamista
itään sijaitsevaan, suuressa kansallispuistossa sijaitse
vaan Kröller-Muller museoon. Museo on kuuluisa veis
tospuutarhastaan ja Van Gogh -kokoelmistaan. Allekir
joittaneella oli ilo ja kunnia pitää tässä museossa diaesi
tys Suomen mitalitaiteesta noin satapäiselle Hollannin
mitalitaiteen Killan jäsenelle heidän vuosikokoukses
saan. Esityksen jälkeen tutustuimme kaikin museoon ja
patsaspuutarhaan, joka oli kokemuksena upea.

Hollantilaisen kuvanveistäjän Geer Steynin tyylinäyte
Haagin vuoden 1 998 kongressin eräässä retkikohteessa
eli Kröller-Muller -museon patsaspuutarhassa.
HV ITTRÄSK 5.6.-1 5.8. 1 997
Mitalitaiteen Killan taiteilijoiksi kesä-Hvitträskiin valittiin
aiemmin keväällä kuvanveistäjät Tapio Junno ja Pirkko
Nukari. Näyttely, joka pidetään perinteisesti yhteistyössä
Hvitträskin kartanolla esillä olevan Suomen Kuvanveis
täjäliiton näyttelyn kanssa - tänä vuonna Ukri Merikanto
- avattiin 5.6. Näyttely on avoinna 15.8. asti.

Allan Ylinen

NE NAISET, NE NAISET. . . .

Ahto Linja hämmästytti vuonna 1977 julkaisemalla toi
mittamansa kirjasen "Suomalaisia mitalinaisia". Siinä
hän toi näkyviin 38 naista ja heistä tehdyt 43 mitalia.
Luvut kattoivat suomalaisten naismitalien koko kirjon
aikojen alusta kirjan julkaisuvuoteen.
Mitalien naiset on esitelty lyhyillä, asiaatuntevien kir
joittajien laatimilla elämäkerroilla. Mitaleista on myös
kuvat sekä etusivuista että takasivuista.
Ahto Linja pyrki myös keräämään kirjaamansa mitalit,
vieläpä kaksin kappalein. Siinä hän myös onnistui, sillä
hänen Kalevalaisten Naisten Liitolle lahjoittamansa ko
koelma käsitti 86 mitalia.
T ästä lahjoituksesta ja sen mitaleista kirjoitti Eila Jaa
tinen Mitalilehden numeroon 1/95 (sivut 21 - 24) oivalli
sen, kuvitetun artikkelin (kuvat Raimo Jaatisen).
Samassa Mitali-lehden numerossa on toinenkin nais
mitaliluotaus, Assi Madekiven "Naismitalistit - Raimo
Heinon mitalien naiskuva". Heinon mitalit ovat tuoreem
paa kerrostumaa kuin Linjan kaste. Suositeltavaa on siis
lukea kumpikin artikkeli samalta istumalta. Ahto Linjan
kirjassa keskitytään naisten elämäkertoihin, Madekivi
puolestaan puhuu itse mitaleista, niiden symboliikasta
ja toteutuksesta.
Mikä nyt on oma antini tähän naismitalihistoriaan?
Kaksikymmentä vuotta on kulunut Linjan kirjan ilmes
tymisestä. Sen jälken on tietooni tullut 64 uutta mitalia,
62 naista. Olen tehnyt niistä luettelon, jonka nyt tarjoan
kiinnostuneille. T iedän, että luetteloni tiedot ovat pal
jonkin puutteellisia (halkaisija, teettäjä ym.), saattaapa
joku puuttuakin, mutta ehkä se sellaisenaankin on jul
kaisun väärtti. Itse kukin voi sitä täydentää, samaan pyrin
minäkin.
Ahlborn, Lea 1826 - 1897
Kaivertaja
Leo Holmgren 1977, 45 mm
Myntverket, Sverige
Lea Ahlborn kaiversi ensimmäiset rahamme ja 38
Fennica-mitalia.

Aho, Kaarina
Anja Juurikkala 1989, 85 mm, valettu
(Kuva: Mitali 1/95, s. 44)
Anttila, Inkeri
Professori, varatuomari
Toivo Jaatinen 1996
Christina Regina
Turun akatemian perustamisesta 350 vuotta
Jarkko Roth 1989, 80 mm
Grundström, Maija
Osmo Rauhala 1 985, 56 mm
Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta
Gyllenbögel, Hillevi
Kyllikki Paananen 1975, 70 mm, yksipuolinen
Hilden, Sara
Aimo Tukiainen 1 982, 80 mm
Saskia-yhdistykset
(Takasivu kansikuvassa 1/87)
Hintikka, Lahja
Fil. kand.
Raimo Heino 1 972, valettu
(Kuva: Mitali 1/95, s. 35)
Hisinger-Jägerskiöld, Marianne
Lääket. lis.
Raimo Heino 1974, 60 mm
Ekenäs Tryckeri AB
Honkanen, Hilma
Pekka Kontio 1 977, 70 mm
Jouhki, Kata
Laila Pullinen 1996, 80 mm
Suomen Partiolaiset
(Kuva: Mitali 2/96, s. 49)
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Juurikkala, Anja
Kuvanveistäjä
1 Kari Ovaska 1993, valettu
(Kuva: Mitali 1/93, s. 4 5)
2 Marjatta Vehkanen 1993, 110 mm, valettu
(Kuva: Mitali 1/93, s. 4 5)
Juurikkala, Vuokko
Anja Juurikkala 1996, 112 mm, valettu
(Kuva: Mitali 2/96, s. 48)

Lallukka, (Juho ja) Maria
Aimo Tukiainen 1988, 80 mm
Lallukan Taiteilijakotisäätiö
Lindström, Aune 1901 - 1984
Ateneumin intendentti, professori
Heikki Häiväoja 1978, 70 mm
Ateneum

Kallio, (Kyösti ja) Kaisa
Raimo Heino 1977, 45 mm
Sporrong "Tasavallan presidentit"
Karhu, Sinikka
Anja Juurikkala 1995, 8 5 mm, valettu
Kari, Kaarina ( 1888 - 1982)
Professori, lääket. lis.
Nina Sailo 1978, 70 mm
Kisakalliosäätiö
Karin Månsdotter 1 550 - 1612
Leena Orpana-Söderqvist 1982, 40 ja 60 mm
Sveriges Numismatiska Riksförbund ja Suomen
Numusmaatikkoliitto, kokous Turussa 3 - 4.4. 1982
Kekkonen (Urho ja) Sylvi
Raimo Heino 1977, 45 mm
Sporrong "Tasavallan presidentit"
Kilpinen, Inkeri
Fil. maist., kirjailija
Anja Juurikkala 1988, 80 mm, valettu
Kivikoski, Ella 1901 - 1990
Professori, fil. tri
Raimo Heino 1981, 120 mm, valettu
Suomen Muinaismuistoyhdistys
(Kuva: Mitali 1/95, s. 37)
Kuortti, Orvokki
Lentäjä
Kari Juva 1983, 140 mm, valettu
Laitinen, Iines 1903 - 1996
Essi Renvall 1978, 57 mm
Kalevalaiset naiset

36

Manner, Irja
Raimo Heino 1989, 60 mm, yksipuolinen
Lyöty 1 50. maratonjuoksun kunniaksi, jaettu ystäville
Matikainen, Marjo
Hiihtäjä, Suomen edustaja EU: ssa
Kauko Räsänen 1988, 80 mm
Espoon kaupunki
(Kansikuvana Mitali 2/89)

Myyryläinen, Hilda 1891 - 1990
Opetusneuvos
Aila Salo 1981, valettu
Koivikko-säätiö

Relander, (Lauri Kr. ja) Signe
Raimo Heino 1977, 45 mm
Sporrong "Tasavallan presidentit"

Nessling, Maj (ja Tor)
Terho Sakki 1981, 75 mm
Maj ja Tor Nesslingin säätiö

Roiha, (Eino ja) Saara
Kauko Räsänen 1990, 1 1 1 mm, valettu
Kultahäämitali
(Kuva : Mitali 1 /96, s. 24)
Ryti, ( Risto ja) Gerda
Raimo Heino 1977, 45 mm
Sporrong "Tasavallan presidentit"
Sarvas, Anja
Fil. kand.
Raimo Heino 1984, 1 20 mm, valettu
(Kuva: Mitali 2/95, s. 39)
Sarvas, ( Henrik ja) Helena
Raimo Heino 1983, 1 25 mm, valettu

Nousiainen, Toini
Anneli Sipiläinen 1985, 70 mm
Tehy
Olin-Grönqvist, G unvor
Anja J u urikkala 1 989, 85 mm, valettu
( Kuva: Mitali 2/92, s. 37)
Orko, Liisa 1 902 - 1987
Marjatta Weckström 1977
Suomen Naisten Liikuntaliitto
(Kuva: Mitali 2/9 1 , s. 41 )
Paasikivi, (J. K. ja) Alli
Raimo Heino 1977, 45 mm
Sporrong "Tasavallan presidentit"
Piltti, Lea
Laulajatar
Heikki Häiväoja 1992, 65 mm
Rantanen, Siiri ("Äitee")
Hiihtäjä
Toivo Pelkonen, 60 mm
Finlandia-hiihto 1997

Schjerfbeck, Helene 1862 - 1946
Taidemaalari
1 Barbara Tieaho 1988
Svenska Kulturfonden, ansiomitali
2 Kaarina Tarkka 198 1 , 98 mm, valettu
Setälä, Päivi
Professori, fil. tri
Raimo Heino 1 993, 1 30 mm, valettu
(Kuva: Mitali 1 /95, s. 38)
Sievers(-Voionmaa), Gunnel
Dosentti, fil. tri
Raimo Heino 1991, 1 20 mm, valettu
( Kuva: Mitali 1 /9 1 , s. 1 8)
Sillanpää, Miina 1 866 - 1952
Aimo Tukiainen 1982, 80 mm
Ensi Kotien Liitto
( Kuva: Mitali 2/96, s. 6
Sipilä, Helvi
Varatuomari
Eila Hiltunen 198 1 , 70 mm
Naisjuristit r.y.
(Kuva: Mitali 2/94, s. 40)
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Siltanen, Sylvi 1909 - 1 986
Maaherra
Jussi Vikainen 1 976, 72 mm

Svinhufvud, (Pehr ja} Ellen
Raimo Heino 1977, 45 mm
Sporrong "Tasavallan presidentit"
Södergran, Edith 1 892 - 1923
Runoilija
M. Hedman 1967 (Ruotsi)
Söderström, Elsa (ja Werner)
Tea Helenelund 1995, 70 mm
Lyöttänyt Tore Modeen äitinsä ja tämän isän
muistoksi
Talvio, (Paavo ja) Birgitta
Raimo Heino 1 987, 1 40 mm, valettu
Tuukka Talvio teettänyt mitalin vanhempiensa
kunniaksi

Sipiläinen, Anneli
Kuvanveistäjä
Raimo Heino 1 975
Suomen Mitalitaiteen Killa n hallitus
Sjöblom, Julia 1 888 - 1 960
Reino Niskanen 1 987, 57 mm
OY Sjöblom AB
Sompa, Hinni (ja Urho)
Aimo Tukiainen 1 992, valettu
(Kuva: Mitali 2/92, s. 30)
Ståhlberg, (K.J. ja) Ester
Raimo Heino 1977, 45 mm
Sporrong "Tasavallan presidentit"

38

Tuulio, Tyyni
Eila Hiltunen 1978, 70 mm
Satakuntalainen osakunta
Tynni, Aale
Eila Hiltunen 1984, 70 mm
Minna Canth -Seura
Vannas, Salme 191 8 - 1 993
Professori, lääket. tri
Oskari Jauhiainen 1988, 55 mm
Silmäsäätiö
Varja, Anneli
Heikki Varja 1 980, 1 20 mm, valettu

Viherju uri, Kaija
Raimo Heino 1974, 1 30 mm, valettu
( Kuva: Mitali 1/95, s. 36)
Wihuri, Raakel
Erkki Saarikuru 1 985, 1 20 mm, valettu
(Kuva: Mitali 1 /88, s. 1 6)
Viitasaari, (Paavo ja) Maija
Toivo Jaatinen 1 991 , 1 20 mm, valettu
Virtaranta, Helmi (ja Pertti)
Nina Saila 1990, 70 mm
Karjalan Sivistysseura
Voionmaa, Liisa 1 9 1 4 - 1 984
Aimo Tukiainen 1989, 1 25 mm, valettu
( Kuva: Mitali 2/89, s. 25)

Örnhjelm, (Fjalar ja) Nea
Tea Helenelund 1994, 60 mm
Tilaja rva Herdis Modeen. SNY jakaa mitalia
ansioituneille pohjoismaisille nu mismaatikoille.
Poimin luetteloon vielä jetonin "Kuninkaallinen Turun
Akatemia", Boström 11, 33. Jetoni on Carl Hedlingerin
kaivertama 1 733. Sen etusivulla on kuningatar Kristiina
Minervan hahmossa, kypäräpäisenä ja haarniskoituna.
Teksti : CHRISTINA D G REGINA SV ECIAE. Takasivulla
on pöl l ö ist u m assa kirjapinon päällä ja te ksti :
ACADEMIA ABOAE CONSTITUTA 1 640. Tu ukka Talvio
on kirjoittanut jetonista tyhjentävän selostu ksen kirjassa
ARS UNIVERSITARIA 1 640 - 1990, Mitaleita Helsingin
yliopiston kokoelmista.

Aarne Laaksonen Oy
mah<lo11isuukskn paperimaailma
Niittyvillankuja 3, 0 1 5 1 0 Vantaa
Puh. 90-825 83 1 , fax 90-822 857
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Arvo Aho

SOTAAN SYYLLINE N

Ehkä erikoislaatuisin kokemukseni mitalitaiteen parissa
on ollut toiseen maailmasotaan syyllisen kohtaaminen
Leningradissa 23. 1 0. 1 985.
Opetusministeriön ja Suomen Mitalitaiteen Killan yh
teistyönä oli järjestetty suomalaisen mitalitaiteen näyt
tely Eremitaasin taidemuseoon. Esille oli asetettu edus
tava kokoelma suomalaisia mitaleita, yhteensä 2 1 7 kap
paletta. Kauko Räsänen oli valmistanut tilaisuuteen eri
tyisen näyttelymitalin. Minulla puolestani oli unohtuma
ton tehtävä esitelmöidä mitaleista Eremitaasin keisaril
lisessa kirjastohuoneessa museon raha- ja mitaliosaston
henkilökunnalle ja valituille kutsuvieraille. Isäntien jou
kossa oli myös itse Eremitaasin pääjohtaja, akateemikko
Boris Borisevits Piotrovski.
Tämä, jo ulkonaiselta hahmoltaankin vaikuttava ja
kansainvälisesti kuuluisa tiedemies kutsui suomalaiset
näyttelyvieraat (C. J. Gardberg, Kauko Räsänen, Pekka
Sarvas, Arvo Aho) virkahuoneeseensa ja kestitsi meitä
moninaisilla pikku purtavilla. Tarjolla oli leipää ja leikke
leitä, ja tietenkin myös kaviaaria. Juomana oli - kaviaaria
ajatellen raffinoidusti - murukahvia. T ätä seikka akatee-

mikkomme pahoitteli. Hän olisi halunnut tarjota vierail
leen jotakin vähän väkevämpää, mutta valtakunnan sil
loisen päämiehen, Mihail "Kuivan" säätämä "kieltolaki"
esti sen valtion laitoksilta.
Siinäpä sitten, kaviaarin ja murukahvin lomassa kes
kustellessamme, Boris Borisevits tunnusti olevansa syyl
linen viimeksi käytyyn maailmansotaan. Nuorena arkeo
logina hän oli tehnyt kaivauksia Armenian vuoristossa
ja löytänyt sieltä muinaisen Urartun valtakunnan jään
teitä, linnoituksen ja kokonaisen kaupungin, jotka olivat
peräisin Urartun kulttuurin kukoistuskaudelta noin 800
vuotta e. Kr. Löytöjen joukossa oli myös ruhtinashauta,
ja tarkoituksena oli avata se. Paikallinen väestö, joka kai
keti entuudestaan tunsi haudan olemassaolon, varoitti
kaivajia avaamasta hautaa. Oli näet ennustettu, että jos
hauta avataan, syttyy sota. Pietrovski ei varoituksista
välittänyt. Hauta avattiin - ja sota syttyi.
Harvoin tapaa henkilön, joka pakoittamatta tunnus
tautuu sotaan syylliseksi. Minun osalleni tällainen tava
ton kokemus tuli Leningradissa 23. 1 0. 1 985.

Suomalaisen mitalinäyttelyn avajaiset Eremitaasissa 22.10.1985.
Etualalla akateemikko Boris Piotrovski. Kuvassa myös Kauko Räsänen,
pääkonsuli Jaakko Kaurinkoski, C.J.Gardberg ja Pekka Sarvas
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Eero Helme

KAIKKEA SE ON

Istuin juuri lajittelemassa Fär-saarten sodanajan posti
merkkejä kun Mauno Honkanen soitti ja pyysi pientä
juttua Mitali-lehteen. Nythän on selvästikin olemassa
kahdenlaisia keräilijöitä, niin kuin on ihmisiä yleensäkin.
Yhdet haluavat olla kingejä jollain kapealla alalla, mie
luiten Suomen tai maailman parhaita. T ältä alalta he tie
tävät - tai keräilevät - kaiken. Toiset taas omalla tavallaan
kuorivat kerman tai ainakin valikoivat makupaloja laajalta
alueelta. Numismatiikan alalla näitä kutsutaan tyyppi
keräilijöiksi. Minä olen niitä.
Jos erikoistunut keräilijä on vähän monomaaninen
niin kaikenkerääjä kai sitten on megalomaani. Voi tuntua
kovin hajanaiselta kun keräilyihini kuuluvat ainakin mi
talit, rahat, setelit (vanhat), postimerkit, postikortit, kul
keneet kuoret, kirjat, taide, musiikki, ex librikset, jos nyt
muistan enimmät. Näillä on kuitenkin mielestäni yh
teinen punainen lanka: humaniora.
Ihmisen pyrkimys harmoniaan, kauneuteen, itsensä
kohottamiseen ilmenee taiteen eri muodoissa. Minun
kuvaamani keräilijä etsii kaikessa näitä ihmisen pyrki
mysten ilmenemismuotoja. Ja myös historiaa, joka sit-

ten kertoo, miten nämä pyrkimykset onnistuivat. Yleen
sä tietysti eivät. Mitä mitaleihin tulee niin ne ovat ainakin
kestäviä muistomerkkejä menneitten päivien pyrkimyk
sistä ja suorituksista. Ne ovat enemmän tai vähemmän
kauniita, ainakin aikansa tyylipyrkimyksille tyypillisiä.
Mitali on, paitsi historiaa, myös jotain hyvin konk
reettista. Mitalin voi ottaa käteen ja tuntea sen plasti
suuden. On myös "piirrettyjä" mitaleita, mutta niistä ky
syisin, mitä vikaa on paperissa, jos haluaa piirtää? Kai
kenharrastajalla on tietysti useita motiiveja mitalikeräi
lyssäänkin. Yksi on rehellinen omistamisen halu. Mitali
kirjat ja -näyttelyt ovat hyviä, mutta parhaat ystävänsä
haluaa pitää luonaan. Fennica tietysti kiinnostaa eniten
mutta tyyppinäytteitä eri kulttuureista ulkomailtakin täy
tyy olla, eri ajoilta myös.
Elämä nyt kerta kaikkiaan ei ole täydellistä missään
muodossa, joten itse yritän vain pysytellä kauniissa, vali
koidussa materiaalissa. Jotain täydellisyyden tapaista
on tosin siinä, että pyrin keräilemään mitalin hallitsijois
tamme Kustaa Vaasasta alkaen tähän Ahtisaareen asti.
Jos sarja tuppaa tulemaan valmiiksi niin aina voi lisätä

Tämän mitalin teetti Suomen Numismaattinen Yhdistys pitkäaikaisesta puheenjohtajastaan. Etusivun on
mainio Tukiainen kuulemma tehnyt onnistuneeksi mutta vähän vanhan näköiseksi. No, jos elää saa, niin
kyllä se vielä liian nuoreltakin joskus näyttää. Takasivun nimi voisi olla "siirron matti", koska sellainen
siitä löytyy. Ystävät kyllä sanovat, että tämä nimi on "insider joke". Voi ollakin, mutta nomen est omen.
Muutaman viikon kuluttua jouduin lähes vuodeksi sairaalaan ja siirron matti oli lähellä.
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Me, jotka keräämme kaikkea oravaa pienempää (il
maus on vaimoni), saamme joskus nenällemme vakau
muksessamme, että jokainen kerää jotain konkreettista.
Nokitellessani kerran erään vanhan kauniskatseisen rou
van kanssa siitä, että jokainen kyllä varmasti kerää jota
kin, sain hymyilevän vastauksen: "Kyllä minäkin tosiaan
kerään jotakin. Minä kerään ihmisiä."

Mitalin määritelmäkeskusteluun en halua sotkeutua, mutta omalla
tavallaan voi aina tätäkin asiaa tulkita. Tokion "kadulta" löysin
tämän ihanan pronssiesineen, jota tuskin voi sanoa mitaliksi. Sillä
on kuitenkin pelkistetyn ja kauniin metallityön tunnusmerkit, joten
mitali se minulle on. Lehden seuraavassa numerossa voin kertoa,
mikä se on.

Pietarin, Elisabetin, Katariinan ja sillä lailla. Ja parannel
lahan voi aina tätäkin kokoelmaansa.
Määrä ei ole tärkeä, kunhan sitä on. Materiaali tai
koko ei ole tärkeä. Valettu tai lyöty: kaikessa on hyvää
ja huonoa. Ainoa tärkeä asia on kauneus. Minun silmieni
kauneus.
Eero itse teossa tavoitettuna.

likka Voionmaa

M E I DÄN YHTIÖN M ITALI
Suomen yritysmaailma on vuosikymmenten aikana teet
tänyt - lyöttänyt ja valattanut- monia taidemitaleita. Mi
talin tarkoitus on ollut profiloida yhtiötä, juhlistaa yhtiön
tulossa olevaa merkkipäivää, kertoa suurelle yleisölle
ja yhteistyötahoille yhtiöstä ja sen yrityskulttuurista.
Lyötyä mitalia saatetaan tehdä useita tuhansia, valettu
jen määrän jäädessä pienemmäksi. Mitalitaiteen Killan
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jäsenyrityksistä monet ovat teettäneeet vuosien varrella
mitalin tasaisin väliajoin, minkä lisäksi eräät yhtiöt ovat
esimerkiksi muotokuvan asemesta muistaneet merkki
henkilöitään mitalilla tai reliefillä. Yritysmitali on tilaus
taidetta vaativaan makuun: hyvä mitali on taiteilijan teos,
joka ei ole pelkkä nimi tai logo. Mitalin tehtävää ajatel
len yritysmitali edustaa palvelutaidetta, jolloin yhtiöstä

kerrotaan mahdollisimman monille yhteistyötahoille laa
jasti ja laadukkaasti. Mitaliprojektin kokonaishinta -tai
teilijapalkkio ja valmistus mukaanlukien - on varsin kilpai
lukykyinen, sillä kustannukset jakautuvat tavallisesti
useammalle vuodelle.
Kun toimitusjohtaja Harri Fagerlund alkoi toteuttaa
Värisilmä-ryhmittymän omaa mitalia, tavoitteena oli ker
toa tästä Suomen suurimmasta sisustustuotealan yritys-

Mitali on persoonallinen kontaktin luoja: se siirtyy kä
destä käteen, ja siinä idearikas taiteilija voi kertoa hyvällä
maulla koko yhtiön tarinan kaikkien ihasteltavaksi ja tut
kittavaksi. Mitali on jämäkkä lahja tai huomionosoitus,
joka annetaan tositarkoituksella: Värisilmän mitali anne
taan tunnustuksena käsityötä kaihtamattomalle alansa
huipulle.
Mitalin teettäminen vaatii ennakkoluulottomuutta,

Pertti Kukkonen, Värisilmä-yhtiöt, halk 120, valettu, 1994
ketjusta ja sisustusalasta ketjun jäsenille ja sen yhteis
työkumppaneille mieliinpainuvasti ja tavalla, jonka tuli
kytkeytyä ryhmittymän toimialaan. Mitalin piti olla valet
tu taideteos siitä syystä, että se annettaessa tai luovu
tettaessa herättäisi sekä tunteita että myös tuntuisi. Mi
tali syntyi Pertti Kukkosen ehdotuksen pohjalta. Pronssi
oli ainoa mahdollisuus, koska se on jykevää, lämmintä
ja maanläheistä. Kukkonen myös viimeisteli ja valoi mita
lin ensi kappaleet. Mitalia tullaan tekemään yhteensä
120 kappaletta.

Näin se syntyi

Toimitusjohtaja Harri Fagerlund kertoo mielellään suh
teestaan kuvataiteisiin ja siitä kuinka mitalihanke käyn
nistyi. Hän on vähän yli nelikymppinen, hyvän värisil
män omaava henkilö, jolle näköaistin kehittäminen ja
kehittyminen on kaikki kaikessa. Kuvataiteet eri muo
doissaan tarjoavat harrastuksen ohella inspiraation läh
teen ja tarpeellisen esteettisen varaventtiilin arkisen
aherruksen lomassa. Fagerlundin mukaan yhteys mitalin
ja kodin sisustuksen välillä on mm siinä, että molem
missa korostuu yksilöllisyys, hyvän vaikutelman anta
minen, tunteisiinkin vaikuttaminen. Hyvin toteutettu yri
tystaidemitali tarjoaa erilaisen ratkaisun silloin kun etsi
tään esimerkiksi jotain uutta ja yllättävää lahjaesinettä.

jonkin verran tietoa mitaleista ja mitalitaiteilijoista. Mi
taliprojektissa mukanaolleelle valmis mitali on erään
lainen toiveiden täyttymys. Näin on varsinkin silloin, jos
taiteellinen lopputulos vastaa omia odotuksia. Mitalin
puuhamiehelle, joka ei itse välttämättä luo käsillään vaan
luottaa esteettiseen näkemykseensä tuntuu siltä kuin
olisi tehnyt uuden aluevaltauksen. Vaivannäkö palkit
see: sen sijaan että olisi antanut jollekulle tehtäväksi ha
kea kaupasta jonkin grafiikan lehden "siihen ja siihen
hintahaarukkaan", on saanut yksilöllisen taide-esineen
- yrityksen oman mitalin - vuosiksi eteen päin.

Taiteilijat - markkinoikaa itseänne

Vuonna 1997 Suomessa eletään jo lamanjälkeistä elä
mää: yhtiöiden taloudellinen liikkumavara on tietyssä
mielessä parempi kuin aikoihin. Jos yrityksellä on yli
määräistä rahaa, hyviä kulttuuripitoisia kohteita sen si
joittamiseksi löytyy kosolti. Monista hyvistä on valittava
yrityksen liikeideaa parhaiten tukeva kohde, sillä taitee
seen sijoitettu raha ei voi olla vastikkeetonta. Koska yri
tyksen on elettävä tarkasti ja suunnitelmallisesti, taide
teosten ostamista mietitään tarkoin. Kuvataiteeseen si
joittaminen on yksi vaihtoehto monien joukossa. Ala
joka pystyy myymään itseään, pärjää muita paremmin.
Tuntuu selviöltä, että esim urheiluun sijoittaminen tai
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sen tukeminen on helpompaa ja vaivattomampaa kuin
eri taidelajien välillä valitseminen.
Toisaalta, kyse on taiteen tarjoamisesta, "serveeraa
misesta". Eräs Harri Fagerlu ndin väittämistä on, että
ellei kukaan tarjoa taidetta ei sitä kukaan myöskään osta.
Esimerkkitapaus voi olla seuraavanlainen tilanne: tie
tyssä paikassa on samanhenkisiä ihmisiä - vaikkapa yri
tyksen yhteistyökumppaneita. Mesenaatti kuulostaa eh
kä liian hienolta. Tilanteen luovat esim kokousaulan
shokki, taidenäyttely, ja oikein viritetty luonteva taide
henkinen tunnelma. Parin tuhannen markan ostopää
töksen tekeminen ei ole tällöin lainkaan mahdottomuus
- ja tähän haarukkaan mahtuvat myös useimmat taide
mitalit. On varsin todennäköistä, että kokousväen jou
kossa on taidetta harrastavia, sitä arvostavia henkilöitä,
joille työnsä tai harrastuksensa on puolesta on kehittynyt
hyvä esteettinen silmä. Mitä kaikkiruokaisempia he ovat,
sitä parempi. Harvalla on mahdollisuuksia ostaa arvo
kasta monumenttitaidetta; pienoisveistokset ja mitalit
sen sijaan ovat hyviä kohteita.
Taiteilijat tekevät omaa vaativaa työtään, myyntityö
ja itsensä tarjoaminen ei kuulu - virkamieskielisesti - tai
teilijoiden yleisesti hyväksymään "toimen kuvaan". Mo
net taiteen ystävät ja suuri yleisö kuitenkin kaipaavat
uusia elämyksiä ja niiden antajiksi taiteilijoitamme. Mi
talitaiteilijat, jalkautukaa ja näkykää ! Kertokaa itsestänne
ja töistänne!
Monet maamme mitalitaiteilijat ovat tunnetusti myös
veistos- ja monumenttiveistäjiä. Niitä, jotka muovailevat
vain mitaleita on yhden käden sormilla luettava joukko.

Taiteilijalle mitali on suuritöinen nykyhyötyyn nähden :
mitalitoimeentuloon ei voi laskea. Pienoisveistoksenkin
kate on suurempi. Mitalin maine on lisäeste: mitalia pi
detään perinteisesti elitistisenä taidemuotona. Taidemi
talinäyttelyt noudattelevat perinteista kaavaa; vain ani
harva nykymitalitaiteilija pitää yksin tai yhdessä jonkun
toisen kanssa mitalinäyttelyitä. Parhaat mitalit voi olla
kätketty museoiden lukittuihin kaappeihin tai lasivit
riineihin.

Mitalitaiteilijat - ottakaa yhteyttä

Hyvä idea auttaa aina. Tarvitaan näkemystä löytää oikea
kohderyhmä ja rohkeutta idean tarjoamiseksi ja yhteyk
sien ottamiseksi. Kontaktien luominen on asenne- ja ai
kakysymys. On myös tajuttava että taiteilijan on ensin
"myytävä itsensä" ja sitten asiansa. liman luottamusta
kauppa ei käy. Taiteilija ei voi odottaa ja esimerkiksi tie
don puutteesta johtuen vain harva odottaa taiteilijaa.
Alusta pitäen on luotava pelisäännöt, mikä valettujen
mitalien kohdalla tarkoittaa niin ja niin monen mitalin
sopimusta, grafiikan kohdalla taas rajattua sarjaa.
Mitalitaiteilijoiden kan nattaa myös harkita erilaisia
myynninedistämistapahtumia. Alueelliset erot ovat mer
kittäviä: jokin alue Suomessa on vastaanottavainen uu
sille ideoille enemmän kuin jokin toinen. Ulkomaille me
neminen on suuri tuntematon, mutta onnistuu hyvällä
suunnittelulla ja markkinoinnilla. Suomen mitalitaiteella
on hyvä maine, jota kannattaa käyttää hyväkseen ja jota
voi edistää !

Palvelemme teitä
kaikissa mitalin lyöntiin
ja työkalujen
valmistu kseen
liittyvissä asioissa.

Kultamitali Oy

AMMATTILAINEN MITALIN TEKIJÄNÄ

Puh. 09-752 1 898 fax 09-752 1 909
Pakilantie 61 00660 Helsinki
Tehdas: Kangastie 52550 Hirvensalmi
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Allan Ylinen

KEVÄÄN KOH INAA

Aimo Tukiainen: Gerda Qvist

Aimo Tukiainen: Miina Sillanpää

Kevät, ah kevät on jälleen tullut. Hennonvihreä luonto
ja pääskysten odotus (västäräkki on jo nähty) saa ihmi
senkin penkomaan vaatekomeroaan eli Omar Khaijamin
toteamana: " Nyt tuleen talvikaapu katumuksineen .... ".

Yhtä vääjäämätön kuin vuodenaikojen kiertokulku on
myös muodin nousut ja laskut: maksia, midiä, miniä!
Mutta mennäkseni pääasiaan - hattu on jälleen IN. Paitsi
että se suojaa auringolta ja varjelee viimalta, tulkitsee
se myös monin tavoin kantajansa persoonaa, korostaa
miehisyyttä, viestittää naisellisuutta, luo mielikuvia.

Raimo Heino: Marcus Collin

Aimo Tukiainen: Juuso Walden
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(Nimenomaan hattu, kaikenmaailman pipot ja mai
noslippikset antavat nekin tietysti tietyn kuvan kanta
jastaan, mutta hattuja ne eivät ole huolimatta kielen
käyttöön pesiytyneistä ikävistä esimerkeistä: ylioppilas
hattu, tonttuhattu ! ) .
Oheinen pieni hattukuvasto vakuuttanee lukijan ha
tun imagoa luovasta merkityksestä. V ieläpä lippalakki
kin, tyylikkäänä versiona oikean miehen päässä saattaa
alleviivata tarmokku utta ja menevyyttä.

Matti Koskela: Eino Leino

Päivi Wickholm

LAH DEN KAUP UNGIN MUSEON MITALIKOKOELMA

Lahden historiallisen museon kokoelmissa on yhteensä
1 88 1 mitalia. Perustan museon mitalikokoelmalle ovat
luoneet m uutama isompi lahjoitus ja hankinta. Vuonna
1964 teollisu usneuvos Yrjö Manner lahjoitti museolle
1 1 5 mitalia käsittävän kokoelman ja m uutamaa vuotta
myöhemmin museo osti itselleen ns. Paasikiven koko
elman, johon kuului 82 mitalia. Viime vuosien merkittä
vin lahjoitus on kamarineuvos K.O. Knuuttilan yhteensä
1 224 esinettä käsittävä mitali- ja m uistoesinekokoelma:
Lahjoitukseen kuului 861 mitalia.
Näistä sekä yksittäisistä hankinnoista on Lahden his
torialliseen museoon m uodostunut kattava valikoima
suomalaista mitalitaidetta aina vuosisadan alkupuolelta
nykypäiviin asti. Kokoelmaa kartutettaessa pyritään huo
mioimaan myös paikallisten mitalitaiteilijoitten työt sekä
Lahteen liittyvät mitalit. Uutta näkökulmaa museon mi
talikokoelmaan on tuonut erityisesti K.O. Knuuttilan lah
joitus, jossa suomalaisten mitalien ohella u lkomaisia mi
taleja. Esimerkkinä näistä voi mainita 60 mitalista koos-
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tuvan sarjan "Ruotsin hallitsijat 1 000 vuoden aikana",
Apollo 1 1 -lennosta kertovat pari mitalia, New Yorkin kau
pungin 300-vuotismitalin ja YK :n pääsihteerin Dag Ham
marskiöidin muistoksi lyödyn mitalin.
Lahden historiallisen museon mitali- ja rahakokoelma
oli pitkään esillä museon "rahahuoneessa", mutta näyt
tely on sittem min purettu. Osa K.O. Knuuttilan ko
koelmasta on esillä Aikuiskoulutuskeskuksessa, Kirk
kokatu 6.
Lahden hiihtomuseo on puolestaan keskittynyt tal
viurheiluun ja urheilukeskuksessa museon perusnäyt
telyssä on pysyvästi esillä edustava valikoima suoma
laista talviurheilun historiaa. Hiihtomuseossa voi tutus
tua eri urheilijoiden palkintomitalikokoelmiin, esillä ovat
mm. Tapani Niku n, Anton Collinin ja Kalle Louhelan mi
talit, Suomen ensimmäiset talviolympiamitalit : Tapani
Niku n pronssi mitali 1 8 k m : n m atkalta Ranskan
Chamonixista ( 1924) ja Veli Saarisen kultamitali 50 km:n
matkalta Lake Placidista ( 1 93 2 ) . S u o men

kuntourheilussa on myös pienemmillä hiihtotapahtumil
la ollut valtakunnallisestikin merkittävä rooli ja siksi hiih
tomuseossa on näytteillä laaja kokoelma paikallisten
hiihtotapahtumien mitaleja. Näiden joukossa on myös

massahiihtojen mitaleja kuten esim. Finlandia-hiihdon
mitalit ja sarjamitalit.
Lahden kaupunginmuseo (p .03-814455309) on Suo
men Mitalitaiteen Killan jäsen.

Leila Hietala-Hämäläinen, Lahden museo 50 vuotta

antoinen
teräs.
Teräs on joustava rakennemateriaali. Siksi
se soveltuu n i i n erilaisiin kohteisiin. Se ei
laitu eikö pala. Ei lahoa eikö homehdu. Teräs
tuotteista on hyvä rakentaa, tulevaisuutta .

Tarvittoessa kevyestikin, kunhan teräs on tie
dolla lehty.
Niin kuin Rautaruukki sen tekee.

Te r B • - t l e d o l l a te fl ty.

@ RAUTAR U U KK I
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K A RI R A HI A L A -MITA LI

Kauko Räsänen, 1997, pronssi, 80 mm. Mitalia, joka on
valmistettu yhteistyössä Kauko Räsäsen, Rahapaja Oy:n,
Suomen Posti Oy: n ja Suomen Keräilijöiden liiton kes
ken, on lyöty pronssista 100 kappaletta. Mitalia voi tilata
Killasta 300 mk + postikulut.
Pankinjohtaja Kari Rahiala vastaanotti Helsingin Mes
sukeskuksessa 3.5. 1997 järjestetysssä tilaisuudessa
Kauko Räsäsen hänestä muovaileman mitalin.
Vastaanottaessaan mitalinsa Kari Rahiala sanoi mm
seuraavaa:
"Henkilömitalin synnyttämisen tapoihin kuuluu, että
asianosaiseltakin kysytään hänen toiveitaan. Kun Kauko
Räsänen kysyi minun mielipidettäni, oli vastaukseni sel
vä. Tee taideteos. Tehdään niin kuin taiteilija haluaa. Soi
sin sen olevan vuoden paras mitali ja taideteos, joka jo
merkitsee sitä, ettei siinä voi olla minun kuvaani. Ja jos
nimeäkin voi välttää, niin en pahastuisi. Kyseessähän
voisi olla keräilyn ja keräilijöiden mitali. Ja olenhan saar
nannut ympäri maata, ettei kukaan voi kerätä yksin. Ke-
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räily on sosiaalinen harrastus ja yhteistyön tulos. Työn
valmistuttua taiteilija toteaa mitalista: "Etusivun "diva
riin" valitsin esineitä keräilijän rikkaasta kotikokoelmasta,
ja kun malli kainosteli oman persoonansa esilletulemis
ta, tein hänestä myös kirjainten keräilijän. Takasivun fi
guuri kuvaa kohtaloa, joka jakaa kortit meille kullekin."
Ja nyt jokainen näkee miten loistavalla tavalla taiteilija
on työssään onnistunut. Kauneus ja taiteellisuus suo
rastaan iskevät mitalissa. Olen enemmän kuin onnelli
nen ja ylpeä mitalista ja sen sanomasta.
Sanomallaan mitali kertoo mieleiselläni tavalla joka
päiväisen esineellisen ympäristömme suuresta merki
tyksestä meille jokaiselle ja tuon ympäristön esineistön
ja niiden historian säilyttämisen tärkeydestä tulevia su
kupolvia ajatellen. Keräily säilyttää historiaa ja siten
myös tekee historiaa.
Kuten sanoin mitali, vaikka onkin niin kutsuttu hen
kilömitali, on mitali sille yhteistyölle, jota kuvaisin omalla
sanonnallani: Ystävyys tuloksiakin tärkeämpää.

OSTETA AN MITA LEJA

Ostetaan Toivo Jaatisen Pisanello : tarjoukset englan
niksi osoitteella Jan H van Borssum Buisman,
Bakenessergracht 84, NL-2011 JZ Haarlem,

T he Netherlands tai tämän lehden toimitukseen, josta
tieto välittyy eteen päin.

RAV I N TO LA P I K K U SATAMA
I dyl linen ja vii htyisä ravintola
Herkkuja pizzasta pihvi i n , meren
histo riall isessa satamamakasiin i ssa anti mista u u n iperu naeri koisuuksiin.
lähellä Vi king Linen term i naalia.
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Katajanokka, Wan ha Satama
Pi kku Satamakatu 3, puh. 1 74 09 3
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MYYTÄVÄÄ

Anne Valkonen : Taidetta molemmat puolet, 1990 (kirja)
100 mk
Mitaleita:
100 mk
Eila Hiltunen: Mannerheim
Nina Terno: Risto Ryti
100 mk
100 mk
Toivo Jaatinen: Mauno Koivisto
Lähempiä tietoja yleissiht. likka Voionmaa
Opettua plastoliinia
30 mk/kg
Lähempiä tietoja Marja Heino, puh. 040-5542992
MYYTÄVÄNÄ RAIMO HEINON MITALEITA
Seuraavat Raimo Heinon mitalit ovat myytävänä. Valetut
maksavat 1200 mk/kpl, lyödyt 80 mk/kpl. Mitalit ovat
saatavilla Kansallismuseon Rahakammiossa yli-inten
dentti Pekka Sarvakselta, puh. 09-40501.
Valetut:
Sam Vanni
Mikko Kallio
Ernst Barlach
Pohjoismainen betoniliitto
Kirkon hallintovirkamiehet
Ritarin hauta
Kiipijä
Kalervo Siikala
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Jaakko Hemmi
Lyödyt:

Taisto Ahtola
Marcus Collin
H.R. Nevanlinna
Olympiastadion 50 v.
Suomalainen lionismi
Esko Rekola
AIMO T UKIAINEN-MITALI
Myytävänä myös Raimo Heinon Aimo Tukiainen -mita
lia. Mitalia myy Purnu-säätiö/Annikki Tukiainen T iirasaa
rentie 27, 00200 Helsinki, puh. (09) 672 468 tai Purnu,
puh. (03) 335 4323.
ERIK MÄKISEN VALETTUJA MITALEITA (s.
Erik Mäkinen, Suutarinakatu 9, 20300 Turku,
puh. (02) 233 6578
Kadonnut Euridice
Portti
Orfeuksen ikävä (kuva)
Orfeus ja Euridice (kuva)
Orfeus tänään (kuva)
Elämää Raunistulassa
Elämää Raunistulassa 1 1

Erik Mäkinen: Orfeuksen ikävä

)

Erik Mäkinen: Orfeus ja Euridice

Erik Mäkinen: Orfeus tänään

A u r i n k o l e ij o n a
Aiheet Halikon 1100-luvun löydöistä.
Korun leijonalla, jonka harja leviää kuin auringon
säteet, on esikuvansa Halikon aarteessa. Helat sen
molemmin puolin taas mukailevat Halikon Rikalasta
löydettyjä hihnanlyötteitä. Romaaniseen tyyliin
kuvatun pedon juuret lienevät Gotlannissa ja
mahdollisesti lyötteidenkin, mutta jälkimmäisten
mallia on jäljitelty ja muunneltu runsaasti Suomessa
1000- ja 1100-luvuilla.
Kalevala Korun "Aurinkoleijona" tuo näin
tuulahduksen ajasta, jolloin kristillisen Euroopan
vaikutteet välittyivät ltämeren saarten kautta
suomalaisten keskuuteen.
Unioninkatu 25, puh.09 171 520, ark. 9-18ja la 9-15
ltelsinki-Yantaan lentoasema, puh. 09 825 44 080
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SVENSK RESUME

T I LL LÄSAREN (s.3 )
likka Voionmaa
T idningen utkommer nu ovanligt sent av olika orsaker,
bl.a. bryts den nu på dator samt bilderna har skannats.
Å rets början har varit a ktivt, G illets och
krigsveteraners samarbete ledde tili en Finland 80 år medalj av Pertti Kukkonen, och den har sålts bra.
Årsmedaljen, Mauno Kiviojas Matkasse, präglas nu och
distribueras tili hösten.
Utställningen i I matra med föredrag av Leena Passi
och Mauno Honkanen var lyckad. 1 som mar finns
utstäliningar på Hvitträsk, med bl.a. skulptörparet Tapio
Junno - Pirkko Nu karis medaljer och och miniatyr
skulpturer. Purnu har öppet som vanligt och i Mänttä
finns t.ex. ett internationelit medaljsymposium. Mycket
finns att se också på internet: Giliets hemsida är http://
www.internetix.ofw.fi/m italikilta ochBAMS http : //
www.stir.ac.uk/external/bams.
ÅRSMEDALJSTÄV LI NG E N 1 997 (s.4)
likka Voionmaa
Årsmedalstävlingen gälide en präglad medalj, tili den
kom 50 förslag varav 8 placerades i A-klassen, 8 i 8klassen och resten i C-klassen. Första priset gick tili
Mauno Kiviojas förslag "Matkasse" (nr. 23), andra priset
delades av Assi Madekivis "Kometfest" (nr. 1 5) och
Kaarina Tarkkas "Grannar (nr. 1 ) .
SEGRARNAS SYNPUNKT E R (s. 1 2)
Eila Jaatinen, bilder Raimo Jaatinen
V innartrion i å rs m edaljstävlingen ä r alla från
Tammerforstrakten. Föst placerade sig Mauno Kivioja
från Nokia, vars gård är som en skulpturpark. Allt har
han gjort själv, huset, skulpturer, keramik, träleksaker,
för tilifäliet experimenterar han i faner. Den vinnande
medaljen "Matkasse" innehålier bröd och strömming.
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Han har inte gjort många medaljer, mera grafik och
målningar, men han är en bildhuggare, det är klart, och
ett ymnighetshorn, renässanskonstnär.
Assi Madekivi har rest runt världen, men kommit
tilibaka tili sina hemtrakter. Hon är en skulptris, som
prövat på grafik, måleri. Hon har gjort medaljer och årets
förslag inspirerades av Hale-Bopp -kometen.
Kaarina Tarkka flyttar från sin atelje, men har fult upp
med arbete: Utställning i Tam merfors, verk i Pyhäniemi.
Hennes förslag i medaljtävlingen, Grannar, har gamla
bomärken med kors, sadeltak, bockar, symboliserande
en kristen stor bondgård.
ATT GÖRA ST ORA MOTIV VARDAGLIGARE DEKONST RUKTION E NLIGT 1 950-TALETS
MINIATYRSKULPTERING (s. 1 4)
Liisa Lindgren
Artikeln behandlar miniatyrskulpturer på 1 940 - 1 950talen. - Övergång från figurativ tili nonfigurativ bildhug
geri. - Man var van vid att se på bildhuggeri som
monumentalkonst, men modeliering av små skulpturer
gav konstnärerna möjligheter att experimentera med
olika materia! och former och finna olika lösningar för
kompositioner. Bildhuggarnas iderikedom kunde ses i
miniatyrskulpturer: empati, humor, fantasi. Man ansåg,
att monumentalbildhuggarnas konstnärliga arbete var
en kallelse, men att de som gjorde små verk skulle i
misstag ha hamnat i branschen. Exempel på sådana
var Mikko Hovi coh Ben Renvall, vars betydelse för
bildhuggarna på 1 950-talet var avgörande.
Miniatyrskulpturernas värld bestod av registrering
av vardagliga händelser. Politiska åsiktsyttringar och
agg ressivitet ingi c k inte i denna värld. Man
koncentrerade sig på kråkor och höns i stället för svanar
och tranor. Miniatyrskulpturer hörde tili hemmen.
FD Liisa Lindgrens doktorsavhandling Levande form
( 1 996) behandlar bildhu ggeri från mon u m ent tili
miniatyrskulpturer på 1 940- 1 950-talen.

FRÅN AALTO T ILL T E RÄSV I RTA (s.19)
Arvo Aho
1 vår tidning har tidigare förekommit förteckningar av
läkar-, jurist- och prästmedaljer. 1 denna artikel beskrivs
medaljer över finska arkitekter, vilken grundar sig på ett
föredrag på Arkitektförbundet. Allan Ylinen har hjälpt
med sammansättningen av listan.
MÄNTTÄ 1997 - ETT SYMPOSIUM OM MEDALJER OCH
MINIATYRSKULPT URER (s.22)
Eila Jaatinen
samband med bildkonstveckorna i Mänttä i juli 1997
ordnar Gillet ett internationellt symposiu m för åtta
konstnärer : I rene G u nston ( E ngland) , G abriela
Gasparova-lllesova ( Slovakien), Miroslav Kovarik
(Tjeckien), Laszlo Zagyva (Ungern), Joanna Troikowicz
(Sverige), Gunta Zemite (Lettland) och Arto Lappalainen
och J uha Menna (Finland). Ledare för symposiet är
Raimo Jaatinen.
1

MEDALJ E R FRÅN SEXT IOTALET (s.25)
Tuukka Talvio
Talvio har gått igenom Leena Passis doktorsavhandling
"Fenomenet medaljkonst. Finska medaljer gjutna på
1960-talet" samt Passis sammandrag i Mitali - Medaljen
2/1996. Han påpekar, att Passi bara har behandlat gjutna
medaljer, fastän det finns mycket flera präglade från
samma tidsperiod. Han framför också bl.a. en avvikande
åsikt i fråga om s.k. myntaktiga medaljer och skulpturella
medaljer, om betydelsen av ett "metaspråk" inom
medaljkonst d.v.s. terminologin som beskriver medaljer,
samt kommenterar några sakfel som han funnit.
I NT RESSANT. Kommentarer tili ovanstående text (s.3 1 )
Leena Passi
Passi kommenterar här några saker, som påtalats av
Talvio.
G I LLET S V ERKSAMHET (s.32)
- Medaljen Finland 80 år
Medaljen som präglats i anledning av Finland
självständigt i 80 år, har modellerats av Pertti Kukkonen.

Den överläts tili president Ahtisaari 9. 1 . 1997 av Gillet
och alla finska krigsveteranförbund.
- Gillets årsmöte 25.3.1997
Årsmötet behandlade verksamhetsberättelsen och
beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
Gillets förtjänstmedalj överräcktes tili Gunnel Sievers,
som aktivt deltagit i verksamheten bl.a. som medlem
av organisationskommiteen för FIDEM-kongressen 1990
och medlem i tidskriftens redaktionskommite.
Matti Peltokangas berättade om årsmedaljstävlingen.
Arvo Aho höll föredrag om arkitektmedaljer (se
separat artikel).
- Finsk medaljkonst i konstmuseet i Imatra
1
sa marbete m ellan I m atra konst m u se u m ,
Neli markka m u seet o c h G illet, ordnades e n
medaljutställning i I matra 4.-27.4. 1997. Den bestod av
135 verk av 50 konstnärer. Utställningen öppnades av
likka Voionmaa; Leena Passi och Mauno Honkanen höll
var sitt föredrag om medaljkonst.
- FIDEM Milano 23.5. och tankar om kongressen i
Haag
Exeku tiva ko m m iteen och delegaternas möte
behandlade nästa kongress i Haag 20. - 24. 1 0. 1 998.
Utställningen kommer att ha medaljer från 1959- 1972,
1 970-80 -talen samt av u nga konstnärer. Utfärden
kommer att ordnas tili Kröller-Muller museet med en
skulpturpark och stor van Gogh samling. 1 detta mu
seum höll l. Voionmaa ett föredrag om finsk medaljkonst
den 24 maj för motsvarande holländskt sällskap.
- Hvitträsk 5.6.- 1 5.8. 1997
Gillets medaljkonstnärer i Hvitträsk i år är Pirkko
Nukari och Tapio Junno, ute visas skulpturer av Ukri
Merikanto.
KV INNOR, KV I NNOR... (s.35)
Allan Ylinen
År 1977 gav Ahto Linja ut en bok " S uomalaisia
mitalinaisia" ( Finska medaljkvinnor) , i vilken han
beskriver 43 medaljer av 38 kvinnor. Senare donerade
han sin samling på 86 medaljer tili Kalevalaisten Naisten
Liitto (ett kvinnoförbund). Om detta skrev Eila Jaatinen
in Mitali-Medaljen 1/95, s. 2 1 - 24. 1 det samma numret
fanns en artikel av Assi Madekivi om kvinnomedaljer
av Raimo Heino. Under de tjugo åren efter Linjas bok
har det kommit ut 64 medaljer av 62 kvinnor av vilka
Ylinen har skrivit en förteckning.
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SKYLDIG TILL KRIG (s.40)
Arvo Aho

MEDALJERNA I LAHTIS STADSMUSEUM (s.46)
Päivi Wickholm

Här kåserar Aho om en händelse i Leningrad år 1985,
då Gillet hade en utställning av finsk medaljkonst i
Eremitaget. Chefen för Eremitaget hade på trettiotalet
gjort arkeologiska grävningar i Armenien och öppnat
en furstegrav,vilket invånarna hade avrått att göra, då
det enligt traditionen skulle utbryta krig. Så skedde
också, världskriget bröt ut och dr. Petrovski erkände att
det var hans fel.

Historiska museet i Lahtis har 1 88 1 medaljer. Grunden
har lagts av större donationer, bl.a. K.O. Knuuttilas 86 1
medaljer. Man har försökt samla medaljder av lokala
konstnärer och medaljer över Lahtis. Skidmuseet har
dessutom en samling medaljer över vintersport samt
av olika kända skidlöpares prismedaljer.

DET ÄR ALLT (s.41 )
Eero Helme
Helme kåserar om sitt samlande. Han samlar på allt som
är vackert från frimärken via medaljer till musik,
humaniora. Han är allätare, men har ett tema: regenter
i Finland från Gustav Vasa till Ahtisaari.
VÅRT BOLAGS MEDALJ (s.42)
likka Voionmaa
Pertti Kukkonen har år 1994 modellerat en medalj för
Värisilmä-bolaget, som gjutits. 1 artikeln har bolagets
V D intervjuats och han berättar att han ville ha en
personlig, estetiskt tilltalande firmagåva, som på ett
smakfullt sätt berättar om bolaget. 1 artikeln uppmanas
konstnärer att söka dylika uppdrag, fältet är vitt.

KARI RAHIALA -MEDALJEN (s.48)
Kauko Räsänen har modelle rat en medalj av
bankdirektör Kari Rahiala, utan ett traditionellt porträtt.
Medaljen visar ett sammelsu rium av Rahialas
samlarobjekt med bokstäverna i hans namn gömda
bland sakerna. Medaljen kan beställas från Gillet för 300
mk + parta.
TILL SALU (s.50)
- Anne Valkonens bok och presidentmedaljer (Gillet/
likka Voionmaa)
- Raimo Heinos medaljer, gjutna (valetut) a 1 200 mk,
präglade ( lyödyt) a 80 mk ( Pekka Sarvas,
Nationalmuseets Myntkabinett)
- Raimo Heinos Aimo Tukiainen- medalj ( Purnu
stiftelsen/Annikki Tukiainen)
- Erik Mäkinens gjutna medaljer

LAH JOIT UKSIA

Helsingin kauppakorkeakoulu on lahjoittanut Killalle kaksi kappaletta Aimo Tukiaisen mitalia vuodelta 1986.
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MARSALKKA MAN N E RH E I M I N
SYNTYMÄSTÄ 1 30 VUOTTA
Upe a mit ali s arj a t ap ahtu man kun n i aksi

Kansalaissodan Valkoisen kenraalin, Suomen valtion
hoitajan, sotamarsalkan, sittemmin Suomen sotavoi
mien ylipäällikön ja Suomen Tasavallan presidentin syn
tymästä tuli 4.6.1997 kuluneeksi 1 30 vuotta.
Päivän juhlistamiseksi on Rahapaja Oy yhteistyössä
Sotainvalidien Veljesliitto ry : n kanssa lyönyt kolmen mi
talin Marski-sarjan, jonka on muovaillut kuvanveistäjä
Heikki Häiväoja. Ensimmäinen mitali ilmestyi 4.6. 1997,
toinen ilmestyy 1 7.8. 1997 ja kolmas maamme itsenäi
syyspäiväksi 6. 1 2. 1 997.
Kaikkien mitalien toisena puolena on Marskin henki
lökuva: ensimmäisen mitalin aika on Aasian halki. Mat
kan mittakaavan taiteilija on pyrkinyt kuvaamaan mah-

dollisimman yksinkertaisella tavalla. Toinen mitali liittyy
Marskiin valtiomiehenä. Mitaliin tulee Mannerheim-linja.
Marski henkilönä oli Suomen puolustustah don hen ki
löitymä. Mannerheim-linja on puolustustahdon vertaus
kuva. Kolmas mitali kuvaa itsenäisyyden aikaa 191 7- 1 8.
Kuvanveistäjä on siinä aikonut kuvata Marskin miekan
kahvan, jonka hän oli nähnyt tehdessään Marski_n pat
sasta professori Aimo Tukiaisen oppipoikana. Mitaliin
tulee lisäksi Marskin itsensä valitsema tun nuslause
"Candida Pro Causa Ense Candido" eli puhtain asein
puhtaan asian puolesta.
Marski-mitalit ovat arvokas lahja- ja keräilykohde. Prons
sisen mitalin hinta on 295 mk ja hopeisen 1 485 mk.
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