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SUOMI 80 
Maatamme ja sen itsenäisyyttä on taas juhlittu ansai
tusti. Pertti Kukkosen muovaileman lyödyn juhlavuoden 
mitalin onnellisia omistajia on maassamme nyt muuta
ma tuhat Mitali on koettu myös arvokkaaksi lahjaesi
neeksi, mikä entisestään lisää mitalitaiteen tunnettuutta. 

Vuosien saatossa on itsenäisyytemme kunniaksi lyö
ty useita mitaleita, joista edesmennyt professori Terho 
Sakki muovaili kolme. 

Suomi oli aiheena myös siinä Suomi-aiheisessa mi
talinäyttelyssä, joka oli esillä Rauman kaupungintalos
sa syy�-lokakuussa Mitalitaiteen Killan ja Rauman kau
pungin yhteistyön tuloksena. Näyttely oli pienimuotoi
nen - 105 numeroa - mutta siihen oli valikoitunut presi
denttisarjan ohella itsenäisyysmitaleita, maamme ta
louselämään, kulttuuriin (musiikki ja kuvataide, kirjalli
suus), uneiluun, Suomeen ja suomalaisuuteen ja yli
opistoon liittyviä mitalöeita. Raumalaisaiheisia mitalei
ta oli lisäksi seitsemän. Näyttely oli kaupungintalon ylei
sökerroksessa, jotta mahdollisimman moni raumalainen 
voisi siihen tutustua. Ylläoleva aiheluettelokin osoittaa, 
että Suomen "mitalisella kirjalla" on pitkät perinteet. 
Kirjan sisällön ääripäät ovat mahdollisimman monimuo
toiset, sil ä asteikolta löytyy kaikkea, juhlavasta henki
lö- tai tapahtumamitalista nostalgiseen jopa riehakkaan 

likka Voionmaa 

LUKIJALLE 

vapaamuotoiseen - vai pitäisikö asia jättää kunkin ty
könään pohdittavak;;i. Minusta ei, sillä kirjaamme kan
nattaa tuoda esille yhä uudestaan ja uudestaan ja toi
voa, että siihen tulisi jatkossa uusia - eri värisiäkin - leh
tiä. 

TAITEILIJA ESIIN, MEDIA 
Maamme monet yritykset ja yhteisöt - kaupungit,. kun
nat, isot ja pienet yhdistykset jne - ovat juhlistaneet itse
ään tai tuoneet asi2ansa esille lyöttämällä tai valatta
malla mitalin. Kuluneen lokakuun aikana oli ainakin kaksi 
kansallisen merkkihenkilömme vuosipäivää, jolloin jaet
tiin mitaleita - Eskon puumerkki ja Arvo Ylppö -mitalit -
ilman että lukijalle olisi välittynyt tieto siitä kuka kysei
set mitalit on suunnitellut. Koska taiteilijan nimen pois
jättäminen mitalitapahtumien uutisoinnin yhteydessä on 
pikemmin sääntö kuin poikkeus, ajattelin pyytää Teitä, 
arvoisat lehtemme lukijat, kiinnittämään asiaan huomio
ta aina kun voitte ja aina kun tiedämme, että k.o. mitalilla 
on tekijä. Vai onko niin, että jos valikoidaan vain tietyt 
tosiasiat, juttu tulee luettavammaksi tai tajuttavammaksi 
varsinkin, jos taitei ijan nimi yhdistettäisiin johonkin 
etäiseen ja "vaikeak;;i taiteenlajiksi tiedettyihin mitalei
hin" (HS 25.10). En 11oi täysin yhtyä tähän käsitykseen 
senkään jälkeen kun kuulin siitä, kuinka ennakkoluulot-

Raimo Heino, Eskon puumerkki, 1974, V, 170 mm 
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tomasti ja aidosti eräät tamperelaiset lastentarhalaiset 
muu:ama vuosi sitten tulkitsivat Mitalitaiteen Killan 
vuosi mitaleita, jotka pantiin kiertämään hyppysistä hyp
pysiin. Ei riitä, että vaivautumatta tai yrittämättä toteam
me jonkin asian olevan käsityskykymme ulkopuolella. 
T ärkeää on myös halu ymmärtää asioita. 

Siis: taiteilija/ tekijä esiin M-M-Media! Artikkeleilla 
on kirjoittajansa, niin myös mitaleilla tekijänsä. 

MITALITAIDE ESIIN, AMMAT T IKORKEAT JA TAIDE
AKATEMIAT 
Viime kesän Mäntän kansainvälinen mitali- ja pienois
veistossymposiumi oli ensimmäinen laatujaan Suomes
sa vaan ei Euroopassa. Hankkeessa olivat mukana mm 
Suomen kuvanveistäjäliitto ja Taideakatemia, jotka koki
vat tapahtuman tärkeäksi. Toivotaan, että tapahtuman 
jälkiroito onnistuisi vähintäin hyvin ja että kiinnostus 
mitalin tekemiseen viriäisi maamme kuvataiteen opin
ahjoissa. 

Mitalitaiteemme jälkikasvu on turvattava! Mitalitai
teen Kilta tarjoaa joitakin porkkanoita, joista tulee lähin
nä mieleen 13.3.1998 päättyvä vuosimitalikilpailumme 
(ks. tässä lehdessä julkaistu kilpailuohjelma). 

FIDEM 1998 HAAGISSA 
Kansainvälisen mitaliliiton, FIDEMin, seuraava kongressi 
järjestetään Haagissa ensi lokakuun 20-24 välisenä aika-

na. Mitalitaiteen Kilta järjestää Haagiin yhteismatkan (ai
nakin lentomatka), jonka johtajana on Jaakko Hemmi. 
Kongressi-ilmoittautumiset tulisi tehdä ennen 1.2.1998. 
Kongressista ja sen yhteiskohtaisesta ohjelmasta kerro
taan lisää tuonnempana tässä lehdessä, ilmoittautumis
lomake on tämän lehden liitteenä. 
AIMO VIITALAN JUHLA 
Mitalitaiteen Killan puheenjohtaja varatuomari Aimo 
N.K.Viitala täytti 70 (!) 29.11. Merkkihenkilömme juhla
mietteet kerrotaan tässä lehdessä. 

RESUME -RUOT SINKIELINEN YHTEENVETO 
Olemme aiemmasta tavastamme poiketen hieman pi
dentäneet lehtemme ruotsinkielistä yhteenvetoa, johon 
aiheen antoi sekä Ruotsista että Keski-Euroopasta tul
leet lukijavinkit. 

KIITOKSET 
Kuluneen vuoden aikana Mitalitaiteen Kilta on ollut mo
nessa mukana. Kiitokset kaikille ketään unohtamatta: 
moniin näyttelyhankkeisiimme ja vuosimitalikilpailuum
me osallistuneille taiteilijoille ja tekijöille sekä mitalejaan 
näyttelyihimme lainanneille ja Killan toimintaa eri tavoin 
edistäneille. 

SUOMEN MITALITAITEEN KILTA R.Y:N 

VUOSIMITALIKILPAILU 1998 

Kilpailuohjelma 
Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y. järjestää suomalaisille ja 
Suomessa pysyvästi asuville kuvanveistäjille vuoden 
1998 vuosimitalinsa suunnittelukilpailun. Kilpailussa 
noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjä ja 
seuraavia määräyksiä: 

1 Kilpailu on yleisenä kilpailuna toteutettava Suo
men Mitalitaiteen Kilta r.y:n 33. vuosimitalikilpailu, joka 
on aiheeltaan vapaa. Mitali toteutetaan valettuna. Tai
teilija voi suunnitella ehdotuksensa täysin vapaasti, 
mutta mikäli ehdotuksen tekotapa tai materiaali on poik-
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keava, on toteuttamistekniikka ja kustannukset alusta
vasti selvitettävä kirjallisesti. Selvitys tulee liittää kilpailu
ehdotukseen kirjekuoressa, johon on kirjoitettu nimi
merkki ja sana 'työselvitys'. 

2 Tullakseen kilpailussa huomioiduksi tulee kilpailu
ehdotuksen olla tehty kestävästä materiaalista halkaisi
jaltaan vähintäin 6 cm (60 mm) ja enintään 12 cm ( 120 
mm). Ehdotus jätetään molemmat puolet erikseen. 

3 Kilpailun palkintolautakunnan muodostavat Killan 
hallitus sekä kaksi Suomen Kuvanveistäjäliiton 



nimeämää tuomarijäsentä. 

4 Kilpailutyö on varustettava nimimerkillä ja muka
na on seurattava samalla nimimerkillä varustettu suljet
tu kirjekuori, jonka tulee sisältää tekijän henkilöllisyys. 

5 Kilpailussa jaetaan seuraavat palkinnot: 

1 palkinto 22.000 mk 
11 palkinto 15.000 mk 
111 palkinto 12.000 mk 

Palkintolautakunnalla on myös oikeus jakaa kaksi 
tunnustuspalkintoa suuruudeltaan a 4.000 mk kumpi
kin. Palkinnoille haetaan verovapautta. Yksimielinen 
palkintolautakunta voi jakaa palkintosumman toisinkin; 
palkintojen lukumäärä on tällöin kuitenkin säilytettävä. 
Toteutettavan ehdotuksen tekijälle maksetaan lisäksi 
3.000 markan korvaus ehdotuksen viimeistelystä, toteu
tusoikeuksista ja toteutuksen valvonnasta. 

6 Lopullisen päätöksen teoksen tilaamisesta tekee 
Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y:n hallitus, jolla on oikeus 
tilata toteutettava ehdotus minkä tahansa kilpailussa pal
kitun luonnoksen pohjalta. 

7 Kilpailuaika päättyy perjantaina 13.3.1998 klo 
16.00, jolloin myös postitse lähetettyjen ehdotusten tu-

lee olla perillä Helsinki 17 postitoimipaikassa. Kilpailueh
dotuksia otetaan vastaan 12.3.1998 klo 14.00-16.00 ja 
13.3.1998 klo 13.00-16.00 välisenä aikana Killan toimis
tossa Rauhankatu 6 B 26, 00170 Helsinki. Mitalitaiteen 
Killan postiosoite on PL  101, 00171 Helsinki. 

8 Kilpailun tulosten ratkettua kilpailuehdotukset 
asetetaan näytteille paikkaan, josta ilmoitetaan kevään 
1998 aikana. Näyttelyn päätyttyä kilpailutyöt ovat nou
dettavissa pois Killan toimistosta toukokuun loppuun 
mennessä 1998, jonka jälkeen ehdotukset tuhotaan. 

9 Kilpailuohjelmia on saatavissa Galleria Sculpto
rista sekä Mitalitaiteen Killasta 10.12.1997 alkaen. Kilpai
luohjelma julkaistaan myös Mitali-Medaljen -lehden nu
merossa 2/97. Kilpailun tulokset julkaistaan saman leh
den numerossa 1/98. 

10 Kilpailua koskeviin tiedusteluihin vastaa Mitali-
taiteen Killan yleissihteeri 

likka Voionmaa, 
Urheilukatu 48 A 3 
00250 Helsinki 
puh 09-2418 586. 

Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y. 

Jorma K.Miettinen 

KUVANVEISTÄJÄ PROFESSORI TERHO SAKKI 
POISTUNUT JOUKOSTAMME 

Pitkällisen sairauden murtamana poistui joukostamme 
67-vuotiaana 24.10.1997 eräs mitalitaiteemme eturivin 
veistäjistä Terho Antero Sakki, syntynyt Viipurin maa
laiskunnassa 15.10.1930. 

Hän alkoi veistäjän uransa 1960-ja 70-lukujen vaih
teessa tullen parissa vuosikymmenessä tunnetuksi sekä 
suurten monumenttien mestarina että eräänä mitalitai
teemme uudistajista. 

Sakin syntymäkoti seisoi Vääräkosken kylän korkeim
malla kumpareella kotitilan rajoittuessa ohivirtaavaan 
Perojokeen. Sieltä, Karjalan kauniista maisemista, hän 
peri rakkautensa luontoon, kalastamiseen, veistämiseen 

ja kaikkeen karjalaiseen. 
Virikkeitä veistämiseen Terho sai jo varhain. Olles

saan kansakoulun ensimmäisellä luokalla hän näki Jus
si Mäntysen suurikokoisen Hirvi-veistoksen mikä innosti 
häntä muovailemaan hirven ja muiden eläinten kuvia 
koulun askartelun tunnilla. Niistä tuli niin eläviä että ke
vätlukukauden päättyessä hänelle annettiin lahjaksi kilo 
muovailuvahaa. Hän muovaili eläimiä myös savesta pai
menessa ollessaan. Niin hän sai veistämisen vereensä 
jo koulupoikana. 

Talvisodan päättyessä ja uudellen jatkosodan päätty
essä perhe joutui evakkoon. Asuttuaan eri puolilla Suo-
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Terho Sakki ja Juuret syvällä, 
Suomi 75 vuotta juhlamitali 

mea Terho meni Pitäjänmäellä Strömbergin tehtaille 
töihin joutuen ammattikoulun oppilaaksi työkaluviilarin 
linjalle. "Siellä oppi tuntemaan metalleja ja käyttämään 
työkaluja, mm hitsaamaan, mistä oli paljon hyötyä ku
vanveistossa", sanoi Terho. 

Siirtyessään ikkunansomistajaksi Osuusliike Tehoon 
Hyvinkäälle Terho pääsi jo työpaikkaan jossa voi hyödyn
tää taiteellisia kykyjään. Vuoden 1950 jouluksi hän so
misti jouluikkunan johon hän muovasi kipsistä hirviä ja 
poroja koristeiksi ja teki pahvista taustaksi joulumaise
man. Se oli Terho Sakin ensimmäinen näyttely! 

Taideopinnot Sakki aloitti iltaopintoina Taideteollises
sa oppilaitoksessa v. 1952 siirtyen sieltä päästyään 1954 
Suomen Taideakatemian kouluun. Sieltä hän valmistui 
v. 1957. " Se oli ainoa oikea peruskoulutuspaikka taiteili
jalle", Sakki sanoi. 

Kuvanveiston opettajina olivat Lauri Leppänen ja Eino 
Räsänen ja kurssitovereina Jussi Koivusalo. Pekka Kon
tio, Seija Rustholl-Karhu, Laila Pullinen, Nina Terno, Rai
mo Utriainen, Jaakko Veuro ja Marjatta Weckström joista 
kaikista tuli nimekkäitä taiteilijoita. 

Vanhemmat kuvanveistäjät pyysivät toisinaan kuvan
veistoluokan oppilaita tilapäisiksi avustajikseen; Terho 
toimi sellaisena mm. Räsäsen, Leppäsen, Wäinö Aalto
sen, Essi Renvallin ja Eila Hiltusen luona. Siinä sai pal
jon kokemusta. Koulun päätyttyä Sakki teki muutaman 
kurssitoverinsa kanssa pariviikkoisen opintomatkan Pa
riisiin, missä tutustuttiin taidekaupungin moniin museoi
hin ja gallerioihin. Se antoi paljon uusia virikkeitä. 

1940-luvun lopulla, Kytäjällä, Terho tapasi tulevan 
puolisonsa Maija Vanhasen, joka oli myös kotoisin Viipu
rin rraalaiskunnasta, Rajaharjun kylästä. Heillä oli yhtei
nen harrastus: sekakuoro. Maija on kankaankutoja ja 
karjalaisen ruuan taitaja. Avioliitto solmittiin 1950-luvun 
puolivälissä. Silloin oli nuorella veistäjällä pitkät työpäi-
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vät: aamulla Ateneumiin, puolilta päivin Tehon mainos
osastolle Hyvinkäälle, illansuussa taas Ateneumiin ja yö
myöhällä kotiin. 

Valmistumisen lähestyessä tuli aika hankkia koti ja 
atelje. Se löytyi Hyvinkäältä. Taiteilijain Jalmari Ruoko
kosken ja Tyko Sallisen v. 1915 rakennuttama ateljee
talopari "Humala" ja "Krapula", jotka sotien jälkeen oli
vat joutuneet Helsingin kaupungin omistukseen. Sakit 
saivat ostaa tilan v. 1955. Seuraavana vuonna perhe pää
si muuttamaan kunnostettuun "Humalaan". Sinä vuon
na syntyi myös perheen esikoinen Pekka; tyttäret Riikka 
ja Minna syntyivät vuosina 1964 ja -65. Perhe viihtyi 
hyvin "Humalassa" ja siellä Terho toteutti elämäntyön
sä 40 vuoden kuluessa. 

Valmistuessaan Sakki alkoi tehdä veistoksia hitsaa
malla romuraudasta, sillä materiaali oli halpaa ja mo
dernia. Hänen ensimmäinen julkinen veistoksensa oli 
kuitenkin mustaan graniittiin hakattu "Graniittipojat", 
Lappeenrantaan v. 1959 pystytetty suurikokoinen (kor
keus 2,2 m) teos, joka esittää kahta rytmikkäästi juokse
vaa poikaa. Toinen varhainen monumenttiveistos on 
Tampereella Amurin koulun vieressä seisova 5,5 m kor
kea Yrjö Jylhän muistomerkki "Runoratsu" vuodelta 
1964. 

Monumentaaliveistoksia syntyi sitten eri puolille 
Suomea, monet kuvanveistokilpailun tuloksena: prons
sivaluina Seinäjoelle "Heimotulet" 1965 (2,8 m), Raja
mäelle "Nouseva kaari" 1966 (3,5 m), Hyvinkäälle "Hyö
ky" 1969, Karkkilaan "Valuri" 1973, Tampereelle "Kale
valan muistomerkki" 1973, Turkuun "Soihtu" 1976 sekä 
Helsinkiin mustagraniittiin veistetty "Graniittipuro" 1981. 

Terho Sakki 
Laajeneva maailmankaikkeus 



Terho Sakki, Maalaismaisema, 1972, V, 100 mm 

Lasse Virenin suurikokoinen pronssi patsas, jota yksi 
kappale on Myrskylässä, toinen Helsingissä Töölön ki
sahallin kupeella sijaitsevassa Paavo Nurmen puistos
sa, valmistui 1994. Sakin viimeiseksi suureksi työksi jäi 
akateemikko A.I.Virtasen muistomerkki "Apilanlehti", 
joka paljastettiin tammikuussa 1995. Se sijaitsee Pitäjän
mäellä Valion pääkonttorin edessä. 

Terho Sakin töille on ominaista uusi, virkistävä esitys
tapa, missä abstraktinen esitys sekä perinteinen, esittä
vä muotokieli yhdistyvät jännittävällä tavalla. Kaarevat, 
kiiltävät pronssipinnat ja niiden väliin jäävä rosoinen alue 
muistuttavat usein männyn kaarnaista kylkeä. Idean 
teokselle ovat antaneet milloin soihtu tai nousevat lie
kit, milloin laskeutuva puro, ja työstä on helppo aistia 
luonnon läheisyys. 

Tuntemattomiksi ovat jääneet monet yksityisiin ko
koelmiin tehdyt veistokset joista tässä haluan esitellä 
kaksi pronssia, kesähuvilani Grundvikin veistospuistossa 
sijaitsevat "Lajeneva maailmankaikkeus" ja "Purje", 
molemmat 1960- ja 70-lukujen vaihteesta. Edellisessä 
on munankuoren muotoisia sisäkkäisiä rosoreunaisia 
pintoja jotka vuosikymmenien kuluessa ovat patinoitu
neet hiilen mustaksi. Muutamat sileät kohdat hohtavat 
vielä tumman pronssin hillittyä heijastusta. Riekalaiset 
reunat antavat voimakkaan vaikutelman alkuräjähdyk
sen hirvittävästä voimasta. 

"Purjeessa" taas ylöspäin kaartuvien elementtien kirk
kaat, sileät pinnat heijastavat elävästi taivaan valoa. 
Puskiessaan kohti etelää "PurjeN on edistyksen ja vauh
din symboli. 

Sakki teki myös lukuisia muotokuvia ja toistasataa 
mitalia, joista parisenkymmentä valettuja. Kun Suomen 
mitalitaiteen kilta perustettiin v. 1965 Sakki tuli mukaan 
alusta lähtien ja myös ensimmäisen hallituksen jäsenek
si. Ennen killan perustamista hän oli tehnyt vain yhden 

mitalin, mutta heti killan toiminnan alettua hän innostui 
tekemään myös mitaleita monumenttitöiden ohessa. 
Hän sanoi että tekee hyvää vaihtaa välillä mitta<aava 
hyvin suuresta hyvin pieneen. Sitäpaitsi mitali on hyvin 
haastava työ: ensinnäkin sen reuna asettaa sommitte
lulle tiukat rajoitukset ja toiseksi takasivun allegorisen 
esityksen tulee tyyliltään sointua yhteen etusivun kans
sa ja idealtaan täydentää sitä "nerokkaasti". Sakki voitti 
Suomen itsenäisyyden 50-, 60- ja 75-vuotismitalikilpailut 
ja näitä mitaleita tuotettiin valtavina sarjoina. Ne levisi
vät varsinkin sotaveteraanien keskuuteen. Ainakin 50-
vuotismitali levisi myös ulkomaille suurlähetystöihimme 
tehden Suomen modernia mitalitaidetta ansiokkaasti 
tunnetuksi. 

Sakin ehdotus "Harakan pesä eli keräilijän kätkö" 
valittiin Suomen mitalitaiteen killan ansiomitaliksi v. 1967 
(valettu, halk. 90 mm) ja sen mukaan lyötiin myös ho
peinen jäsenjetonki (halk. 30 mm). 

1970-luvulla Sakki teki lukuisien lyötyjen mitalien li
säksi myös 12 valettua mitalia joista useimmat olivat 
aiheeltaan täysin vapaita. 

Jouduin Terhon malliksi v. 1981 Radiokemistikillan 
ja Mitalikillan teettäessä yhteisesti Terholla minusta 60-
vuotismitalin. Näistä istunnoista tuli odotettuja ja miellyt
täviä palavereja. Terho istutti minut korkean telineen 
päälle asetettuun tuoliin, jonne hän tirkisteli muovailu
telineensä takaa yläviistoon. Häntä askarruttivat kovas
ti atomiajan tapahtumat ja ilmiöt joista hän harvakseen 
kyseli minulta, aina välissä vastauksiani pitkään sulatel
len. Sen että hän oli jo varsin hyvin asioista perillä ja 
oman filosofisen käsityksensä muodostanut todistaa hä
nen 1960-luvun työnsä em "Laajeneva maailmankaik
keus". Keskustelussa käytiin hyvin syvällä ja korkealla: 
atomin ja sen sydämen rakenteesta sirryttiin atomipom
min toimintamekanismiin ja vaikutuksiin. Olin pari vuotta 
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Mitalin arvoinen mies 
Mitalitaiteen Killan puheenjohtaja varatuomari Aimo 
Viitala täytti 70 vuotta marraskuun 29. päivänä. Juhlan 
kunniaksi lyötettiin kuvanveistäjä Kauko Räsäsen 
muovailema kaksiosainen mitali, joka luovutettiin uuni
tuoreena Aimolle juhlapäivänänsä. Mitalia lyödään 
pronssiin sata kappaletta ja hopeaan vain muutama 
kappale. 

Mitalitaiteilija on veistänyt mitalin toisen puoliskon 
pintaan Aimon muotokuvan, kun taas toisen puoliskon 
ulkopinta kunnioittaa Aimolle rakkaan edesmenneen 
Kaija-vaimon muistoa. Puoliskojen sisäpinnat kertovat 
Aimon vauhdikkaasta ja aktiivisesta elämästä, jossa 
toimialueena on.ollut ja on edelleen koko maapallo. Tär
keänä osasena on perheen ohella ollut Aimon vahva 
joukkueurheilutausta. Urheilu-uran jäätyä taakse tuli ku
vaan oma asianajo- ja rakentajaura sekä varsin mittava 
lakimiesjärjestö-, talousjärjestö-, palvelujärjestö- ja 
urheilujärjestöura, jossa keskeisellä sijalla on ollut Lions 
toim nta. Mitalitaiteen Killan puheenjohtajaksi Aimo 
valittiin vuonna 1986, Suomen FIDEM-delegaatiksi 
vuonna 1987 ja FIDEMin toimeenpanevan komitean jä
seneksi vuonna 1990. Aimo kertoo pilke silmäkulmas
sa olleensa jopa valtion virkamiehenä yhteensä kaksi 
vuotta. Mitalin legenda "Comprehensio officiorum vitae" 
- elämäntehtävien käsittäminen (tai yhteenliittäminen)" 
on osuvasti keksitty, sillä sanan 'officiorum' merkitsee 
myös palvelusta, avuliaisuutta tai velvollisuutta ja viit
taa näin Aimon vastuuntuntoisuuteen ja vastuun ym
märtämiseen. 

Aimo n sosiaalinen mielenlaatu on tullut esiin Mitali
taiteen Killan monissa yhteyksissä. Killan hallitus ko
koontui usean vuoden ajan Aimon toimistossa Helsin
gin Annankadulla ja sittemmin hänen kotonaan Pakilas
sa. Samaten ovat Killan jäsenet saanet kosketuksen 
Aimon kodin avoimmuutta käydessämme Aimon maa
tilalla Perniön Puontpyölissä. 

Mitalitaiteen keskushyökkääjä 
Aimo Viitala on ollut Mitalitaiteen Killan kapteenina liki 
11 vuotta. Kotimaiset ja ulkomaiset ottelut, tilanteet ja 
tehtävät ovat hoituneet kunniakkaasti, uusia uria on 
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likka Voionmaa 

AIMO VIITALA LXX 

Kauko Räsänen, Aimc 

auottu. Puheenjohtajakauden aluksi perustettiin tämä 
Mitali-Medaljen lehti, joka ilmestyy edelleen kahdesti 
vuodessa. Näin jälkeen päin ajatellen Mitalitaiteen maa
ilmankongressin HELSINKI 1990 FIDEM järjestäminen 
oli oiva esimerkki Aimon kyvystä ajoittaa asioita: kon-



gressin läpivienti esimerkiksi kaksi vuotta myöhemmin 
- keskellä lamaa - olisi ollut huomattavasti vaikeampaa! 

Monelle maamme taiteilijalle 90-luvun alun taloudel
linen lama oli kovaa aikaa: tilaukset vähenivät, samoin 
kilpailujen lukumäärä aleni. Kilta pystyi kuitenkin omal
ta osaltaan ylläpitämään vuosimitalikilpailujaan ja tuke
maan maamme mitalitaiteilijoita tarkasti hoidetun talo
udenpidon ansiosta. Vuosimitalikilpailujen lomassa käy
tiin Killan organisoima yleinen kilpailu, jonka aiheena 
oli Suomi 75 vuotta. 

ala 70-vuotta, 1997 

Uusia kohteita ja tehtäviä on onnistuttu löytämään 
jatkuvasti ja ni itä on saatu toteutetuiksi Killan rajallisten 
resurssien puitteissa. Erittäin merkittäväksi yhteistyö
tahoksi on tullut sotiemme veteraanien keskeiset järjes
töt, joiden kanssa toteutettiin Suomi 75 vuotta mitali-

hanke ja ollaan par'aikaa toteuttamassa Aimon ideoi
maa Suomi 80 vuotta mitalihanketta. Kuten tunnettua 
mitalin suunnitteli Pertti Kukkonen ja sitä on lyöty prons
siin muutama tuhat kappaletta ja hopeaan muutama sata 
kappaletta. 

Itsenäisyyden juhlavuoden jälkeen alkaa pienimuo
toisempi Zachris Topeliuksen juhlavuosi, jonka kunni
aksi on jälleen Aimon ideoimana toteutettu juhla mitali, 
jonka mitalin mitalitoimikunta tilasi kuvanveistäjä Erkki 
Kannostolta. 

Aimon johdolla Killan imago kansainvälisillä kentillä 
on ollut myönteisessä mielessä aggressiivinen; hyök
käykseen ei ole suinkaan lähdetty hyökkäämisen ilosta 
vaan tarpeen niin vaatiessa. Aimon ääni on kuulunut 
ymmärrettävästi tarvittavilla FIDEM-kielillä. 

Ki lta uudella vuosituhannella 

Aimo Viitala on realisti, jolla on luja luottamus tiimiinsä 
ja optimisti tulevaisuuden suhteen. Tämä siitäkin huoli
matta, että mitalitaiteilijoiden ja Killan jäsenten keski
ikä nousee jatkuvasti: nuori mitalitaiteilija on ny<yään 
yli nelikymppinen. Tuon ikärajan saattavat alittaa jos
kus eräät mitalikilpailuihin osallistuneet, jotka sittemmin 
eivät kuitenkaan ole jatkaneet hyvin alkanutta un,ansa. 
Aimo sälyttää vastuuta jonkin verran maamme korkea
koulu- ja ammattikorkeakoululaitokselle: onko mitalitai
de tosiaan unohtunut useimpien alan opinahjojen ohjel
mista. 

Lähitulevaisuuden eräs mahdollisuus on kilpailutoi
minnan laajentaminen: vuosimitalikilpailun lisäksi voitai
siin esimerkiksi maamme nuorille kuvanveistäjille järjes
tää 'erilaisia' kilpailuja, jotka tähtäisivät uusien ilmaisukei
nojen ja materiaalien tuottamiseen. Killan osuus olisi 
tässäkin kilpailutoiminnassa keskeinen. 

Kesä 1997 osoitti jälleen kerran, että suomalaiset ovat 
kulttuurinälkäisiä: monet kesä näyttelyt löivät yleisöen
nätyksiä ja taide meni kaupaksi paremmin kuin moniin 
vuosiin. Mitalien kohdalla 'ongelma' on taas se, ettå vain 
harva taiteilija antaa mitaleitaan myytäväksi kesänäyt
telyihin. 

Killan jäsenmäärän kehittyminen on Aimon suuri 
huolenaihe. Tilannetta on yritetty korjata monien vuosi
en ajan, mutta merkittävää parannusta tilanteeseen ei 
ole saatu aikaan. Mitali-lehden palstoilla tästäkin asias
ta voitaisiin hyvin virittää keskustelua. 

Arvoisa päivänsankari Aimo! Kiitos haastattelusta ja 
lämpimät onnittelut merkkipäiväsi johdosta! 
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jatkoa sivulta 7 
aikaisemmin viettänyt kuukauden Hiroshimassa ja Naga
sakissa haastatellen mm. pariakymmentä säteilystä hen
gissä selvinnyttä eli "hibakushaa" joten minulla oli tuo
reet tiedot. Sitten siirryttiin tähtien syntyyn ja maailman
kaikkeuden syntyhetkeen eli "big bang'iin". Kukin istunto 
kesti 1-2 tuntia; välissä pidettiin lyhyt tauko. Sitten hän 
pyysi minua kertomaan työstäni ja harrastuksistani taka
sivun ideoimiseksi. Annoin hänelle työssäni tärkeimpi
en radioisotooppien symbolit ja näytin linnuista otta
mieni valokuvia. Lintuvalokuvaus oli silloin tärkein har
rastukseni. Mukana oli onnistunut sarja kuvia lapinpöl
löstä. Takasivun hallitsevaksi figuuriksi tulikin maailman 
veikein lapinpöllö. joka tirkistelee mitalin reunalta ove
lasti pää kallellaan. Minimaalisen pienet atomi merkit on 

siroiteltu kuin tähdet linnunradalle. 
Sakki rakasti luontoa ja luonnonläheisyys ilmenee 

hänen useimmista töistään.- Hän oli intohimoinen mara
toonari. Hän sanoi että N keho vaatii" juoksemaan ainaki 
parikymmentä kilometria vähintään muutaman kerran 
kuukaudessa. Toinen intohimo hänellä oli sienten ke
räys. Tavallista oli, että kun hän tuli vieraisille, hänellä 
oli pussillinen kuivattuja korvasieniä tuliaisina. Arvokasta 
kulttuurimiljöötään, "Humalaa" ja "Krapulaa" ja niihin 
liittyvää oivallista savusaunaa hän hoiti tunnollisesti. Pi
hapiiriin kasvoi vuosien kuluessa varsinainen veistos
puisto. 

Jäämme muistelemaan poismennyttä ystäväämme 
sekä kuvanveiston ja mitalitaiteen merkki miestä kiitolli
suudella ja kaipauksella. 

Tuukka Talvio 

UNUS HO MO NO BIS CURSANDO RESTITUIT REM 

Viime vuosisadan alkupuolella muotokuvamitalien 
lyöttåminen yksityishenkilöistä oli Suomessa hyvin poik
keuksellista. Omalla tavallaan tätä valottaa seuraava 
anekdootti 150 vuoden takaa. Aarne Anttila kertoo Lönn
rot-elämäkerrassaan, kuinka ehdotus kunniatohtorin ar
von myöntämisestä Elias Lönnrotille ja mm. J. V. Snell
manille vuoden 1847 promootiossa jäi toteutumatta : 

"Vastustus tuli räikeän ivallisessa muodossa ja ta
holta, josta sitä kaikkein vähimmin olisi odottanut, Lönn
rotin opettajan ja Suom. Kirj. Seuran entisen esimie
hen J. G. Linsenin, joka esim. vuosikokouksessa 1 836 
niin lennokkain sanoin oli tervehtinyt Kalevalan ilmesty
mistå. Selitykseksi on mainittava suuret onnettomuu
det, jotka olivat järkyttäneet Linsenin ärtymyksen ää
rimrr äisille rajoille: yhtenä vuonna onnettomuuksien 
mieheltä oli kuollut vaimo ja kaikki viisi lasta, hän oli 
Turun tulipalossa menettänyt talonsa ja kaiken omaisuu
tensa, 1 840-luvulla tulipalo teki uuden hävityksen, ja 
lopuksi hän oli keukotaudissa viimeisillään. Vähää en
nen kunniatohtori-kysymystä hän oli Snellmain kanssa 
antautunut sanomalehtiväittelyyn aivan mitättömästä 
asiasta. Lönnrotin vika oli se, että hän oli Snellmanin 
ystävä. Linsen lausui ivallisesti, että ehdotettu kunnian
osoitus oli liian vähäinen niin suurille miehille. Lönnro-
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tille pitäisi tilata Saksasta suuri kuva patsas, joka esittäi
si hänet ylistetty Kalevala kädessä, tai ainakin lyötettävä 
mitali, jonka etusivulla olisi paljasjalkainen juoksija, pa
perikäärö kainalossa ja kirjoitus Unus homo nobis 
cursando restituit rem, yksi ainoa mies meille juoksemal
la korjasi kaiken. Snellmanille, pohjoismaiden suurim
malle filosofille, taas pitäisi rakentaa marmoritemppeli 
Tukholman Mosebackenille, jossa hän eräänä aamuna 
oli ihastuttanut tanskalaisen kirjailijan Molbechin." (Eli
as Lönnrot. Elämä ja toiminta 1, 1931, s. 358.) 

Anttila kertoo myös: "Linsenille ei tämä vielä riittä
nyt. Seitsentoistavuotiaalla pojallaan [A. W. Linsen], jos
ta myöhemmin tuli arkkitehti, hän piirrätti Lönnrotista 
pilakuvan, joka kiertoretkillään on joutunut Suom. Kirj. 
Seur. arkistoon." T ässä sittemmin tunnetuksi tulleessa 
pilapiirroksessa on kuvan alla hieman lyhennetyssä 
muodossa sama lause, joka on mukaelma roomalaisen 
runoilijan Enniuksen (k. 1 69 eKr.) tunnetusta säkeestä. 
Se liittyy sotapäällikkö Fabius Cunctatoriin, joka toises
sa puunilaissodassa saavutti menestystä vitkastelullaan 
(unus homo nobis cunctando restituit rem). Kaunopu
heisuuden ja runouden professori Linsen luonnollisesti 
tunsi roomalaisen kirjallisuuden hyvin, ja yliopiston 
raha- ja mitalikokoelman hoitajana hän tunsi myös sil-



A.W.Linsenin karikatyyri Lönnrotista 
(kuva teoksesta A.Anttila, Elias Lönnrot.Elämä ja toiminta) 

loisen mitalitaiteen tavan käyttää sitaatteja. Ehkä hän 
oli huomannut, että samaa sitaattia oli lyhyemmässä 
muodossa (Unus qui nobis restituit rem) käytetty erääs
sä puolalaisessa mitalissa, jonka aiheena oli Aleksan
teri 1: n voitto Napoleonista. 

Vain muutama vuosi aikaisemmin, 1844, oli valmis
tunut ministerivaltiosihteeri Robert Rehbinderin muisto
mitali, jonka suunnittelemiseen Linsen oli itse osallistu
nut. T ämä Pietarissa lyöty mitali oli ainoa virallinen Suo
messa autonomian aikana teetetty henkilömitali ennen 
A. E. Nordenskiöldin kunniaksi 1880 lyötyä "Vega-mita
lia". Jo vuonna 1811 oli tosin vapaaherratar Sofia Lovisa 
Ramsay teettänyt muistomitalin sodassa kaatuneista po
jistaan, ja 1837 oli Boreaalinen osakunta kunnioittanut 
mitalilla inspehtoriaan F. W. Pippingiä, mutta nämä mo
lemmat Ruotsissa toteutetut mitalit oli toteutettu yksi
tyisesti ja ilman viranomaisten lupaa (jonka saaminen 
olisi saattanut olla epävarmaa). Pippingin mitalin jaka
minen oli sitä paitsi ylioppilaspolitiikkaan liittyvien 
riitaisuuksien takia keskeytetty ja suurin osa lyödyistä 
kappaleista oli hävitetty. 

Vuonna 1817 kuolleen prokuraattori Mathias Calo
niuksen muistoksi oli myös suunniteltu mitalia, mutta 
kerätyt varat olivat riittäneet vain hautapatsaan pystyt-

tämiseen. (Hankkeesta on kertonut Emil Nervander teok
sessaan Blad ur Finlands kulturhistoria, 1900, s. • 5-20.) 

Nämä hajanaiset tiedot osoittavat, että 1800-luvun 
alkupuolella mitaleita pidettiin Suomessa harvinaisina 
kunnianosoituksina, joiden lyöminen yksityishenkilöistä 
edellytti poikkeuksellista meriittiä. Ruotsissa sen sijaan 
jatkui 1700-luvulla yleistynyt henkilömitalien perinne, ja 
siellä lyötiin tähän aikaan ja myöhemminkin mitaleita 
myös useista suomalaissyntyisistä miehistä (mm. A. N. 
Clewberg 1821, F. M. Franzen 1836, B. H. Crusell 1837, 
H. G. Porthan 1839, K. P. Hällström 1841). 

Kun henkilömitalien lyöttäminen lopulta Suomessa
kin vuosisadan jälkipuolelta alkaen yleistyi saivat mita
linsa niin Lönnrot (jetoni patsaan paljastustilaisLuteen 
1902) kuin Snellmankin (1906). Kenties myös aikansa 
merkittäviin kulttuurihenkilöihin kuulunut "onneto"Tiuuk
sien mies" J. G. Linsen (1785-1848) jonain päivänä vie
lä saa muistomitalin. 

Summary 
Very few portrait medals were issued in Finland during 
the early 19th century. The situation is highlighted by 
an adecdote from 1847, when a proposal was made 
than an honorary doctorate should be conferred on Eli
as Lönnrot, the compiler of Kalevala . T his came to 
nothing, partly because of the opposition of Professor 
J. G. Linsen, who made the sarcastic remark that the 
university could as well erect a statue for Lönnrot or at 
least issue a medal with the legend "Unus homo nobis 
cursando restituit rem" (a reference to Ennius_s words 
of Fabius Cunctator). He even produced a caricature 
showing Lönnrot barefoot on one of his poem-gathering 
expeditions. 

Linsen was keeper of the Coin Cabinet of the Helsin
ki University. He had formerly been an admirer of Lönn
rot, but now he was terminally ill and apparently Jnder 
severe mental stress. 
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Raimo Jaatinen 

MÄNTÄN SYMPOSIUMI 
KANSAINVÄLINEN KOHTAUS PAIKKA 

symposium (kreik. sympo'sion), muinaisessa Kreikas
sa ja Roomassa juhla-aterian jälkeiset juomingit; var
sinkin anglosaksisissa maissa oppineiden kongres 
si; myös kokoelma oppineiden kirjoituksia tietystä ai
heesta. 

Symposiumin taustaa 
Suomen Mitalitaiteen Killan organisoima, paljon työtä, 
tarmoa ja onneakin vaatinut Mäntän kansainvälinen 
mital - ja pienoisveistossymposiumi toteutui ennakko
suun1itelmien mukaisesti vi ime heinäkuussa. 

Idea Suomessa järjestettävästä symposiumista syn
tyi kesällä 1994 Tsekinmaan Uherske Hradistessa, jos
sa olin osanottajana vastaavanlaisessa tapahtumassa. 
Osallistuminen Uherske Hradisten symposiumiin oli it
selleni niin monin tavoin antoisa kokemus, että halusin 
ryhtyä järjestämään tämäntyyppistä taiteilijatapaamista 
myös Suomessa. 

Symposiumia voidaan luonnehtia kansainväliseksi 
ideointi, koulutus ja kulttuuritapahtumaksi. Sen tarkoi
tuksena on koota yhteen muutamia saman alan taiteili
joita eri maista työskentelemään yhdessä ideoita jaka
en ja toinen toisiltaan oppien. 

Symposiumin järjestäjän oletetaan normaalisti kus
tantavan kutsutuille taiteilijoille täysihoidon sekä työs
kentelymateriaalit ja -tilat. Sen sijaan matkoja kohde
maahan ei yleensä makseta, vaan edellytetään taiteilijoi
den hankkivan matkarahoituksen itse. 

Mäntässä löytyy 
Nämä seikat olivat mielessä, kun lähdettiin etsimään sel
laista kohtuuhintaista majoituspaikkaa, jonka välittömäs
sä läheisyydessä olisi mahdollista löytää niin ikään edul
linen ja minimivaatimukset täyttävä työtila. Kun sitten 
syksyllä otin saamani vihjeen perusteella yhteyttä Män
tän kaupunkiin, asiat loksahtivat kohdalleen ja järjeste-

Vasemmalta: Laszlo Zagyva, Raimo Jaatinen, Joanna Troikowicz, Miroslav Kovårik, Anna
Maija Urm, Juha Menna, Gabriela Gasparova-lllesov, Irene Gunston, Assi Madekivi. 
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lyt pääsivät vauhti in. Suhtautuminen symposium -ide
aamme oli Mäntässä alusta alkaen erittäin myönteinen 
ja majoitus- ja työtilapulmiimme löytyi nopeasti ratkai
su. 

Tässä yhteydessä onkin paikallaan kiittää Sampo 
Linkonevaa ja Pekka Sairasta, jotka aktiivisesti vaikutti
vat symposiumimme järjestelyjen onnistumiseen. Lin
koneva on Mäntässä sijaitsevan Taidekeskus Honka
hovin johtaja ja Sairanen on Työväen opiston rehtori ja 
kulttuurilautakunnan jäsen. Molemmat ovat jäseniä 
(Linkoneva puheenjohtaja) Mäntän kuvataiteen ystävät 
-yhdistyksessä, joka järjesti viime kesänä jo kolmannen 
kerran mittavan suomalaisen kuvataiteen katselmuksen, 
Mäntän kuvataideviikot. Tällä kerralla myös mitali- ja 
pienoisveistossymposiumi oli osa kuvataidevi ikkojen 
antia. 

Majoitus järjestyi tasokkaasta ja hinnaltaan edullises
ta retkeilymajasta ja työtilat löytyivät kadun toisella puo
lella sijaitsevasta, hiljattain kuvataideopetuksen tarpei
ta varten remontoidusta koulusta ns. Taideta lasta. Män
tän kaupunki luovutti työtila n käyttöömme veloituksetta. 
Käytettävissä oleva luokkatila soveltu i  hyvin mitalien ja 
veistosten muovailuun ja valumuottien valmistamiseen, 
mutta itse pronssivaluprosessin toteuttamispaikka oli 
vielä improvisoinnin varassa. Muottien polttaa ja prons
sin valamista ei voi ajatellakaan tehtävän normaaleissa 
luokkatiloissa, vaan tämä työvaihe oli alustavasti suun
niteltu suoritettavaksi tilapäisessä katoksessa Taideta
lon pihalla. Tässä kävi kuitenkin suunnitelmia parem
min, sillä pääsimme toteuttamaan valuprosessin mänt
täläisen metallialan yrityksen Airia Oy:n verstastilassa, 
jossa oli myös hyvä viimeistellä ja patinoida valutuo
tokset. Suurkiitoksemme vielä firman omistajille, jotka 
luovuttivat verstaan käyttöömme veloituksetta. 

Mitali näyttely 
Symposiumin oheen suunniteltu suomalaisen mitali
taiteen näyttely toteutui myös erittäin hyvin. Sampo 
Linkoneva järjesti näyttelykäyttöön tilavan kirjastohuo
neen Kuvataideviikkojen ykköspaikasta Honkahovista -
ja ilmaiseksi! 

Näyttelypaikan edullisesta sijainnista johtuen voim
me olettaa, että suurin osa niistä tuhansista vierailijoista, 
jotka tutustuivat Kuvataideviikkojen näyttelyihin, näki
vät myös järjestämämme mital inäyttelyn. 

Ju lkisuutta saati in 
Kuvataideviikkojen ohella saimme varmasti myös enem
män julkisuutta kuin mitä olisimme saaneet, jos olisim
me järjestäneet symposiumin irrallaan muusta kuvatai
deannista. 

Aamulehden viikkoliitteessä Allakassa oli heti sym-

Miroslav, viulu ja polttouuni. 

posimin alkajaisiksi erittäin valaiseva ja asiallinen artikke
li mairittelevine otsikoineen: "Euroopan mitalitaiteen 
kärki kokoontui Mänttään". 

Keskisuomalainen huomioi mitalinäyttelyn avajaiset 
ja itse symposiumin näkyvästi kulttuurisivullaan. Paikal
linen Mänttä-Kuorevesi-Vilppula -lehti uutisoi mitalinäyt
telystä ja ennen symposiumia ilmestynyt, Mäntässä joka 
talouteen jaettu Mäntän kulttuurisanomat, kertoi kuvin 
varustetussa koko sivun artikkelissa tulevasta mitali- ja 
pienoisveistossymposiumista .. 

Osanottajia lähdettiin valitsemaan lähinnä allekirjoit
taneen ja likka Voionmaan kontaktien kautta (ulkomai
set edustajat, ks Mitali 1/97) . Suomalaiseksi osanottaja
joukoksi muodostui lopulta allekirjoittaneen lisäksi tam
perelaiset Assi Madekivi ja Anna-Maija Urm sekä Kuva
taideakatemian stipendillä osallistunut Juha Menna 
Helsingistä. 

Mitä/kuka maksoi 
Edellytyksenä symposiumin järjestämiselle oli tietysti 
sopivan paikkakunnan ohella ennen kaikkea rahoituk
sen järjestäminen. Mitalitaiteen Killan tapahtumaan sat
saama 30.000 mk oli hyvä alku, mutta ei olisi suinkaan 
riittänyt kattamaan menoja, jotka olivat kaiken kaikki
aan noin 70.000 mk. Opetusministeriön, Suomen kuvan
veistäjäliiton, Kuvataideakatemian, useiden firmojen ja 
myös eräiden yksityihenkilöiden tuen turvin hanke oli 
mahdollista toteuttaa. Rahoitusta haetti in myös EU:n 
kaleidoskooppi -ohjelmasta, mutta päätös oli kohdallam
me kielteinen. 
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Kuinka työskennelti in 
Symposiumin työskentelyilmapiiri oli erittäin valoisa ja 
myönteinen ja sopu säilyi hyvänä koko ajan, vaikka jou
duimmekin työskentelemään paljon samoissa tiloissa 
liki toisiamme. 

Osallistujat tuntuivat ottaneen kaiken irti käytettävissä 
olleesta ajasta ja työskentelivät herkeämättä yötä myö
ten. Tätä vauhtia tuotoksia - taiteellisesti varsin korkeata
soisia - syntyi myös runsaasti, ja näin ollen valuprosessi 
muodostui aika raskaaksi, koska kaikki muovaillut mita
lit haluttiin tehdä myös lopulliseen materiaaliin, prons
siin. Aikaa oli rajoitetusti, mutta kiireestä huolimatta 
valosten laatu oli erittäin hyvä. Hyvään valutulokseen 
olivat paljolti vaikuttamassa myös tsekkiläisen Miroslav 
Kova-fkin taidot. 

Järjestelyt onnistuivat mielestäni kaiken kaikkiaan 
erittä n hyvin, joissakin kohdin jopa yli odotusten. Suun
nitelmat ja aikataulut pitivät hyvin paikkansa, ja ahkerasta 
työskentelystä huolimatta onnistuimme järjestämään 
muutamia ikimuistoisia illanviettoja. Yhtenä niistä jäi 
mieleen perinteinen suomalainen saunailta Killan jäse
ner.i . .;aakko Hemmin mökillä Keuruulla. Kun pulahdim
me saunan jälkeen Keuruunselän vilvoittavaan veteen 
ihanalla hiekkarannalla, unkarilainen Laszlo Zagyva sa
noi uskovansa, että paratiisin täytyy olla jotakin tämän 
tapaista ! 

Järjestelyissä kova työ 
Ainoana työtä lisäävänä vaikeutena oli hankintojen mo
ninaisuus. Kaikki tarveaineet ja työkaulut oli hankittava 
ja kuljetettava ja vaikka kaikki oli koetettu ottaa huomi
oon, ilmeni koko ajan pieniä puutteita. Mäntän K-rau
dan myyjät tulivat tutuiksi päivittäin. 

Vaikka tapahtuman järjestelyt sujuivat hyvin, oikeas
taan vasta jälkeen päin huomaa, kuinka suuri työmäärä 

koko prosessin läpivieminen oli ja kuinka monen henki
lön myötävaikutusta tarvittiin. Suuret linjat hahmottuivat 
melko nopeasti, mutta yksityiskohtien järjesteleminen 
vei aikaa ja voimia: kuka menee vastaan lentokentälle, 
milloin Tallinnan laiva tulee, mihin osallistujat majoittu
vat Helsingissä, kuljetukset Mänttään ja takaisin, ruo
kailut jne jne ... Kaikkien yksityiskohtien piti kuitenkin olla 
kunnossa siinä vaiheessa kun ulkomaiset osanottajat 
saapuivat Suomeen. 

Toisen mokoman työtä teetti yhteydenpito eri mai
hin: kutsujen lähettämiset, lukuisat ulkomaan puhelut, 
aikataulujen sopimiset taiteilijoiden kanssa. 

Palaute ja tu levaisuus 
Mikä sitten on tällaisen tapahtuman anti meille suoma
laisille mitalitaiteen ystäville ja taiteilijoille? Varsin konk
reettinen palaute ovat ne lukuisat osallistujien Mitalitai
teen Killan haltuun jääneet mitalit, joilla täydentävät hie
nosti Killan kansainvälistä mitalitaidekokoelmaa. 

Eri maista kotoisin olevien, erilaisia kulttuuritaustoja 
omaavien luovien ihmisten virikkeellinen kanssakäymi
nen on omiaan tuottamaan uudentyyppisiä oivalluksia, 
mikä edistää mitalitaiteen asiaa parhaalla mahdollisella 
tavalla. Mitalitaiteen kaikinpuolinen edistäminenhän on 
Mitalitaiteen Killan perustehtävä ja kansainvälinen toi
minta on meille tuttua FIDEM -järjestön kautta ja muu
tenkin. Symposiumin järjestäminen antoi Killan toimin
nalle uusia ulottuvuuksia, kansainvälistä kiinnostusta ja 
lukuisia uusia kontakteja eri maihin. 

Osanottajien myönteisestä palautteesta päätellen on 
helppo uskoa, että he saivat symposiumista sen annin, 
mitä tulivat hakemaan. Kaikki korostivat, että tämä oli 
ENSIMMÄINEN Suomessa järjestetty mitali- ja pienois
veistossymposiumi. 

Irene Gunston, Great Britain 

FINN ISH SYM POSIUM OF SMALL SCUL PTURE 
ANO MEDALLIC ART 1 997 

As a sculptor trained and living in England, 1 knew little 
of Firnish life or art when I was invited to participate in 
the 1997 Mänttä medals and small sculpture Symposi
um. My image of the country came from films - Sputnik's 
Tatiana Don't Forget Your Scarf ... and Passing C/ouds, 
or Jarmusch's Night on Earth. 
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The major FIDEM exhibitions held world-wide give 
medal makers a sense of their international fraternity, 
but rarely is there a chance for medallists to meet up 
first hand. The Mänttä event allowed eight of us 
(grappling with language difficulties ! )  to exchange 
different techniques, 'tricks of the trade', and ideas about 



Irene Gunston, Mosquito night, pronssi, V 

our art. T he members ranged from specialists for whom 
medals had been their primary medium for a long time, 
to those l ike myself who were primarily sculptors with 
an interest in medals as a unique form of sculpture. lt 
was aisa very interesting and useful for me as an artisti 
foundry worker to meet with others aisa involved with 

bronze casting. Meeting with members of the Finnish 
medal society, at the garden party hosted by Aimo Vii
tala, gave me a greater insight into the history of the 
Finnish medallic world and I even learned things of the 
British Art Medal Society {to which I belong) that I did 
not know previously. 

Irene Gunston, 2 p.m., pronssi 
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Raimo Jaatinen did an excellent job in co-ordinating 
the event and bringing us all together. Our hostel 
accommodation was excellent, close to the workshops 
at the school house, and the materials, many of which 
had been generously donated by companies and 
industry, left us nothing ta worry about except getting 
on with creative work. 

T he F innish landscape prov ided a wonderful 
backdrop ta our activities, and saunas and socialising 
with other F inns gave welcome relaxation between 
bouts of very hard work. Visits to artists, such as Kauko 
Räsänen, were especial high points. Three weeks is a 
short time in which ta make, east and finish a small 
body af work and so we frequently laboured away until 
late at night, holding all-night vigils at the lakeside kiln 
where our bronze investments were baking, ready to 
be poured. Some two hundred and fifty pieces were 
created and east. 

Mänttä was an inspired choice of venue for the sym
posiL m coinciding with Mänttä's art festival where 
contemporary art work could be seen around the city. 

,%.tlunummarlwi(f/a. mmwallt/w, oaltinm✓-�· 

MANNERHEIM 
IKUISTETTUNA MITALEIHI 

,'luu Sa- 1-.e1111 yyde:a iuh1aY110dea 
� kmlnlakal, yhlelny Sotai.nHdlm 
�o. VelJeslHtoa bMlla, valaisletua 
,,_,_ Maan«mefa-afftdaa anoliu akab•• .... 

tai -,-. 

la/yulw'"I � ....... .........  _ .... , .. _ ..._ ......_ .__ ,. ui lalr t n -: 
www ........ ....... 

S.ran cn•immii.incn mitali 

ku\.U Mannerheimin tutli
mq,. J. dcdu,Tclum•,U� 
halki Aalnan ( 1 906- 1 908) 

TQlncn miuh ku"'H mf!nal\.ka Kolmannen mitalin aiheena 
Man�rhc,.rnil ,.,.)tJ<UnNt.bcnl on Suomen tt1cn,IH1tymiM:n 
1-lincn mcrlc.itystiän k>d.ln.dbi- aika 1 9 1 7- 1 9 1 8, t()lloin 
�ne Suomc-llc- �mbollsol Manncr-hclm toimi ha1Utuk.-
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The local art museum introduced me to many Finnish 
artists I had not been able to see in Britain or the various 
European museums I have visited. (1 was aisa very 
pleased to see the exhibition of F innish women artists 
on show in Helsinki.) 

l i kka Voionmaa was a great help turning up with 
supplies that had run low and assisting with transport. 
H is support for the whole event was clearly essential. 

Much discussion took place among us concerning 
the need to exhibit medals in more galleries and 
museums, and to generate interest in this art form. The 
importance of encouraging more commissions for 
medals, from industry, government bodies, universities, 
the professiosn and so forth, is strongly teit among 
medal makers. So is the underdeveloped collecting 
market for new medals. 

Back in Britain, following my favourable reports of 
the symposium, there are now tentative discussions 
about staging a similar event here in future years. 

THANK YOU F INLAND! 

1Uaa nyt suurten muistojen mitali tai -sarja! 
Mannerheimin cJ3m.inura.■ 11 lucn isyyttlimm� kuvil.1.vi' mitali tai •sarja on arvokas 
muisto itsellesi ja lo.hjoksi Voit tilata yksin i•ii pron, tai hopcamitalcja (halkaisija 
70 mm) t,,i kolmen mitalin a,jon, n tilaaja 11&1 mitalit ]uh'4vOAD kotAeloon pakattuina. 

Poslita tämä kortti tiytettynll, Rahapaja Oy maks-■ postimaksun. 
Voit tilata m}'Ö-li puhcllmltsc numerosta (09) 89 -0 1 
tai palauttaa kuponpn __ faksaamalla (09) 8 7 8 7  4:22. 

TIiaan Mannerheim-Q'litaleja seuraavasti: 

l,el ManncmelJn:mltiJIAArt•. 3 pf'Qn�slmi�lla + ryylflt!s kotelo 'lAO mk 

'r' Manl\4'-mc m-ml11lya)!a, 3 ho)Xamll!,Ji• + cyylikä., ko1cl9 4 -480 mk 

0 Tahdon lld,tletoa Maoon�im-,nftaleista. Ottakaa yhteys puhelimitse. 

Tilaajan nimi: 

Puhelin päivi5in: 

Uihlosoite: 

Postinumero ja postitoimipaikka: 

1) 

T�1m1tammc tilaulc:seti postlrnnakkona. HinlUJI "9rcU.n pottl1u ... fa k11"1ttcQ'� 2g mklllh_�-� 
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Suomi kesällä 1997 J oanna Tro1kowiczin silmin 
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Molemmat mitalit on tehty ja valettu viime kesänä pide
tyssä ensimmäisessä suomalaisessa mitalisymposiu
missa Mäntässä. Heinäkuu, symposium kuukausi oli kau
nis ja lämpötila hipoi hellelukemia lähes kolmen viikon 
ajan. Ulkomaiset osanottajat saivat Suomen kesästä 
erinomaisen lämpimän ja miksei vähän eksoottisenkin 
kuvan. 

"Valimomme" rakennettiin vanhaan myllyrakennuk
seen, joka oli aivan kirkasvetisen järven rannalla. Paikal
linen uimaranta oli muutaman kivenheiton päässä. 

Mitaliin kuvatut lumpeet ja itikat olivat molemmat 
leimallisia symposiumille; vedestä lumpeiden joukosta 
löytyivät myös ahkerimmat vilvoittelijat. Eurooppalai
seen kaupunkiasumiseen tottuneille osanottajille suo
malaisluonnon rauhan ja pikkukaupungin hiljaiselon ko
keminen olikin unohtumaton elämys; niin vähän ihmi
siä ja niin paljon vettä! 

Tästä vesielementistä kohosi myös vitsaus, itikat, hyt
tyset, paarmat ja muut moskiitot. Mitalin toinen puoli 
oli omistettu näille lentäville kiusankappaleillemme. Elä
mänmenoomme symposiumissa kuului moskiittojahti 

Assi Madekivi 

KAISLIKOSSA 

niin arkena kuin pyhinäkin, sisällä ja ulkona. Me suoma
laiset kestimme kohtuullisesti hyttysten hyökkäykset 
mutta vieraamme olivat aika vastustuskyvyttömiä hyön
teisten puremille. Paikallinen apteekki tuli tutuksi kun 
sieltä opittiin ostamaan offit, zyrtecit ja antihistamiinit. 

VAIENNUT VIULU 
Viulumusiikki työskentelyn lomassa oli lämminhenkistä 
ja nautittavaa. Joukossamme oli todellinen virtuoosi, 
Miroslav "Mirek" Kovarik Tsekinmaasta. Mirek saattoi 
tarttua jouseen valujen välillä sekä illanvietoissa ja im
provisoida musiikkia laajasta repertuaaristaan. 

likka Voionmaa osoittautui viulistiksi, joka myös lau
loi suomalaisia kansanlauluja sangen voimallisesti soi
ton höysteeksi. Allekirjoittanutkin innostui silloin tällöin 
tapailemaan kauari unholassa olleita sävelmiä. 

Mitalin kuva-aiheeseen vaikutti myös Mäntän kuva
taideviikkojen oheistapahtuma, Daniel Katzin lanseeraa
ma tangolauluilta, missä hän itsekin teki tunnetuksi etelä
amerikkalaista tangomusiikkia. Maestro tulkitsi esityk
sensä unohtumattomasti viulun ja pianon säestämänä. 

Assi Madekivi, Vaiennut viulu, pronssi, V 
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Arvo Aho 

AVAJAIS PUHE MÄNTÄN HONKAHOVISSA 
5.7 . 1 997 

Olemme kokoontuneet Suomen Mital itaiteen Killan ra
kentaman mitalinäyttelyn avajaisi in. Mistä tällöin olisi 
puhuttava? Voitaisiin ajatella, ettei kerrassaan mistään, 
vaan annettaisiin mitalien puhua itse puolestaan, taidok
kaasti ja satuttavasti. Ehkä on kuitenkin hyvä muistaa, 
mitä Aleksis Kivi on Jukolan Juhanin suulla ilmaissut: 
"Sanotaan, että hyvä lapsi kurittaa itse itsensä, mutta 
senpä ihmeen haluaisin nähdä". Lienee siis kuitenkin 
aihetta lausua muutama ajatus mitalien katselemisen 
saatteeksi. Ehkä mitalien oma sanottavakin erottuu sen 
jälkeen selvemmin. 

Kerron aluksi erään tapauksen oman virkaurani var
relta. Se ei ensi kuu lemalta tunnu lainkaan li ittyvän ai
heeseen, mutta jollain ihmeellä saan sen osumaan ai
van keskelle asiaa. Elämäntyökseni olen rakennuttanut 
kirkkoja Helsinkiin. Eräs kirkkovaltuutettu, Ilmari Kallio, 
piti erityistä huolta siitä, että Maunulaan rakennettaisiin 
kirkko. Tämä aihe oli lähes jokaisessa kokouksessa hä
nen "ceterum censeonsa". Kun rakennustyöt sitten aloi
tettiin, lähetin hänelle sähkösanoman, korulomakkeella, 
jossa kutsuin hänet Maunulan kirkon rakennustyön Kun
niapäällepäsmäriksi. Ilmari Kall io vastasi haasteeseen 
postikortilla, jossa hän ilmoitti iloitsevansa nimityksestä. 
Samalla hän ku itenkin arveli sen tuottavan enemmän 
hyvän mielen siemeniä kuin vallankäytön vaaroja. Ja 
oikeassa hän olikin. Kertomuksen osuvuus on siinä, että 
samoin on laita mitalitaiteen harrastuksessakin. Se ei 
saata enempää mitalien tekijää kuin niiden keräilijääkään 
vallan tai mammona n pauloihin. Suurehkonkaan mitali
kokoelman omistaminen ei si irrä haltijaansa omistavaan 
luokkaan. Mutta sitä enemmän se tuottaa hyvän mie
len siemeniä, pieniä nautinnollisia hetkiä, kädellä koet
tavia, silmillä nähtäviä, aivoilla oivallettavia, sanalla sa
noen, hykerryttäviä elämyksiä. 

Mitalitaiteen osana on ollut jäädä isompiensa var
joon. Kerronpa tästä erään mänttäläisen esimerkin. Kau-

ko Räsänen on tehnyt mainion mitalin Serlachiuksen 
taidesäätiölle, jo vuosia sitten. Kun noin puolitoista kuu
kautta sitten erään toisen joukon kanssa kävin Serlachi
uksen taidemuseossa, kysyin museon henkilökunnalta 
tätä mitalia. Olisin saattanut ostaakin sen, vaikka minul
la yksi sellainen jo on. Mutta sielläpä ei tiedetty sellais
ta mitalia olevankaan. Sic transit ars metallica säätiön 
muiden teosten paljouteen. Ja ku itenkin juuri mitalissa 
taiteell inen ilmaisu on keskittyneimmillään. 

Mitalin pieni koko näet vaatii keskittämistä, onhan 
siihen mahdutettava kuvattavan asian tai henkilön koko 
sisältö ja olemus, näkö, luonne ja elämäntyö. Mitalissa, 
tässä "kämmenen kokoisessa avaruudessa" on "taidet
ta molemmat puolet", kun esimerkiksi tauluissa harvoin, 
jos koskaan maalaus löytyy kankaan molemmilta puo
lilta. 

Uskon, että juuri edellä esitettyjen ajatusten, toisin 
sanoen mitaleihin syventymisen ja ni istä nauttimisen 
elähdyttäminä nyt avattava näyttelykin on rakennettu. 
Esillä on kahdeksassa vitriinissä yhdeksän taiteilijan 
teoksia. Yhtä vaille kaikki heistä ovat yhä vielä täydessä 
luomisen työssä olevia, maamme mitalitaiteen ehdoton
ta parhaimmistoa. Sitä olisi myös se yhdeksäs, tähän 
mennessä tuotteliain mitalintekijämme, Raimo Heino, 
mutta hänet me menetimme kuolemalle noin puolitois
ta vuotta sitten. Hänen työnsä elävät, täälläkin. Muuta 
taiteilijat aapillisessa järjestyksessä lueteltuina ovat Rai
mo ja Toivo Jaatinen, poika ja isä, Anja Juurikkala, Pert
ti Kukkonen, Assi Madekivi , Erik Mäkinen, Kauko Räsä
nen ja Kaarina Tarkka. 

Mitalitaiteen Killan hallituksen valtuuttamana julistan 
näyttelyn avatuksi. Toivon sille runsasta näkijä kuntaa ja 
katsojille hykerryttäviä elämyksiä. 
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Laszlo Zagyva, Taakan kantaja, pronssi, V 

Laszlo Zagyva, Oidipus, pronssi, V 

Juha Menna, Metsästys, pronssi, V 

Gunta Zemite, Balanssi, pronssi, V 
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Gabriela Gasparova-lllesov 

Kädet, pronssi, V 

Miroslav Kovårik, Nainen ja kala, pronssi, V 

Gabriela Gasparova-lllesov, Lahja Janille 2, pronssi, V 

Miroslav Kovårik, Lahja vaimolleni, pronssi, V 
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Raimo Jaatinen, Aurinkomatka, pronssi, V 

Anna-Maija Urm, Juhlahetki, pronssi, V 

Joanna Troikowicz, Ajan kulku, pronssi ja betoni, V 
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lkka Voionmaa 

NÄYTTELYKI ERROS 

KESÄKUUSTA MARRASKUUHUN 

Hvitträsk: kesä-elokuu 
Mäntän Honkahovi: heinäkuu 
Keski-Suomen Museo, Jyväskylä: syys-marraskuu 
Rauman kaupungintalo: syys-marraskuu 

Kuvanveistäjät Tapio Junno ja 
Pirkko Nukari Hvitträskissä 
Tapio Junnon ja Pirkko Junnon näyttely oli avoinna Hvit
träskin päärakennuksessa kesäkuusta syyskuuhun. Jun
nolta oli esillä 21 teosta ja Pirkko Nukarilta 15. Näytte
lyn avasi taiteilija Mauno Honkanen, joka puheessaan 
analysoi näiden kahden taiteilijan erilaista mutta toisi
aan hienosti täydentävää ilmaisukieltä. Näyttelyluetteloa 
tutkaillessa voi todeta, että molemmat olivat veistäneet 
nimen omaan tätä näyttelyä varten muutamia uusia töi
tä. Mainittakoon, että osa teoksista on esitelty tämän 
numeron lopussa teosten myyntipalstalla. 

Junnon työt olivat seuraavat pronssin lyödyt (L) ja 
valetut työt: 

1. Nainen, 1975 2. Kuuma aurinko, 1974, 3. Väinä
möisen ja Joukahaisen kilpalaulanta, 1985. 4. Amos 
Anderson, 1990, L. 5. Pentti A.Järvinen. 1988, L. 6. Kaj 
Franck, 1986, L. 7. Tamro, 1995, L. 8. Eero Nelimarkka, 
1991. 9. Sota ja rauha, 1977. 10. Hotellipalo, 1977. 11. 

Pirkko Nukari, Pieni fossiilimalja, pronssi, V, 1 25 mm 

Yksinäisyys, 1971. 12. My Lai, 1971. 13. Romeo ja Julia, 
1996. 14. Vammaisten vuosi, 1982. 15. Mail leen:-neno, 
1997. 16. Ja annansilmä todella itki, 1996. 17. Suudel
ma, 1974. 18. Aurinkokilpi, 1985. 19. Uimari, 1996. 20. 
Pyörre, 1984. 21. Ilo ja suru, 1997. 

Tapio Junno, My Lai, 1971 , V, 90 mm 
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Aimo Tukiainen, Pesänrakentajat, pronssi, V 

Nukarin työt olivat seuraavat valetut työt, jotka oli
vat pronssia, ellei toisin mainita: 

1. Pikkusiili, 1979. 2. Kuusitiaisen yö, 1996. 3. 
Varpuspöllön kesäyö, 1997. 4. Yö, 1977. 5. Lumimalja, 
1997. 6. Kyyhkynen, 1993. 7. Tuliainen Islannista, prons
si ja laavahiekka, 1997. 8. Urpiaisen uni 2, pronssi, ruu
su ja minttu, 1997. 9. Progresso 1, 1997. 10. Kabböle 1, 
1997. 11. Medrisätkin, 1997. 12. Meri, 1997. 13. 
Kuningaskalastaja, 1996. 14. Pieni fossiili malja 1, 1997. 
15. Pieni fossiilimalja 2, 1997. 
"Mital in kutsu" Mäntän Taidekeskus Honka
hovissa 
Mäntän mitalisymposiumin kanssa samanaikaisesti oli 
Mäntän Honkahovissa 6.7.-30.7. taidemitalinäyttely, jon
ka avasi Killan kunniajäsen Dl Arvo Aho. Näyttelyssä oli 
esillä Raimo Heinon (1932-1995), Raimo Jaatisen, Toi
vo Jaatisen, Anja Juurikkalan, Pertti Kukkosen, Assi 
Madekiven, Erik Mäkisen, Kauko Räsäsen ja Kaarina 
Tarkan töitä. Mitaleista valettuja oli 42 ja lyötyjä 13. Poik
keuksellisesti luettelossa oli esitetty vain teosten nimet 
englanninkielisine käännöksineen. Näyttelyyn liittyivät 
FT Leena Passin ja kuvanveistäjä Raimo Jaatisen pitä
mät yleisöluennot. 

Raimo Heino: 1 Päivi Setälä 2 Aimo Tukiainen 3 
Mikko Kallio 4 Mauno Honkanen 5 Oma kuva 6 likka 
Voionmaa 7 Mänttä 8 Taisto Ahtola 9 Sirkus 

Pertti Kukkonen: 1 Muinaiset ajat 2 Estonia 3 
Värisilmä Oy 4 Elena ja Nicolae 5 Nokakkain 

Assi Madekivi: 1 Metsästäjän mitali 2 lltajumppa 3 
Villit ja vapaat 4 Kuuhullu 5 Hale Bopp 
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Toivo Jaatinen : Kalevalaseura 2 VTT 3 Yrjö Pessi 
4 Kovat arvot - pehmeät arvot 5 K.J.Ståhlberg 6 Tan
sania 7 Nooa 

Raimo Jaatinen: 1 Moshe Yosselevich lähtee leiril
le 2 Goodbye baby 3 Viimeinen juna 

Novosibirskiin 4 Näkemiin lapset 5 Mikael ja vas
tustaja 

Anja Juurikkala : 1 Emäntä 2 Firenze 3 Mauri Hei
nonen 4 Eero Rantanen 5 Unto Paananen 

Erik Mäkinen: 1 Orfeus ja Eurydike 2 Kadonnut Eu
rydike 3 Portti 4 Kaupunkilaiselämää 5 Orfeuksen 
ikävä 6 Omakuva, taakankantaja 

Kauko Räsänen: 1 Suomen Eduskunta 2 
L.M.Ericsson 3 Gösta Serlachiuksen taidesäätiö 4 
Ecclesiae Lutheranae Helsinginienses 5 Michelangelo 
6 MKA - Metsäalan kuljetuksen antajat 7 Suomen lää
käriliitto 8 Pro lustitia 

Kaarina Tarkka: 1 Kolme sisarta 2 Avec moi - contre 
vous 3 Klaus Waris 4 Adam ja Eva 5 SANL 

Keski-Suomen Museon näyttely 
Näyttely koostui sekä Jyväskylän Museon mitalikoko
elmista että Mitalitaiteen Killan vuosimitaleista 1965-
1997, professori Aimo Tukiaisen (1917-1996) vaietuista 
mitaleista ja Killan presidenttisarjasta. Lisäksi esillä oli 
valumitalisarja, jonka aiheena oli Raimo Heinon Killan 
kolmannesta puheenjohtajasta Mikko Kalliosta muovai
lema mitali. Näyttelytilan seinille oli ripustettu yhteen
sä kahdeksan mitaleita esittävää fotostaattia. Killan 



näyttelyosasto oli asetettu Ki llan omiin vitriineihin. 
Oheinen näyttelyluettelon ote käsittää harvoin Kil

lan näyttelyissä esillä olleet Aimo Tukiaisen valetut mi
talit vuosilta 1974-1994. Keski-Suomen Museon osuu
den kokoojan Aleksi Rintasen artikkeli "Metalliin lyödyt 
sankarit", jossa hän käsittelee näyttelyn teemaa, seu
raa jäljempänä. Koko näyttelyluettelo esittelyineen kä
sitti 39 sivua. Tukiaisen mitaleita oli 13, Killan vuosi
mitaleita 36 ja presidentti mitaleita 10. Killan vitriineissä 
oli valaistus, museon vitri i n it saivat valonsa katon 
kohdevaloista "spoteista". 

Aimo Tukiaisen mitalit 
Syntymätön lapsi, 1974, V, 95 mm 
Uusi hattu, 1974, V, 95 mm 
Purnu, 1977, V, 120 mm 
Sara Hilden, 1982, V, 80 mm 
Eino Parpola, 1984, V, 130 mm 
Mala, 1985, V, 130 mm 
Lääkintöhallitus (Pro Valetudine) 1986, V, 125 mm 
Kalle Kallio, 1988, V, 125 mm 
Liisa Voionmaa, 1988, V, 130 mm 
Orivesi 1450-1990, 1990, V, 120 mm 
Erkki Saxen, 1989, V 130 mm 
Kauko Rastas - Pesänrakentajat, 1994, V, 125 mm 
Hinn i  ja  Urho, 1992, V, 125 mm 

Metal l i in lyödyt sankarit: 
Kuinka metal l inen historiankirjoitus nostaa vanhat 
mitalit esi in .  
(kirjoittanut Aleksi Rintanen) 

Eerik Tuulihattu, Upsalan kuningas 800-luvun loppupuo
lelta, elää Ruotsin hallitsijana kronikoissa ja Johan Carl 

Hedlingerin kuuluisassa mitalisarjassa. Ericus Wäderhatt 
lyötiin lierihattuineen metalliin Carl Gustaf Fehrmanin 
toimesta 1780-luvulla. Tuulihatun historiallisuudesta ei 
ole takeita, kansallisesta kuninkuudesta puhumattakaan, 
tarve pitkään hallitsijasarjaan sen sijaan on selvä. Metal
linen historiankirjoitus nostaa oman aikansa lisäksi esil
le myös myyttisen menneisyyden. Ajan seula on tark
ka, totuudet valikoivia. 

Keski-Suomen museo päätti tuoda pääosin professo
ri Aarne Laitakarin 1975 lahjoittamaan mitalikokoel
maansa perustuvan aarteensa holvin kätköistä näytteil
le. Reilusti yli 2000 mitalin kokoelmasta valikoitui histori
an ja urheilun sankareita esittelevään näyttelyyn yhteen
sä 107 mitalia. Mitalitaiteen Kilta toi oman vuosimitaleita 
ja Aimo Tukiaisen mitalitaidetta esittelevän osuutensa 
täydentämään metallisen historiankirjoituksen ja urhei
lun saavutusten mitalikirjoa. Kuukauden pituinen näyt
tely nosti osan kokoelman mitaleista päivänvaloon, pit
kästä aikaa. Kokoelman mitaleita on ollut testamenttilah
joituksen jälkeen esillä vain muutaman kerran. 

Suurin osa suomalaisista mitaleista liittyy johonkin 
henkilöön tai tapahtumaan. Ne ovat si is palvelutaidetta, 
sillä teoksen sisältöä tai sanomaa ei määrää yksin tai
teilija. Muoto on hänen hallussaan. Valtaosa mitaleista 
voidaan siis luokitella laajassa mielessä metalliseksi 
historiankirjoitukseksi, 

tavaksi käsittää sankaruus ja sen kohde. Mitalitaiteen 
tätä puolta, sen historiallista, aikaan ankkuroituvaa ulot
tuvuutta käsitteli Keski-Suomen museoon kokoamani 
"Metalliin lyödyt sankarit" -näyttely, niin historialliselta 
kuin  myös urheilun aikaa ja aatteellisuutta käsittelevältä 
osaltaan. Taidettahan mitalit, kuten rahatkin ovat. Mita
leihin ja rahoihin liittyvä valta tuo metalliseen historian
kirjoitukseen oman yleispätevän piirteensä. Edellises-

Terho Sakki, Suomen Itsenäisyyden 

50-vuotisjuhlamitali, L, 72 mm 
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Terho Sakki, Suomi itsenäisenä 60 vuotta, L, 70 mm 

sä numerossa (Mitali 1/97) käyty mitalikeskustelu tun
tui hieman väistelevän metallisen historiankirjoituksen 
teemoja. Ottamatta lainkaan kantaa mitaleiden taiteell!
suuden arvokkuuteen haluaisin kuitenkin nostaa metalli
sen historiankirjoituksen näkökulman päivänvaloon eri
tyisen mielenkiintoisena ja antoisana mitalitaiteen l�he�
tymistapana. Mitali pyrkii löytämään kohteestaan Jotain 
olennaista tai haluttua, ylevöittämään sen. Tässä mieles
sä kohteeseen sidottu mitali ei koskaan voi välttää metal
lisen historiankirjoituksen näkökulmaa. 

Tuukka Talvio viittaa Leena Passin väitöskirjasta käy
mässään debatissa metallisen historiankirjoituksen kir
jallisiin ulottuvuuksiin. Sankaruuden symboliikka, mitali
taiteen "toinen puoli" näyttäisi etenkin vanhojen, 1600-
1800 -luvuille sijoittuvien mitaleiden tarkastelussa muo
dostuvan erityisen antoisaksi näkökulmaksi. Jo mitalitai
teen menneisyydeksi luokiteltu metallinen historiankir
joitus näyttäisi saavan uutta, ajan hammasta uhn:iaavaa 
merkitystä. Me luomme ympärillemme sankareita, ku
via menneisyydestä ja nykyisyydestä. Kuinka me voisim
me avata historian vastaavaa symboliikkaa mitaleiden 
kautta? 

T ietyssä mielessä historia näyttää kuitenkin unohta
neen mitalit. Tämä on valitettavaa etenkin, koska eräs 
historianfilosofian merkittävimmistä ajattelijoista, jopa 
sen isäksi nimetty, italialainen Giambattista Vico (1668-
1744) käytti mitaleita runsaasti historiallisten pohdinto
jensa tukena. Mitalit nousevat hänen teksteissään_ �u
vaamaan historiallisia aikakausia ja niiden varha1s1a, 
myyttisiä sankareita. . . .. Metallisen historiankirjoituksen tutkimus voIsI olla s11s 
paluuta historiatieteen alkulähteille, sen pyrkimykseen 
hahmottaa menneisyytensä uudelleen 
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Suomi mitaleissa 
Rauman kaupungintalossa23.9.-3. 1 1 . 1 997 
Näyttelyn yli 100 mitalia oli ryhmitelty kymmenen ai
heen mukaan: Killan presidenttisarja, itsenäisyys, val
tio ja hallinto, talouselämä, kulttuuri, erikseen kirjallisuus, 
Suomi ja suomalaisuus, urheilu, yliopisto ja Rauma. 
Aiheittan ryhmittely oli hieman mielivaltainen, mutta pal
veli limittäisyyksistäkin huolimatta asiaa. Näyttelyn mi
talit olivat Killan ja Killan jäsenten kokoelmista. Osa mita
leista oli asetettu Rauman kaupungin pystyvitriineihin 
seinälle, osa taas vaakatasossa oleviin vitriinehin. Kil
lan vuoden 1997 vuosimitalin "Ruokakassin" lyöntisar
jan oli mitali lyöjä Suomen Merkkikeskus antanu!. käy�
töömme, jotta näyttelykävijä saisi käsityksen myos mi
talien lyömisestä. Näyttelytila oli hyvin valaistu. 

Näytteillä oli seuraavien taiteilijoiden töitä : 
(L 1 = yksi lyöty V1 = yksi valettu, jne) 

Wäinö Aaltonen (L 1 ), Johan Finne (L 1 ), Raimo Heino 
(L6, V2), Eila Hiltunen (L8), Mauno Honkanen (L2), Heik
ki Häiväoja (L7), Toivo Jaatinen (L5, V1), Kari Juva (L2), 
Erkki Kannosto (L 1 ), Pekka Kontio (L 1 ), Pertti Kukkonen 
(L 1,V1 ), Assi Madekivi (V1 ), Anna-Liisa Matikainen (L 1 ), 
Pertti Mäkinen (L 1 ), Antti Neuvonen (L 1 ), Heikki Niemi
nen (L2), Reijo Paavilainen (L4), Pekka Pitkänen (L 1 ), Laila 
Pullinen (L 1 ), Gerda Qvist (L5), Essi Renvall (L 1 ), Eino 
Räsänen (L 1 ), Kauko Räsänen (L 10, V1 ), Terho Sakki (L6, 
V2), Erkki Salmela (L 1 ), Aila Salo (V3), Sulho Sipilä (L 1 ), 
Kaarina Tarkka (V1 ), Nina Terno (L 1 ), Aimo Tukiainen 
(L 1 O), Leena Turpeinen (L 1 ), Raimo Utriainen (L 1 ), Heik
ki Varja (L2,V1 ), Jussi Vikainen (L 1 ). 



likka Voionmaa 

IKKUN A TOIVO PELKOSEN TAITEESEEN 

Mital in kutsu 
Toivo Pelkonen, kuvanveistäjä Lahdesta, on tuttu mies 
vuosien takaa, sillä hän oli Mitalitaiteen Killan juhlavuon
na 1975 vuosimitalikilpailun voittaja valetulla mitalillaan 
"Juhlavuosi", veistoksellinen, mitalinomainen, huolelli
sesti viimeistelty työ, jonka juhlavuutta lisäsi mitalin 
suuri vaatimustenmukainen koko. Ensi tuntuman mitali
kilpailupalkintoihin Toivo oli saanut vuonna 1973 toisella 
palkinnollaan 'Helmenkalastajat' niin ikään Killan vuo
simitalikilpailusssa. Mitalin tekeminen oli ottanut van
kan otteen Toivo Pelkosesta, joka oli alkanut veistämi
sen nuorena miehenä 1950-luvun lopulla. Hän kuuluu 
veistäjäpolveen, jolle samaistuminen eurooppalaiseen 
perinteeseen, avautuminen Eurooppaan, oli tärkeää. 50-
luvulla avautuminen näkyi italialaisen taiteen antamina 
runsaina virikkeinä maassamme. 

Uudella mantereel la 
Toivo Pelkonen on erilainen veistäjä : hän on veistänyt 
myös 'Rapakon takana'. Tuosta kolmen vuoden ja <sosta, 
1978-1981, hänellä on kosolti mieluisia muistoja. lima
piiri oli amerikkalaiseen tapaan vapaa ja ihmiset olivat 
auttavaisia. Kukaan ei kadehtinut ketään. Toivo loi Ame
rikassa monia ystävyyssuhteita ja saavutti taiteilijana 
menestystä: pari veistoskilpailuvoittoa ja neljä veistosti
lausta ovat tästä osoituksena. Lisäksi Toivo veisti muoto
kuvat Jimmy Carterista ja Ronald Reaganista, USA: n 
kahdesta presidentistä. Töitä hän tiesi tehneensä niin 
ankarasti, että käsi kipeytyi ja kivityöt täytyi jättää. Ame
rikka oli haasteita ja voittoja tarjonnut jakso Toivon uraa 
kuvanveistäjänä. Toisaalta, taidemitalien muovailu oli 
Amerikassa taka-alalla, koska mitalit eivät olleet miten
kään muodissa: Toivo ei törmännyt amerikkalaisiin tai-

Toivo Pelkonen, Kristuspää 
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demitaleihin kertaakaan koko kolmen vuoden aikana! 

Ajatus, miel i ja kieli 
Toivo Pelkonen mietiskelee, pohdiskelee ja ottaa kan
taa harkitusti. Elämän suuret kysymykset sekä oma us
konnollinen vakaumus heijastuvat myös hänen taitee
seensa. Eläinsuojeluaiheeseen liittyy hänen mitalinsa 
'Painajainen ja unelma', jonka toisella sivulla on kettu ja 
toisella sama eläin kietaistuna turkikseksi naisen kaulan 
ympäri. Liekö mukana annos pelkosmaista 'eläimellistä 
surrealismia' tässä Helsingin FIDEMissäkin esillä ollees
sa valetussa työssä ! 'Ukko Paavo' -mitali taas on jäyhän 
intensiivinen, ilmeikäs tulkinta tästä suomalaisesta us
konmi ehestä ja sananjulistajasta. Etusivun tyylitelty 
muotokuva on todella vaikuttava. Mitalin aihe on mää
rännyt sen tyylin ja tekniikan. 

Pelkosen mitaleista kantaaottavin on vuonna 1990 
muovailtu 'Abortti-kotimainen kansanmurha'. Mitali sai 
lunastuksen. Palkintolautakunta totesi mitalista, että sen 
'aiheen käsittely on voimakas ja selkeä, mutta sen som
mittelu hieman yksitotinen'. T ärkeä kysymys taiteilijal
le, joka näin suoraan ja pelkistetysti sanomalla ja teke
mällä voi purkaa omia tuntojaan, sisäistä painettaan. 
Mitalin kokonaisuus on ehyt ja intensiivinen ja mitalin
omainen. 

Omakohtaisesti koetut elämänvaiheet heijastuvat 
Pelkosen valetussa teoksessa 'Laps' Suomen ällös vaih
da pois' ( 1992), jonka nimi kertoo aiheesta ja joka yh
dessä 'Kuningasmieliset' -mitalin kanssa (1993) edusti 
Suomen viimeisintä mitalisatoa Budapestin FIDEMissa 
vuonna 1994. Mitali-lehdestä voi lukea palkintolautakun
nan arvion jälkimmäisestä mitalista, joka vuonna 1993 
oli vielä ehdotus: 'viimeistelty ehdotus, jonka henkilö
ryhmä on sommittelultaan tasapainoinen. Ratsukkopuoli 
on jäänyt koristeelliseksi'. Mitalikokonaisuuden perus
elementti, sommittelu, on Toivon vahvoja avuja. Mitali-

ehdotuksen jälkeen Toivo muovaili ratsukon suureen 
kokoon lennokkaaksi nuoreksi prinssiksi, joka on luon
nonmukaisesti tyylitelty ja jossa on myös - jälleen ker
ran - merkkejä Pelkosen 'tavaramerkistä' , muotoa laa
jentavien ja teoksen ilmavuutta korostavien kaarien käy
töstä. Ratsastava prinssi ja hevonen, pystysuora ja vaa
kasuora akseli, taas muodostavat teoksen ryhtiviivan. 
Mitalin prinssiratsu taustalla kaarevat viivat tarjoavat 
prinssille juhlavan taustan. Veistoksen 'Nuori prinssi' 
on lasikuitua; mielenkiintoista olisi nähdä prinssi myös 
pronssiin valettuna. 

Taiteilijalle teosten nimet ovat keskeinen osa koko
naisuutta, kuten ylläolevat esimerkit osoittavat. Joskus 
nimi saattaa k irkastua vasta lopuksi, mutta sen 
puntarointi tuntuu olleen koko ajan mielessä. 'Helmen
kalastajat' -mitalin nimi lienee ollut eräänlainen 'ahaa' 
-elämys: teos valmistui monen yrityksen jälkeen sitten, 
kun idea oli kirkastunut ja 'helmi' löytynyt. Toisaalta, lie
nee yhdentekevää kumpi syntyy ensin, mitalin nimi vai 
aihe kunhan lopputulos on hyvä. 

Pienoisveistokset 
Pienoisveistokset täydentävät hyvin Pelkosen muuta 
tuotantoa. Materiaalivalikoima on monipuolistunut, 
pronssin käyttö on uusimmissa pienoisveistoksissa vä
häistä, muiden materiaalien kuten betonin ja lasikuidun 
korvatessa sen. Aihevalikoima on taiteilijan 'lähivesiltä', 
perhepiiristä. Edellä esitellyn 'Nuori prinssi' -veistok
sen tai 'Härkä' -veistoksen voidaan tulkita ilmentävän 
nuorta voimaa. P ienoisveistosten figuurit on lähes luon
nonmukaisesti muotoiltu, taiteilijan omalla kubistisia 
ajatuksia herättävällä tyylillä. Teokset, joista useimmat 
ovat 90-luvun satoa, tehoavat ja osin tenhoavat yksin
kertaisella, tarkkaan harkitulla veistoksellisuudellaan. 
'Kristus pää' kertoo tekijän läheisestä suhteesta mesta
riinsa. 

Toivo Pelkonen, Ukko Paavo, 1982, V, 107 mm 
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Toivo Pelkonen, Siiri Rantanen 

"Äitee" 
Toivo Pelkonen puhuu palaverimme aikana monista lem
piaiheistaan, joista 'ihka' viimeisin on hänen tekemän
sä ilmavan lennokas monumentti 1950-luvun ja koko 
Suomen kansan hiihtosuuruudesta "Äitee" Siiri Ranta
sesta. Mielenkiintoa patsasta kohtaan lisää viime aikoi-

HEINÄKUINEN KESÄRET KI HÄMEESEEN 
Retki suuntautui aluksi Iittalaan, Kalevi ja Aira Heinäsen 
yhdeksättä kesää ylläpitämään naivistinäyttelyyn, jon
ka talon isäntä esitteli meille. Näyttelyn monipuolisuus, 
iloisuus ja korkea taso antoivat retkellemme mainion 
alun. 

Mäntässä, Iittalasta reippaasti yli 100 kilometrin pääs
sä, pääkohde oli Mitalitaiteen Killan järjestämä Mitalin 

kutsu -mitalinäyttely, jonka Dl Arvo Aho avasi Mäntän 
Honkahovissa (ks.avajaispuhe tässä lehdessä). 

Paluumatkalla poikkesimme Suomen kesänäyttelyis
tä vanhimpaan, Oriveden PURNUUN, jossa oppaanam
me oli ikinuori Annikki Tukiainen, jonka suullinen 

na muista yhteyksistä tuttu sananvaihto : kuvanveistäjä 
on teostaan tehdessään miettinyt paitsi työnsä myös 
sen sijoittelun moneen kertaan, hänellä tulee olla oike
us sanoa painava sanansa silloin, jos alkuperäistä mai
semaa lähdetään jotenkin oleellisesti muuttamaan. Tus
kin kukaan muu kuin taiteilija - maisema-arkkitehti ken
ties, mikäli sellaista on käytetty - näkee kokonaisuuden, 
sen maiseman johon hän teoksensa tekee. Yhteensattu
ma vai ei, mutta hiihtäjä Veikko Hakulisen monumentin 
veisti professori Aimo Tukiainen, eräs Toivon monista 
esikuvista. 

Mital in magiikka 
Toivo on periaatteistaan kiinnipitävä mies, joka linjansa 
löydettyään haluaa aina kilpailla edellisen työnsä kanssa
tekevänsä töitä niin kauan kuin käsi liikkuu. Toivo Pelko
nen on omalla tavallaan myös tyypillinen mitalitaiteili
ja : hän on mielestäni useissa töissään kantaaottava mie
tiskelijä, joka jonkin vaiheen päätettyään ja joskus aina 
väliaikoinakin paneutuu mitalin muovailemiseen saadak
seen aivonystyränsä vielä lujempaan liikkeeseen ja kä
tensä tottelemaan yläkerran viestejä vielä tarkemmin. 

likka Voionmaa 

KILLAN TOIMINTAA 

opastustaito ja muu koreografia edustivat alan ehdoton
ta huippua (ks.kuva)! 

RETKI HÄMEENLINNAAN 
Lauantaina 25.10. ydinjoukko Killan jäseniä teki taide
ja museoretken uuden Etelä-Suomen läänin pääkau
punkiin Hämeenlinnaan. 

Annu Eklundin ateljee 
Aluksi tutustuimme Killan taiteilijajäsenen, taidemaala
ri, kuvanveistäjä, valokuvaaja ja mitalitaiteilija Annu Ek
lundin taiteen moniulotteiseen ja alati uusiutuvaan maa
ilmaan. Eklundin taiteesta on sanottu mm, että 1960-70 
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Tasapainoilijat Suomen kesässä: Annikki 
Tukiainen ja Erkki Kannoston teos 

-lukujen taitteessa sen muotokieli muuttui abstraktiksi 
ja että sitä hallitsevat pehmeät ja pyöreät muodot. Taitei
lijan omat henkilökohtaiset kokemukset ja elämykset 
ovat näiden teosten taustalla, mutta etäännytettyinä ab
straktin ilmaisun taakse. Taiteellisten pyrkimysten kes
keisin nimittäjä on muodon pelkistys. Näihin Päivi Nie
misen vuonna 1992 kirjoittamiin Annu Eklundin näytte
lyn luettelon sanoihin voi mieluusti yhtyä. Annu Eklun
din teoksista jäi monen muotokuvan ohella mieleen len
nokkaat liikunta-aiheiset veistokset sekä musiikilliset 
työt. 
Kiitokset Annu! 
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Annu Eklund, Viulunsoittaja, 
pronssi, V 

Annu Eklundin pienoisveistoksia 

Hämeenl innan taidemuseo ja Henna ja Pertti 
Niemistön nykytaiteen kokoelma 
Hämeenlinnan taidemuseon perusnäyttelytilaan oli nyt 
koottu museon omista kokoelmista luonto-, metsä- ja 
puuaiheinen kokonaisuus. Yläkerroksen Puiden kansa 
näyttely koostui puolestaan valokuvista ja tilateoksista. 

Henna ja Pertti Niemistön nykytaiteen kokoelma ava
jaisnäyttely, joka käsittää suomalaista ja pohjoismaista 
taidetta - etupäässä suomalaista maalaustaidetta ja ku
vanveistoa 1950-luvulta nykypäivään - oli avattu ylei
sölle päivää ennen tuloamme. Näyttelytilat ovat Taide
museon pihapiirissä varta vasten uusitussa ns. Lohr
mannin viljamakasiinissä, jonka sopii tarkoitukseensa 
erinomaisesti. Esillä oli yhteensä 54 kuvataiteilijan töi
tä. Niemistöt ovat hankkineet taidetta 1960-luvulta saak
ka. Heitä kiinnosti jo silloin oman ajan taide ja varsinkin 
vapaamuotoinen abstrakti kuvataide. Kokoelmasta nä
kyy myös mieltymys geometrista muotokieltä käyttä
vään tyylisuuntaan, konstruktivismiin. Henna ja Pertti 
Niemistön taideharrastuksen ansiota on myös Ars Fen
nica -taidepalkinto, pohjoismaiden suurin vuosittain jaet
tava kuvataidepalkinto. Pertti Niemistö on Mitalitaiteen 
Killan jäsen. 

Hämeen linnan näyttely Margareeta, Pohjolan rou
va ja valtias 

Päivän päätteeksi saimme nauttia rautaisannoksen 
pohjoismaista 1300-1400 -lukujen historiaa. Näyttely -
päättyi 2.11.- tutustutti kävijän monipuolisesti käytyihin 
valtapeleihin sotineen sekä jokapäiväiseen elämään, 
uskontoon ja kulttuuriin. 



KILLAN VAALIKOKOUS 19.11.1997 SUOMALAISELLA 
KLUBILLA 
Mitalitaiteen Killan vaalikokous pidettiin Suomalaisella 
klubilla Helsingissä. Paikalla oli 46 Killan jäsentä ja seu
ralaista. 

Kokouksen aluksi Mauno Honkanen lausui lokakuus
sa edesmenneen professori Terho Sakin muistosanat, 
minkä jälkeen pidettiin hiljainen hetki Terho Sakin muis
tolle. Tämän jälkeen kuvanveistäjä Anja Vanamo-Kaila 
käytti puheenvuoron, jossa hän välitti omaisten kiitok
set muistamisesta ja kertoi Terho Sakista taiteilijana ja 
opettajana sekä Sakin muistotilaisuudesta. Terho Sakin 
uurna on laskettu hänen kotinsa - Humalan ja Krapulan 
- pihapiiriin Hyvinkäälle. 

Kokousasiat 

Pekka Kauhanen, Rautakoura, 
pronssi, V, kuva Terho Aalto 

Kokouksen aluksi Killan puheenjohtaja Aimo Viitala esitti 
perinteisen vuosikatsauksen Killan toimintaan 

Vaalikokouksen puheenjohtajana oli Dl Heikki Hon
gisto. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 1998 toiminta
suunnitelma ja talousarvio, jonka loppusumma on 
316.452 mk. 

Henkilövalinnat tehtiin yksimielisesti : Killan puheen
johtajaksi vuodeksi 1998 valittiin edelleen varatuomari 
Aimo Viitala. Hallituksen erovuoroisista jäsenistä valit-

tiin Mauri Sompa uudelleen. Aila Salon tilalle - hänen 
ehdotuksestaan - valittiin turkulainen kuvanveistäjä Erik 
Mäkinen. Sekä Sompa että Mäkinen valittiin vuosiksi 
1998-2000. Tilintarkastajiksi valittiin edelleen ekonomi 
Klaus Selin heimo ja varatuomari Aimo Linkosalmi varsi
naisiksi ja valt.maisteri Matti Haavisto ja fil.maisteri Heik
ki Vuorimies varalle. 

Killan hallituksen (miehinen) kokoonpano on siis 
seuraava: 

Puheenjohtaja Aimo Viitala, 
muut jäsenet Pertti Kukkonen (1996-98), Mauno Hon

kanen (1997-99), Erik Mäkinen, Mauri Sompa, Kari 
Vaalas (1996-98) ja likka Voionmaa 1997-99). 

Kokouksen jälkeen Raimo Jaatinen kertoi kokous
väelle Mäntän viime kesän symposiumista (ks. sympo
siumi-kooste tässä lehdessä). 

Tuukka Talvion esitelmä 

Kokouksen päätteeksi ja ennen yhteisesti nautittua ilta
palaa FL Tuukka Talvio piti Suomen mitalitaiteesta ansi
okkaan ja asiantuntevan diaesityksen. Esityksen ajan
kohtaisuutta lisäsi se, että mitalitaiteemme voidaan sa
noa täyttävän tasan 200 vuotta tänä vuonna. 

Talvio oli valinnut mitalitaiteen alkuajoista 1950-lu
vulle yhden mitalin kultakin vuosikymmeneltä. Käsityk
semme maamme mitalitaiteen korkeasta tasosta saa
vat vahvistusta 1800-luvun alusta, jolloin Suomi oli Eu
roopan johtava mitalimaa. Esityksen viimeiset mitalit 
olivat Oiva Heleniuksen Sweaborg vuodelta 1948 (Tal
vion kotipaikka pitkään} sekä mitalitaiteemme erään 
keskeisen uudistajan, kuvanveistäjä Essi Renvallin mi
tali Frithiof Nevanlinnasta vuodelta 1954. Kiitos Tuukka! 

P.S. Oli valitettavaa, että Alajärvelle elokuussa jäse
nillemme suunniteltu mitali-workshop jouduttiin pe
ruuttamaan osanottajien vähyyden takia. 
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Allan Ylinen 

1 998 - SAKARI TO PELIUKSEN MUISTOVUOSI 

Vaikka Sakari Topelius eittämättä kuuluu samaan ryp
pääseen "päitä kansakunnan kaapin päällä" kuin Lönn
rot, Snellman ja Runeberg, ei hän kuitenkaan ole samas
sa määrin ollut jälkimaailman julkisen palvonnan koh
teena. Toisaalta voidaan sanoa, että Topelius on ehkä 
kuitenkin heistä tutuin ja rakkain tavalliselle rahvaalle. 
Siitä ovat pitäneet huolta hänen satunsa, Maammekirja 
ja Välskärin kertomukset. Kaikki me, vuosisadan alku
puolella varttuneet, niin ruotsin- kuin suomenkielisetkin, 
olemme saaneet annoksemme Topeliuksen idealismia, 
hyvän ja kauniin voittoon uskovaa maailmankatsomus
ta. Onneksemme, sanoisin, tämän päivän todellisuus 
kun tarjoaa aivan toisenlaista opetusta. 

Historioitsijana Topelius ei ollut ensikäden lähteisiin 
paneutuva tiedemies, vaan visioiden luoja. Ruotsin kir
jallisuuteen hänen hedelmöittävä vaikutuksensa heijas
tuu Selma Lagerlöfin, Verner von Heidenstamin ja Vik
tor Rydbergin teoksissa. 

Topeliuksen täyttäessä 80 vuotta tammikuun 14. 
päivänä 1898 tulvi Koivu niemeen onnitteluja, kirjeitä ja 
sähkeitä. Kirjailijan terveydentila ei sallinut lähetystö
jen vastaanottoa, ainoa lähetystö, joka sai luvan tulla, 
oli Östersundomin kansakoulun oppilaita. Vieraita päi
vän mittaan kävi kuitenkin puolisensataa. Lehdistö muis
ti kahdeksankymmenvuotiasta lämpimin kirjoituksin, 
Helsingin teattereissa oli juhlanäytännöt, kouluissa jär-

Erik Lindberg, Zacharias Topelius, L, 1918 

Ei Topelius silti ollut vieras arki päivällekään. Sanoma
lehdessään "Helsingfors Tidningarissa" hän ehkä ensim
mäisenä maassamme kiivaili parempien työväenasun
tojen ja "palvelevan luokan" parempien elämänehtojen 
puolesta. 

Runoilija ja eepikko, sanomalehtimies, yhdistysmies, 
historian professori, yliopiston rehtori - siinä kehys elä
mälle, joka jätti jälkeensä koottuja teoksia ruotsinkielel
lä kolmekymmentä (suomenkielellä kolmetoista) nidet
tä. Lisäksi vielä runsaasti kirjoituksia niiden ulkopuolel
ta. 
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jestettiin juhlia ja kirjakaupat esittelivät näyteikkunois
saan Topeliuksen tuotantoa. 

Mutta tämäkään ei riittänyt. Tahdottiin nähdä ja ter
vehtiä vanhaa runoilijaa henkilökohtaisesti. Niinpä To
pelius antoi taivuttaa itsensä saapumaan Palokunnan 
talolla tammikuun 22. päivänä pidettyyn juhlaan. Juhla 
olikin loistavimpia mitä siihen mennessä oli Suomessa 
vietetty. Aikaa ja uhrauksia ei ollut säästetty. Päänume
rona oli värikäs saatto, jossa solui ruumiillistuneina ohi 
Topeliuksen satujen, Kypron prinsessan, Välskärin kerto
musten ja Kaarle kuninkaan metsästyksen hahmoja. Oh-



jelman päätyttyä odotti kunniavierasta uusi yllätys: yli
oppilaskunta oli järjestänyt soihtukulkueen, joka laula
jat etunenässä, saattoi runoilijan hänen asuntoonsa, Vil
lensaunan hotelliin Kaisaniemessä. 

Tammikuun 25. päivänä Topelius matkusti takaisin 
Koivuniemeen. Matka kävi T ikkurilan kautta ja sieltä edel
leen reessä viidentoista asteen pakkasessa. Kahta päi
vää myöhemmin vanhuksen yllätti ankarat horkkapuis
tatukset. 

Voimat vähenivät vähenemistään ja maaliskuun 12. 
päivänä oli kaikki lopussa. Hautauspäivä oli maaliskuun 
kahdeskymmenesensimmäinen. Koko kaupunki oli 
suru asussa, liput puolisaloissa ja suruharsoisina. Johan
neksen kirkossa pidetyn ruumiinsiunauksen jälkeen lähti 
saattue kirkosta vanhalle hautausmaalle sankan yleisö
joukon reunustaessa koko reittiä. Arkkua hautaan lasket
taessa lauloi Ylioppilaslaulajat Robert Kajanuksen Eino 
Leinon sanoihin säveltämän hymnin ja vainajan sisaren
poika Zachris Schalin luki rukouksen. Hautaa umpeen 
luotaessa YL lauloi Karl Flodinin hymnin. Seppeltenlas
kun jälkeen hautakumpu kohosi korkealle yli ympäröivi
en kinosten. T ilaisuus päättyi Maammelauluun. 

Suomen Naisyhdistyksen aloitteesta pystytettiin To
peliuksen haudalle muutamia vuosia myöhemmin Wal
ter Runebergin muovailema hautapatsas. 

Tuleva vuosi 1998 on siis kaksinkertaisesti Topeliuk
sen muistovuosi. On kulunut 180 vuotta runoilijan syn
tymästä ja 100 vuotta hänen kuolemastaan. Mitalin paik
ka! 

Topeiluksen muiston vaalin sai 1930-luvulla koomi
siakin piirteitä kiistana Helsinkiin pystytettävästä pat
saasta. Tuloksena oli kaksi muistopatsasta, toinen Ville 
Vallgrenin luoma ja toinen Gunnar Finnen. Kumpikin 
pystytettiin yli koko maan toimeenpannuilla keräyksillä 
kootuin varoin. 

Vaasaan on pystytetty Emil Wikströmin tekemä To
peliuspatsas ja Uuteenkaarlepyyhyn Ville Vallgrenin 
muovailema rintakuva. 

Ja sitten asiaan: mitaleihin. Topeliuksen 80-vuotispäi
vää juhlistamaan myytiin 25 millimetrin läpimittaista ja 
renkaalla varustettua, rinnassa kannettavaksi tarkoitet
tua jetonia. Näitä oli sekä hopeisia ja pronssisia sekä 
kullattuja. Tekijää ei tunneta. Etusivulla vasemmalle kat
sova rintakuva ja teksti Z.TOPELIUS. Takasivulla vuosi
luvut 1818-1898, lyyra, pergamenttikäärö ja sulkakynä, 
oikealla laakerinoksa. (B 1 110 1) 

Ruotsin Akatemia lyötti 1918 Topeliuksen 100-vuo
tispäivän johdosta Erik Lindbergin muovaileman ja 
kaivertaman mitalin. Sen etusivulla on vasemmalle kat
sova rintakuva ja tekstit : ZACHARlAS TOPEIUS POETA 
DUOBUS POPULIS DULCIS (kahden kansan rakastama 
runoilija) sekä syntymä- ja kuolinaika N (atus) 
MDCCCXVIII OB(iit) MDCCCXCVIII. 

Takasivulla on kansal l ispukuinen neito kantele pol
villaan. Alareunassa Ruotsin ja Suomen vaakuna välis
sään kirjoitus LITORA CARMINE lUNEIT (hän yhdistää 
rannat lauluilla). Mitalin halkaisija on 45 mm. (BI 110 1 1 1) 

Gerda Qvist teki 1920-luvulla kaksikin Topelius-mi
talia. Toinen on halkaisijaltaan 74 mm ja valettu Munche
nissä. Sen etusivulla on vasemmalle katsova rintakuva 
ja teksti ZACHRIS TOPELIUS 1818-1898, katkeessa Qvist. 
Takasivulla teksti SAGA OCH SÅNG, sen alla kaksi pol
vistuvaa lasta kukkaköynnösten ympäröimänä. Oikeas
sa laidassa alhaallla G.Q. (BI 110 1 1 1). 

Toinen Gerda Qvistin mitaleista on halkaisijaltaan 80 
mm ja valettu H.Gladenbeckin valimossa Berliinissä. 
Etusivu: vasemmalle katsova rintakuva ja teksti ZACH
RIS TOPELIUS, alla Qvist. Reunassa helmivyö. Takasivul
la neliömäinen syvennys, jonka ylälaidassa 1818-1898. 
Sen alla vasemmalla neito ja oikealla nuorukainen ym-
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Raimo Heino, Zacharias Topelius, L, 1972 

pärillään köynnöksiä ja käsissään seppele. Reunassa 
helmivyö. (81 110 IV). 

Kuvanveistäjä Aarre Aaltonen teki omasta aloittees
taan 1 920- ja 1 930-luvuilla sarjan yksipuolisia valettuja 
mitaleita suurmiehistämme, joukossa myös Topelius. 
Mitalissa vasemmalle katsova muotokuva ja teksti 
Z.TOPELIUS sekä signeeraus A.A., koko 84 mm. (L331 ). 

Vuonna 1 930 perustettiin säätiö, joka osittain lahja
ja keräysvaroin, osittain valtionavun turvin osti ja entisöi 
Topeliuksen lapsuudenkodin Kuddnäsin. Entisöinnin 
muistoksi säätiö lyötti 1 934 mitalin. Sen muovaili runoi
lijan sisarenpojan poika, taiteilija Teodor Schalin. Mita
lin etusivulla on oikealle katsova muotokuva ja teksti 
Z.TOPELIUS 1 8  1 4/1 1 8. Signeeraus: T.Schalin SC. Ta
kasivulla Kuddnäsin kartanon fasaadi. Alaosassa lyyra 
ja teksti KUDDNAES REDIVIVA ANNO MCMXXXIV. Mi
talin koko on 56 mm. (L 332) 

Vuonna 1 972 julkaisi Sporrong mitalisarjan "Kuusi 
suomalaista kirjailijaa". Mukana olivat J.L.Runeberg, 
Z.Topelius, Aleksis Kivi, F.E.Sillanpää, Mika Waltari ja 
Väinö Linna. Mitalien halkaisija on 45 mm ja kaikissa on 
sama takasivu. Topelius-mitali: oikealle katsova muo
tokuva ja teksti Z. TOPELIUS. Taiteilijan signeeraus RH 
72. Takasivu: keskellä vaakasuorassa VÅRT LAND, 
LJUNGBLOMMOR ja reunaa kiertäen JUKOLAN TALO, 
SILJA, SINUHE, ALUSSA OLIVAT SUO ... 

Lähteet Boströmin ja Laitakarin lisäksi: 
Paul Nyberg: Z.TOPELIUS, elämänkerrallinen kuvaus 1-
1 1 .  WSOY, Porvoo 1950. 
Tuukka Talvio: A RS UNIV ERSITARIA 1 640- 1 990. 
Frenckellin kirjapaino Oy, Espoo 1990 
Osmo Laine: Teodor Schalinin mitalitaide. ABOA 1 987. 
Turun maakuntamuseon vuosikirja 51 /1987 

likka Voionmaa 

FIDEM 1 998 HAAG ISSA 21 -24. 1 0. 1 998 

Kansainvälisen Mitaliliiton FIDEMin kongressi pidetään 
Hollannin Haagissa lokakuun 21-24 päivinä ensi vuon
na. Kongressin jälkeisen matkan yksityiskohdat selviä
vät tämän joulukuun aikana. Mitalitaiteen Kilta järjestää 
Haagiin yhteismatkan, jonka ryhmän vetäjänä on Dl 
Jaakko Hemmi (puh. 09-535500). 
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Alustavien tarjousten perusteella edestakainen len
to Hollantiin on noin 2.000 mk. Kongressimaksu ja hotel
lien hintatasot selviävät tämän lehden liitteenä olevas
ta kongressiesitteestä, jossa on kerrottu myös alustava 
kongressiohjelma, suorat yhteysnumerot, englanniksi 
(kielikysymyksissä auttava puhelin myös 09-2418 586/ 



miel. i lt.). llmoittautumispäivämäärä on 1.2.1998, siis 
melko pian. 

Kongressin elementit ovat mitalinäyttely, jossa on yh
teensä noin tuhat mitalia F IDEMin yli kolmestakym
menestä jäsenmaasta, luennot, demonstraatiot ja 
workshopit höystettynä kokopäiväretkellä ja vastaan
otoilla. Totuttuun tapaan viimeisenä kongressipäivänä 
on FIDEMin yleiskokous ja päättäjäispäivälliset. Haagin 
kongressin suojelija on kuningatar Beatrix. 

Kongress imaksu s isältää näyttelyluettelon ja 
kongressimitalin, jonka on suunnitellut Mirjam Mieras. 
Kokopäiväretkestä ja päättäjäispäivällisestä tulee mak
saa erikseen. 

Kongressin jälkeinen matka, post-congress tour, al
kaa sunnuntaina 25.10. ja päättyy keskivi ikkona 28.10. 
Retken hinta on 650 guldenia, mihin sisältyy hotelliyöpy
miset aamiaisineen, kolme neljän lajin päivällistä, muse
oiden pääsymaksut, Amsterdamin venematka sekä bus
sikuljetu kset. Jaakko Hemmillä on l isätietoja tästäkin 
matkasta. 

Vuosituhannen vaihde lähestyy 
FIDEM 1998 eroaa merkittävästi vi imeaikaisista kongres
seistamme. Ensinnäkin mitalinäyttely on retrospek
tiinen : esillä on jäsenmaiden mitalituotantoa 1950-lu-

vulta nykypäivään ryhmiteltynä niin, että kukin vuosi
kymmen on edustettu. Esim Suomen kohdalla tämä 
merkitsee sitä, että valitettavasti vain muutama mitali 
pääsee esille kultakin kaudelta. Tosin oman ryhmänsä 
muodostavat 'innovatiiviset' mitalit. Kongressiosuudes
sa käsitellään 'vaikutteita' taidehistoriallisesta näkökul
masta. Eri maiden taiteilijat ja asiantuntijat kertovat tai
teeseensa saamistaan vaikutteista suusanallisesti ja 
demonstroiden. Mielenkiinnolla jää odottamaan saako 
Haagissa vihdoinkin nähdä näkymiä yhteisestä mitali
tulevaisuudestamme! 

Jäsen kommentti 
Muutama jäsen on alustavasti tiedustellut tilausbussi
matkan mahdollisuutta. K.o. rinnakkaismatka ei ole 
poissuljettu mahdollisuus, mikäli lähtijöitä on kylliksi 
minimi noin 30. Maitse matkaaminen kestää pitempään, 
mutta sillä on omat hyvät ja hauskat puolensa, jos ai
kaa on. 

Leena Passi 

KAUKO RÄSÄN EN - KUVANVEISTÄJÄ - IHM INEN 

Ateljeetalosäätiö 
Niinä kertoina, jotka olen 1980-luvun alusta lähtien vie
raillut Kauko Räsäsen talossa ja ateljeessa Oppilaantiellä 
Espoossa, rakennuksesta ja ympäristöstä on huokunut 
työnteon ja elämisen henki. Naisfiguurit ja 1960-1970 -
lukujen abstraktit veistokset pihapiirissä erottavat mil
jöön suorastaan taidepuistoksi, jossa on mm. Sibelius
kilpailun 11-vaiheen luonnos (1961 ), kilpailuluonnos Lä
heisyys 1960-luvun alusta ja Lintutyttö ( 1993). Ateljeen 
seinällä tervehti i  tulijaa edelleen kilpailuehdotukseksi 
syntynyt Turun yliopiston kutsukilpailun ehdotukseksi 
1970-luvulla syntynyt värillinen reliefi. Kerroksittain luo
tua muotoa on si inäkin kuin Räsäsen moniosaisissa 
mitaleissa. 

Räsäsen talo ja tontti Kalliomäki on ollut vuodesta 
1994 alkaen nimeltään Kauko Räsäsen Ateljeesäätiö. Sii
nä on erillinen työtila kahdelle taiteilijalle - oman ateljee
tilansa Räsänen on supistanut aikaisemmasta neljästä 
kahteen - ja rakentaa edelleen, niin että toisen nyt tyhjil
lään olevan työhuoneen yhteyteen tulee asunto. "Suun
nitteilla on myös mietintätorni", kertoo taiteilija. 

Kauko Räsänen, rakentaja, toteutti ensimmäisen 
1960-luvun harjannostajaisten aikaan syntyneen unel
mansa. Tuolloin nuorten taiteilijoiden oli vaikea saada 
työtiloja, sillä yhteisiin taiteil ijataloihin kerran päässeet 
viihtyivät ja vi ipyivät niissä hyvinkin pitkään, jolloin nuo
rille ei vapautunut paikkoja. Nyt taas työhuoneita lie 
paremmin tarjolla, sillä Räsäsen ateljeesäätiön tarjoa
missa tiloissa on vapaakin paikka. Parhaillaan toisessa 
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Kauko Räsänen haastateltavana 
ateljeessa työskentelee kuvamveistäjä, taiteen maisteri 

Tommi Hi lden.  

Mitalitaitei l ija 
Nykytaiteil ijoistamme Kauko Räsänen on ehkä tu nne

tuin kansainvä l isesti ja laaj imman tuotannon omaava. 

Hänen  ens immäinen  2-osa inen  mita l i nsa Suomen 
Kultaseppien liitto ( 1 970, L, ha lk.80 mm) herätti h uo

miota 1 970-luvun a lkuvuosina nimenomaan kansa invä

l isissä näyttelyissä, minkä innoittamana Sporrong tilasi 

ns. kerä i l ijämita l iksi YK:n ympäristösuojelukonferenssin 
muistomitalin ( 1 972, L, 50 mm) .  Mita l i  on yksinkerta i

sesti hyvä ja ni in i lmaisultaan  kuin sisäl löltäänkin  kestä

vä. 

Kaksi- ja moniosaiset mita l it ovat saaneet osakseen 

sekä ihastusta että vihastusta. Etenkin taiteil ijakol legojen 

joukossa on ni itä, joiden mielestä mita l in halkaiseminen 

ja positiivisen & negatiivisen puolen käyttäminen samas

ta m u otista on l ä hestu l koon ha lpa h i nta ista b l uffia.  

Keräil ijöissä on puolestaan ni itä, joiden mielestä moni

osainen kokonaisuus on li ian paksu sopiakseen säi lytys

laatikostoih in .  Mutta on olemassa myös vankka ryhmä 

ki innostuneita, joiden mielestä mita l in ka ikkien puol ien 

käyttö tuo l isätehoa mita l in  i lmiasuun.  

Kauko Räsänen sanoo, että kaksi- ja useampiosaisten 

mitaleiden m uovai lu ol i  hänel le tärkeää etenkin oman 

mielenkiin non ja mitalinteon mielekkyyden lisääjänä se

kä sisä l lön mahdol l isuuksien laventajana.  Hänel le ei ole 

tuottanut ongel mia löytää sisä ltöä moni in sivuih in sen 

mita l in  ensim mäisen puolen l isäksi. Räsänen toteaa 

myös : "Ol ihan se iso juttu 1 970- luvul la, toi ju lkisuutta 

ja mainetta ja vei mita l in  tekoa eteenpäin." Perinteisel lä 

mita l i l la  voi i lmaista saman, mutta . . .  
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Miksi taiteilija ei käyttä isi kaikkia mahdol l isia mita l in 

u lottuvuuksia i lmaisuu n  ja sa mal la koetta isi löytää uu

siakin "puolia" ja kokei l isi? Mikä se sel lainen taiteenala 

on, jossa ei ole luva l l ista etsiä uusia polkuja vaikka tek

nisinkin keinoin? Taiteen olemukseen kuu luu uuden etsi

minen. 

Kauko Räsäse l le on tuttu havainto, että lähes kaikki 

suomalaiset mital itaiteil ijat ovat vähintään  keski-ikäisiä. 

Myös Räsänen tekee edel leen osan i lmaantuvista ti laus

töistä. Hän kritisoi ka nsainväl isyyteenkin l i ittyvää mita li

taiteemme aku uttia ongelmaa : uusien ja nuorten tekijöi

den puutetta . Jokainen ki lpai lujen tai muun toiminnan 

avu l l a  löytynyt tekijä joudutaa n  heti viemään esi m .  

F IDEMin näyttelyihin,  jotta olisi esittää u usia n imiä. Tu

lokkai l le saattaa syntyä kuva hel posta tiestä kansainvä

lisyyteen, mitä mita l inteko ei ajan oloon ole.  Nuorten 

opettamiseen ja kannustamiseen on voitava löytää kei

noja, jotka kantavat muutamaa mita lia ja mita li näyttelyä 

pitemmäl le.  

Vuosikymmenten ura 
1 970- luvun idea useampiosaisista mita leista o l i  yksi 

vaihe Kauko Räsäsen 1 950-luvulta tähän päivään kes

täneel lä kuvanveistäjän taipaleel la. Ensi vuonna 1 998 

Räsänen viettää 50-vuotistaitei l ijaj u h laa,  s i l lä  hänen 

ensimmäinen näyttelyteoksensa, ovi luonnos, ol i  esi l lä  

1 948. Ensimmäinen j u lkinen veistos on Ruokolahden 
vanhojen kirkkojen muistomerkki ( 1 952) ja ensimmäi

nen mita l insa Helsingin Olympiakisojen muistomitali 
( 1 952, L, 54 mm) .  Viimeisim piä Räsäsen mital itöitä on 

ku luvalta vuodelta Kari Rahiala -mita li ("Onnel l inen ke

räil ijä" / Räsänen, L, 80 mm, ks. Mitali 1 /97) ja veistok

sista Oy Veikkaus Ab : n  50-vuotismuistomerkki Kautta 
aikain ( 1 990) ja Äiti Karjala ( 1 993) Lappeenran nassa. 

Näkymä Kauko Räsäsen patsaspuistosta 



Kauko Räsänen, Finska läkaresällskapet, 1 975, L, 80 mm 

Kauko Räsänen kertoo saaneensa mitaleiden som
mittelusta ideoita myös veistoksiin, vaikka hän pitää 
veistosten ilmaisumahdollisuuksia rajoitetuimpina kuin 
mitaleiden. Veistoksiin liittyy yhä tradition painolastia, 
mikä ilmenee esim. yleisön suhteessa julkisiin veistok
siin. 

Tradition painolastin kanssa Räsänen joutui koske
tuksiin Enkeli/ "Reikäenkeli" -veistoksensa valmistuttua 
( 1960), mutta kertoo tilanteen lopulta koituneen taiteili
jan ja taiteen voitoksi. Teoksen vaiheet vaikuttivat myös 
hänen henkilökohtaiseen työhistoriaansa veistäjänä 
sekä päätökseensä erota kirkosta. Räsänen ei ansioitu
nut perinteisessä mielessä kirkollisen taiteen tekijänä, 
mutta jo mainitun Enkeli-vesitoksenkin vaikutus on ol
lut veistotaidetta tradition painolastista vapauttava. -Ja 
veistoksen taiteilijapalkkiolla hän osti Kalliomäki -
tonttinsa. 

1950- ja 1960-luvuilla Räsänen asetti pääpainon veis
tämiselle ja työskenteli 5 vuotta Aimo Tukiaisen työhuo
neella apulaisena urakalla tarpeen mukaan mm. runsas
ta kipsimäärää sekoittamaan. Lopun ajan Räsänen saat
toi tehdä omia töitään. Helsingin olympiakisat -mitalin 
vaikutuksesta hän alkoi saada muitakin mm. plakettiti
lauksia ja 1960-luvulla valmistui myös vapaita, valettuja 
mitaleita. Vuoden 1972 hän kertoo olleen sellaisen, jos
ta lähtien mitalitilauksia kertyi runsaasti. Alun alkaen 
Kauko Räsäsen linja mitalien muovailussa on ollut uut
ta ilmaisua etsivä ja ajankohtaisia veistotaiteen keinoja 
kokeileva. 

Kokonaisuutena Kauko Räsäsen mitalituotantoa kat
sottaessa alkuvuosien pelkistävä, esittävillä kuvilla ja 
figuureilla ilmaisu kuuluu edelleenkin hänen mitalikie
leensä. Myös positiivisten ja negatiivisten elementtien 
vaihtelu on Räsäsen käsialalle ominaista. Abstraktit ja 
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esittävästä lähtökohdasta pelkistetyt muodot olivat etu
sijalla 1960-luvulla (mm. Kunnallinen itsehallinto 100 
vuotta, 1965, L, 72 mm tai Hans Bröck/, 1969, L, 72 mm) 
ja 1970-luvun alussa kuten vielä esim Sculptor -Kuvan
vesitäjäliiton näyttelymitalissa (1970, L, 1980). Tällöin 
ympyrä, pallo, puolipallo, tai suora usein tähtimäisen 
haarakkeiseksi työstetty muoto vaihtelivat mitaleiden si
vuilla. 

Naisfiguurista on kuitenkin taitanut muodostua Rä
säsen mitaleille leimallinen väline. Ja mielenkiintoista 
on, että Rahiala -mitalin naishahmo sulautuu ääripiir
teiltään kohti mitalin takasivun reunoja samalla kielellä 
kerrottuna kuin 1970-luvun 2-osaisissa mitaleissa. Eh
käpä se on sitä ominta ja luontaisinta Räsäsen ilmai
sua? Ainakin hän toteaa, että mitalitaide on yksityiskoh
tien taidetta. 

Löytyykö näille -positiivi - negatiivi - naisfiguuri -
abstrakti - pelkistetty mitään yhtenäistä filosofiaa Kau
ko Räsänen? Kauko Räsänen vastaa tekevänsä sitä, mis
tä pitää ilman filosofointia. Hänestä täysin abstraktista 
annetut moninaiset esim. maisema-selitykset ovat vä
hän "kuin yleisön huulesta vetämistä". 

Taiteesta nyt ja muuta kriti ikkiä 
Kauko Räsänen osuu asian ytimeen mielipiteessään, että 
useat nykykuvataiteen lajeista esim. performanssi ja 

videotaide ovat kuin päiväperhoja. 
"Museoihmisenä" ymmärrän kritiikin. Nykytaiteen 

dokumentoiminen, säilyttäminen ja siirtäminen tulevil
le sukupolville ei käy kuten aiemmin, koska useat teok
set häviävät melkein sitä mukaa kuin ne valmistuvat. 
Perinteisessä maalaus - kuvanveisto - grafiikka -jaossakin 
nykykatsojalla on toisinaan vaikeuksia, joita eivät suin
kaan poista uudet video-, instalaatio-, materiaali-, mul
timedia- ja performanssiteokset. Nämä ovat kyllä usein 
tehokkaita ja vaikuttavia hetken tulkkeja, joita ei välttä
mättä ole tarkoitettukaan kestämään ja siirtymään. Tai
teen tarkoitusta ja olemusta on jälleen syytä sivuta; 
taiteilija kai useimmiten haluaa, että hänen viestinsä vä
littyy nyt - ja myöhemminkin. 

Taiteen välittäjätyöläisille ja sanankäyttäjille Räsänen 
kohdistaa kritiikkinsä silloin, kun puhutaan tai kirjoite
taan taiteilijoiden "töistä". Hänen mielestään kerronnan 
kohteena on esim. taideteos, mikä taiteilijoista tuntuu 
liian juhlalliselta oman tekemisen ilmaukselta. Taiteilija 
itse voi kyllä puhua työstään - kun puhuu työstään! 

Mauno Honkanen 

MITALIT JA KUVANVEISTO - MIELUISIMMAT KOHTEENI 

Mies harmaassa puvussaan, vaalea paita ja solmio, avaa 
oven klo 9.05 parin tunnin rupatteluhetkeä varten. Hän 
on menossa Kemian päiville. Tämä euroinsinööri (ar
vonimi) Jaakko Hemmi. Ulla-vaimo on jo viety "lapsen
likaksi", aamu-uinti hoidettu. Päivä on jälleen hyvällä 
alullaan. 

Jaakko Hemmi syntyi Tammelassa Märskyn ratsuti
lan Ylä-hemmin taloon v. 1925. Vanhemmat olivat kan
sakoulunopettajia, jotka loivat tukevan taloudellisen ja 
kulttuuripohjan myöhempää elämää varten. Valmistut
tuaan 22 vuotiaana metsäteollisuusinsinööriksi, ennä
tysaika, jota kaksi sotavuottakin oli pitkittänyt, alkoi tai
de kiinnostaa. Ensihankinta oli öljyvärimaalaus, mutta 
kuvanveisto ja mitalitaide astuivat voimakkaammin esille 
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Mitalitaiteen Killan n perustamisen jälkeen. Aivan erityi
nen into ja äänenpainon kohoaminen tapahtuukin hä
nen arvioidessaan Killan merkitystä omaan keräilyynsä 
ja sen vaikutusta Suomen mitalitaiteen nousuun maail
man kärkikaartiin. Lienee selvää, että mitalitaiteilijoiden 
työn ja tekninen osaamisen ohella mitalitaiteen käytön 
ja suosion nousuun ovat vaikuttaneet Jaskan tapaiset 
puolestapuhujat ja mitaliprojektien alullepanijat. 

Tähän on Jaakko Hemmi laaja-alainen toiminta Teol
lisuuden keskusliiton kuljetustaloudellisena asiamiehe
nä ja Teollisuuden kuljetusvaliokunnan pääsihteerinä, 
valtiovallan eri elimissä sekä varsinkin eri kulttuurijär
jestöissä antanut mahdollisuuden. Me tunnemme hä
net Kiinan matkailun asiantuntijana (noin 40 matkan-



Jaakko Hemmi ja mitalinsa 

johtamista), Japanin ystävänä (suomalais-japanilaisen 
yhdistyksen kunniapuheenjohtajana), Tornin ritarikun
nan suurmestarina, paistinkääntäjien offizierina. Hän on 
myös Suomen tietokirjailijat r.y:n kunniajäsen. Varsin
kin monien taidejärjestöjen erittäin aktiivisena jäsene
nä ja vaikuttajana ovat hänen positiiviset lausuntonsa 
ja hänen joviaali olemuksensa saaneet suosiota. 

Puhelin soi . . .  
Jälleen matkan suunnittelua. Jaakko o n  saanut edulli
sen tarjouksen, mutta hyvänen aika - sehän on Killan 
ensi syksyn Haagin matka. Se on jälleen turvallisissa 
käsissä. 

Silmä kiertää laajaa olohuonetta. Tasapainoisessa 
interiöörissä voi havaita lämpöä ja tarkkaa harkintaa. 
Hemmit ovat taidehankinnoissaan ilmiselvästi pitäneet 

Raimo Heino, Jaakko Hemmi, takasivu, 1995, V, 120 mm 

tärkeänä kohteen sopivuutta kotiinsa. Toisinaan se on 
ollut määräävänä tekijänä. 

Mustan pianon läheisyydessä on niukkakuvioinen 
musta matto, lähes mustaa grafiikkaa ja pienesineistöä. 

Toisaalla on suureri pullean pronssiseospullon ylä
puolella Kandinskyn samoja värejä sisältävä työ, myös 
matot ja huonekalut ovat tätä kokonaisuutta myötääviä. 
"Ulla nuo on järjestänyt", sanoo Jaakko puhelimesta 
vapauduttuaan. Kaikesta näkee, että taide on osa kotia 
ja osa elämää. 

Mitali puhuttelee 
Mitaleja on asunnossa näennäisen sattumanvaraisesti 
eri puolilla, mutta pääosa on sijoitettu kapeaan aulati
laan, jossa niitä voi seinähyllyissä ja pöytäpinnoilla vaik
kapa ohimennen sipaista, ottaa käteensä, pyöräyttää, 

Raimo Heino, Sumo, 1969, V, 121 mm 
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Kauko Räsänen, Kaksoset, 1971-73, V, 120 mm 

muistella, arvioida eli suorastaan antaa niiden elää ar
vokkaimmalla tavallaan. Herkästi juuri nyt hakeutuivat 
käteen Terho Sakin ja Raimo Heinon työt. Raimo mitali 
Jaakosta Mersun keulassa istuvine tyttöineen ja taka
puolessa olevine tarkastajanleimoineen saa Jaakon en
tistä myhäilevämmäksi. 

Radoslaw Gryta, Rakennushal l into 
Valtion kiinteistölaitos on lahjoittanut Mitalitaiteen Killalle 
kaksi lyötyä "Rakennushallinto 1811-1995" -mitalia 
(kuva) . Mitalin on muovaillut prof. Radolaw Gryta ja 
sen on lyönyt Sporrong. Mitalia on jaettu Rakennushal
linnon yhteistyökumppaneille ja työntekijöille. 

Mitalitaiteen Kilta kiittää saamastaan lahjoituksesta. 

Anja Juurikkala, Vil la Lante 
Kuvanveistäjä Anja Juurikkala lahjoitti Killalle kaksi 
muovailemaansa valettua Villa Lante -mitalia viimeke
väisen Imatran mitalinäyttelyn jälkeen. 
Kiitos Anja! 
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Keskuslimme pitkään siitä, kuinka lähellä pidettävä 
mitali saa myös veistäjät läheisemmiksi kuin mitä esim. 
maalaustaiteessa voisi olla. Monet henkilökohtaiset suh
teet ovat kehittyneet läheisiksi perhesuhteiksi ja ovat 
tuoneet mitalit entistä läheisemmiksi. 

MITALILAHJOITUKSIA 

Jan Lund, Pi rkko Työläjärvi 
Maaherra Pirkko Työläjärvi on lahjoittanut Mitalitai
teiteen Killan kokoelmiin kaksi Jan Lundin muovailemaa 
lyötyä Pirkko Työläjärvi -mitalia. Mitalit olivat ensi ker
taa esillä Killan syksyn näyttelyssä Raumalla. Kiitos 
lahjoituksesta! 



Radoslaw Gryta, Rakennushallinto, 1995, L, 70 mm 

Joitakin vuosia sitten kolusin Tukholmaa jalkaisin pitkin 
ja poikin. Näennäisesti päämäärättä, mutta havainnoi
den ja mieltäen. Panin merkille julkisten veistosten pal
jouden : mahtipontisia monumentteja ja pieniä, silmää 
ja mieltä ilahduttamaan tehtyjä figuureja. Skaala on var
sin laaja, huumorikin kukkii. 

Vanha neuvo turistille on kiertää kirkot ulkopuolelta 
ja kapakat sisältä, no kirkot ulkopuoleltakin havainnoi
tuina antavat kaupunkikuvaan oman leimansa. Kulttira
kennuksina ja arkkitehtonisina luomuksina ne kertovat 
omaa kieltään sekä uskosta että ihmisen pyrkimykses
tä harmoniaan, arjen yläpuolelle, korkealle. 

Niinpä erääksi matkaoppaakseni olin valinnut Tuk
holman kirkkoja esittelevän mitalisarjan. Sarja oli 
Sporrongin tuotantoa ja sen toteuttaja kuvanveistäjä Åke 
Hammarberg. 

Mitalit oli alunperin tarkoitettu rippikoululaisten muis
tolahjoiksi. J. J. Hulden, tunnettu suomalainen mitalifa
naatikko, keksi näitä kirkkoja kierrellessään, että niihin, 
sekä niitä ympäröiviin kirkkomaihin oli haudattu myös 
Suomen historiaan vaikuttaneita ja suomalaisiksi lasket
tavia henkilöitä. Hän sai oitis idean : takasivut uusiksi ! 

Allan Ylinen 

MITALISARJA MATKAO P PAANA 

Sporrong suhtautui Huldenin esitykseen suopeasti 
ja niinpä hän suunnitteli seitsemään mitaliin uudet teks
tit, jotka Hammarberg sommitteli mitalitaiteen vaatimus
ten mukaisiksi. Näin syntyi vuosina 1938-1941 seitse
män uutta Fennica-mitalia. 

ADOLF FREDRIKS KYRKA, STOC KHOLM/ BENGT 
LIDNER (keskellä olevan ristin poikkipuussa), HÄR 
ÖPPNAS GRAFVENS PORT, DE TRÖGA GÅNGJERN 
KNARRA (reunaa myötäillen). 

JAKOBS KYRKA, STOC KHOLM / (viidellä rivillä) 0 
LEFVANDE FÖRSTÅND AF TINGEN! 0 SNILLETS, 
KÄNSLANS HEMLIGHET ! HVEM FAT TADE DIG, 
SKÖNHET ? - INGEN FÖRUTAN DEN SOM ÄLSKA VET. 
J.H. KELLGREN. 

JOHANNES KYRKA, STOCKHOLM/ GEORG CARL VON 
DÖBELN. ÄRA, SKYLDIGHET, WILJA (reunaa myötäil
len). Keskellä kartta jolla paikannimet: UMEÅ, SIIKAJO
KI, NYKARLEBY, JUTAS, LAPPO, KAUHAJOKI, PORRAS
SALMI, ÅLAND. 
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KLARA KYRKA, STOCKHOLM/ BELLMAN, LEOPOLD, 
LENNGREN, SANDELS, VON VEGESACK (viidellä rivil
lä). 

RIDDARHOLMSKYRKAN, STOCKHOLM / + RIKETS 
FÖRSTAR OCH HERRAA + T YRGILS KNUTSSON -
CARL KN:SON BONDE - C.J.ADLERCREUT Z (reunaa 
myötäillen). Keskellä sukujen vaakunat, miekka ja val
takunnanomena. 

SOLNA KYR KA / { Keskellä nel jällä rivillä) 
C.C.GJÖRWELL, MICHAEL CHORTAEUS, BERNHARD 
CRUSELL, C.J.L.ALMOVIST. {Reunaa myötäillen) DE 
HÖ RDE PARADISFÅGELN SJUN GA INNAN 
T YST NADEN OMSLÖT DEM HÄR. 

STORKYRKAN, STOCKHOLM, HENRIK MARHEINS 
GRAV / CANDIDA PRO CAUSA ENSE CANDIDO {ylhäällä 

nauhassa). Vaakunat ja sukutaulut. (Suomen Marsalkka 
C.G.E. Mannerheimin esi-isä Henrik Marheim on hau
dattu Suurkirkkoon). 

Mitalien halkaisija on 45 mm, paitsi viimeistä lisäksi yksi 
kappale 55 mm. Tämän mitalin lyöntimääräksi J. J. 
Hulden mainitsee 20 + 1 .  

Lähteet: 
ABOA 1 987. Turun maakuntamuseon vuosikirja 1 987. 
Håkan Sandström:Numismatiska Föreningen i Åbo 
1937- 1987. 

J.J. Hulden: Människor och medaljer. Söderström & 
Co, Borgå 1962. Mannerheim i bildkonst. 

Aarne Laitakari : Suomen Mitalit 1936-1 968. Weilin & 
Göös, Tapiola 1969. 374, 491 , 494, 536, 717, 732, 753. 

Bengt Lidner, AdoH Fredriks kyrka 
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Åke Hammarberg, Jakobs kyrka 

Åke Hammarberg, Solna kyrka 

Pakinassani Mitali-lehden numerossa 1/97 lupasin ker
toa, mikä se japan ilainen pronssiesine oikein on. 
Reijitetty kuparinen ohut levy on mitalikokoelmassani 
ja siten se siis on mitali. Ihan tyydyttävä kohtalo japani
laisen samuraimiekan vastalevylle. Tämä kappale on 

Eero Helme 

EERO HELMEEN MU ISTOESINE  

joko aihio tai hyvin kulunut. Jokaisella samurailla oli n i
mittäin omansa sorttinen ja h ienosti koristeltu kuvion
sa miekan turvalevyssä. Alkuperäisiä, hyvin säilyneitä 
kappaleita kerätään innolla. 
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Toivo Jaatinen: Säynätsa/o-mitali 

19.9.1997 julkistettiin Keski-Suomen museossa Jyväs
kylässä kuvanvesitäjä Toivo Jaatisen muovailema Säy
nätsalo -mitali. 

Seuraavassa lyhyt lainaus mitaliesitteesta : 
"Koska ei koskaan ollut käynyt paikkakunnalla, sai Jaati
nen ensi töikseen lukutehtävän; hänen tuli perehtyä 528 
sivua käsittävään säynätsalolaisten historiaan "Päivät 
seutuvilla Päijänteen". Koti luku tuntui onnistuneen, kos
ka toimikunta sai varsin nopealla aikataululla hahmo
telman mitaliaiheesta. Toki paikkakunnan ja sen nykyi
sen elämän sykkeen näkeminen omin silmin myös to
teutui ennen lopullista muotoilua. Kaikki toteutui varsin 
mutkattomasti. Oma arvioni tilaajan edustajana on, että 

likka Voionmaa 

UUSI KUNTAMITALI 

lupsakkaampaa tekijätyyppiä ei  liene olemassakaan. Mi
taliaiheen toteutus vahvistui tekstein ja kuvaselityksinä: 

SÄYNÄTSALO 1897 
-metsää, karhunpesä, lato - latuja aukiolla 
SÄ YNÄTSALO 1997 
- kunta, seurakunta, teollisuus - saarikuvio 

Muodoltaan mitali ei ole perinteinen mitalin pyöreyttä 
eikä litteyttä hakeva, vaan paremminkin pienoisveistos. 
Kaupunginosavaltuusto sai tutustua mitalin molempiin 
kääntöpuoliin. Yleisesti teosta pidettiin hyvin onnistu
neena." 

Mitalin luovutusohjeet on määritelty niin, että on nu
meroituja lahjoituskappaleita ja muutoin yleisesti myyn
nissä olevia. 

Toivo Jaatinen, Säynätsalo-mitali 
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Mikä mital itaiteessa mättää? 
Alle 35-vuotiaita mitalitaiteilijoita saa etsiä kautta maan 
ja laihoin tuloksin. 

Niin, Killan yleissihteeri tavoitteli taannoin nuoria mi
talitaiteilijoita minultakin kysellen. Jäipä asia askarrut
tamaan mieltäni. Sillä emmekös pidäkin jotakuta Rai
mo Jaatista, Pertti Kukkosta tai Assi Madekiveä nuorina 
mitalitaiteilijoina? 

Kaikella kunnioituksella - emme me mitalitaiteeseen 
sekaantuneet - sen enempää taiteilijat, keräilijät tai tut
kijatkaan - ole mitään kaksikymppisiä. Mitalitaiteesta on 
tullut jonkin lajin muistuma menneisyydestä, joka ei juuri 
elävää, nuorta nykyveistäjää kiinnosta? Vain muutamia 
poikkeuksia löytyy, kun ahkeraan ja tiheällä haravalla 
etsii. 

Kai me olemme seuranneet laaja-alaisesti kuvataidet
ta tullen mennen ja huomanneet niin post- kuin muut
kin virtaukset veistännässä (mikäli perinteinen jako ku
vanveistoon, maalaukseen ja grafiikkaan vielä ylipää
tään toimii). Nykynäyttelyissä pronssiveistos alkaa olla 
harvinainen poikkeus. Sen sijaan esillä on mielenkiin
toisia ja puhuttelevia installaatioita ja tilataidetta, eri ma
teriaaleista rakennettuja, liikkuvia, äänellisiä sekä valol
lisia ja varjollisia kokonaisuuksia, joita täydentää video
ym päivitetty tekniikka. Näiden suunnittelu ja toteutus 
on ilmeisen monipuolista, vaihtelevaa sekä ajan nope
aan tapahtumatempoon sopivaa ryhmätyötä, joka antoi-

MIELI PIDE 

sana ja palkitsevana vie voiton "pienimuotoisesta nä
pertelystä". Ja mitähän niissä kuvataiteen oppilaitoksis
sakin nykyään veistotaiteena opetetaan? 

Missä on se nuori veistäjä (ilmoittakoon, ken tietää), 
joka vielä mietiskelee kuvan ja sanan symboliikan tarjoa
mia mahdollisuuksia pieneen kokoon ja taitoa vaatival
la tekniikalla muovailtuna - paitsi pakosta tai kilpailutyök
si? Ei istu nykypäivään, vai ,  ja vaikuttaa antiikkiselta, 
pölyttyneeltä ... ? 

Eikä mitaleiden taiteilusta juuri kuuluisuuttakaan heru 
ennen kuin taiteilijalla alkaa olla mitaleita toteutettuna 
noin 50. Kuka nuori veistäjä sellaiseen vapaaehtoisesti 
ryhtyy? Harvassa ovat ne mediat ja julkisen sanan käyt
täjät, jotka tekevät suuren jutun uudesta mitalista ol
koon se sitten lyöty eli valettu. Toista on iskevä 
installaatio ajan hermolla ! 

Ennakkoluulottomille, nuorille alansa ammattilaisil
le on (?) mitalitaiteessa tilaa etsiä ja löytää jotakin, mikä 
saa lajin päivitetyksi ajan tasalle. T ilaisuuksia on vain 
ilmeisen harvassa ja mesenaatit vähissä? Kiltakin on niin 
hiljaa ja hissukseen (virallistunut?) suomalaiskansallisen 
yhdistyksen tapaan, ettei siitä kukaan ulkopuolinen tie
dä. 

Susirajalta ja karhukankailta 
Leena Passi, mitalitaiteesta tohtoroinut. 
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Tuukka Talvio 

BERLIININ KONGRESSI 
JA UUDEMPAA MITALIKIRJALLISUUTTA 

Berliinin maineikkaan Humboldt-yliopiston tiloissa pi
dettiin 8.-12. syyskuuta kansainvälinen numismaattinen 
kongressi, joka oli järjestyksessä kahdestoista. Kongres
sien sarjan aloitti Brysselissä vuonna 1891 ollut kokous; 
vuodesta 1936 ne on järjestänyt kansainvälinen numis
maattinen komissio. 

Kongressi jakautui kuuteen jaokseen, joista yhden 
aiheena perinteiseen tapaan oli mitalien historia ja mi
talitaide. Lienee osittain FIDEM-kongressien vaikutus
ta, ettei mitalitutkijoiden osanotto ollut kovin runsas : 
mukana olleille jaettu yhteenvetonide kongressin yli 400 
esitelmästä sisältää lyhennelmät vain 24 mitaliaiheisesta 
esitelmästä. Niiden joukossa on mm. Lars 0. Lagerqvis
tin esitys FIDEM-kongressien historiasta ja niihin liittyvis
tä mitaleista. Tässä esityksessä olivat Suomi ja suoma
laisten taiteilijoiden mitalit hyvin edustettuina. Suoma
laisia esitelmöitsijöitä ei kongressissa ollut. 

Die Medai l lenkunst in  Deutschland 
Kaikkien maiden kansallisissa numismaattisissa koko
elmissa lienee oma osastonsa mitaleille. Kuinka suuren 
osuuden mitalit kulloinkin museon toiminnassa saavat, 
on asia joka riippuu henkilöstön määrästä ja sen intres
sien suuntautumisesta sekä luonnollisesti myös siitä, 
kuinka elinvoimainen mitalitaiteen perinne kyseisessä 
maassa on. Eräiden maiden kansalliskokoelmissa mita
lit ovat tavallista paremmin edustettuina. Tällaisista ko
koelmista ovat meitä lähimpänä Pietari ja Tukholma sekä 
Kööpenhamina. Wroclawissa on jopa mitalitaiteen mu
seo, jonka toiminta tosin etupäässä näyttää keskittyvän 
Puolaan. Omaa luokkaansa ovat Euroopassa Lontoo ja 
Berliini ja hieman vaatimattomammalla tasolla Leiden. 
Euroopan ulkopuolella eräs merkittävimpiä on American 
Numismatic Societyn kokoelma New Yorkissa. Tämä yh
teenveto perustuu omiin kokemuksiini; se ei liene ai
van kattava. 

Jos pitäisi nimetä yksi johtava rahakammio, jossa 
mitalikokoelma on erityisen monipuolinen ja hyvin hoi
dettu ja sen lisäksi aktiivinen ulospäin, valinta olisi teh
tävä Lontoon ja Berliinin välillä. Julkaisutoimintansa an
siosta ensijaisena on ehkä tällä hetkellä pidettävä jäl
kimmäistä. Ansio tästä kuuluu suurelta osalta Berliinin 
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valtionmuseoiden rahakammion mitaliosaston hoitajal
le, tri Wolfgang Steguweitille. Mainittakoon, että hän 
on yksi niitä harvoja tutkijoita, jotka ovat vapaaehtoisesti 
luopuneet korkeammasta virasta voidakseen kokonaan 
omistautua omalle alalleen. 

Steguweit johti mitalitaiteen jaosta Berliinin kongres
sissa, ja hänen ansiokseen lienee luettava myös Sak
san mitalitaiteen yhdistyksen (Deutsche Gesellschaft fOr 
Medaillenkunst) vuosikirjan Die Kunstmedaille in 
Deutschland seitsemännen niteen ilmestyminen kon
gressin yhteydessä. Niteen teemana on "Kunst und 
Technik der Medaille und M0nze: Das Beispiel Berlin" 
eli "Mitalin ja rahan taide ja tekniikka, esimerkkinä Ber
liini". 432-sivuisessa teoksessa on Steguweitin johdan
non lisäksi kaksitoista artikkelia (puolet niistä myös hä
nen kirjoittamiaan) sekä lähes 40-sivuisen hakemisto
osa, joka sisältää biografisia ja bibliografisia tietoja 
berliiniläisistä mitalitaiteilijoista. 

Vaikka teos ei sisälläkään mitään nimenomaisesti 
Suomeen liittyvää, sillä on kuitenkin ilmeinen mielen
kiintonsa maamme mitalien historian kannalta. Suomen 
rahapajan ensimmäinen oma kaivertaja Carl Jahn (1847-
1912) oli, kuten tunnettua, berliiniläinen. Tässä teokses
sa häntä ei tosin lainkaan mainita, mikä selittyy sillä, 
että Jahn opintonsa päätettyään siirtyi Dresdeniin ja siel
tä Lontooseen ja lopulta Helsinkiin, joten hän koskaan 
luonut uraa Beliinissä, siitä huolimatta, että hänen sa
notaan olleen "aidolla Spreen vedellä kastettu". Suo
men mitalien historialla on kuitenkin muitakin yhteyk
siä Berliiniin. Useat maatalousseurat tilasivat 1800-lu
vun jälkipuolella palkintomitaleita Loosin tehtaasta, josta 
on esittely Steguweitin kirjoituksessa " Private 
Prägefirmen". Hänen esittelemiinsä mitalitehtaisiin ja 
valimoihin sisältyvät myös "Berliner Medaillen-Munze 
Otto Oertel", joka valmisti mm. Suomen Numismaatti
sen Yhdistyksen 1920-luvulla lyöttämän sarjan Suomen 
sodan sankareista, sekä Gladenbeckin valimo, jossa 
Gerda Qvist teetti monet mitaleistaan. Ovistin myöskin 
käyttämää Ernst Schulzen valimoa ei teoksessa maini
ta. 



Saksassa on muitakin museoita (mm. Dresdenissä, 
Frankfurtissa ja Mi.inchenissä), joissa harrastetaan ak
tiivisesti mitalien tutkimusta. Suomen tilanne on kovin 
toisenlainen. Tähän on useita syitä, jotka välillisesti tai 
välittömästi liittyvät toisiinsa: mitaleista kiinnostuneita 
tutkijoita on toistaiseksi ollut vähän; museoita vaivaa 
yleinen henkilökuntapula; mitalitutkimukselle ole meil
lä muodostunut selkeätä profiilia. 

Survey of Numismatic Research 
Numismaattinen komissio on vuodesta 1967 julkaissut 
bibliografista katsausta, joka nykyään ilmestyy kansain
välisten numismaattisten kongressien yhteydessä noin 
kuuden vuoden väliajoin. Sarjan ensimmäinen, kolmi
osainen julkaisu kattoi vuodet 1960-65. Berliinin kon
gressiin ilmestyi yksi tukeva 888-sivuinen nide, jossa 
on käsitelty numismaattinen kirjallisuus vuosilta 1990-
95. 

Mitalit ovat olleet Surveyssä mukana alusta alkaen, 
mutta pohjoismaisen mitalikirjallisuuden osuus on vaih
dellut. Sekä vuosien 1960-65 että 1966-71 julkaisuissa 
sille omistettiin oma perusteellinen katsaus, jossa Suo
mikin oli parilla sivulla mukana. Vuosien 1972-77 sup
peammassa, yksiniteisessä julkaisussa on sen sijaan 
vain yksi yleiskatsaus koko maailman mitalikirjallisuu
teen. Vuosien 1978-84 julkaisu on jälleen laajempi. Tans
ka on saanut siinä oman lukunsa, mutta muut Pohjois
maat ovat jääneet kokonaan pois, mikä tuskin on ollut 

Zachris Topelius -mital i  
Tunnetun kirjailijan ja yliopistomiehen Sakari Topeliuk
sen kuolemasta on 14.1.1998 kulunut 100 vuotta. Juhla
mitalitoimikunnan lyöttämä mitali, jonka on suunnitel
lut kuvanveistäjä Erkki Kannosta, tulee yleisömyyntiin 
tammikuun alussa. Kerromme mitalista lisää kuvan kera 
tämän lehden seuraavassa numerossa. 

alkuperäinen tarkoitus. Tanska on myös kahdessa vii
meisessä katsauksessa omana lukunaan. Sen lisäksi on 
vuosien 1985-90 julkaisussa allekirjoittaneen esittely 
Ruotsista, Norjasta ja Suomesta ja vuosien 1990-95 jul
kaisussa (jossa Ruotsi on omana lukunaan) Suomesta 
ja Norjasta. 

Näissä esittelyissä olen suomalaisista julkaisuista 
luonnollisesti ottanut mukaan mitalitaidetta ja mitali
taiteen alalla toimivia taiteilijoita koskevat (varsin harva
lukuiset) monografiat sekä tärkeimmät näyttelyluettelot. 
Artikkelit on ollut pakko huomioida valikoivammin, mut
ta olen kuitenkin pyrkinyt mainitsemaan sellaiset kirjoi
tukset, joihin sisältyy konkreettista tietoa maamme 
mitalien historiasta ja yksittäisten taiteilijoiden tuotan
nosta. Vuosien 1985-90 niteessä on Suomi edustettuna 
noin 20 julkaisulla, vi imeisimmässä niteessä ni iden 
määrä on 50. Ero johtuu pääasiallisesti vuonna 1987 
perustetusta Mitali-lehdestä, joka on etenkin viime vuo
sina esitellyt mm. useiden kuvanveistäjien toimintaa 
mitalitaiteen alalla. 

Kansainvälisten bibliografioiden on yleensä oltava 
valikoivia, mutta olisi toivottavaa, että kotimaassa saa
taisiin aikaan mahdollisimman kattava suomalaisen ja 
Suomea koskevan mitalikirjallisuuden bibliografia. Se 
voisi saada alkunsa vaikkapa siten, että tässä lehdessä 
ryhdyttäisiin kirjaamaan tietoja muissa julkaisuissa ol
leista mitaliaiheisista kirjoituksista. 

M ITALI UUTISIA 

Mital ikutsuki lpailu 
Maamme vanhin teollisuusyritys Fiskars Oy Ab tulee 
toimineeksi 350 vuotta vuonna 1999. Juhlavuoden kun
niaksi on käynnistetty juhlamitalin kutsukilpailu, johon 
on kutsuttu neljä tunnettua mitalitaiteilijaa: Heikki Häi
väoja, Toivo Jaatinen, Pertti Kukkonen ja Kauko Räsä
nen. Kilpailu päättyy ensi maaliskuun lopussa, minkä 
jälkeen kevään kuluessa valitaan ehdotus, jonka poh
jalta juhlamitali lyödään. 
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VALETTUJA MITALEITA JA PI ENOISVEISTOKSIA 

Tällä palstalla kuvanveistäjät ja mitalitaiteilijat voivat 
esitellä myytävänä olevia mitaleitaan ja pienoisveistok
siaan kuvien kera. Teosten hintatiedot saa taiteilijoilta. 
Lehti julkaisee kuvat ja yhteystiedot veloituksetta. Mah
dollinen kaupankäynti on vain ostajan ja myyjän väli
nen asia. Tällä kertaa olemme tilan puutteen vuoksi va
litettavasti joutuneet karsimaan teoskuvien määrää. 
Toivokaamme kuitenkin vilkasta kaupankäyntiä ! 

Tapio Junno 
Karhunkaatajantie 14, 00800 Helsinki 
puh. 09-7553 577 

Pirkko Nukari 
Karhunkaatajantie 14, 00800 Helsinki 
puh. 09-7553 577 
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Arvo Siikamäki, Nefertiti, 

pronssi, 1997 

Assi Madekivi, 
Soraharjunkatu 2 aB 2, 33270 Tampere 
puh. 03-3446 112 

Arvo Siikamäki, 
Viikingintie 8, 00950 Helsinki 
puh. 09-324 021 

Arvo Siikamäki, Naisfiguuri, 
pronssi, 1997 



Assi Madekivi, Metsästäjän mitali, alumiini 

Assi Madekivi, Kaislikossa, pronssi, 1997 

Assi Madekivi, Hale-Bopp komeettajuhla, pronssi, 1997 
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TILL LÄSAREN (s. 3 ) 
l ikka Voionmaa 

Finland 80 år. Vårt land och dess självständighet har 
firats med bl.a. jubileumsårets medalj, modellerad av 
Pertti Kukkonen. Medaljen, som flera tusen har köpt, 
gör sitt för att sprida medaljkunskap. Jubileumsåret har 
också uppmärksammats med en medaljutställning i 
Rauma, i vilken olika aspekt av den finska kulturen, 
näringslivet och personer visades. 

Fram med konstnären, media! Olika samfund, 
företag mm. har låtit prägla eller gjuta medaljer, vilka 
ofta delas ut åt förtjänta personer. Men hur ofta glöms 
inte konstnären namn, då media skriver om det? 
Författaren eller kompositören nämns alltid i samband 
med sitt verk, så varför inte medaljkonstnären. 

FIDEM 1998 i Haag. FIDEM-kongressen ordnas i 
Haag 20 - 24.10.1998. Gillet ordnar en gruppresa till 
Haag. 

BILDHUGGAREN, P ROFESSOR TERHO SAKKI ÄR 
BORTA (s. 5) 
Jorma K. Miettinen 

Terho Sakki (f. 15.10.1930) avled den 24.10.1997. Med 
honom gick en av våra förgrundsgestalter inom 
medaljkonst ur tiden. 

Han var född i Karelen och redan under skoltiden 
modellerade han djur. Under kriget evakuerades 
familjen. Han gick i yrkesskola och blev småningom 
dekoratör. V id sidan om arbetet studerade han i 
Konstindustriella läroverket och Finlands Konstakademi. 
Han fungerade som assistent åt kända skulptörer, vilket 
han ansåg vara en god skola. En resa till Paris gav nya 
impulser. 

1955 köpte Sakki Jalmari Ruokokoskis och Tyko 
Sallinens ateljeer Humala ( Fylla) och Krapula 
(Baksmällä) i Hyvinge och i Humala bodde Sakki med 
sin familj i 40 år. Hans första offentliga verk var 
Granitpojkarna från år 1959, huggen i svart granit i 
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Villmanstrand. Hans sista monumentalverk var statyn 
av löparen Lasse Viren år 1994 och Klöverblad till minnet 
av akademikern A. 1. Virtanen. Han gjorde också 
statyetter. 

Sakki var en produktiv medaljkonstnär med över 
hundra medaljer, varav ett tjugotal gjutna. Han var ivrigt 
med från början i Gillets verksamhet och hans Skatbo 
eller samlargömma är Gillets förjänstmedalj. Hans 
porträttmedaljer och bl.a. medaljerna i anledning av Fin
land självständigt i 50, 60 och 75 år har fått stor 
spridning. Sakki älskade naturen och förvaltade väl sin 
kulturmiljö Humala och Krapula. 

MEDALJGILLETS I FINLAND ÅRSMEDALJSTÄVLING 
1998 (s. 4) 

Gillet ordnar för finska och i Finland fast bosatta 
bildhuggare en tävling. Motivet är fritt och medaljen 
kommer att gjutas. Förslagets diameter bör vara 60 -
120 mm. Följande pris utdelas: 1 pris 22.000 mk, 11 pris 
15.000 mk och 1 1 1  pris 12.000 mk. Två extrapris på 4.000 
mk utdelas, om juryn som gott finner. Tävlingstiden 
utgår 13.2.1998 kl. 16.00. Närmare uppgifter ges av 
Gillets sekreterare l ikka Voionmaa, adress se tidningens 
adress. 

AIMO VIITALA LXX (s. 8) 
likka Voionmaa 

En man värd en medalj. Gillets ordförande, 
vicehärädshövding Aimo Viitala fylle 70 år 29.11.1997. 
För att hedra sin ordförande har Gillet låtit prägla en 
tudelad medalj, modellerad av Kauko Räsänen. På ena 
yttre sidan finns Aimos porträtt, den andra yttre sidan 
hedrar den bortgångna hustrun. De inre sidorna berättar 
om Aimos aktiva och fartfyllda liv, hans verksamhetsfält 
är hela jordgloben. Aimo valdes för första gången år 
1986 tili Gillets ordförande, delegat i FIDEM år 1987 och 
medlem av den exekutiva kommiten 1 990. Han har varit 
aktiv inom Lions, juristkretsar, idrottsföreningar (har 



spelat aktivt fotboll) m.m. 
Meda!jkonstens centerforward. lnom Gillet har Vii

tala varit aktiv: Han har lotsat i land FIDEM-kongressen 
1990, varit med och grundat denna tidskrft (1986) och 
håll i t  en fast hand över ekonomin, så att under 
lågkonjunkturen kunde Gillet stöda medaljkonstnärerna 
genom tävl ingar och st ipendier. M ånga är  de 
medaljprojekt, som han har varit med om: Finland 75 
år, Finland 80 år, bäde med krigsveteranerna. Nästa år 
utges Topeliusmedaljen. 

Gil/et under nästa årtusende. Medelåldern inom 
Gillet stiger, vilket oroar Viitala. En s.k. ung konstnär är 
över fyrtio år. 1 tävlingar deltar yngre, som inte sedan 
fortsätter med medaljkonst. T ävl ingar för yngre 
skulptörer och andra dragplåster vore eventuellt en 
lösning. 

UNUS HOMO NOBIS CURSANDO REST IT UIT REM (s. 
10) 
Tuukka Talvio 

Under det tidiga 1800-talet gavs det i Finland ut mycket 
få porträttmedaljer. Situationen belyses med en anekdot 
från 1847, då man föreslog att Elias Lönnrot, som hade 
samlat Kalevala, skulle förlänas ett hedersdoktorat. 
Därav blev intet delvis på grund av att professor J. G. 
Linsen motsatte s ig och anmärkte sarkastiskt att 
universitet kunde lika väl resa en staty åt Lönnrot eller 
åtminstone ge ut en medalj med legenden "Unus homo 
nobis cursando restituit rem" (En enda man tog allt tili 
vara genom att springa; refererar tili Ennii ord om Fabi
us Cunctator). Han Iät teckna en karrikatyr föreställande 
en barfota Lönnrot på en av sina samlarresor. 

Linsen var intedent för Myntkabinettet vid Helsing
fors Universitet. Han hade tidigare beundrat Lönnrot, 
men nu var han mycket sjuk och tydligen andligen 
stressad. 

SYM P O S I ET I MÄNT T Ä  - EN I NT E R NAT I O N E L L  
MÖT ESPLAT S (s. 12) 
Raimo Jaatinen 

Det internationella medalj- och min iatyrskulptur
symposiet i Mänttä i juli i år förverkligades som planerat. 
lden kom från Uherske Hradiste i T jeckien och var att 
samla konstnärer från olika länder för att utbyta ideer 
och vidareutbildas i en kulturhappening. Konstnärerna 
bjöds på fullpens ion, bostad, mater ia !  och 
arbetsutrymmen, resorna bekostade de själva. 

1 Mänttä hittades de rätta utrymmen för både arbete 
(en skola nyligen renoverad för undervisning i bildkonst) 

och utställning, konstcentrum Honkahovi.  Härberget låg 
nära ateljen och gjuteriet i en gammal verkstad. 
Symposiet var ett av elementen i Mänttä 
bildkonstveckor. Det fick god publicitet i lokal press, och 
i bl.a. Aamulehti, en av de större drakarna i Finland. 

Kostnaderna för symposiet betalades av Gillet, men 
underv isn ingsm in isteriet, B i ld konsa kadem in, 
Bildhuggarförbundet, olika firmor och privata personer 
deltog med över 50 % av kostnaderna. 

Arbetstakten var hård. Det arbetades både dag och 
natt och speciellt bråttom blev det på slutet, när alla 
nya medaljer och statyetter skulle gjutas. Arbetet 
interfolierades av några fantastiska bastukvällar i den 
heta sommaren och symposiet slutade i en 
trädgårdsfest hos ordförande Vi itala. 

Vad gav symposiet åt deltagarna? Massor av 
impulser, ett antal medaljer och statyetter, som visades 
på utställningen (bilder visas i artikeln), social samvaro 
mellan konstnärer från olika länder och miljöer, alla lärde 
sig något och kunde lära något. Några kommentarer 
finns på annat håll i tidningen. 

ÖPPNINGSTAL I HONKAHOVI I MÄNT T Ä  5.7.1997 (s. 
19) 
Arvo Aho 

På en medaljutställning borde man bara låta medaljerna 
tala, men några ord vore ändå på sin plats. lnte ens en 
stor medaljsamling ger sin ägare makt och härlighet, 
men kanske välbehag, med alla s innen njutbara 
upplevelser. 

Medaljkonsten står ofta i skuggan av i storlek större 
konstarter. T. ex. Serlachius konststiftelse här i Mänttä 
har låtit prägla en utmärkt medalj, modellerad av Kau
ko Räsänen, men inte ens personalen på museet vet 
om dess existens - sic transit ars metallica! 

Medaljens lilla format fordrar en stor koncentration 
av allt som bör rymmas med, oberoende av om det är 
fråga om en tanke eller en person: innehåll, utseende, 
karaktär, livsverk. 

Också denna utställning har byggts upp med tanke 
på att ge åskådaren en möjlighet att fördjupa sig i och 
njuta av medaljer. Nio konstnärer deltar, vilka alla utom 
en, Raimo Heino, ännu är verksamma: Raimo och Toi
vo Jaatinen, son och far; Anja Juurikkala; Pertti Kukko
nen; Assi Madekivi; Erik Mäkinen; Kauko Räsänen och 
Kaarina Tarkka. Må utställningen ge åskådaren en stor 
njutning. 
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UTSTÄLLNINGSROND FRÅN JUNI TILL NOVEMBER (s. 
23) 

1 Hv itträsk v isades i jun i -augusti  medaljer och 
miniatyrskulpturer av P i rjo Nukari och Tapio Junno. 
Utstäliningen öppnades av Mauno Honkanen. 

1 Taidekeskus Honkahovi i Mänttä visades 6.7.-
30.7.1997 konstmedaljer av åtta konstnärer : Raimo 
Heino, Pertti Kukkonen, Assi Madekivi, Raimo Jaatinen, 
Toivo Jatinen, Anja Juurikkala, Erik Mäkinen, Kauko 
Räsänen och Kaarina Tarkka. 

Utställningen i Keski-Suomen Museo (Mellersta 
F inlands Museum) i Jyväskylä bestod av Gillets 
årsmedaljer, presidentserien och ett antal medaljer från 
museets egna samlingar. En separat avdelning visade 
Aimo Tukiainens gjutna medaljer. Medaljerna fanns 
utställda i september-november. 

Finland i medaljer visades i Raumo stadshus 23.9.-
3. 11. 1997. Medaljerna grupperades enl igt mot iv :  
presidentserien, självständighet, stat och förvaltning, 
näringsliv, kultur, Finland och finskhet, sport, universitet 
och Raumo. 

HJÄLTAR P RÄGLADE I METALL (s. 23) 
Aleksi Rintanen 

Erik Wäderhatt, svensk kung på 800-talet, lever i krönikor 
och i en medalj från 1780-talet. Han är ett exempel på 
den metalliska historieskrivningen, som tar fram hjältar 
förankrade i sin egen tid, men också i tiden för medaljens 
uppkomst. Utställningen i Jyväskylä (se ovan) belyste 
denna sida av medaljkonst, den historiska förankringen 
i tiden. 

FÖNST RET TILL  TOIVO PELKONENS KONST (s. 27) 
likka Voionmaa 

Toivo Pelkonen, skulptör i Lahtis, är väl känd inom Gillet. 
Han vann år 1973 andra priset i årsmedaljstävlingen med 
Pärlfiskaren oc h år  1975 första pr iset med 
Jubileumsåret, men han hade gjort sina första medaljer 
redan på 1950-talet. 

Toivo Pelkonen arbetade åren 1978 - 1981 i USA, 
där han trivdes med människorna och atmosfären. Han 
vann ett par skulpturtävlingar och fick flera beställningar. 
Han gjorde också byster av Jimmy Carter och Ronald 
Reagan. Medaljer gjorde han inte, de var inte på modet 
där. 

Toivo Pelkonen grubblar och tar ställning tili livets 
stora frågor. Hans religiösa övertygelse återspeglas i 
hans konst, t.ex. Abort från 1990, som löstes in i 
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årsmedaljstävlingen. Hans medaljer har funnits på 
FIDEM-utställningar. Han använder sig av bågar samt 
lodräta och vågräta linjer, som ger en känsla av rymd. 

Pelkonens statyetter har naturliga former med en 
typisk kantighet. Kristus-huvudet visar hans förhållande 
tili sin mästare. Bland större skulpturer fin ns Äitee, Siiri 
Rantanen, en legendarisk skidlöperska från 1950-talet. 
Medaljer gör Pelkonen ofta efter att ha fullbordat ett 
verk, då han anser, att medaljerna fordrar mera 
tankeverksamhet och fingerfärdighet. 

F IDEM I HAAG 21-24.10.1998 (s. 34) 

Den internationella FIDEM-kongressen hålls i Haag nästa 
oktober. En postkongresstur ordnas också. Jaakko 
Hemmi arrangerar en resa för Gillets medlemmar. 
Närmare detaljer finns som b ilaga i t idskr iften. 
Kongressen har igen en utstälining med cirka ett tusen 
medaljer, föreläsningar, demonstationer och workshops. 
Drottn ing Beatr ix  ä r  kongressens beskyddare. 
Utställningen är den här gången retrospektiv. Då 
medaljerna grupperas enligt årtionde får Finland tyvärr 
med bara några medaljer per årtionde. Dessutom finns 
s.k. "innovativa" medaljer i en grupp. 

GILLET S VERKSAMHET (s. 29) 

En juniutfärd ti/1 Tavastland 
1 samband med öppnadet av utställingen i Mänttä for 
en liten grupp medlemmar först tili I ittala, där Kalevi 
och Aira Heinänen hade sin sommarutställning av 
naivistisk konst. Efter Mänttä besökte vi den äldsta av 
alla sommaruställningar i Finland, Purnu i Orivesi, där 
Annikki  Tuk ia inen visade både utställn ingen av 
skulpturer och målningar, samt A imo Tukiainens 
medaljer och monumentala verk. 

Utfärd ti/1 Tavastehus 
Gillet gjorde en utfärd tili Tavastehus. Där besökte vi 
först Anu Eklunds atelje och hem i en f.d. bybutik. 
Hennes statyetter av musiker och gymnaster 
charmerade. Hon har också gjort några medaljer. 1 själva 
staden besåg vi den nyöppnade Henna och Pertti 
Niemistös samling av modern konst i ett fantastiskt 
vackert renoverat sädesmagasin vid Konstmuseet samt 
utställningen om träd i konst och myter i själva museet. 

1 Tavastehus slott fanns sedan den nord iska 
utställningen om Kalmarunionen, Margareta Nordens 
fru och härskarinna, vilken gav en utmärkt historisk 
inblick i tiden för 600 år sedan. 



Gillets valmöte 19. 1 1. 1997 
Mötet började med en tyst minut för att hedra den 
bortgångna skulptören Terho Sakki. På mötet godkände 
verksamhetsplanen och b udjeten för år  1 998. 
Ordförande Aimo Viitala och styrelsemedlemmen Mauri 
Sompa blev omvalda och i stället för Aila Salo valdes 
skulptör Erik Mäkinen från Åbo. Övriga medlemmar är 
Pertti Kukkonen, Mauno Honkanen, Kari Vaalas och l ik
ka Voionmaa. Tuukka Talvio höll ett intressant föredrag 
om medaljerna i Finland. Han belyste föredraget med 
bilder av en medalj för vart årtionde från 1780-talet till 
1950-talet . 

1 998 - ZACHRIS TOP ELIUS' M INNESÅR (s. 32) 
Allan Ylinen 

Zachris Topelius hör till stormännen i Finland. Folket 
har i alla tider älskat hans Fältskärs berättelser och 
Boken om vårt land. Han var diktare och epiker, 
journalist, föreningsmänniska, professor i historia och 
universitets rektor. 

Då Topelius 14.1.1898 fyllde 80 år firades dagen runt 
om i landet. Hans hälsa försämrades sedan snart och 
han avled 12.3.1898. Hela Helsingfors var sorgklätt 
begravningsdagen. 

Året 1 998 är i dubbel bemärkelse ett minnesår. Det 
är 180 år sedan Topelius föddes och 1 00 år sedan han 
dog. 

Topelius har fått flera statyer av kända bildhuggare: 
Ville Vallgren, Gunnar Finne och Emil Wikström. Till hans 
minne har också getts ut sex medaljer och en jetong. 
Jetongen utkom till Topelius' 80 års dag, konstnären är 
okänd. 

Svenska Akademin Iät år 1918 prägla en medalj av 
Erik Lindberg till minnet av Topelius' 100-års dag. Ger
da Qvist modellerade på 1920-talet två medaljer. Aarre 
Aaltonen gjorde på 1920 - 1930 -talen en serie gjutna, 
ensidiga medaljer av våra stormän, en av dem var To
pelius. 1930 grundades en stiftelse, som köpte Topeli
us' hem Kuddnäs. Den restaurerades och till minnet av 
den Iät stiftelsen prägla en medalj modellerad av Teodor 
Schalin. Den sista medaljen i raden hör till Sporrongs 
serie Sex finlädska författare, modellerad av Raimo 
Heino 1972. 

KAUKO RÄSÄNEN - BILDHUGGARE - MÄNNISKA (s. 
35) 
Leena Passi 

Kauko Räsänen började på 1960-talet bygga sin atelje i 
Esbo. Byggnaden har vuxit, där finns ateljeer för unga 

skulptörer, och på gården står några av Räsänens 
skulpturer från 1960- och 1 970-talen. Sedan 1 994 är det 
Kauko Räsänens ateljestiftelse som rår över huset och 
tomten . 

Kauko Räsänen är väl den internationellt bäst kända 
och mest produktiva nulevande konstnär. Hans tudelade 
medalj för Finlands guldsmedsförbund ( 1 970) väckte 
uppmärksamhet på internationella utställningar på 1 970-
talet. Medaljer i två- eller flera delar blev sedan hans 
varumärke. 

Nästa år firar Räsänen 50-årsjubileum som konstnär, 
1 948 ställde han ut sitt första verk, en skiss till en dörr. 
Det första offentliga s ku lpturen var ett 
minnesmonument för Ruokolahti gamla kyrka ( 1 952) 
och den första medaljen minnesmedaljen för de 
Olympiska spelen i Helsingfors (1952). 1 år har utkommit 
Kari Rahiala -medaljen ("Den lyckliga samlaren") .  
Tippningsbolagets 50-årsmonument avtäcktes 1 990 och 
Moder Kare/en i Villmanstrand år 1993. Stort rabalder 
väckte år 1960 Räsänens skulptur Ängeln med hål, men 
enligt Räsänen blev det till slut en seger för både 
konstnären och kansten. 

På  1950- och 1 960-talen gjorde Räsänen mest 
skulpturer, han var assistent åt Aimo Tukiainen, ända 
från början sökte han nya uttryckssätt. Han använder 
pos itiva - negativa element, abstrakt ioner och 
förenklade former, kvinnofigurer förekommer i de flesta 
av hans medaljer. 

Räsänen anser att performans och videokonst är 
dagsländor inom den moderna kansten. De är omöjliga 
att bevara, medan traditionell konst kanske varar längre, 
är det inte det som konstnären också vii i? 

MEDALJER OCH B IL DHUGGERI - M I NA KÄRÄST E 
OBJEKT (s. 38) 
Mauno Honkanen 

Detta är en bild av en samlare, Jaakko Hemmi, som 
efter att ha utbildat s ig  till ingenjör i 
skogsindustribranschen efter kriget, först började samla 
på oljemålningar, sedan bildhuggarkonst och medaljer. 
Han anser, att Gillet hade en stor betydelse för hans 
intresse för och samlande av medaljer samt för 
medaljkonstens uppsving i Finland. Klart är också att 
personer som Hemmi har betytt mycket för spridande 
av kunskap om medaljer. Men medaljer är inte allt, han 
är en erfaren reseledare, bl.a. arrangerar han Gillets 
resor, expert på Kina och Japan, gourmet m.m. 

1 Hemmis hem fin ns konst, som med stor eftertanke 
har placerats som en del i inredningen. Hans medaljer 
finns på hyllor och bord, lätta att röra vid, minnas, 
värdera. Där finns också Raimo Heinos medalj av 
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Hemmi, Jaakko på kylaren av en Mercedes med en 
vacker flicka, på vars bak finns en kontrollstämpel. 
Medaljer, små och nära objekt, gör också att konstnären 
kommer närmare och personliga kontakter knyts. 

MEDALJDONATIONER (s.  40) 

Statens fastighetsverk har donerat två medaljer 
Byggnadsförvaltningen 181 1 - 1995 av Radoslav Gryta. 

Skulptris Anja Juurikkala har donerat två av sina Vil
la Lante -medaljer 

Landshövding Pirkko Työläjärvi ha donerat två av Jan 
Lund modellerade Pirkko Työläjärvi -medaljer. 

EN MEDALJSERIE SOM RESELEDARE (s. 41) 
Allan Ylinen 

För några år tillbaka vandrade författaren i Stockholm. 
Han lade märke till de många monumenten, stora och 
små som finns i staden. De många kyrkorna berättar 
också om tron och människans strävan efter harmoni. 

Till reseledare valdes en serie medaljer, som Åke 
Hammarberg har modellerat och Sporrong präglat. 
Ursprungligen var de tähkta som konfirmationsgåvor, 
men J. J. Hulden märkte att kyrkorna hade anknytning 
till Finland och tyckte att åtsidornas text borde förnyas. 
Så gjordes också och så kom sju nya Fennica-medaljer 
till åren 1938 - 1941. Dessa är : Adolf Fredriks kyrka, 
Jakobs kyrka, Johannes kyrka, Klara kyrka, 
Riddarholmskyrkan, Solna kyrka och Storkyrkan. 

DEBATT (s. 45) 
Vad har gått åt pipan i medaljkonst? 
Leena Passi 

Vad beror det på att det finns så få unga 
medaljkonstnärer? Varför intresserar inte 
medaljkonsten unga skulptörer? Det finns installationer, 
uppbyggda i olika materia!, ljus, ljud, med videoteknik. 
Det intresserar media. Var finns den unga konstnär som 
sätter sig ned för att fundera på hur man kan utnyttja 
bild och ord i ett litet format för att uttrycka sina ideer? 
Omodernt, antikt . .. ? lnte blir man berömd 
medaljkonstnär innan man har åtminstone 50 medaljer 
gjorda. Få är de media som vitt berättar om en ny 
medalj. 
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EERO HELMES BRONSFÖREMÅL (s. 43) 
Eero Helme 

1 föregående nummer av tidskriften presenterade Hei me 
ett föremål i sin medaljsamling. Kopparföremålet är 
skyddsplattan i ett samuraisvärds fäste. Sådana plattor 
är åtrådda samlarobjekt på grund av sin fina dekoration. 

EN NY GJUTEN MEDALJ (s. 44) 

Toivo Jaatinen har modellerat en medalj för Säynätsalo, 
en kommun i Mellersta Finland. Den ena sidan 
symboliserar Säynätsalo år 1897 med skog, björnide, 
lada och skidspår på fälten, på den andra sidan, 
Säytnätslo år 1997, finns kommunen, församlingen, 
industri och en skiss av en ö. 

MEDALJNYHETER (s. 47) 

Zachris Topelius -medaljen 
Nästa år präglas en Topelius-medalj av Erkki Kannosta 
då det har gått 100 år sedan Topelius' död. 
Medaljtävling. 
Då Fiskars-bolaget fyller 350 år 1999 kommer man att 
prägla en medalj. Medaljen väljs bland de förslag, som 
inlämnats av Heikki Häiväoja, Toivo Jaatinen, Pertti Kuk
konen och Kauko Räsänen. 

BERLINKONGRESSEN (s. 46) 
och nyare litteratur 
Tuukka Talvio 

Vid Humboldt-universitetet i Berlin hölls 8-12 .9.1997 en 
internationell numismatisk kongress, som hade bl.a. en 
avdelning om medaljer. Ett av föredragen hölls av L.-0. 
Lagerqvist som talade om F IDEM-kongressernas histo
ria. 

Die Medaillenkunst in Deutsc hland, en årsbok 
utgiven avDeutsche Gesellschaft fur Medaillenkunst, 
utkom till kongressen. Den hade sammanställts av Dr. 
Wolfgang Steguweit, som också ledde avdelningen för 
medaljkonst. Ett kort referat av innehåll ges. 

Survey of Numismatic Research är en bibliografisk 
översikt, utkommer i samband med kongresserna. Årets 
band innehåller numismatisk litteratur från åren 1990 -
1995, och bl.a. Finland representeras av 50 artiklar, de 
flesta publicerade i denna tidskrift. 



Tapio Junno, Ilo ja suru, pronssi, 1997 

Pirkko Nukari, Progresso 1, pronssi, 1997 Pirkko Nukari, Kabböle, pronssi, 1997 
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