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Aimo Viitala

LUKIJALLE

Meillä on takanamme tekemisenmakuinen vuosi. Maa
kunnissa viisi mahtavaa näyttelyä ja kansainvälinen
mitalisymposium, ynnä jokavuotinen vuosimitalikilpai
lu. Näiden näyttelyjen yhteyteen olemme järjestäneet
yhdessä paikallisten isäntiemme kanssa yleisötilaisuuk
sia, joissa kiltamme asiantuntijajäsenet lähinnä Arvo
Aho, Mauno Honkanen, Leena Passi ja likka Voionmaa
ovat pitäneet mitaliaiheisia esitelmiä. -Samanaikaisesti
olemme läpivieneet kolme suurehkoa mitaliprojektia,
jotka ovat mittavalla taloudellisella tuloksellaan mahdol
listaneet sen, että olemme selvinneet alussamainittu
jen tapahtumien kustannuksista, Mitali-Medaljen -leh
temme painatuksesta ja hallintokuluistamme n. 300 000
mk, minkä lisäksi olemme jopa siirtäneet 145 1 96 mk
Edistämisrahastollemme tulevia hankkeita varten.
Killan johdossa on tiedostettu jäsenistömme vanhe
neminen, kuin myös mitalitaiteilijoiden keski-iän kasvu.
Nuorten mitalitaiteilijoiden ja mitalitaiteilijoiksi aikovien
kannustamiseksi ja löytämiseksi järjestämme tänä vuon
na alle 30-vuotiaille tarkoitetun nuorten taiteilijoiden
mitalikilpailun.
Tämänvuotisen Hvitträskin taidenäyttelyn taiteilijoi
na tulevat olemaan nuoret ensikertalaiset.
lnternet-sivujamme kehittelemme edelleen julkaise
malla kaikki vuosimitalikilpailun voittaneet mitalit sekä
muutamia parhaita kilpailuun osallistuneita yhteensä n.
70 kpl. -Tarkoituksemme on ottaa internet-sivuillemme
myös yksittäisten mitalitaiteijoittemme ja heidän töit
tensä esittelyä.
Tämä vuosi on Fidem-vuosi, mikä tietää myös vas
tavasti kustannustemme lisäystä tälle vuodelle vahvis
tetun talousarvion mukaisesti. XXVI Fidem-Haagissa
ovat jo meidän näyttelymitalimme yhteensä 58 sivua.
Lisäksi meillä tulee olemaan siellä perinteinen Hunga
ria-Baltica-Fennica-mitalikilpailu ao. palkintoineen, jot
ka kiltamme tulee aikaisempaa käytäntöä noudattaen
sponsoroimaan. Tähän kongressiin osallistuu ?el�g�a�
tiemme lisäksi killan stipendiaatteina kolme m1tahta1te1lijaa, joista yksi nuori.
Topelius-juhlassa talvella (100 v. Topeliuksen kuole
masta) kiltamme lahjoitti samana päivänä perustetulle
Topelius-seuralle pronssivalokset kuvanveistäjä Erkki

Kannoston veistämästä Topelius-mitalista. 8.1.1998 luo
vutettiin hopeinen Topelius-mitali no 1 Tasavallan Pre
sidentille.

Zachris Topelius mitalin luovutus Tasavallan presidentille
Martti Ahtisaarelle 8.1.1998
Viime ja tämän vuoden aikana olemme saaneet var
sin runsaasti lahjoituksia uusista mitaleista.
Hallitus on optimistinen killan tulevien mitaliprojek
tien onnistumisen suhteen ja uskoo tänä vuonna erityi
sesti nuoriin mitalitaiteilijoihin kohdistamiensa toimen
piteiden kantavan hedelmää.
Olemme ilolla voineet todeta, että yhä useammat
järjestöt, liikeyritykset ja kulttuuritapahtumat ov�t käyt
täneet kiltamme asiantuntemusta. kokemusta Ja orga
nisaatiota suunnitellessaan ja toteuttaessaan mitalihank
keitaan. Olemme hyvien mitaliasiantuntijoidemme an
siosta ja näkyvillä ulostuloillamme tulleet myös suurel
le yleisölle tutuksi arvostettuna, luotettuna ja täsmälli
senä mitaliprojektien toteuttajana. Uskomme kehityk
sen jatkuvan tähän suuntaan ja poikivan meille entistä
haastavampia mitaliprojekteja.
Kuvan henkilöt: Kansliapäällikkö Jaakko Numinen,
puheenjohtaja Laura Finne-Elonen, prof�sso:i Matti Klin
__
ge, Presidentti Ahtisaari, puheenjohtaJa Aimo V11tala,
kuvanveistäjä Erkki Kannosta.
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SUOMEN MITALITAITEEN KILTA r.y.

NUORTEN TAITEILIJOIDEN TAIDEMITALIKILPAILU

Kilpailuohjelma
Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y. järjestää suomalaisille ja
Suomessa pysyvästi asuville 3 5-vuotiaille tai sitä nuo
remmille kuvataiteilijoille taidemitalin suunnittelukilpai
lun. Kilpailussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran
kilpailusääntöjä ja seuraavia määräyksiä:
1. Kilpailu on yleisenä kilpailuna toteutettava Suomen
Mitalitaiteen Kilta r.y:n järjestämä taidemitalikilpailu, joka
on aiheeltaan vapaa. Mitali toteutetaan valettuna. Tai
teilija voi suunnitella ehdotuksensa täysin vapaasti,
mutta mikäli ehdotuksen tekotapa tai materiaali on poik
keava, on toteuttamistekniikka ja kustannukset alusta
vasti selvitettävä kirjallisesti. Selvitys tulee liittää kilpai
luehdotukseen kirjekuoressa, johon on kirjoitettu nimi
merkki ja sana 'työselvitys'.
2 Tullakseen kilpailussa huomioiduksi tulee kilpailueh
dotuksen olla tehty kestävästä materiaalista halkaisijal
taan vähintäin 6 cm (60 mm) ja enintään 12 cm (1 2 0
mm). Ehdotus jätetään molemmat puolet erikseen.
3 Kilpailun palkintolautakunnan muodostavat Killan hal
litus sekä kaksi Suomen Kuvanveistäjäliiton nimeämää
tuomarijäsentä.
4 Kilpailutyö on varustettava nimimerkillä ja mukana on
seurattava samalla nimimerkillä varustettu suljettu kir
jekuori, jonka tulee sisältää tekijän henkilöllisyys.
5Kilpailussa jaetaan seuraavat palkinnot:
1
palkinto 5.000 mk
11 palkinto 3.000 mk
111 palkinto 2.000 mk

Yksimielinen palkintolautakunta voi jakaa palkintosum
man toisinkin; palkintojen lukumäärä on tällöin kuiten
kin säilytettävä.
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6 Lopullisen päätöksen teoksen tilaamisesta tekee Suo
men Mitalitaiteen Kilta r.y:n hallitus, jolla on oikeus li
säkorvauksetta tilata toteutettava ehdotus minkä tahan
sa kilpailussa palkitun luonnoksen pohjalta.
7 Kilpailuaika päättyy perjantaina 30.1 0.1998 klo 16.00,
jolloin myös postitse lähetettyjen ehdotusten tulee olla
perillä Helsinki 17 postitoimipaikassa. Kilpailuehdotuk
sia otetaan vastaan 29.10.1998 klo 14.00-16.00 ja 30.10
1998 klo 13.00-16.00 välisenä aikana Killan toimistossa
Rauhankatu 6 B 26, 00170 Helsinki. Mitalitaiteen Killan
postiosoite on PL 101 , 001 71 Helsinki.
8 Kilpailun tulosten ratkettua kilpailuehdotukset asete
taan näytteille paikkaan, josta ilmoitetaan 1998 aikana.
Näyttelyn päätyttyä kilpailutyöt ovat noudettavissa pois
Killan toimistosta joulukuun loppuun mennessä 1 998,
jonka jälkeen ehdotukset tuhotaan.
9 Kilpailuohjelmia on saatavissa Galleria Sculptorista
sekä Mitalitaiteen Killasta 1.6.1998 alkaen. Kilpailuoh
jelma julkaistaan myös Mitali-Medaljen -lehden nume
rossa 1 /98. Kilpailun tulokset julkaistaan saman lehden
numerossa 2/98.
1 0 Kilpailua koskeviin tiedusteluihin vastaa Mitalitai
teen Killan yleissihteeri likka Voionmaa, Urheilukatu 48
A 3, 00250 Helsinki, puh 09-2418 586.
Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y.

likka Voionmaa

VUOSIMITALIKILPAILU 1998

"Suurta ja mahtavaa"

Kahden tasokkaan lyödyn vuosimitalin (199 5 ja 1996)
jälkeen pidettiin nyt kilpailu Killan valetuksi vuosimita
liksi. Kilpailu oli järjestyksessään 34., sillä olemmehan
kilpailleet aina vuodesta 196 5 lähtien. Kilpailun ohjel
ma on ollut lähes samanmuotoinen alusta lähtien. Tär
keimmät muutokset löytyvät palkintojen suuruudessa
ja siinä, että valetun mitalin kilpailun ehdotus tehdään
yksi yhteen kun taas lyödyn kilpailussa ehdotuksen koon
tulee olla merkittävästi suurempi. Lisäyksenä aiempiin
ohjelmiin nähden oli se, että ehdotuksille oli määritelty
60 mm.n ( halkaisija) vähimmäiskoko. Ohjelmassa ker
rottiin myös, että palkintolautakunnalla on oikeus jakaa
kaksi lunastusta. Nyt ajateltiin tosi positiivisesti: jaettiin
kin kolme lunastusta! Kilpailu oli varsinkin A-luokan
osalta korkeatasoinen, minkä takasivat palkittujen tutut
nimet ja ilmeisen korkea motivaatio. Tämän totesivat
yksimielisesti kilpailun työvaliokunta, jonka muodosti
vat Suomen kuvanveistäjäliiton nimeämät kaksi asian
tuntijatuomaria kuvanveistäjät Anja Juurikkala ja Kalle
Suomi vahvistettuna Killan hallituksen edustajilla Mau
no Honkanen, Kari Vaalas ja likka Voionmaa.
Killan vuosimitalikilpailu on kansallinen instituutio:
se järjestetään edelleenkin Suomessa asuville taiteili
joille. Voitaneen sanoa, että paremmuuden selvittämi
nen kilpailun kautta on aina ollut suosiossa, vaikka esim
taidekilpailun ollessa kyseessä ollaankin tekemisissä
myös mielipideasioiden ja henkilökohtaisten mieltymys
ten kanssa. Esimerkin tästä voisi tarjota kilpailun jälkeen
käymäni keskustelu, jossa eräs taiteilija kertoi, että hän
itse olisi ehdottomasti asettanut jättämänsä aivan toi
senlaiseen järjestykseen kuin palkintolautakunta.

Kilpailuehdotukset ja luokitus

Kilpailuun jätettiin yhteensä 107 nimimerkillä varustet
tua ehdotusta. Kilpailun työvaliokunta katsoi ehdotus
paketit avattuaan, että ehdotukset luokitellaan neljään
kategoriaan (A, B, C ja D). Näin haluttiin korostaa myös
C-luokan ja koko kilpailun hyvää kokonaistasoa. Toivo
taan, että tekijät - muutkin kuin vain harvat - toteuttaisi
vat ehdotuksiaan valettuina ja että kuulisimme niistä
jatkossakin.

Kilpailuun jätettyjen ehdotusten nimimerkit ovat aina
oma mielenkiintoinen lukunsa. Niihin kätkeytyy huumo
ria, ironiaa ja pientä herjaakin. Tasa-arvokysymystä,
luontoaiheita, historiaa, nykysotia, terrorismia, ihmis
elämää ja sen eri vaiheita, kulttuuria, politiikkaa ja EMUA,
nykyteknologiaa ja syntymäpäiväsankaria Alvar Aaltoa
tutkittiin, muutaman ehdotuksen aihepiirin mainitakse
ni. Mitalin kaksi sivua ja monta puolta tarjoaa mainittu
jen seikkojen moniulotteiseen luovaan käsittelyyn mitä
otollisimmat mahdollisuudet.
Kilpailuun jätettiin seuraavat ehdotukset:
1 Niin soittaisin laulua sovinnon
2 Käpälä
3 Järjestyksiä
4 Lukutoukka 1
5 Tutkimusmatkailija
6 Elon virta
7 Katki
8 Lukutoukka 11
9 Taivaankansi
10 Jälkiä
11 a) Luotsi
b) Talven jälkeen aurinko nousee
c) El Nirio
d) Kiveen piirretyt
12 Aallokossa
13 Kuiskaus
14 Kielisoitin
15 Vaihtoehto
16 Ihminen, musta-aukko
17 Kihlaus
18 Liekki
19 Kabulin Eeva
a::> Muisti
21 Kuudes aisti
22 Elämän aalloissa
23 Pyrkimyksiä
24 Vapautettu
25 Murehtijan mitali
26 Ikioma
5

ZJ Koiran uni
28 Vapaaksi meren jätti
23 Langaton
� Välimatka
31 Yksinpuhelu kuutamolla
32 Veistäjän lunttilappu
33 Yhdyskunta - yhteiskunta
34 Iho muistaa
35 Viesti lähiöstä
?6 Andy ja Yves
'31 La scultrice
38 Hyveen kyynel
J3 Suojeluspuku
4) Ecuador
41 Kana ja muna
42 Toisinajattelijan muotokuva
43 He päättäjät toteavat EMUn meille hyväksi
olevan
44 El Nifio
45 Kiikissä
46 Turvattomat
47 Kiire ei minnekään
48 a) Raha riisuu
b) Kysymyksen asettelua
43 Serkukset
:D 51 Maan ja taivaan välillä
52 Alvari
53 Matkaeväät
54 Pyörähdysvoima
55 Akilleen kantapää
% Africa ja suuri kala
51 Herra X
58 Vuorovesi
5.9
ffi Suuri ja mahtava
61 Sikahelppo esitys
fx Hei me vaihdetaan vapaalle
@ Silikoonilla ja ilman
64 Jälkiä
65 Jälkiä hangella
ffi Äänet haravaan ja sillä siisti
61 Naamio
ffi Vuorovaikutus
EB Kauas muistot karkaavat
7D Timantti
71 a) 162032
b) 1998
71 c) hyi.
72 a) Vikatikki
d) hyi
b) Kosmos
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73 a) Annetaan tasa-arvo miehillekin
b Uni
74 Hän rakastaa luonto
75 Look at twice
76 Matkantekoa ennen ja nyt
71 Sisäinen ja ulkoinen kauneus
78 Avoin salaisuus
79 Taakankantajat
8J Sävelkorva
81 Vuosituhhannesta toiseen
82 a) Nuotiolla
b) Illuusio
c) Yksinäinen susi
ffi Ottakaa varas kiinni
84 Taiteilija pääoma
85 Häävalssi
ffi Omakuva
87 a) Aaltoa 1 00 vuotta
b) Puolustusta - Suomenlinna 2 50 vuotta
c) Metsästä me elämme
ffi Petri-Markus
ffi Jäiden lähtö
g) Taakankantajat 11
91 a) Valkoista valoa
b) Vaihtoehtopila
92 Kuu: pimeä, valoisa
9'3 Älä karkaa pyrstötähti
94 Maailmalle lähtö
95 Jalkamiinan uhreja
%Idylli
CJ1 Oikeus onneen
� Kenen alue
!B Terroristi - uhri
Ylläolevista ehdotuksista asetettiin A-luokkaan seu
raavat 12: 9, 13, 19, 28, 52, 53, 60, 67, 76, 86, 94 ja 99.
B-luokkaan sijoitettiin 10 ehdotusta: 11.1, 11 .4, 26,
34, 43, 62, 79, 90, 91b ja 96.
Sekä A- että B-luokan ehdotuksista on julkaistu ku
vat ja palkintolautakunnan antamat lausunnot tässä leh
dessä.

Palkituista ja palkinnoista

Palkintolautakunta ratkaisi kilpailun yksimielisyyden
hengessä:
1 palkinto ja 22.000 mk ehdotuksesta "Suuri ja mah
tava" kuvanveistäjä Raimo Jaatiselle Vantaalta,
11 palkinto ja 1 5.000 mk ehdotuksesta "Naamio" ku
vanveistäjä Reijo Paavilaiselle Santtion Pyhärannasta ja
111 palkinto ja 1 2.000 mk ehdotuksesta "Maailmalle
lähtö" kuvanveistäjä Erik Mäkiselle Turusta.

Palkintolautakunta lunasti seuraavat kolme ehdotusta
4.000 markan kappalehintaan:
"Kabulin nainen", tekijä kuvanveistäjä Mauno Kivi
oja Nokialta,
"Vapaaksi meren jätti", tekijä kuvanveistäjä Pirkko
Viitasalo Lahdesta,
"Terroristi - uhri", tekijä Erik Mäkinen.
Palkintosummien ja lunastusten yhteissumma oli nyt
61.000mk(vuonna 1997 37.000mk vuonna 1996 39.000
mk ja vuonna 1995 65.000 mk). Mainittakoon, että Rai
mo Jaatinen voitti vuosimitalikilpailun nyt ensi kertaa.
Muut palkitut ovat aiemmin voittaneet vuosimitalikilpai
lun. Lisäksi jokainen palkituista on aiemmin sijoittunut
kilpailussamme.
EHDOTUSTEN JULKISTUS, ESILLEPANO JA
KIITOKSET
Vuosimitalikilpailun palkinnot jaettiin Killan vuosikoko
uksessa 29.4.. Kilpailun palkintolautakunnan jäsen ku
vanveistäjä Kalle Suomi esitteli käytyä kilpailua mainio
na apunaan Mauno Honkasen ottamat diat. Lehdistölle
oli jaettu kilpailun lehdistötiedote ja mustavalkokuvat,
joilla kilpailuamme uutisoitiin "vaihtelevasti".
Kaikki ehdotukset olivat näytteillä 4.5.-11 .5. välisen
ajan Kuvataideakatemiassa keskellä kaupunkia Bulevar
din ja Yrjönkadun kulmassa.
Kiitämme Kuvataideakatemian johtoa ja erityisesti
professori Radoslaw Grytaa esillepanon onnistumises
ta.
V UOSIMITALIN TOTEUTUS VALU JA JAKELU
Mitalitaiteen Killan hallituksen tekemän yksimielisen
päätöksen mukaisesti vuoden 1998 vuosimitalina toteu-

tetaan voittajatyö Raimo Jaatisen "Suuri ja mahtava".
Mitalin valaa Taidevalimo Pauli Venäläinen Kuopiosta.
Valutyö alkaa kesäkuussa ja jakelu elokun puolivälin jäl
keer.. Mitalin saa jokainen Mitalitaiteen Killan jäsen jä
senmaksua vastaan.
A-LUOKAN LAUSUNNOT JA KUVITUS
(kuvat ottanut Mauno Honkanen)
9 TAIVAANKANSI Komea ja rytmikäs muoto. Huo
lellisesti viimeistelty.
1 3 KUISKAUS Vahva työ, jossa pieni suunnitteluvir
he.
19 KABULIN EEVA Elävä pinta ja komea muoto. Idea
rikas ja mitalimainen.
28 VAPAAKSI MEREN JÄTTI Lennokas ja voimakas.
52 ALVARI Ansiokas muotokuva. Takasivukin hyvin
suunniteltu mutta tavanomainen.
53 MATKAEVÄÄT
Rikkaasti ja hienosti sommiteltu ehdotus.
6 0 SUURI JA MAHTAVAKiintoisa idea, selkeä ja is
kevä toteutus.
67 NAAMIO Hieno tekninen toteutus. Hallittu pinto
jen käsittely. Positiivinen asenne.
69 KAUAS MUISTOT KARKAAVAT Voimakkkaasti
tyyliteltyä viivan rytmiikkaa.
76 MATKANTEKOA ENNEN JA NYT Vauhdikas ja
hauska, mutta muoto hajoaa hieman.
86 OMAKUVA Oman kuvan kaunis ja monitasoinen
kerronta.
9 4 MAAILMALLE LÄHTÖ Vaikuttavasti kuvattu pro
sessi.
99 TERRORISTI - UHRI Raju ja hallittu terroristin
muotokuva. Kääntöpuoli hieman hajanainen.

60 Suuri ja mahtava
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67 Naamio

94 Maailmalle lähtö

19 Kabulin Eeva

28 Vapaaksi meren jätti

99 Terroristi - uhri

1 Taivaankansi

13 Kuiskaus

52 Alvari

10

53 Matkaeväät

69 Kauas muistot karkaavat

76 Matkantekoa ennen ja nyt
11

86 Omakuva

B-LUOKAN LAUSUNNOT JA KUVITUS
11.1 LUOTSI Ehdotuksen etusivu toimii hyvin. Taka
sivu hieman lattea.
11 .4 KIVEEN PIIRRETYT Mitalimainen, mutta loppu
vaikutelma jää köyhäksi.
26 IKIOMA Herkällä kosketuksella toteutettu koko
naisuus mutta vaisuhko.
34 IHO MUISTAA Hyvin sommiteltu kaunis idea,
mutta lopputulos tavanomainen.
43 HE PÄÄTTÄJÄT TOTEAVAT EMUN MEILLE HY
VÄKSI OLEVAN Hauskasti ja taitavasti sommiteltu

62 HEI ME VAIHDETAAN VAPAALLE Puoliskot hyvin
toteutettu mutta hieman riitasoinnussa keskenään.
79 TAAKANKANTAJAT I Sommittelussa ansioita.
Lopputulos hieman tasapaksu.
90 TAAKANKANTAJAT II Voimakas idea, toteutus ta
sapaksu.
91b VAIHTOEHTOPILARIT Kiinnostava toteutus. Puo
liskot liiaksi samanlaiset.
96 IDYLLI Herkkä, hyvin sommiteltu luontoaihe, pin
ta toteutettu hieman maneerimaisesti.

11.1 Luotsi

12

11.4 Kiveen piirretyt

26 Ikioma

34 Iho muistaa

13

43 He päättäjät toteavat Emun
meille hyväksi olevan

62 Hei me vaihdetaan vapaalle

79 Taakankantajat 1

14

90 Taakankantajat 11

91b Vaihtoehtopilarit

96 Idylli
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likka Voionmaa

RAIMO JAATINEN VOIT TAJA 1998

Raimo Jaatinen on tuttu mies Vantaalta. Muutamien
vuosimitalien valaja, Mäntän vuoden 1 997 johtaja, Mi
tali-lehden avustaja, monen kuvanveistokurssin ja va
lukurssin opettaja, mitalitaiteilija ja voittaja mallia 1998.
Juttuhetkemme on pakostakin lyhyt, sillä Raimo tun
tuu olevan jatkuvasti matkalla kohti uusia hankkeita,
kesänäyttelyt naivistien Iittalassa ja Suvi-Pinxissä odot
tavat vielä ennen parin päivän kuluttua Kuusamossa
alkavia kuvanveistokursseja. Istumme mukavasti isä
Toivon ateljeessa mitalien ja veistosten ympäröimänä.
"Suuri ja mahtava" -mitali ottaa kantaa. Suuren itäi
sen Venäjän hajoaminen, oma opiskeluaika Taideteolli
sessa 70-luvulla tarjoavat outoa lisäkiehtovuutta. Kak
sisivuisuus ei ole itsestäänselvyys, mutta toisaalta kil
pailun vaatimus. Mitali aihe on osa suurempaa koko-
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naisuutta, josta aiempia esimerkkejä ovat junateeman
mitalit ( viimeksi Aurinkomatka). Mitalin vakavaa aihetta
keventävät säiliöt ja putket antavat mitalille ilmettä, ker
tomistapa pienen pilkkeen värittämä etäisyyden päästä
tarkasteltu kokonaisuus. Tuhon merkit konkretisoituvat
nyt mitalissa.
Raimo mitalin valaa Taidevalimo Pauli Venäläinen
Kuopiosta yhteistyössä tekijän kanssa, niin kuin käytäntö
on ollut.
Raimo Jaatisen muuta tuotantoa edustavat humo
ristiset, usei hattupäiset, naishahmot. Kristillinen taide
on hänelle kolmas tärkeä osa-alue, josta viimeisimpä
nä osoituksena alttaritaulun kutsukilpailuun osallistumi
nen.

Mika-Matti Nieminen

"JOTAIN VIKAA . . ."

Kuvanveistäjä,Turun piirustuskoulun kuvanveiston yli
opettaja, Erik Mäkinen, 47, joutui oppilaansa, 25, haas
tateltavaksi Turun Taideakatemian kahvilassa 26.5.1 998.
1 Miten määrittelet mitalin?
- Mitali on pienikokoinen, käteensopiva, ei kolmiulot
teinen eikä rahamainen, ilmaisurikas taideteos.
2 Minkälaisena koet mitalin rajoitetun muodon ja va
paan ilmaisun välisen ristiriidan?
- Ei ole mitään ristiriitaa. Mitalitaide on kuvanveis
ton ilmaisurikkainta aluetta, mitalilla pystyy ilmaisemaan
aivan erityyppisiä asioita kuin muussa kuvanveistossa.
Suurin rajoitus on pieni koko, mutta sekin on vain etu ,
hyvä asia jo taiteen leviämisenkin kannalta.
3 Mikä on mitalin tekemisessä vaikeinta?
- Mitalitaide yleensäkin on taiteellisesti kuvanveis
ton vaikeimpia osa-alueita. Suuret asiat pitäisi saada
tehtyä pieneen kokoon niin että ne silti tuntuisivat suu
rilta, pitäisi saada ladattua pieneen teokseen monumen
taalisuutta. Se on se vaikein ja samalla kiinnostavin asia.
4 Miten olet kehittynyt tai muuttunut mitalitaiteilij ana
20 vuoden aikana?
- Mitalini ovat nousseet pystyyn. Samoja asioita tut
kin tänään kuin aloittaessanikin. Aiheissa ulkoiset ja si
säiset mullistukset ja katastrofit, miehen tuntemukset
eri elämänvaiheissa, mies ja nainen . . . Mitalieni aiheet
ovat aika kaukana veistosteni aiheista. Mitalit ovat niin
omanlaisensa alue. En voi ajatella, että tekisin ensin
veistoksen ja litistäisin sitten saman ajatuksen mitaliin.
Mitalin muovailussa kiinnostaa aina ulkoisen ja si
säisen muodon kamppailu. Ettei mitali olisi vain pyöreä
lätkä, ympyrämuotoon leikattu kuva-aihe. Minulle aina
kaan ei siisti pyöreä muoto sovi, sellainen ratkaisu tun
tuu liiian helpolta. Vihoviimeinen konsti on mielestäni
se että vedetään smirkkelillä reunat sileiksi! Mitalin reu
nahan on aivan yhtä tärkeä kuin etu- tai takapuolikin.
Mitaleissani on usein "jotain vikaa": käytän pursui
luja, pullistumia, naarmuja ja rikkoutumia hyväkseni
pyrkiessäni kiinnostavaan lopputulokseen. Aukot ja

portti -aihe ovat mitalleissani tärkeitä, sekä sisällön että
muodon kannalta. Aukot keventävät muotoa, ja mah
dollistavat valon kulkemisen läpi.
Puolet työajastani käytän tavallisesti mitaleihin.
5 Mitä tulevaisuus tuo?
- M inulle uusien materiaalien soveltamista omaan
ajatusmaailmaani. Alumiinia, käyttöesineitä, "romua" ...
Uutta on kyllä aina vain vaikeampi tehdä, aina sen on
joku jo tehnyt "aikaisemmin". Mitalitaiteeseen kaipaisin
kyllä enemän rohkeaa uuden etsimistä ja kokeilua, vaik
ka ei sekään itsetarkoituksellista, väkisin yrittämistä saa
olla. Sellainen menee äkki ä pinnalliseksi. Ennakkoluu
lottomuutta pitäisi mitaitaiteilij oilla tässä asiassa olla,
valmiutta kokeilla uutta, jos aihe, ajatus tai työ sitä vaa
tii. Tässäjuuri on mielestäni Suomen mitalitaiteen heik
kous: ei olla tarpeeksi avoimia uuden tulemiselle.
Tärkein asiahan on kuitenkin pyrkiä tekemään mah
dollisimman mielenkiintoista, syvällistä mitalitaidetta,
tekniikasta ja materiaalista riippumatta.
6 Mitä pidit vuosimitalikilpailun ehdotuksista?
- Itse olisin tuomarina tehnyt huomattavastikin toi
senlaisia ratkaisuja. D-luokasta olisin nostanut monia,
A-luokasta olisin muutaman pudottanut, jonkun oma
nikin kenties. Enemmän pitäisi mielesäni ajatella niin,
että nostettaisiin mieluummin mielenkiintoisia töitä kuin
"virheettömiä". Vuosimitalikilpailun merkitys suomalai
selle mitalitaiteelle on kyllä suuri. Liian moni hyvä työ
vain j ää kilpailuehdotuksen tasolle.
7 Minkälainen on mielestäsi Suomen mitalitaiteen taso
kansainväliseen tasoon verrattuna?
- Ehdotonta huippua. Suomessa on juurevaa ammat
titaitoa ja syvällistä näkemystä. Hollanti on ehkä samal
la tasolla, kirjo on kyll ä siellä laajempi. Kiinnostavia mi
taleita tulee myös Saksasta, Puolasta, Italiasta, Unka
rista ... Toisaalta monien muilla taiteen aloilla menesty
neitten maitten mitalitaide on ainakin Fidem-näyttelyis
sä ollut aika heikkotasoista. Valinnassako vika on vai
missä?
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8 Miten suomalaiset nuoret kuvanveistäjät saataisiin
kiinnostumaan mitalitaiteesta?
- Sitä ei opeteta tarpeeksi. Opetuksen lisäksi pitäisi
olla pienimuotoisia uusien mitalien näyttelyitä. Suuriin
on vaikea tulla mukaan. Museoihin tai jonnekin julkisiin
tiloihin voisi myös laittaa pieniä vitriineitä ja niihin esi
merkiksi kymmenkunta kuukausittain vaihtuvaa mitalia.
Uusia keräilijöitäkin tarvittaisiin, ja firmat voisivat vaik
ka ruveta tekemään pienimuotoisia mitalitilauksia !ah
joiksi.
9 Mitä ainutlaatuista mitalitaiteella on tarjottavanaan
tämän päivän yleisölle?
- Pienessä koossa valtavat mahdollisuudet, siinä on
mitalin voima. Monistaminenkin on helppoa: mitali on
useiden ihmisten tavoitettavissa. Suuren yleisön kiin
nostumisen kannalta olisi mielestäni tarpeellista saada
juuri noita pieniä uusien mitalien näyttelyitä kiertämään:

uusiea tekijöitä esille ja vanhoilta tekijöiltä uusia mita
leita, ettei käy niin että samat jo monesti nähdyt vain
kiertävät, vuodesta toiseen.
Ja jos mitalitaide ei kiinnosta yleisöä, voidaan myös
kysyä onko vika taiteessa vai yleisössä. Vastaako tuote
enää kysyntää? Tätäkin voisi jokainen miettiä omia mi
taleitaa tehdessään.
10 Mitä odotat nuorilta mitalitaiteilijoilta?
- Ennakkoluulotonta, mielenkiintoista, hyvää mitali
taidetta. Mitalien rohkeampaa ottamista mukaan näyt
telyihin, vaikka yhdistäminen muihin teoksiin tuntuisi
kin vaikealta.

Mika-Matti Nieminen opiskelee kuvanveistoa Turun pii
rustuskoulussaja mm osallistuu kesällä 1 998 Killan ke
sänäyttelyyn Hvitträskissä.

Mika-Matti Nieminen

MUUTAMA SANANEN NUORELTA MITALITAITEILIJ ALTA

Olen Turun piirustuskoulun kolmannen vuoden kuvan
veiston opiskelija. Opinto-ohjelmaan kuului tänä vuon
na osallistuminen johonkin valtakunnalliseen taidekil
pailuun, ja me otimme osaa Suomen Mitalitaiteen Kil
lan vuosimitalikilpailuun.
Minun tutustumiseni mitalitaiteeseen ja mitalien te
kemiseen alkoi todenteolla vasta joululomalla. Kiinnos
tuin heti ja innostuin. Alkuvuoden rakentelin kovalla
touhulla useitakin mitaleita, mutta määräaikaan men
nessä sain valmiiksi niistä vain kolme. Kilpailun ratket
tua kävin Helsingissä tutustumassa esilläoleviin ehdo
tuksiin.
Kilpailuehdotukset olivat minulle pieni pettymys. Jos
omiani ei lasketa mukaan, niin alle kymmeneen jäivät
ne mitalit jotka tuntuivat siltä, että niitä viitsisin katsella
enemmänkin kuin kerran kipsisenä. Huolellisesti ja sel
västi ammattitaidolla tehtyjä ehdotuksia oli kyllä mo
nia, mutta suurinpa osa niistä oli minun mielestäni ke
vyttä tavaraa, monesti jo nähtyjä pyörylöitä. Uskallan
sanoa näin, vaikka oma vaatimaton mitalitietämykseni
perustuukin vain Mitali-lehden vuosikertoihin, muuta
miin kirjoihin ja pariin näyttelyyn.
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Vaikka kilpailu käytiin nimettömänä, pystyin minä
kin tunnistamaan ehdotusten ja nimimerkkien takaa
useita vanhoja tekijöitä ja heidän jo tunnustetun ja hy
väksi havaitun käsialansa. Minkäs sille voi, mutta hie
man kiusalliselta se tuntui. Tekijän nimen tietäminen
varmasti jollakin tavalla aina vaikuttaa ehdotuksen si
joittumiseen. Minä raukka jo sieluni silmillä näin oman
traagisen kohtaloni siinä tilanteessa, että vanhemmat
tekijät aina väkisin kansoittaisivat ylemmät luokat! Jos
kus voisi kyllä olla kiinnostavaa kuulla mitä ulkomaalai
nen, ulkopuolinen tuomari kilpailuehdotuksista sanoisi
ja mihin järjestykseen hän ne pistäisi.
Mukavaa olisi myös kuulla tuomariston kommentit
kaikista mitaleista. Suppeakin lausunto olisi riittänyt
antamaan kuvaa ajatusten suunnsta, vaikka kovan lisä
työnhän se olisi tuonut.
Mielelläni olisin vielä nähnyt kaikki ehdotuket lopul
lisessa muodossaan ja paksuudessaan, kaksipuolisina.
Kaksipuolisuuden puuttumisen takia moni ehdotus tun
tui minusta keskeneräiseltä ja pinnallisesta.
Erik Mäkisen mitaleissa, joista voittajan ohella pidin
eniten, oli mielestäni selkeimmin näkyvillä todellinen

uuden muodon etsiminen ja totinen, syvällinen kamp
pailu mitalitaiteen perimm äisten kysymysten äärellä.
Sanon tämän puhtain ja vilpittömin syd ämin, en pel
kästään nuolaistakseni opettajani Erikin pyllyä.
Kiinostavaa oli kyllä vasta-alkajan nähdä kaikki kil
pailuehdotukset esillä, ja omat kipsit siellä muiden jou-

kassa. Vaikka minun poloiset esikoiseni olikin tylysti vis
kattu D-luokkaan, en silti lannistunut lainkaan. Päinvas
toin: nähtyäni toisten työt ja ymmärrettyäni itselleni ta
pahtu neen katkeran vääryyden palautui minulle taas
hetkisessä täysi usko omiin tekemisiini, ja innostukseni
mitalitaiteeseen vain kasvoi!

Pirkko Viitasalo
"VAPAAKSI MEREN JÄTTI"
Pienessä (mitalissa) suuri näyttää todella suurelta. Siinä on mitalin juju ja siinä riittää tutkimista.

Allan Ylinen

SWEABORG - SUOMENLINNA

Suomenlinnan kahtasataaviittäkymmentä vuotta juhlis
tamaan ei lyöty mitalia, vaan sen sijaan sadan markan
nimellisarvoinen juhlaraha, Harri Ojalan "Muurit veden
peilissä" . Saattaa olla, että se jää viimeiseksi markka
arvoiseksi juhlarahaksemme.
Viisikymmentä vuotta sitten voitti Oiva Helenius kil
pailun Suomenlinnan 200-vuotismitaliksi. Mitali on uh
mannut aikaa, kuten aiheensakin, se on tän ään yllättä
vän moderni, koruttomuudessaan tyylikäs. Mitalin lyötti
Ehrensvärd-seura.

mana ja Ruotsin tiedeakatemian lyöttämänä. Vaatima
ton koko, 30 mm, oli sen ajan vakio.
Ehrensvärd-mitaleihin luetaan myös kaksi Pomme
rin taisteluissa 1 760 ja 1 762 haavoittuneille jaettua mi
talia. N äissä mitaleissa ei Ehrensvärdiä mainita, mutta
oletetaan, että teksti DEN SÅRADE MEN EJ ÖF
WERWUNDNE tarkoittaa juuri ylipäällikkö Ehrensvärdiä,
joka Pasewalkin taistelussa 3 . 1 0.1 760 haavoittui vaikeas
ti rintaan. Mitalin etusivulla on teksti FÄDERNESLAND.
Toisessa mitalissa on teksti etusivulla HEDERLIGE

Sweaborg 1748 / Suomenlinna 1948
Oiva Helenius 1948, 56 mm, L 799

Suomenlinnaa, sen Viaporiajalta tavalla tai toisella
sivuavia mitaleja on kourallinen. Augustin Ehrensvärd
"ikuistui" mitaliin vuonna 1 876, Lea Ahlbornin kaiverta-

SÅR ja takasivulla FÖR FÄDERNESLANDET. Kumpikin
mitaleista on Gustaf Ljungbergerin kaivertama Stralsun
dissa 1 762. Toimeksiantajina olivat hallitusneuvos von
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Olthoff ja kamarineuvos Giese. Molemmat mitalit ovat
harvinaisia.
Suomenlinnan historiassa on ollut merkittävä rooli
myös telakalla, jossa rakennettiin saaristolaivasto 17601 764 Fredrik Henrik af Chapmanin johdolla. Vara-ami
raali af Chapmania on Ruotsissa muistettu kolmella

ja miehistölle kuparinen. Aloitteentekijä oli af Trollen
seuraaja, amiraali Carl August Ehrensvärd, joka myös
vastasi mitalin kustannuksista. (Tuukka Talvio on Numis
maattisessa Aikakauslehdessä 2/1 99 5 alleviivannut mi
talin esteettisiä ansioita).
Lääketieteen tohtori Christopher Carlanderin kerro-

Fredrik Henrik af Chapman
G.A. Enegren 1817, 31 mm, B 1 52 11
mitalilla. Ensimmäisen kaiversi Mauritz Frumerie Tie
deakatemian toimesta. Se lyötiin 1 808, vähän ennen
Chapmanin kuolemaa. Toisen kaiversi G.A. Enegren,
mitali lyötiin 1 81 7 ja kolmas on Lea Ahlbornin käsialaa
ja Ruotsin laivastoseuran lyöttämä 1871

taan toimineen lääkärinä Viaporissa 1789-91. Vuonna
1 838, kun oli kulunut viisikymmentä vuotta Carlanderin
tohtoriksi vihkimisestä lyötti Ruotsin lääkäriseura mita
lin. Sen kaiversi L.P. Lundgren.
Ruotsin tiedeakatemia muisti puolestaan Carlande-

Henrik af Trolle
C.G. Fehrman 1784, 27 mm, B 1 57
af Chapman on saanut lainata nimensä myös koulu
laivalle, joka aikanaan purjehti maailman meriä, mutta
joka nykyään on laiturissa Tukholman Skeppsholmenil
la ja palvelee retkeilymajana. Parempien aikojen muis
tona on kuitenkin mitali, joka lyötiin laivan kesällä 1 931
tekemän matkan johdosta. Mitalin suunnitteli Alf Ohls
son.
Tulkoon vielä mainituksi, että Suomenlinnassa, te
lakka-alueen tuntumassa on jo pari kesää ollut af Chap
man -ravintola.
Saaristolaivan komentajan, kenraaliamiraali Henrik
af Trollen (1730-1784) muistotilaisuudessa jaettiin Ami
raliteetin lyöttämä muistomitali, upseereille hopeinen
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ria mitalilla vuonna 1877, kaivertaja Lea Ahlborn.
Vuonna 1 808 vaihtui linnoituksen isäntä, Ruotsin ti
lalle astui Venäjä. Laukaustakaan ei ammuttu. Neuvo
teltiin. Antautumisen arkkitehtina toimi kenraali Johan
Peter van Suchtelen. van Suchtelen toimi myöhemmin
Venäjän lähettiläänä Tukholmassa. Hän lahjoitti jo ke
väällä 1808 Turun Akatemian rahakokoelmaan 40 antii
kin rahaa valikoimasta, joka oli hänellä sotaretkellä
mukanaan. van Suchtelen lahjoitti Akatemialle kaiken
kaikkiaan tuhatkunta antiikin ja itämaiden rahaa.
H.J. Boström kertoo ystävien lyöttäneen mitalin van
Suchtelenista. Mitalin on kaivertanut LP. Lundgren, sen
etusivulla on ainoastaan van Suchtelenin muotokuva,

ei mitään tekstiä, ei edes nimeä. Tuukka Talvio on puo
lestaan tulkinnut takasivun tekstin TESSERA AMICITIAE
tarkoittavan sitä, että van Suchtelen itse lyötti mitalin
ystävilleen jaettavaksi.
Krimin sotaa käytiin myös Suomenlahdella. Elokuus
sa 1 855 liittoutuneitten laivasto pommitti Suomenlin-

Sota ei sinänsä sivunnut enempää Viipuria kuin Tur
kuakaan, mutta nämä kaupungit lienevät olleet tärkeitä
haavoittuneiden huollossa.
Itsen äisen Suomen Suomenlinna-mitalit ovat luku
erikseen.

Christopher Carlander
LP.Lundgren 1838, 50 mm, B 1 75 1
naa yhtämittaisesti 46 tuntia. Linnoitus kärsi suuria vau
rioita, mutta ei antautunut. Elokuun 1 1 . päivänä laivas
to odottamatta lähti pois, eikä enää palannut.
Liittoutuneet kuitenkin katsoivat yhteenoton voitok
seen, niinpä englantilaiset lyöttivät mitalin jaettavaksi

Lähteet:
H.J. Boström: Suomen muistorahat I ja 11.
Oscar Nikula: Augustin Ehrensvärd 1 71 0-1 772. Söder
stöms, Åbo 1 960

Johan Peter van Suchtelen
LP. Lundgren 1822 (1823?), 51 mm, B 1 67 1
sotaretken osanottajille. Mitalin etusivulla on kuninga
tar Victorian muotokuva, takasivulla Britannian allego
rinen hahmo. sen vasemmalla puolella Bomarsund ja
oikealla puolella Suomenlinna. Mitalin teksti: ylh äällä
BALTICja leikkeessä vuosiluvut 1 854-1 855.
Venäjällä ei tietystikään ollut aihetta mitalintekoon.
Sodan arkipäivä, haavoittuneiden hoito, kuitenkin ko
ettiin mitalilla palkittavaksi, siinä missä varsinaiset so
tatoimetkin. Rinnassa kannettava hopeamitali "Armon
sisarten laupeudenpalveluksen muistoksi" kertoo etu
sivullaan: "min ä olin sairas ja sinä hoidit minua". Kes
kellä on suuri ristikuvio ja sen alla tekstit: FINJLANDIJA
sekä pienemmin kirjaimin VYBORG SVEABORG I ABO.

Marta Hirn: Suomenlinna halki kahden vuosisadan.
WSOY, Porvoo 1 948
Tuukka Talvio: Tutkijoita, keräilijöitä ja lahjoittajia. Suo
men Numismaattinen Yhdistys, Helsinki 1 994
Tuukka Talvio: Henrik af Trollen mitali. Numismaattinen
Aikakauslehti 2/1 995
Tuukka Talvio: Jan Pieter van Suchtelenin muotokuva.
Numismaattinen Aikakauslehti 4/1 994
Tuukka Talvio: Baltic Medal ja muita Kriminsodan mita
leita. Numismaattinen Aikakauslehti 3/1 997
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Arvo Aho

"IKI MUISTETTAVA PÄIVÄ PIISPAN ELÄMÄSSÄ"

Seurakunnassamme oli viime marraskuun lopulla piis
pantarkastus. Tiedättehän, piispa avustajineen tulee
seurakuntaan ja kolmen, neljän päivän aikana tutkivin
mielin ja katsein tutustuu seurakunnan toimintoihin.
Mutta voi sen nähdä näinkin: Piispaa kuljetetaan alu
een kouluissa, laitoksissa, työpaikoilla, seurakunnan eri
toimintapiireissä puhumassa ja kysymyksiin vastaamas
sa. Sanalla sanoen, itsekin tarkastettavana.
Tapiolassa kerrotaan tapahtuneen näin. Piispa Aar
re Lauha oli vieraillut eräällä koululla ja pienet oppilaat
olivat sitten saaneet kertoa tapahtumasta. Eräs lapsu
kainen oli päättänyt aineensa näin: " Se oli ikimuistetta
va päivä piispan elämässä." Meidän seurakunnassam
me tarkatuksen toimitti Helsingin hiippakunnan nykyi
nen piispa Eero Huovinen.
Muistin, että Kauko Räsäsellä oli erään aiemman
hankkeen jäljiltä valamatta jäänyt, halkaisijaltaan 105
mm:n suuruinen, piispallisaiheinen mitaliehdotus. Ker
roin tästä kirkkoherrallemme Eija Köntille, ja ehdotin,
että tilaisimme Kauko Räsäseltä ehdotuksesta prons
siin valetun mitalin muistolahjaksi piispalle tarkastuk
sesta ja Hakavuoren seurakunnasta. Asian kaikki hai-
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linolliset vaiheet tässä sivuuttaen todeten, että näin to
della tapahtui, kunniaksi kirkkoherralle ja seurakunta
neuvostolle.
Tarkastuksen päätöstilaisuudessa 30.11. mitali luo
vutettiin piispalle. Mitalin takasivulle oli kaiverrettu Ha
kavuori 2 7.-30.11.1997. Etusivun teksti EPISCOPUS
HELSINGIENSIS tarkoittaa luonnollisesti Helsingin piis
pa. Vastaanottaja, viran nykyinen haltija yllättyi ja rie
mastui lahjasta suuresti. En ole koskaan nähnyt ketään
piispaa riemukkaampana kuin Eero Huovisemme tuol
la hetkellä. Eikä aiheetta, sillä mitali on Kauko Räsäseltä
todellinen täysosuma, niin veistoksellisesti kuin sisäl
löllisestikin. Suurta kalaa kantava mies tuo välittömästi
mieleen Jeesuksen sanat hänen kutsuessaan Galilan
järven kalastajat Pietarin ja Andreaksen opetuslapsik
seen: "Lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä ih
misten kalastajia." Pietarista on kirjoitettu romaani ni
meltään "Suuri kalastaja". Ja kukapa olisi näillä seuduilla
suurempi "kalastaja" kuin Helsingin piispa. Uskon, että
30.11.1997 Hakavuoren seurakunnassa on Eero Huovi
selle ikimuistettava päivä!

Tuukka Talvio

MITALITAITEEMME ENSIMMÄINEN VUOSISATA

Vuoteen 1 809 asti Ruotsin mitalitaide oli myös Suomen
mitalitaidetta. Jos kuitenkin haluamme tarkastella mi
taliemme historiaa kansallisesta näkökulmasta, voim
me pitää maamme ensimmäisenä mitalina Suomen
Talousseuran palkintomitalia, jonka leimasimet näyttä
vät valmistuneen vuoden 1799 viimeisinä viikkoina.
Tässä kirjoituksessa seuraan mitalitaiteemme vaihei
ta kronologisesti. Lähtökohtani on historiallinen pikem
min kuin taidehistoriallinen, ja kirjoitus on tarkoitettu
ensisijaisesti sellaisille lukijoille, joille vanhemmat suo
malaiset mitalit eivät vielä ole tuttuja.

Ruotsin tuleva valtionantikvaari, aiempi Turun akatemi
an dosentti Carl Birger Rutströrn (1758-1826). Hän laati
mitalin takasivua varten Porthanin pyynnöstä useita
ehdotuksia, joista lopulta valittiin yksinkertainen sep
peleaihe ja kirjoitus "Kunskap och drift". Mitalista val
mistettiin suomenkielisiä talonpoikia varten myös ver
sio, jossa oli suomenkielinen takasivu, "Taito ja toimi".
Ei voi olla sattuma, että lopputulos muistutti Ruotsin
akatemian mitalia, jossa on samantapainen seppele ja
kirjoitus "Snille och smak". Mitalin kaiversi aikakauden
tuotteliain ruotsalainen medaljööri Carl Enhörning

.!
1. Carl Enhörning: Suomen Talousseura, 1799.
Talousseura oli perustettu 1 . marraskuuta 1 797.
Suunnitelma sen mitalista mainitaan ensimmäisen ker
ran Jakob Tengströmin 1. helmikuuta 1798 päiväämäs
sä muistiossa, joka on tallessa seuran arkistossa Turus
sa. Seuraavana päivänä pidetyssä kokouksessa päätet
tiin lyöttää "Praemie och Belönings Medaille" , jonka
etusivulla olisi kuninkaan, seuran suojelijan, muotoku
va ja takasivulla jokin sovelias vertauskuva ja tunnus
lause. Sihteerin, laamanni Olof Wibeliuksen tehtäväksi
annettiin kustannuksien selvittäminen. Mitalin toteutta
misen sai vastuulleen Turun akatemian kaunopuheisuu
den professori ja numismaattisen kokoelman hoitaja H.
G. Porthan. Mitalitaiteemme kummeina toimi näin ol
len varsin huomattava triumviraatti: tuleva arkkipiispa,
myöhempi kansallissankari ja "Suomen historiantutki
muksen isä".
Neljäs mitalin suunnitteluun osallistunut henkilö oli

(1745-1 821) ja se lyötiin Tukholman rahapajassa.
Venäjän vallan aikana Talousseuran mitalia valmis
tettiin aluksi Pietarin ja sittemmin Helsingin rahapajas
sa. Sen etusivulla vuodesta 1 8 1 6 ollut keisarin muoto
kuva vaihtui Suomen itsenäistyttyä leijonavaakunaksi.
Talousseuran toiminta rajoittuu nykyään Lounais-Suo
men ruotsinkielisiin seutuihin, mutta aikanaan se oli
melkeinpä eräänlainen akatemia, jonka kultamitalilla
palkittiin mm. saksalainen kemisti Justus von Liebig
( 1 864) sekä löytöretkeilijä A. E. Nordenskiöld ( 1 880).
Joulukuussa 1799, ennen kuin Talousseura vielä oli
nähnyt palkintomitalinsa valmiina, Porthan teki ehdo
tuksen toisenkin mitalin lyöttämisestä. Tällä kertaa ky
seessä oli pieni muotokuvamitali, johon oli kuvattu seu
ran hiljattain kuollut hyväntekijä, asessori Gabriel Ahl
man. Hän oli testamentannut seuralle 50 000 riikintaa
lerin summan, ja tällaisissa tapauksissa oli tuolloin ylei-
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nen käytäntö kunnioittaa lahjoittajan muistoa jetonilla.
(Jetoneiksi kutsuttiin tuolloin pieniä mitaleita; sanan
nykyinen merkitys, "mitalimainen koruesine", on myö
hempää perua. ) Ruotsin Isänmaallinen seura (Kongl.
Patriotiska Sällskapet) oli vuonna 179 0 muistanut sa
malla tavalla Fagervikin ruukin omistajaa Johan Hisin
geriä, ja Porthanilla on hyvinkin voinut olla tämä mitali
mielessään. Ahlmanin mitali, jonka muotokuva perus
tuu postuumiin maalaukseen, valmistui 1801. Talous
seura käytti sitä pienempänä palkintomitalinaan. Myö
hemmin sitä jaettiin palkintona hänen nimeään kanta
vissa kouluissa. Suomen Numismaattinen Yhdistys teet
ti siitä jälkilyönnin 1949.
Molempien edellä mainittujen mitalien suunnittelus
sa oli keskeisenä hahmona Porthan. Hänestä itsestään
lyötiin mitali myöhäissyksyllä 1 799 , samoihin aikoihin
kuin Talousseuran palkintomitali valmistui. Hän täytti
juuri tuolloin (8.11.) 60 vuotta, mutta mitaleita ei tähän
aikaan ollut vielä tapana lyöttää syntymäpäivien johdos
ta. Kyseessä oli maamme ensimmäinen muotokuvami-

2. Carl Enhörning: H. G. Porthan, 1799 (etusivu).
tali. Sen lyötti Turun akatemian Boreaalinen osakunta,
jonka inspehtori Porthan oli. Varhaisimmat tiedot mita
lista ovat kesäkuulta 1 799, jolloin sen suunnitelma hy
väksyttiin Vitterhetsakademienissa Tukholmassa. Valta
kunnan rahapajassa lyötäville mitaleille oli saatava tä
män akatemian hyväksyntä.
Ruotsin vallan loppuvuosina lyötiin suomalaisesta
aloitteesta vielä neljäskin mitali. Aiheena oli Turun uu
den akatemiatalon peruskiven muuraus heinäkuussa
1 802. Tapauksen teki erityisen juhlalliseksi se, että en
simmäisen kiven laski kuningas. Niinpä mitalin etusi
vulle luonnollisesti tuli hänen muotokuvansa. Sopivak
si takasivun aiheeksi katsottiin tapauksesta kertova
inskriptio. Mitalin suunnitteli jälleen Porthan. Tapa lyöt
tää mitaleita peruskiven muurauksen muistoksi tunne
taan jo renessanssin ajalta. Käytäntönä oli (kuten Tu
russakin tehtiin 1802) sijoittaa kappale mitalia talon pe-
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rustuksiin.
Kaikki yllä mainitut mitalit kaiverrettiin ja lyötiin Tuk
holmassa. Mitalien valmistaminen oli tuolloin käytän
nössä mahdollista vain rahapajassa, ja sellaista ei Suo
messa ennen 1860-lukua ollut. Samasta syystä tilattiin
ensimmäiset Venäjän vallan aikaiset suomalaiset mita
lit Pietarista. Sarjan aloittivat Turun akatemian ja Suo
men entisen sotaväen mitalit keisari Aleksanteri l:n kun
niaksi vuonna 1 811 . Ne lyötettiin sen muistoksi, että
keisari oli lisännyt akatemian määrärahoja ja vahvista
nut sotaväen päällystön eläke-edut. Mitaleilla oli näin
ollen selkeästi poliittinen sanoma: valloitettu maa kiitti
niillä jalomielistä valloittajaansa. Ei ole yllättävää, että
mitalien kaivertajaksi saatiin Venäjän tuolloinen johta
va mitalitaiteilija Carl von Leberecht (1749-1827). Taka
sivut suunnitteli Johan Fredrik Wallenius, joka oli Port
hanin seuraaja Turun akatemian kaunopuheisuuden
professorina ja numismaattisen kokoelman hoitajana.
Hän oli myös Porthanin ohella tärkein henkilö maam
me mitalitaiteenvarhaishistoriassa.

3. Carl von Leberecht: Turun akatemian kiitollisuus
keisarille 1811 (takasivu).
Walleniuksen suunnittelemia ovat myös kaksi muu
ta 1 81 0-luvun mitalia. Vuonna 1 81 6 Turun akatemian
kansleriksi nimitettiin suuriruhtinas Nikolai Pavlovitsh.
Upsalan yliopistolla oli vanhastaan ollut tapana lyöttää
mitaleita kanslereistaan, ja kun Turun yliopisto nyt oli
saanut korkeimman virkansa haltijaksi keisarin veljen,
tuntui luontevalta seurata tätä esimerkkiä. Mitalin kai
vertaja, kreivi F. P. Tolstoi (1783-1873) oli vieläkin kuului
sampi kuin Leberecht, hän oli tunnettu koko Euroopas
sa niin kuvanveistäjänä kuin maalarinakin. Hänen muista
kiireistään ilmeisesti johtui, että mitali valmistui vasta
vuonna 1822. Näyttää siltä, ettei sitä lainkaan jaettu
Suomessa. Kun aikanaan mainitsin tästä Helsingin yli
opiston silloiselle arkistonhoitajalle Veli-Matti Autiolle,
hänellä oli asialle heti luonteva selitys: A. 1. Arwidsso
nin ja A. E. Afzeliuksen erottaminen keväällä 1822 oli
siinä määrin kiristänyt yliopiston ilmapiiriä, että viran-

omaiset nähtävästi pitivät parhaana jakaa mitalia vain
Pietarissa. Kun suuriruhtinas Nikolaista kolme vuotta
myöhemmin tuli keisari, mitali menetti ajankohtaisuu
tensa.
Kreivi Tolstoi kaiversi myös uskonpuhdistuksen 3 00vuotisjuhlan mitalin. Tällä kertaa hän toimi nopeammin:
juhla oli 181 7 ja mitali valmistui jo seuraavana vuonna.

Vuonna 1822 valmistuneeseen kanslerimitaliin liitty
neet ongelmat lienevät osaltaan vaikuttaneet siihen, ettei
uusia mitaleita tämän jälkeen pitkään aikaan teetetty.
Turun akatemia, jonka piirissä mitalitaiteemme oli syn
tynyt, muutti kaupungin palon jälkeen Helsinkiin vuon
na 1828, ja professori Wallenius, joka tällöin oli jo eläk
keellä, kuoli 1 836. J. G. Linsen, joka oli hänen seuraa-

4. F. P. Tolstoi: Uskonpuhdistuksen 300-vuotisjuhla 1817.
Sen etusivulle Wallenius oli suunnitellut tavalliseen ta
paan keisarin muotokuvan, mutta kun Aleksanteri I Ve
näjän ortodoksisen kirkon päänä ei tähän suostunut,
Wallenius korvasi sen Suomen henkilöitymällä. Tämä
oli Suomi-neidon ensiesiintyminen julkisuudessa. Tols
toi sijoitti hänen päähänsä muurikruunun, jonka alku
perä voidaan johtaa muinaisen Kreikan kaupunkivalti
oiden tunnuskuvista.
Wallenius, Leberecht ja Tolstoi olivat näin ollen mi
talitaiteemme "toisen vaiheen" johtavat nimet. On var
sin ilmeistä, ettei mikään muu taiteen ala arkkitehtuuria
lukuunottamatta kukoistanut 18 00-luvun alun Suomes-

jansa kaunopuheisuuden ja runouden professorina sekä
yliopiston rahakabinetin hoitajana, ei näytä olleen ko
vin perehtynyt mitaleihin. Hän oli kuitenkin keskeinen
henkilö yliopiston vuonna 18 4 0 lyötetyn 2 00-vuotismi
talin sekä vuonna 18 4 4 valmistuneen R. H. Rehbinderin
muistomitalin toteuttamisessa.
Rehbinderin mitali oli autonomian ajan ensimmäi
nen "virallinen" henkilömitali. Leskirouva Sophia Lovi
sa Ramsay oli vuonna 181 1 teettänyt Tukholman raha
pajassa muistomitalin sodassa kuolleista pojistaan A.
W. ja C. G. Ramsaysta, mutta täm ä mitali kuului taval
laan vielä vanhan ja uuden vallan murrosvaiheeseen.

5. Lea Ahlborn: Aleksanteri 11:n muotokuva
valtiopäivämitalissa, 1865.

6. Carl Jahn: omakuva, 191 O (reliefi).

sa yhtä loistavasti kuin mitalitaide. Itse taiteilijat olivat
tosin ulkomaisia (kuten oli C. L. Engelkin), mutta heidän
teoksensa olivat suomalaisille tilaajille tarkoitettuja ja
pääosin suomalaisin voimin suunniteltuja.

Mitalien lyöttäminen yksityishenkilöistä, joka Ruotsissa
oli ollut tavallista 1 7 00-luvulta alkaen, yleistyi Venäjällä
vasta 18 00-luvun kuluessa. Suomessa päätti Boreaali
nen osakunta vuonna 1836 kunnioittaa inspehtoriaan F.
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W. Pippingiä mitalilla samalla tavalla kuin aikanaan Port
hania, mutta Tukholmasta tilatun mitalin valmistuttua
seuraavana vuonna sen ( lähes) kaikki kappaleet tuhot
tiin. Syynä on sanottu olleen Pippingin joutuminen opis
kelijoiden epäsuosioon, mutta asiaan on hyvinkin voi
nut vaikuttaa myös se, ettei mitalihankkeelle nähtävästi
ollut huomattu hankkia virallista lupaa. Jos lupaa olisi

vien sekä mm. laulujuhlien johdosta. Juhlatilaisuuksis
sa mitaleita oli tapana kantaa rinnassa, myöhemmin ne
saattoivat päätyä vaikkapa kellonperiin.
Helsingfors Tidningarin ohella Hanemannin Porthan
mitaliin kiinnitti huomionsa kirjastonhoitaja S. E. Elm
gren, joka kirjoitti päiväkirjaansa 3 1 . elokuuta 1864, et
tei se ole taiteellisesti erityisen merkittävä mutta mer-

7. Jae. Ahrenberg - Walter Runeberg: A. E. Nordenskiöld, 1880.
anottu, sitä ei luultavasti olisi myönnetty, sillä mitalien
lyöttämistä pidettiin tähän aikaan ensisijaisesti valtio
vallan asiana.
Ministerivaltiosihteeri Rehbinderin muistomitalin jäl
keen lyötiin seuraava mitali Kristinuskon Suomeen tu
lon 700-vuotismuiston johdosta 1857. Aloitteen teki
Suomen senaatti, ja mitalin takasivun luonnoksen piirsi
taidemaalari R. W. Ekman. Tämä oli ensimmäinen ker
ta, kun suomalainen kuvataiteilija osallistui mitalin suun
nitteluun.
Tämän jälkeen kesti jälleen lähes vuosikymmenen,
ennen kuin seuraava mitali lyötiin. Nyt olivat aiheena
vuoden 1863 valtiopäivät. Valtiosihteerinviraston arkis
ton papereistakäy ilmi, että mitali oli alun perin tarkoi
tettu talonpoikaissäädyn edustajien palkitsemiseen,
mutta sen pronssisia kappaleita jaettiin muistomitalina
ja myös myytiin yleisölle. Valmistuessaan vuonna 186 5
se oli Suomen rahapajan ensimmäinen julkisuuteen
tullut tuote. ( Ensimmäiset rahat oli lyöty jo 1864, mutta
ne laskettiin liikkeeseen vasta loppuvuodesta 1865.)
Samaan aikaan kun rahapaja aloitteli toimintaansa
tuli Helsingissä ja Turussa myyntiin yksityisesti valmis
tettu jetoni, jonka aiheena oli H. G. Porthanin patsaan
paljastaminen Turussa syyskuussa 1 864. Jetonin muo
toili ja toteutti saksalaissyntyinen kirjakevalaja C. L. Ha
nemann (1809-1882), ja sen raaka-ainekin lienee kirja
kemetallia tai sentapaista seasta. ( Helsingfors Tidnin
gar -lehden kirjoituksissa 24. ja 30. elokuuta 1864 pu
hutaan tinasta ja "Britannia-metallista".) Tällaiset ylei
sölle myydyt pienoismitalit yleistyivät 1 800-luvun jälki
puolella, jolloin niitä lyötiin merkkimiesten muistopäi-
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kittävää ja rohkaisun arvoista on se, että mitaleita täs
säkin maassa voidaan lyödä ilman sen suurempaa häli
nää ( Suomen historian lähteitä 11, 1939, s. 532).
Oman rahapajan saaminen ei ensi alkuun lisännyt
mitalien lyömistä, mutta 1870-luvulta alkaen Suomes
sa yleistyi uusi mitalityyppi, palkintomitali. Talousseura
oli myös käyttänyt mitaliaan palkintomitalina, mutta nyt
kyseessä olivat mitalit, jotka valmistettiin jotain tiettyä
näyttelyä varten tai jostain tietystä ansiosta jaettavaksi.
Perinteen aloitti Suomen rahapajan ensimmäisen kai
vertajan, ruotsalaisen Lea Ahlbornin toteuttama Helsin
gin maatalousnäyttelyn mitali vuodelta 1 870.
Elinkeinoihin ja etenkin maatalouteen liittyvät näyt
telymitalit yleistyivät 1800-luvun jälkipuolella kaikkialla
Euroopassa. Valtiovalta suhtautui niihin suopeasti: kun
Helsingin kotiteollisuusnäyttelyn johtokunta vuonna
187 5 anoi mitalilleen lupaa senaatilta, ehdotusta puol
lettiin sillä perusteella, että "tarkoitusta varten erityisesti
lyödyt palkintomitalit eivät ainoastaan tule halvemmik
si kuin rahapalkinnot, vaan niillä on myös monille näyt
telyn osanottajille suurempi arvo kuin pienehköllä ra
hasummalla ja sen lisäksi ne joka tapauksessa muodos
tavat säilyvämmän muiston saadusta tunnustuksesta."
Lea Ahlborn (1826-1897) oli Ruotsin rahapajan kai
vertaja, jolta myös Suomen rahapaja toimintansa alku
aikoina tilasi sekä rahojen että mitalien leimasimia. Hän
ei ollut ainoastaan Ruotsin Ua Suomen) ensimmäinen
naispuolinen mitalitaiteilija, vaan myös maansa ensim
mäinen naispuolinen virkamies. Helsingin maatalous
näyttelyn ( 1870) ja teollisuus- ja taidenäyttelyn ( 1876)
mitalien sekä yllä mainitun valtiopäivämitalin lisäksi hän

muovaili Vaasan hovioikeuden 1 00-vuotismitalin vuon mäisen henkilömitalin aiheena. Mitalin suunnitteli Suo
na 1876.
men Tiedeseuran järjestämän kilpailun perusteella Ah
Jo ennen kahden jälkimmäisen mitalin teettämistä renberg, ja sen mallin muovaili Walter Runeberg, josta
Suomen rahapaja oli onnistunut saamaan luvan oman näin tuli ensimmäinen mitalitaiteilijana esiintynyt suo
kaivertajan palkkaamiseen. Virkaan valittiin saksalainen malainen kuvanveistäjä. Mitali kaiverrettiin koneellisesti
Carl Jahn (1844-1912), joka saapui Helsinkiin keväällä Pariisissa; sen signeerasi Ahrenbergin ja Runebergin
1874. Berliinissä syntynyt ja opiskellut ja sittemmin Dres lisäksi Jahn, joka toteutti mitalin kirjoitukset ja hoiti lei
denissä ja Lontoossa työskennellyt Jahn näyttää olleen masimien viimeistelyn Helsingissä.
ensisijaisesti kiinnostunut muotokuvataiteesta, mutta
Tieteellisten ja muiden aatteellisten yhdistysten teet
mutta päästyään Suomen suuriruhtinaskunnan pääkai tämät mitalit merkkimiehistä tulivat sittemmin muodos
vertajaksi hän saikin omistaa suurimman osan työajas tamaan maamme uuden mitalitaiteen pääasiallisen ai
taan maatalousaiheisten palkintomitalien valmistami hepiirin. Tämä mitalityyppi yleistyi kuitenkin vasta vuo
sisadan vaihteessa. Sen yhteydessä on mainittava myös
seen.
Jahn, kuten Ahlborn, edusti mitalitaiteilijana uutta Suomen Taideyhdistyksen mitali vuodelta 1896. Aloit
sukupolvea, joka luotti kaiverruskoneeseen. Hän oli toki teen sen lyömisestä teki Ahrenberg, ja hän laati sille
saanut kaivertajan koulutuksen, mutta mitalinsa hän myös suunnitelman, jonka Emil Wikström toteutti.
Taideyhdistyksen mitali saattaa nykyään näyttää van
toteutti nykyisten mitalitaiteilijoiden tapaan: ensin muo
vaillaan mitalin malli, sitten jäljennetään se halutussa hanaikaiselta. Sen etusivulla on seuran edesmenneen
koossa koneen avulla leimateräkseen. Koska Suomen suojelijan, Aleksanteri III:n virallinen muotokuva, joka
rahapajassa ei kaiverruskonetta vielä ollut, Jahn teetti perustuu venäläisen L. Steinmanin malliin. (Samaa lei
kaiverrustyöt ulkomaisissa alan liikkeissä, joihin hänel masinta oli keisarin elinaikana käytetty Talousseuran
lä Saksan- ja Englannin-vuosiensa jäljiltä oli hyvät kon palkintomitalissa.) Wikströmin muovaileman takasivun
taktit. Tämä luonnollisesti hidasti ja hankaloitti mitalien aiheena on jokseenkin romanttisesti "siivekäs genius
joka inspiroi nuorta taiteilijaa kuvaamaan suomalaisen
valmistamista.
Suomessa ei Porthanin kuoltua ( 1804) näytä olleen maiseman". Tapa, jolla Wikström on takasivun muovail
pitkään aikaan ketään, joka olisi erityisesti pyrkinyt aja lut, on kuitenkin maalauksellisuudessaan selvästi sukua
maan mitalitaiteen asiaa. Tällainen henkilö astui näyt Ranskassa 1800-luvun toisella puoliskolla syntyneelle
tämölle vuonna 1877, kun arkkitehti ja kirjailija Jae. Ah uudelle mitalityylille. Wikströmistä tuli sittemmin tämän
renberg (1847-1 914) saapui kotimaahan monivuotisen tyylin huomattavin edustaja maassamme. Hän oli opis
ulkomailla opiskelun jälkeen. Muistelmissaan Männis kellut mitalitaidetta Pariisissa Henri Chapun (1 833-1 89 1 )
kor somjag känt ( 6 osaa, 1 904-14) hän käsittelee mita johdolla, ja näyttää siltä, että hän oli ensimmäinen ku
litaidetta useaan otteeseen, luoden mielikuvan, että vanveistäjämme, joka oli nimenomaisesti perehtynyt
maamme uudempi mitalitaide oikeastaan on hänen ai mitalitaiteeseen.
Uudemman mitalitaiteemme varsinaisena syntyvai
kaansaannoksensa. Tällaiseen väitteeseen tekee mieli
suhtautua epäilevästi, mutta ilmeistä on, että Ahrenberg heena voidaan pitää juuri 1890-lukua. Sen huomatta
todella oli keskeinen henkilö mitalitaiteemme historias vimmat teokset Taideyhdistyksen mitalin ohella olivat
sa 1800-luvun viimeisellä neljänneksellä. Hän suunnit Leo Mechelinin 60-vuotismitali ja Suuren valtuuskun
teli Aleksanteri l:n 100-vuotismitalin vuonna 1877 ja A. nan mitali, molemmat vuodelta 1899. Tarkoitukseni on
E. Nordenskiöldin mitalin 1881, ja hänellä oli osansa käsitellä näitä teoksia lähemmin kirjoitukseni seuraavas
myös Suomen Taideyhdistyksen 50-vuotismitalin toteut sa osassa
tamisessa 1 896 -ja kuten kirjoitukseni seuraavasta osas
ta käy ilmi, hänen vaikutuksensa ei päättynyt tähän.
Nordenskiöldin mitalia voidaan pitää uudemman
mitalitaiteemme ensimmäisenä merkkiteoksena. Koil
lisväylän löytäjä, aikaisempi Helsingin yliopiston dosent
ti, josta oli tullut Ruotsin tiedeakatemian professori ja
lukuisten tiedeakatemioiden (mm. Suomen Tiedeseu
ran) kunniajäsen, tuli purjehduksensa johdosta ainut
laatuisen kuuluisaksi: Kansallisen elämäkerraston (1932)
mukaan hänen retkikuntansa paluu muodostui "suurim
maksi riemukuluksi, mitä maailma vielä oli nähnyt".
Ruotsissa lyötiin hänen kunniakseen useita mitaleita, ja
hän sai myös kunnian olla Suomen rahapajan ensim- 8. Jae. Ahrenberg - Emil Wikström: Suomen Taideyhdistyksen
50-vuotisjuhla 1896 (takasivu).
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likka Voionmaa

FISKARS 350 VUOTTA -JUHL AMITALIN
SUUNNITTELUKILPAILU
Suomen vanhin nykyään toimiva teollisuusyritys FIS
KARS Oy Ab järjesti yhteistyössä Mitalitaiteen Killan
kanssa neljän tunnetun kuvanveistäjän kesken juhla
mitalinsa kutsukilpailun, joka ratkaistiin huhtikuun alus
sa. Kilpailun aihe liittyy yhtiön 3 50 vuotiseen toimin
taan ja se toteutetaan lyötynä.
Kilpailun juryn puheenjohtajana oli varatoimitusjoh
taja Ingmar Lindberg ja muina jäseninä asiantuntijatuo-
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marit kuvanveistäjät Erkki Kannosta ja Mauno Kivioja
sekä Mauno Honkanen ja likka Voionmaa.
Kilpailun voittaja oli kuvanveistäjä Kauko Räsäsen
ehdotus "Maa, tuli ja vesi", jonka koskisymboliikkaa jury
piti ansiokkaana. Ehdotus on nelisivuinen. ( kuva) Mita
lin toteutuksesta neuvotellaan. Kaikki ehdotukset olivat
esillä Fiskarsissa toukokuun lopussa.
Yhtiön 350-vuotisjuhlat ovat syksyllä 1 999.

FISKARS
Allan Ylinen

AHVENANM A A - MITALIKARTAN VALKEA
LÄISKÄ?
Ahvenanmaan maakunta-arkeologi, filosofian maisteri
Matts Dreijer kuoli 97 vuoden ikäisenä 1 5.4. 1 998. Matts
Dreijer oli varsin toimelias ja monipuolinen vaikuttaja
maakunnassa, niin sivistyksen kuin elinkeinoelämänkin
aloilla. Maakunta-arkeologina ja Ahvenanmaan muse
on johtajana hän toimi vuosina 1 933-1 970.
Matts Dreij erin kuningasajatus oli, että Ahvenanmaa
oli Svean valtakunnan ensimm äinen kristitty maakunta
ja Ansgar munkin Birka sij aitsi juuri Ahvenanmaalla.
Matts Dreijer julkaisi tutkimuksia Ahvenanmaan
menneisyydestä, hallinnosta, muinaislöydöistäja pai-

kannimistä. Ajankohtaista keskustelevaa sanomalehti
kirjoittelua hän myös harrasti vuosikymmenien ajan.
Muistelmat, "Genom livets snårskog" ilmestyi vuonna
1 984.
Ålands kulturstiftelse lyötti mitalin Dreij erin 85-vuo
tispäiväksi. Mitalin suunnitteli Håkan Bonds. Sen etusi
vulla on Dreij erin vasemmalle katsova muotokuva ja
teksti: MATTS DREIJER 8 5 ÅR 1 9 86. Takasivulla on
Wenniristi Sundin kirkkomaalta. Ristissä on riimukirjai
milla WENNI E(piscopus) . Juuri tämä hautakivi innoitti
Dreij erin el ämänpituiseen "salapoliisityöhön" Ahvenan-
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Ålands landsting 1 322 - 1922. Itsehallintoa 25
vuotta 9.6.1 947. Viktor Jansson 1 947. 70 mm.
L 993

maan menneisyyden selvittämiseksi ja sen todistami
seksi, että kiistelty Birka sijaitsi Ahvenanmaalla.
Ahvenanmaan itsehallinnon 50- ja 60-vuotismitalit
(muuten identtiset, paitsi luvut ja vuosiluvut) ovat myös
nekin eräänlaisia Dreijer-mitaleita. Mitalin toisella puo
lella (takasivu?) on keskellä maakuntavaakuna ja sen
ympärillä pitkin reunaa kaikki 16 kunnanvaakunaa. Matts
Dreijer suunnitteli vuosina 1 94 7-1 969 vaakunat Ahve
nanmaan kunnille, lukuun ottamatta Maarianhaminaa.

nä ne ovat täysin paikallaan, sekä kartta että vaakunat.
Ålands kulturstiftelse on lyöttänyt mitalin myös Fin
strömin kirkkoherrasta Waldemar Nymanista hänen täyt
täessään 80 vuotta 1984. Waldemar Nyman oli myös
kirjailija ja kotiseutumies. Tämänkin mitalin tekijä on
Håkan Bonds. Mitalin esitteli Arvo Aho "Pappismitalien
mysteeri"-luettelossaan, Mitali-Medaljen 1 / 1 992. Sano
malehti Aland täytti sata vuotta 199 1 . Sen johdosta ly�
tiin mitali, joka kunnioitti myös päätoimittaja Julius

Ålands autonomi 50 år. Håkan Bonds
1972. 70 mm.

Sivun teksti: 9.6.1972 (9.6.1982) ÅLAND. Mitalin toisel
la puolella on Ahvenanmaan kartta ja teksti ÅLANDS
AUTONOMI 50 (60) ÅR. Kartta havainnollistaa Ahvenan
maan sijainnin Ruotsin ja Suomen välissä pituus- ja le
veysasteineen sekä nimeää kaikki 16 kuntaa. Mitalit lyötti
Ahvenanmaan maakuntahallitus, tekijä Håkan Bonds ja
halkaisija 70 millimetriä.
Mitali-Medaljen numerossa 1 /1 995 kirjoitin otsikolla
"Logot, vaakunat ja kartat - mitalien latistajat" myrkyl
listä tekstiä näiden käytöstä mitaleissa. Mutta tämän it
sehallintomitalin kohdalla minun on todettava, että sii-
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Sundblomin (1865-1 945) muistoa.
Entäpä sitten? Missä ovat muut Ahvenanmaa-mita
lit? Laitakarin luettelosta voin poimia seuraavat: Alands
landsting 1322-1922 (Viktor Jansson 1947, 70 mm, L
993), Landskapet Aland (Viktor Jansson, 1940, 36 mm,
L 992), Mariehamns stad 1 861 -1 961 (56 mm, L 606),
Ålands redareförening r.f. (Olof Eriksson 1965, 34 mm,
L 994) ja Ålands Sk.distrikt (35 x 35 mm, yksipuolinen
suojeluskuntaplaketti, L 995).
"Oolannin sota" poiki muutaman Bomarsund-mita
lin voittajien juhliessa urotyötään. Näistä on Tuukka Tai-

vio äskettäin kirjoittanut Numismaattisessa Aikakausi
lehdessä (3/1 997) otsikolla "Baltic Medal ja muita Kri
minsodan mitaleita".
Mutta onko niin, että ahvenanmaalaisten toimesta

tehdyt mitalit jäävät kahden käden sormilla laskettavik
si? Vai onko vika tiedottamisessa tänne emämaan suun
taan? Filatelian saralla tiedotus kyll ä näyttää toimivan
erinomaisesti.

Eila Jaatinen

KYM M E N E N TU NTIA NAI SEN ELÄMÄSTÄ
H än on myöh ässä. Laiva on tullut Tukholmaan puoli
tuntia sitten. Istumme purevassa tuulessa ja odotam
me. Lopulta soitan kännykällä: noutajamme istuskelee
kaikessa rauhassa kahvilla kotonaan Sockenvägenillä.
Myöhemmin, kun istumme taiteilij an tummansinises
sä, täyteenpakatussa Opelissa ja kruisailemme hengäs
tyttävää vauhtia pitkin katuja, aurinko tulee esiin. Kuin
tilauksesta se esittelee meille taiteilijan kymmenen vuo
den takaisen suurtyön: Globenin metroasemalla sijait
sevan moniosaisen "Jääfantasian".
Joanna Troikowicz, tukholmalaistunut puolalainen
kuvanveistäjä, huitoo ajaessaan käsillään moneen suun
taan. Metron ympäristöteoksesta oli kilpailu 1 988, ja
vuoden päästä siitä valmistunut teos on monella tapaa
kompromissi. Lopputulos ei tyydytä taiteilij aa vieläkään,
kymmenen vuoden kuluttua. Kiivaasti jarruttaen ja kään
tyen lennetään rauhalliselle 20-luvun omakotitaloalueel
le, jossa kuvanveistäjän talo on.
Joanna Troikowiczin talo pursuaa veistoksia, mita
leja, grafiikkaa, lasimaalauksia, kive ä, muovia, prons
sia, lasia, terästä, musiikkia. Keittiössä , hellan edessä
kompastuu valtaviin betonityynyihin ja -syd ämiin. Kel
lariin vievien portaiden seinillä riippuu pronssireliefej ä.
Yläkerran ikkunassa on Puolassa tehty lasimaalaus.
Joanna Troikowicz tuli Tukholmaan kaksikymmentä
vuotta siten. Hän oli Krakovan taideakatemian kasvatti,
juuri valmistunut kuvanveistolinjalta, ja halusi ajella
Ruotsin kautta ymp äri Euroopan ja palata sitten Puo
laan. Hän j äi muutamaksi kuukaudeksi Tukholman Tai
deakatemiaan.
- En halunnut pitää kiirettä: minulla oli hyvä tilaisuus
pitää näyttely ja valmistella sitä, Joanna kertoo. - Tulin
matkalaukku täynnä mitaleja ja plaketteja. Olin vuoden
- ja toisen, ja kolmannen ... Tukholmassa oli hyvät olta
vat: kunnon atelj ee, materiaaleja, työskentelyedellytyk-

set. Minua pyydettiin assistentiksi, ja siinä toimessa tu
lin olleeksi viisi vuotta. Sitten, vuonna 1 9 8 1 Puolassa
julistettiin sotatila ...
Ensi töikseen Tukholmassa nuori puolatar korjasi
Taideakatemian katolla olevat betoniset naisfiguurit.

Teen mitaleja hyllylleni

Joanna Troikowicz, joka on osallistunut kuuteen FIDEM
kongressiin ja tehnyt valtavan m äärän vapaita mitalei
ta, moitiskelee ruotsalaisia taiteen suhteen nirsoiksi.
Mitaleista ruotsalaiset välittävät hänen mukaansa sel
västi vähemmän kuin puolalaiset ja vaikkapa suomalai
set. Taiteilij a oli kesäll ä 1 997 M äntän kansainvälisen
mitali- ja pienoisveistossymposiumin osanottajana.
- Tässä on ensimmäinen mitalitilaukseni kahteen
kymmeneen vuoteen Ruotsissa! Taiteilija esittelee 1 7201 778 el äneen numismaatikon Johanna Grillin mitalin,
jossa on käytetty kirjainaihelmaa.
- Pidän kirjaimista ja leikittelen niillä mielelläni, selit
tää Troikowicz. Hänen riipaiseva veistossarjansa Kaksi
kymmentänelj ä tuntia naisen elämästä käsittää 24 be
tonitorsoa, joista monissa myös kirjaimet muodostavat
osan kertomusta.
Oman nimen kirjaimilla, jotka leikkivät m ital issa
Omenapuun alla, on taiteilij an identiteetille vahva mer
kitys:
- Olen usein yksinäinen ja masentunut täällä vieraas
sa maassa. Eivät ruotsalaiset ole lainkaan niin ennakko
luulottomia kuin voisi kuvitella. Minulle on ehdotettu,
että vaihtaisin vaikean nimeni helpompaan !
Nimi on kuin runo: Joanna Balladyna Troikowicz.
Sen vaihtaminen johonkin yleissvenssoniin, Lenaan tai
Margitiin, tuntuisi samalta kuin madon päästäminen
omenamitaliin. Ihmisellä on oltava paikka missä olla, ja
paikalla oma nimi.
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Joanna Troikowicz on levittänyt nimensä kirjaimia
pitkin Tukholmaa: hänen teoksiaan on puutarhoissa,
lastentarhoissa, puistoissa, sairaalan sisäänkäynnissä,
kiinteistöjen pihoilla. Myös Puolassa on muutamia jul
kisia veistoksia.
Mitaleja taiteilijalla on paljon, toinen toistaan kokei
levampia ja luovempia. Lasia, pronssia ja keramiikkaa:
plaketteja jotka ovat omaa "päiväkirjaa", matkalaukun
muotoisessa häkissä oleva naishahmo (miten tämä on
valettu? ihmettelee valokuvaajana matkalla oleva R.
Jaatinen). Muovia ja lasikuulia, mitä erilaisimpia mate
riaaleja - ja silti vaikutelma säilyy ehjänä.

Taidetta kaikki tunnit

Istumme keittiössä betonityynyillä ja juomme itse
tehtyä martinia. Seinät, ikkunalaudat ja lattiat ovat täyn
nä veistoksia. Taiteilija on työnarkomaani, ja toden tot
ta: hän on menossa sairaalaan vatsaremonttiin.
Muutaman tunnin kuluttua syöksymme taas Tukhol
man kaduilla. Jossakin vilahtaa matala kerrostalo, jon
ka ikkunassa Joanna osoittaa omaa veistostaan. Uusi
tussa mitali- ja rahamuseossa on häneltä kolme työtä.
Kun yritämme, turhaan, päästä Moderna Museetiin,
ajamme alueen takaa, ja Joanna näyttää vanhaa ase
tehdasta, jossa hän työskenteli kahdeksan vuoden ajan.
Siellä oli mukava kommuuni, monta taiteilijaa teki yh
dessä töitä.
Maamerkkejä. Kuvanveistäjä on läsnä paikassa konk
reettisemmin kuin moni muu taiteilija.
Aika ei olekaan niin tärkeä. Paikka se on, veistäjän
kädenjälki pihalla, puistossa, ikkunalla, liikkeessä ku
ten mitali, maahan juntattuna kuten betonipatsas, kei
nuna, reliefinä seinässä.

KALEVAL A KORU - MITALITAITEEN KILL AN
KANN ATTAJAJ ASEN NRO K29
Kalevala Koru Oy
00370 Helsinki
perustettu 19 37,
omistaja Kalevalaisten Naisten Liitto ry.,
jonka tehtävänä on vaalia suomalaista
kulttuuriperinnettä tänäkin päivänä.
Yhtiö on jalometalliyritys jonka liikevaihto
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on noin 100 Mmk.Vuodessa valmistuu noin
miljoona korua. Tuotannosta menee vientiin
noin 30 maahan noin 30%.
Useimmille meistä Kalevala Koru Oy on tuttu vuosien
takaa. Mitalitaiteen Killan jäsenvierailu yhtiöön tehtiin
pari vuotta sitten, jolloin tutustuimme korujen valmis-

Jussi Vikainen, Augusta Heurlin, 1961
tukseen ja ihailimme yhtiön mitalikokoelmaa. Yhtiö lu
keutuu myös kesän 1997 onnistuneen Mäntän sympo
siumin tukijoihin: symposiumin kansainväliset osallis
tujathan tutustuivat yhtiöön yhden iltapäivä, ajan. Luon
tevaksi jatkoksi edellä esitetylle Kalevala Koru Oy tuli
Killan kannattajajäseneksi talvella 1998.
Mitali ja koru, korumitali, mitalikoru. Jokin läheinen
yhteys näiden esineiden välillä on. Materiaalina prons
si tuntuu olevan keskeinen koru- ja/tai mitalimateriaali,
vaikkakin kummankin materiaalivalikoima on lähes ra
jaton: kivestä on tehty mitaleja, vaikkakin vielä enem-

män koruja. Killan suosittu jäsenjetoni, ansiomitalim
me "Harakan pesä" ( Terho Sakki) pienennös, kertoo
jotain myös mitalin korullisesta ulottuvuudesta. Valmis
tustavoissa on niin ikään yhteneväisyyksiä: sekä koruja
että mitaleita lyödään ja valetaan.
Koru- ja mitalitaiteilijat tekevät työtään pienoistaiteen
parissa - korutaiteilija-mitalitaiteilijoista tulee oitis mie
leen tunnettu lahtelainen kuvanveistäjä Pirkko Viitasa
lo, Killan muutaman vuosimitalin tekijä. Kalevala Korun
tuotantojohtajan Veli Matti Kuisman mukaan mitalitai
de on kuitenkin "se vaikeampi taiteenala" sekä tekni
sesti että taiteellisesti. Mitali mielletään lisäksi yleensä
kaksi- tai useampisivuisena taideteoksena.
Eräs Kalevala Korun tavaramerkki on suomalaisuus
ja sen korostaminen. Yhtiön valmistamat perinnekorut
ovat Suomen rautakauden korujen jäljennöksiä tai mu
kaelmia, jotka valmistetaan kiinteässä yhteistyössä
Museoviraston tutkijoiden kanssa. Näiden korujen ma
teriaalit ovat pääasiassa pronssi ja hopea. Yhtiö valmis
taa myös korut muinaispukuihin, jotka ovat esihistori
allisista puvuista hautalöytöjen perusteella tieteellisesti
tehtyjä rekonstruktioita. Halikon pallokääty, Aurinkolei
jona ovat yhtiön tämän hetken tunnettuja historiallisia
korumalleja. Jatkuvasta ja monipuolisesta tuotekehit
telystä mainittakoon, että Suomenlinnan 250-vuotisjuh
lan kunniaksi julkaistiin kultaseppämestari Kai Lindströ
min suunnittelema solkiriipus Viapori.
Kalevala Koru kouluttaa uusia korujen tekijöitä mo
nin tavoin. Malleja syntyy sisäisin kilpailuin ja projek
tein, joissa nuorten taiteilijoiden osuus on keskeinen.
Yhteistoimintaa on erityisesti alan oppilaitosten kans
sa.

Sokeriksi pohjalla

Erityismaininnan ansaitsee yhtiön edellä mainittu mit
tava naismitalikokoelma, jolle perustan loi edesmen
neen numismaatikko Ahto Linjan 86 mitalin lahjoitus 43 mitalia 38 naisesta. Ahto Linja esitteli mitalikokoel
mansa julkaisemassaan kirjasessa "Suomalaisia mitali-

Kääty
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Essi Renvall, Armi Klemetti, 1972
naisia" (1977). Yhtiö on kartuttanut kokoelmaa linjak
kaasti ja lahjoittajan toiveiden mukaisesti niin, että sii
hen on pyritty saamaan vuosien kuluessa kaikki Suo
messa lyödyt tai valetut naismitalit. Kokoelmasta kirjoitti

lehdessämme Eila Jaatinen (1 /9 5). Linjan jälkeistä nais
mitaliaikaa käsitteli lehdessämme 1 /97 Allan Ylinen.
Raimo Heinon naismitaleista kirjoitti tutkimustyönsä
pohjalta aiemmin kuvanveistäjä Assi Madekivi.

likka Voionmaa

H E I NOLAN KAU PU N G I N M U S EO

Hollolalainen kauppias Ulrik Lindholm (182 5-1890) loi
Heinolassa huomattavan omaisuuden, joka käsitti lai
vayhtiön, viinanpolttimon ja olutpanimon. Lindholm,
joka oli aikoinaan myös kaupungin luottamustointen
haltija ( mm kaupunginvanhin), käytti varallisuutensa
yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Heinolan museo on kau
pungin keskustassa sijaitseva Lindholmin entinen asuin
rakennus, joka siirtyi lahjoituksena kaupungille. Raken
nus tarjoaa museolle miellyttävät ja aidontuntuiset puit
teet; mitalija rahahuone muodostaa oman luonteva
osan muuta museokokonaisuutta.

Kolme kokoelmaa

Lahjoitusperinne on jatkunut meidän päivinämme. Esil
läolevat mitalit ja rahat ovat pääosin museolle annet
tuja lahjoituksia, mistä museo ja koko Heinolan kaupunki
on silmin nähden iloinen ja ylpeä aikana, jolloin varojen
puutteessa museotoiminta ei aina voi ylläpitää suunni
telmallista hankintapolitiikkaa. Mitalikokoelmat on saa
tu pääosin kolmelta lahjoittajalta, jotka ovat tuttuja ni
miä myös Mitalitaiteen Killan piirissä: kuvanveistäjä Anja
Juurikkala, opettaja Kerttu Luhtala ja kuvanveistäjä Ar
mas Lähteenkorva.
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Kolme lahjoittajaa

Anja Juurikkala lahjoitti ( vuonna 1993) mitalituotanton
sa, josta ovat esillä hänen valetut mitalinsa, yksi kirja
sinmetallista tehty mitali ja yksi lyöty mitali. Juurikka
lan Heinola-aiheisia piirroksia oli esillä Heinolan taide
museossa. Opettaja Kerttu Luhtalan lahjoitus ( ensim
mäinen osa vuonna 1985, täydentävä lahjoitus vuonna
1989), jota hän täydentää edelleen, käsittää mitaleita,
joiden aiheet liittyvät mm koululaitokseen, kansanpe
rinteeseen, taiteeseen sekä talous- ja poliittiseen elä
mään; myös Karjala-aihe ja Suomen historia ovat ol
leet Kerttu Luhtalalle läheisiä. Luhtalan kokoelmasta on
esillä 84 mitalia, jotka kaikki ovat lyötyjä. Edesmenneen
kuvanveistäjä Armas Lähteenkorvan perikunta on lah
joittanut Lähteenkorvan omistamat mitalit museolle.
Näistä osa (17, joista 11 lyötyä ja kuuri valettua) on Läh
teenkorvan itsensä tekemiä, osa tunnettujen suomalais
ten ja ulkomaisten taiteilijatoverien tuotantoa.
Mitaleihin tutustumista helpotti mitaleista tehty lu
ettelo, jossa oli myös myös lyhyt lahjoittajien esittely.

Pienet tilat - suuri näyttely

Museon tilat ovat rajalliset, vain osa lahjoituksista on
saatu n äytteille. Kolme eri kokoelmaa tarjoaa kuitenkin
hyvät mahdollisuudet erilaisiin kiinnostaviin näyttelyko
konaisuuksiin ja ratkaisuihin: esimerkki tästä oli peilin
käyttö silloin kun kaksisivuisesta mitalista oli vain yksi
kappale esillä. Mitali oli laitettu lasihyllylle, peili oli sen
alla, joten katsoja saattoi nähdä mitalin toisen sivun
peilin kautta. Heinolan kaupungin koon huomioon ot
taen voidaan Heinolan sanoa olevan myönteisessä kult
tuurihenkisyydessään myös mitalikaupunki, joka hakee
vertaansa maamme saman kokoisten kaupunkien kes
kuudesta. Museossa käydessäni n äin museon lattialla
istumassa koululaisia, joiden koulupäivään oli näin saatu
vaihtelua. Kohta lasten j älkeen paikalle tuli ryhmä elä
kel äisi ä museokierrokselle. Museokierroksen ohessa
pysähtyminen mitalien ääreen sujuu luontevasti kaikenikäisiltä.

Anja Juurikkalan kokoelmaa

M ITALI-MEDALJ E N -LE H DESSÄ VUOS I NA 1 992- 1 997
J U LKAI STUT KANS I KUVAT, ARTI KKELIT JA J UTUT
Mitali-Medalj en lehti alkoi ilmestyä keväällä 1 987. Leh
den numerossa 1 /92 julkaistiin vastaavanlainen juttu
vuosien 1 987-1 9 9 1 lehtien annista.
KAN S I KUVAT 1 /92-2/97
Terho Sakki 1 /92: Juuret syvällä, ltsenäisyyyden juhla
vuoden mitali, lyöty (L), 75mm, etu-ja takasivu, (E,T,)
Leena Turpeinen 2/92: Rytmejä, valettu mitali (V), 1 00
mm, 1 97 1 , E
Pirkko Viitasalo 1 /93 : Ahneuden uhri, V, 1 05 mm, 1 99 1 ,
jaettu II palk. Killan vuosimitali kilpailussa 1 990, E,
Wäinö Aaltonen 2/92: Aleksis Kivi, L, 56 mm, 1 929, E,
Toivo Jaatinen 1 /94: Kovat arvot - pehmeät arvot, vuo
den 1 994 valettu vuosimitali, 1 20mm, ET
Heikki Häiväoja 2/94: Martti Ahtisaari, L, 72 mm, Killan
presidenttisarjan mitali, ET
Erik M äkinen 1 / 9 5 : Maanjäristys, V, 1 20mm, vuoden
1 995 valettu vuosimitali, ET,
Raimo Jaatinen 2/9 5 : Moshe Yosselevich lähtee leirille,
V, 1 1 Ox l 1 4 mm, lunastus Killan vuosimitalikilpailussa
1 995, ET,
Kauko Räsänen 1 /96: Neidon uni, V, 1 05 mm, Killan vuo
den 1 987 vuosimitali, ET

Pertti Kukkonen 2/96: Sosiaalihuoltajat r.y., V, 1 30mm,
1 996, E
Erkki Kannosta 1 /97: Missale Aboense- Kirja 500 vuot
ta, 1 987, L, 80 mm, E,
Mauno Kivioja 2/97: Ruokakassi, L, 80 mm, Killan vuo
den 1 997 vuosimitali, E
ARTI KKELIT
Aarti Antero: Anja Juurikkala -mitaleja ja piirustuksia,
1/93
Aho Arvo: Yksi mitalin puoli, 1 /92
sama
Uusia mitaleita: Raamatun juhlavuoden
mitali, 1 /92
sama
Pappismitalien mysteeri, 1 /92
sama
Mielenkiinnon herättäminen, 2/92
sama
FIDEM XXIII yhden osallistujan kokemana,
2192
Mitalitaiteen etiikka puolelta jos toiseltakin,
sama
1/93
sama
Kuvanveistäjät julistavat käsillään, 1 /93
sama
Eräs muisto, 2/93
sama
Kaksi ihmistä, 1 /94
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Beati possidentes 1 - onnellisia mitalinomis
tajat, 2/94
sama
Beati possidentes 11, 1 /95
Tarkan markan päivät, 2/95
sama
sama
Beati possidentes 111, 1 /96
Kriittisi ä hajahuomioita FIDEMin kongres
sama
sista, 2/96
Aallosta Teräsvirtaan - arkkitehtimitaleja,
sama
1/97
sama
Sotaan syyllinen, 1 /97
Avajaispuhe Mäntä Honkahovissa, 2/97
sama
Gilliland Cory Karl Goetz: His sketchbook for medals
(FIDEM esitelmän lyhennel m ä, lyh.), 2/92
Gunston Irene: Finnish symposium of small sculpture
and medallic art, 2/97
Harcuba Jiri: Tsekkien nuori mitalitaiteilij apolvi, ( FIDEM
esitelmä, lyh.)2/92
Heino Raimo: Henkilömitaleista, 2/92, lyhennelm ä vaa
likokousesitelmästä,
sama
My Work, FIDEM esitelmä, lyh) 2/92
Heiskanen Kari: Tasavallan presidentti C.G.Mannerheim
aiheinen 1 25-vuotisjuhlamitali, 2/92
Helenelund Tea: Post Congress Tour - matkamuistoja,
1/94
Hellsten Eero: Mitalin teettäminen - mitalikilpailut, 2/96
Helme Eero: Kaikkea se on, 1 /97
Eero Helmeen muistoesine, 2/97
sama
Hongisto Heikki: Kauneus sydämessäni asukoon, 2/93
Honkanen Pekka: Talviolympiakisojen mitalit, 2/93
sama
Kesäolympiakisojen mitalit 1 896-1 992, 1 /94
Urheiluaiheisia henkilömitaleja, 2/94
sama
Olympiakisojen palkintomitaleja julkisissa
sama
kokoelmissa, 2/95
Börje Rajalin - myös näyttelyarkki
sama
tehti, 2/93
Heikki Häiväoja - presidentin tekij ä, 2/94
sama
Kuvanveistäjä Heikki Nieminen, 2/95
sama
sama
Tapio Junno, 1 /96
sama
Olenko teettämässä mitalin, 2/96
sama
Mitalit ja kuvanveisto - mieluisimmat koh
teeni, 2/97
Ikonen Jussi: Minun mitalini, 1 /95
Jaatinen Raimo ja Eila: Tanssivan saven muovaaja,
sama

2/92,

Jaatinen Eila: Suomalainen nainen mitaleissa, 1 /95
sama
Skorpionin päivä, 2/96
sama
Voittajien mietteitä, 2/96
Mänttä 1 997 - pienoisveistossymposiumi,
sama
1/97
Jaatinen Raimo: Mitalien valamisesta, 2/94
Taidematka Määriin - kokemuksia Uherske
sama
Hraditsen symposiumista, 2/94
sama
Mäntän symposiumi, 2/97
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Jones Mark: FIDEM today and tomorrow, 1 /94
Kirkko-Jaakkola Kaisa: Nokialainen taidehankinta, 2/94
Kotilainen Simo: Keski-Suomen mitalikokoelmat, 2/94
Kovasznai Victoria: Kolme muotokuvaa, 2/93, English
summary
Kukkonen Pertti: Suuri haaste, 2/93
Pienen kylän suuri tapahtuma, 2/93
sama
Mitalisymposiumiin Kremnicaan, 2/93
sama
Lappalainen Arto: Muotokuvat mitaleissani, 2/93
Lehtinen Antti: Wäinö Aaltosen merkkivuosi, 2/93
Lindgren Liisa: Suurten aiheiden arkipäiväistäminen dekonstruktiota 1 950-luvun pienois veiston
tapaan, 1 /97
Linkosalmi Aimo: Mitalinkeräilij än kirjahylly, 1 /9 3
Linkosalmi Aimo ja Ylinen Allan: Suomen lakimiesmita
lit, 2/94
Lippincott Kristen: lmpresa ja mitalin takasivu 1 400-lu
vun Italiassa, 2/9 5
Luostarinen Laura: Mitali-humanismin (viimeinen?) saa
reke kuvataiteessa, 1 /93,
Madekivi Assi: Naismitalistit - Raimo Heinon mitalein
naiskuva, 1 /95
sama
Kaislikossa, 2/97
Mazze Beverley: Mitalin markkinoinnista, (FIDEM esite!
mä, lyh.)
Miettinen Jorma K.: Suomalaisten mitalien näyttely Rii
assa kesällä 1 993, 2/93
sama
Kuvanveistäj ä professori Terho Sakki pois
tunutjoukostamme, 2/97
Mäkelä Riitta: Lehtitalo on myös taidetalo, 2/96
Mäkinen Erik: Palj on aurinkoa, paljon mitaleja - vähän
taid ... ,FIDEM 96, 2/96
Nieminen Heikki: Kirje toimitukselle, 1 /95
Nissilä Maarit: FIDEM-kuulumisia Budapestista, 1 /94
Noble Joseph: Kuvanveistäjä taidemitalissa, FIDEM 96,
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Nygård Pekka: Sarkia-mitalit, 2/92
Olszevska-Borys Ewa: Zofia Demkovska ( 1 9 1 9-1 9 9 1 ), FI
DEM esitelmä, lyh)
Passi Leena: Uusia mitaleita, 1 /92
Raimo Heinon mitalitaiteen kolme ulottu
sama
vuutta, 1 /92
sama
Perspektiivisiä poimintoja Heikki Varjan
mitalituotannosta, 1 /9 3
sama
Suomen Mitalitaiteen Killan presidenttisar
ja -jatkoa tulossa? 2/93
sama
Kari Huhtamon veistotaide, 1 /94
sama
Mitalit ja perusmuodot, 2/94
sama
Mitalin kiiltoa näyttelyissä, 2/95
sama
Aimo Tukiainen, 2/96
sama
Kolme kohtaa väitöskirjasta Ilmiö mitalitai
de, tiivistelmä, 2/96
sama
Mielenkiintoista, 1 /97

sama

Kauko Räsänen - kuvanveistäj ä - ihminen,
2'97

Mielipide, 2/97
sama
Paunu Olli: Valaminen on noituutta, 1 /93
sama
Ammattiripustaja ei keksi neuvoa, 2/95
Mitalit nousevat esiin Englannin taideope
sama
tuksessa, 1 /96
Killan veistäjä, 2/96
sama
Pollard Graham: The reverse of the medal 1 400-1 650,
2/94
Raimo Heino ln Memoriam, 1 /96
Sarvas:
Sievers Gunnel: Svensk resume 1 /92, 2/92, 1 /93, 2/93,
1 /94, 2/94, 1 /95, 2/95, 1 /96, 2/96, 1 /97, 2/97
sama
Lars O.Lagerqvist - anförare i FIDEM i
1 9 å", 2/94
Sompa Mauri: Aimo Tukiainen, Hinni ja Urho, 2/9 2
Sormunen Yrjö: Sukuseurat, 1 /95
Strautins Bruno: Latvian mitalitaiteesta, 1 /92
Talvio Tuukka: Valettu mitali Suomessa ennen v. 1 965,
summary in English, 1 /92
F.P.Tolstoin mitalitaiteesta, (FIDEM esitelmä,
sama
lyh.), 2/92
Horatiuksen juhlavuosi, 2/92, English sum
sama
mary,
sama
Horatiuksen juhlavuosi, 1 /93 (edellisen kor
jausuusinta)
Armas Lähteenkorva 1 906-1 993
sama
sama
Mitaliluetteloista, 2/93
Parman mitali, 2/93
sama
sama
Rahakammion Suomen mitalien kokoelma,
1/94
sama
Uusi teos renessanssin muotokuvamitaleis
ta, 2/94
sama
Legenda rahoissa ja mitaleissa, 1 /95
Kaksi renessanssimitalia Antellin kokoel
sama
massa, 2/9 5, English summary
sama
Rahataidetta Kansallismuseossa, 1 /96
Erik Lindberg ja Suomi, 2/96
sama
sama
Kuusikymmentäluvun mitalit, 1 /97
Unus homo nobis cursando restituit rem,
sama
2/97, English summary
Berliinin kongressi ja uudempaa mitalikir
sama
jallisuutta, 2/97
Tarkka Kaarina: Mielipide, 1 /94
Troikowicz Joanna: Suomi kesällä 1 997, piirros, 2/97
Turpeinen Leena: Odi et amo, 2/92
Ukkonen Jaakko: Mielipiteeni, 2/94
Valkonen Olli: Aimo Tukiainen, 1 /93
Wickhom Päivi: Lahden kaupunginmuseon mitalikoko
elma, 1 /97
Viitala Aimo: Puheenjohtajan palsta, 2/93
Lukijalle 2/95
sama
Lukijalle, 2/96
sama

Vitanovsky Michel: Tsekkilaisestä mitalitaiteesta, 2/94
Voionmaa, Flu Mitalitaidetta Andien takaa, 1 /92
Voionmaa, likka: Lukij alle 1 /92. Lukijalle 1 /9 5. Lukij alle
1 /97. Lukijalle 2/97.
sama
Vuosimitalikilpailuohjelmat 2/92, 2/93, 2/94,
2/95, 2/96, 2/97
Vuosimitalikilpailut 1 /92, 1 /93, 1 /94, 1 /95,
sama
1 /96, 1 /97
sama
(toim), J äsenmietteitä kilpailun jälkeen,
1 /92,
sama
Ajankohtaista, 1 /92, 1 /93
sama
Uusia mitaleita, 1 /92
Mitali-Medaljen 1 987-1 991 , 1 /92
sama
Killan toimintaa, 2/92,
sama
sama
Toimintasuunnitelma vuodelle 1 993, 2/92.
vuodelle 1 994, 2/93. Vuodelle 1 995, 2/94.
sama
Toimintakertomus vuodelta 1 992, 1 /93.
Vuodelta 1 993, 1 /94. Vuodelta 1 994, 2/95.
sama
Uutisia 2/92
FIDEM 1 994 Budapestissa, 2/92
sama
Matkapäiväkirjamerkintöjä syksyllä 1 992,
sama
sama
sama
sama
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(toim.) Clas Thunberg -muistomitali, 2/92
FIDEM-lukuja, 2/92
Kultateollisuus, 40 vuotta kotimaista tai
demitalien lyöntiä, 2/92
sama
Aimo Tukiaisen Mitalinäyttely Hvitträskis
sä, 2/92
(toim) Leo Hirvonen -mitali, 2/92
sama
sama
(toim) Helsingin graafillinen konemestari
klubi r.y., 2/92
sama
Valettuja myytäviä mitaleita, 2/92
Lääkärimitaleita, 2/92
sama
Nils Oker-Blom - Arkkiatri ja kuvanveistäjä
sama
FIDEM XXIV 94 Budapest
sama
sama
Mitalilla on kaksi puolta, toinen niistä on
markkinointi, 1 /93
The Medal - autumn 1 993, 2/93
sama
Voionmaa likka (toim): Art medals from Finland, Riian
näyttelyluettelo, 2/93
Mitalinäyttelyitä, 2/93 (Viitasalo, Heino)
sama
sama
Killan toimintaa, 2/93. Killan toimintaa,
2/94. Killan toimintaa, 2/95.
sama
Post congress -mietteitä, 1 /94
Killan presidenttisarja, 1 /94
sama
sama
Toivo Jaatinen - sculptor primus inter
pares, vuosimitalikilpailun voittajan
haastattelu, 1 /94
sama
Yhteenveto FIDEM 1 994 luennoista, 1 /94
sama
(toim) Treasurer's report (FIDEM), 1 /94
Ajankohtaista, 1 /94
sama
sama
Kaarina Tarkan mitaleita Hvitträskissä, 2/94
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Voionmaa likka: Edinburghin ja Euroopan mitalisyksyä,
V34
sama
Erik Mäkinen, vuosimitalikilpailun voittaja
haastattelu, 1/95
sama
(toim) Uusia mitaleja Kauko Räsäseltä,
1/95
sama
Ossi Somma -kuvanveistäjä ja tuolin raken
taja, 1/95
Lähde mukaan keäiseen Sveitsiin - FIDEM
sama
X)N, 2/95
Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y. 30 vuot
sama
ta, 2/95
sama
The Medal - Autumn 1995, 2/95
Erik Mäkisen mitaleita Hvitträskissä, 2/95
sama
sama
Mitaliviikonloppu Cambridgessa, 2/95
10.vuosi, 1 /96
sama
Voionmaa likka (toim.) : Jääkiekon MM-kisojen kilpailu
ohjelma, 1 /96
sama
Reijo Paavilainen, voittajan haastattelu,
1/96
Vuosimitalikilpailut tilastojen valossa, 1 /96
sama
Hvitträsk kesällä 1996
sama
sama
Uusi valettu koulumitali, 1 /96
Menovinkkejä kesällä 1 996, 1 /96
sama
Killan toimintaa, 1 /96
sama
sama
FIDEM XXV 1 996 Neuchatel, mitaliluette
lo, 1/96
Kirjallisuutta, 1 /96
sama
Painovirhepaholainen Oulussa, 1 /96
sama
FIDEM 1996 Neuchatel, 2/96
sama
sama
Rahapaja, taidemitalien lyöjä, 2/96
Kirjallisuutta, 2/96
sama
Näyttelyitä, 2/96
sama
Killan toimintaa, 2/96
sama
Voionmaa likka (toim): Mitali- ja pienoisveistotaiteen
symposiumi, 2/96
sama
(toim.) Mitaliuutisia, 2/96
sama
Killan toimintaa: Suomi 80 vuotta, FIDEM
Milano, Vuosikokous, 1 /97
sama
Meidän yhtiön mitali, 1 /97
sama
(toim) Kari Rahiala-mitali, 1 /97
Voionmaa likka (toim.): Marsalkka Mannerheim - mitali
sarja, 1/97
Aimo Viitala LXX, 2/97
sama
Näyttelykierros kesäkuusta marraskuuhun,
sama
2/97: Hvitträsk, Keski-Suomen museo, Rau
ma
sama
Ikkuna Toivo Pelkosen taiteeseen, 2/97
sama
Killan toimintaa, 2/97
FIDEM Haagissa, 2/97
sama
Uusi kuntamitali, 2/97
sama
sama
Mitaliuutisia, 2/97
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Vuorimies Heikki: Pienoisnäyttely koulun käytävävitrii
nissä, 1 /93
Ylinen Allan: Lääkärimitalit, 1 /93
Pyhä Yrjö Suomen mitalitaiteessa, 1 /93
sama
sama
Olkaa hiljaa ja huutakaa, 2/94
sama
Logot, vaakunat ja kartat - mitalien latista
jat, 1/95
sama
Pro traditionibus, 1 /95
sama
Arvaa mikä mitali, 2/94
sama
Kalevi Aallon ratkaisu: mitali/ exlibris, 2/95
sama
Taidetta Porvoon mitalla, 2/95
Runeberg mitaleissa ja mitalitse, 1 /96
sama
Paikkakuntamitalit - nostalgiaa ja nurkkapat
sama
riotismia?, 2/96
Mitalit mikroskoopissa eli tiedettä taitees
sama
ta, 2/96
sama
Ne naiset, ne naiset, 1 /97
sama
Kevään kohinaa, 1 /97
1998 - Sakari Topeliuksen muistovuosi,
sama
2/97
Mitalisarja matkaoppaana, 2/97
sama
M I TALI LAHJOI TUKSIA (toimitus)
Raimo Heino, Paavo Pekkanen, L, 80mm., 1/9 1 , Paavo
Pekkanen
Erkki Saarikuru, K.K. Kankaanranta, 1 2 0 mm, V,
K.K.Kankaanranta, 1/91
Toivo Jaatinen,Raamatun juhlavuoden mitali, 7 5 mm,
L, 1/91, Kirkkohallitus,
Heikki Häiväoja, Serlachius-mitali, L, 1993
Liisa Neuvo, Olavi Neuvo, L, 1996, ABB Strömberg,
1/96
Kauko Räsänen, Finlandia 95 mitalit, Finlandia 95, 1 /96
Kimmo Pyykkö, Porvoon kaupungin 650-vuotisjuhlami
tali, 80mm, L, 1996
Toivo Pelkonen, Nastola, 80 mm, L, 1996
Antti Neuvonen, Kalervo Hentilä, 75 mm, L, OP Realum
Kauko Räsänen, Kari Rahiala mitalit
Aimo Tukiainen, Helsinginkauppakorkeakoulu, L, 1 986
Radoslaw Gryta, Rakennushallinto, L, 1995
Anja Juurikkala, Villa Lante, V,
Jan Lund, Pirkko Työläjärvi, L, 1997
M I TALIEN MYYNTI PALSTA JA KI RJALLINEN
HUUTOKAUPPA
1/93 Myyntipalsta: Kirjallisuutta, mitaleita, vuo
simitaleita
2/93 Kirjallinen huutokauppa: kirjallisuutta, mi
taleita, merkit, kiinteähintaiset
2/93 Valettuja mitaleita kolmelta taiteilijalta, lyötyjä
kahdelta
1/94 Valettuja mitaleita 1 0 taiteilijalta

2$1- Kirjallinen huutokauppa: mitaleita, pienoisveistok
sia, muuta
11.)5 Kirjallinen huutokauppa
2195 Mitalihuutokauppa
1/% Mitalien myyntipalsta
2/96 Valettuja mitaleita ja pienoisveistoksia 5 taiteili
jalta,
1/% Valettuja mitaleita ja pienoisveistoksia 5 taiteili
jalta,
2/96 Mitalien myyntipalsta, 87 kohdetta.
11.)7 Raimo Heinon mitaleita,
11.)7 Aimo Tukiaisen mitaleita
UUSIA MITALEITA
Marjatta Vehkanen: Anja Juurikkala 70 v, 1 /93, E
Kari Ovaska: Anja Juurikkala 70v, 1 /93, E
Raimo Heino/ Arvo Aho: likka Voionmaa viisissäkym
menissään - Aet. suae L
Marjo Suikkanen: Neutrino, ES, V, 1 992, 2/93
Osmo Laine/ Leo Ääri: Turun lxseo, L, 77 mm
Nils Oker-Blom: Lasten sairaalahoito 1 00 vuotta, L,
1 993, 2/94
Raimo Heino: Risto Ryti, L, 1 994, 2/94
Raimo Heino: Niilo Pesonen, L, 80mm, 1 994, 2/94
Raimo Jaatinen: Mitaleita Määristä, 2/94
Valettuja mitaleita ja pienoisveistoksia 7 taiteilijalta,
11.)5
Markku Hirvelä: Kosti Huuhka, L, 1 995

Valettuja mitaleita neljältä taiteilijalta, 2/95
Raimo Heino: Holger Fransman, 80 mm, L, 2/9 5
Heikki Nieminen: Väinö Valve, 2/95
Raimo Heino: Päiviö Tommila, L, 1 996, 2/96
Laila Pullinen: Kata Jouhki, 80 mm, L, 1 996, 2/96
Valettuja mitaleita ja pienoisveistoksia neljältä taiteili
jalta, 2/97
TUKI-I LMOITUKSET VUOSINA 1992-1 997
Varema Oy: Takakansi 1 /92, 2/92, 1 /93, 2/93,
Levania Oy: Takakansi 1 /94, takakansi 2/94, 1 /95, 2/95,
1 /96, 2/96, 1 /97, 2/97
Rahapaja Oy: kokosivu 2/93, 1 /2-sivua 1 /97, 1 /2-sivua
2197
Sporrong Oy: 1 /2-sivu, 2/93, 1 /95, 2/95.
Recallmed: kokosivu, Terho Sakki, Kari-mitali, 1 /94
Yhtyneet kuvalehdet Oy: keskiaukeama, Raimo Heino,
Yhtyneet kuvalehdet 60 vuotta,
1 6. Yleisurheilun EM-kisat: 1 /2-sivu
Porvoon lomakepaino: 1 /2-sivu, 1 /95, 2/95
Ravintola Pikku Satama: 1 /2-sivu 2/95, 1 /96, 2/96, 1 /97
Aarne Laaksonen Oy: 1 /96, 1 /97
WSOY: 1 /2-sivu, 1 /97
Telko: 1 /2-sivu, 1 /97
Kultamitali Oy: 1 /97
Rautaruukki: 1 /2-sivua, 1 /97
Kalevala Koru: 1 /2-sivua, 1 /97

UUSI LYÖTY MITALI

Kuvanveistäjä Matti Peltokankaan muovaileman mitalin Alvar Aalto on tilannut tilannut Helsingin kaupunki. Mita
lin on lyönyt Sporrong Oy.
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VALETUT MITALIT J A PIENOISVEISTOKSET

Oheiset valetut mitalit ja pienoisveiestokset ovat myy
tävänä. Yhteystiedot ovat kunkin taiteilijan kohdalla.
Mahdollinen kaupankäynti on yksin omaan ostajan ja
taiteilijan välinen. Mitali-Medaljen lehti ei ota välityspalk
kiota tai rivimaksua jäsentaiteilijoidensa tällä palstalla
ilmoittamista töistä.
Raimo Jaatinen
Norkkokuja 3 C
0136 0Vantaa
050-5113625
Sarajevon aamutähti, pronssi, 1997
hinta 5.5 00 mk
Annikki Kettunen
Miljoonatie 4 B
3116 0 Nuutajärvi
040-5017366

Paljun ääressä, pronssi, 1996, hintatiedot taiteilijalta
Anna-Maija Urm
Hikivuorenkuja 18 A 3
3371 0Tampere
03-3178992/040-5049 014
Perhe, 11 0mm, 1993, hinta a 1 000 mk
Temppu, 93mm, 1993, hinta a 95 0mk
Lempi, 93mm, 1 993, hinta a 9 00 mk
Juhlahetki, 95mm, 1997, hinta a 1 000 mk
Ari Virtanen
Pöökintanhua 1
3822 0 Stormi
03-5155452
Virrassa, 1 00mm, pronssi, hinta a 13 00 mk

Raimo Jaatinen, Sarajevon aamutähti, 1997
Annikki Kettunen, Paljun ääressä, 1 996
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Anna-Maija Urm, Lempi, 93mm, 1993

Anna-Maija Urm, Perhe, 110mm, 1993

Anna-Maija Urm, Juhlahetki, 95mm, 1997
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Anna-Maija Unn, Temppu, 93mm, 1 993

Ari Virtanen, Virrassa, 1 00mm

FISKARS
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likka Voionmaa

KI LLAN TOI M I NTAA
ZACHRIS TOPELIUS -MITALI
Opetusministeriön asettama Zachris Topelius juhlavuo
den komitean mitalitoimikunta tilasi vuonna 1 997 ku
vanveistäj ä Erkki Kannostolta Zachris Topelius -mitalin.
Hopeisen mitalin luovuttivat Tasavallan presidentti Mart
ti Ahtisaarelle tammikuun 8. päivänä mitralitoimikun
nan j äsenet kansliapäällikkö Jaakko Numminen, profes
sori Matti Klinge, tohtori Laura Finne-Elonen, varatuo-

mari Aimo Viitala ja kuvanveistäjä Erkki Kannosta. Mi
tali on ollut juhlavuoden menestysartikkeli: sitä on saa
tavana pronssisena ja hopeisena (halkaisijat 40mm ja
7 5 mm). Täm än lisäksi Mitalitaiteen Kilta luovutti Yli
opiston juhlasalissa pidetyssä tilaisuudessa mitalin
molemmat puoliskot isoina reliefeinä Juhlavuoden ko
mitean käyttöön.

MITALITAITEEN KI LLAN VUOSIKOKOUS
29.4. 1 998
Killan vuosikokous pidettiin perinteisen tavan mukaan
Suomalaisella klubilla Helsingissä 48 Killan j äsenen ja
seuralaisen läsnäollessa. Kokousasiat käsiteltiin FM Veik
ko Löyttyniemen puheenjohdolla. Kokous hyväksyi yk
simielisyyden vallitessa Killan vuoden 1 997 tilit ja toi
mintakertomuksen hallituksen esittämässä muodossa.
Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus vuoden 1 997
osalta. Kokouksen päätteeksi syötiin yhteinen buffet
ateria.
Killan ansiomitali kuvanveistäjä Aila Salolle
Mitalitaiteen Killan ansiomitali , , edesmenneen profes
sori Terho Sakin muovailema "Keräilij än Kätkö" luovu
tettiin nyt Killan entiselle hallituksen j äsenelle, mitalin
tekij älle ja mitalitaiteen aktiiviselle vaikuttajalle kuvan
veistäj ä Aila Salolle Raumalta. Kiitokset Aila ja kosolti
onnea!!

Aimo Viitala ojentaa Killan ansiomitalin Aila
Salolle
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Vuosimitalikilpailun esittely
Kuvanveistäj ä Kalle Suomi, joka oli vuosimitalikilpailun

palkintolautakunnan jäsen kertoi juryn näkemyksiä käy
dystä kilpailusta diakuvien kera.

Vuosimitalikilpailun palkitut 1998: Raimo Jaatinen, Reijo Paavilainen, Pirkko Viitasalo, Erik Mäkinen
ja Mauno Kivioja.
Killan vuosimitalit kautta aikojen
Mauno Honkanen oli järjestänyt kokousyleisölle leikki
mielisen äänestyksen jolla ratkottin paras vuosimitali.
Muistia virkistettiin diakuvilla, joita oli melkein kaikista
vuosimitaleista. Mauno Honkanen antaa kilvasta selos
tuksen tuonnempana tässä lehdessä.
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Vuosimitalikilpailun palkintojen jako
Kokouksessa jaettiin myös vuoden 1 998 vuosimitalikil
pailun palkinnot. Kilpailusta on tarkka selvitys tässä leh
dessä.

Nuoret veistäjät Hvitträskissä: vas. Jani Rättyä, Mika-Matti Nieminen,
Tero Lounas, Juha Menna ja Aarno Rankka.

Hvitträsk 1 998
Tänä vuonna Hvitträskin perinteisen kesänäyttelymme
tilan täyttävät kahdeksan nuoren (useimmatosallistujat
ovat alle 30 vuotiaita) kuvanveistäj än mitaliteokset.
N äyttelyyn osallistuvat Juha Menna Helsingistä, Tero

Lounas Nokialta, Sirpa Vartti ja Päivi Hellman Tampe
reelta, Sami Aho, Mika-Matti Nieminen, Aarno Rankka,
ja Jani Rättyä Turusta. Hvitträskin n äyttelyn on avoinna
viikon kaikkina päivi ä Päärakennuksen kellarikerroksen
"mitalimontussa" elokuun 30:een päivään saakka.

Juha Menna, Varis tuo suruviestin, yksisiv., pronssi,
1 997

Sirpa Vartti, Kasvu, pronssi, etusivu, 1997

Mauno Honkanen

LEIKKIMIELINEN KILPAILU

Vuosikokouksessamme 29. 4. 98 Suomalaisella Klubil
la heitin leikkimielisen pikakyselyn paikalle olevalle ak
tiiviselle j äsenistöllemeille niin tärkeästä asiasta, kiltam
me vuosimitalista. Asiantuntemusta oli paikalla runsaasti
ja mitalien oletettiin siten olevan tuttuja. Tiedustelun
tueksi esitin itsekuvaamani diakokoelman, jossa tosin
oli erilaisia puutteita . . Esitys kenties oli hieman liian
nopea. Pelkäsin liikaa venyttämistä, eihän aikaa ollut
paljon käytettävissä. Eräät kuvat, mm. voittanut työ, oli
esityksen heikoimpia. Muistutettakoon että joinakin

vuosina on valettu vapaaehtoinen mitali. Jonakin vuon
na on voittaneesta työstä vasta myöhemmin tehty va
i os. Esitetty diasarja on kuitenkin mielestäni riittävän
kattava tuomaan mieleemme ennestään tutut mitalim
me.
Mielipiteitä, vankkoja sellaisia tuli 33 arkkia. Kannan
otoissa oli suurta hajontaa, kaikille mitaleille löytyi hy
väksyntää ja parhaimmille todella runsaasti. Jotkut oli
vat valinneet hyvin kireän linjan, eräältä tippui kymppe
j ä 1 1 kappaletta. Tiukimman linjan korkein oli kahdek-
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sikko. Kaikista vuosimitaleistamme sai 29 mitalia aina
kin yhden kympin - nelosen sai 1 4 mitalia. Yleislinja oli
siis selvästi myönteinen. Korkeimman keskiarvon 8,8
ja pienimmän 6,3 välisen eron olisi voinut kuvitella suu
remmaksikin, päätellen siitä että vuotuista kritiikkiä on
aina esiintynyt. Korkeimpaan keskiarvoon oli auttamassa
1 5 kymppiä, mutta nelosenkin oli joku ananut. Heikom
maksi arvosteltukin sai 4 kahdeksikkoa.
Pyöritellessäni aineistoa halusin tietää oliko mitalin
iällä vaikutusta arvosteluun. siksi jaoin mitalit kolmeen
ikäkauteen: alkukausi, keskikausi jälkimmäinen kausi.
Laskin kaikkien ryhmien keskiarvot. Ensimmäisen ryh
män keskiarvoksi tuli 7. 56, siitäkin huolimatta että sii
hen kuuluivat ensimmäiseksi ja viidenneksi arvioidut.
Toisen ryhmän keskiarvoksi tuli 7.61, siis hieman edel
listä parempi. Viimesimmän ryhmän keskiarvo oli yllät
tävästi 7.78. Yllättävintä oli yleisestikin lyötyjen mitali
en hyväksyntä ja jopa suosio. Sijoittuminen 3. ja 4. si
joille nosti viimeisimmän kauden keskiarvoa. Tämä kan
nanotto antanee aihetta lyötyjenkin vuosimitalien toteu
tukseen vastaisuudessakin. Siihen on toinenkin syy. N.
s. vapaiden lyötyjen mitalien osuus mitalitaiteessam
me on todella vaatimaton. Itse on mielessäni vain joita
kin Kauko Räsäsen toteuttamia hienoja mitaleja.
Entä nostiko viimeisen ryhmän keskiarvoa se että
kyseiset mitalit ovat viimeisinä parhaiten muistissa. Tus
kinpa, kuuluihan ensimmäiseen ryhmään suosikkimita
li ja muitakin parhaimmistoon kuuluneita. Todennäköistä
on parhaiden vakaa kestävyys muiden tullessa unoh
detuksi. Tämän diaesityksen tehtävänä olikin osaltaan
palauttaa mieliin niidenkin olemassaolo ja heittää epäi
lys väärästä unohduksesta.
Kokouksen jälkeen keskustelussa Toivo Jaatisen,
"parhaimmin menestyneen" kanssa jäi mieleeni hänen
kommenttinsa. Hän kertoi oman arvosteluhajontansa
olleen aika pienen. Kyllähän ne kaikki sentään ovat aika
hyviä ja ovathan ne tarkan seulonnan ja jyrytyksen jäl
keen vuoden parhaaksi valittuja. Tämä lause sisältää
paljon. Ensinnäkin se kertoo Killan toiminnasta, toisek
si Kuvanveistäjäliiton panoksesta Uury), mitalitaiteilijoi
den työstä ja yhteistyöstä kaikkien osapuolten kanssa
ja hyväksi.
Entä sitten se "arvojärjestys". Tarkoitusta täydellisen
totuuden tavoittamiseksi ei ollut asetettu. Sellaista ei
pidä yrittää määritelläkään. Seuraavassa 1 2 kärjessä
olevaa, näistä lista jatkuisi pienin pudotuksin. Mainitta
koon mm. että keskiarvolle 7,3 sijoittuu kuusi työtä, joista
itse olisin nähnyt Joutsenlaulun ja Syvän Unen paljon
kin ylemmäksi arvostettaviksi. Vilkaiskaapa näiden kuo
lemaa enteilevän ja kärsimystä käsittelevän mitalien
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patoutunutta herkkyyttä. Olen saanut itsekin mennä
hyllylleni katsomaan eräitä omasta arvioinnistani poik
keavia töitä, siksihän ne siellä ovat.
LISTA:
Pisanello, Toivo Jaatinen, 1973, 8,8
Kulttuurin uhrit, Vilho Härkönen, 1977, 8, 5
Rakastan naisiasi, Modigliani, Reijo Paavilainen, 1 996,
8,4
Ruokakassi, Mauno Kivioja, 1997, 8,4
Nooa, Toivo Jaatinen, 1967, 8,3
Kovat arvot - pehmeät arvot , Toivo Jaatinen, 1994, 8,3
Tuomiolla, Leena Turpeinen, 1970, 8,1
Tarinan pituus, PirkkoViitasalo, 1982, 8,1
Ritarin hauta, Raimo Heino, 1992, 8, 1
Droits de I' homme, Kari Juva, 1 969, 8,0
Neidon uni, Kauko Räsänen, 1987, 8,0
Populaatio, Irma Melaja, 1974, 7,9
Voidaanko tutkimuksesta tehdä muita johtopäätök
siä. Lyödyt mitalit jo mainitsinkin. Kiltamme vuosimita
lin tekijöitä on ollut paljon, kaikkiaan 22 eri mitalitaiteili
jaa on ollut voittajina. Vilho Härkösen ja Toivo Jaatisen
toteutuksia on ollut neljänä vuonna. Tuntuu kuitenkin
siltä että Jaatisen töiden, Pisanello kärjessä, hiljaisen
mietiskelevä ja uhmaton herkkyys miellyttää yleisimmin.
Muistamme ja arvostamme Nooan sekä 'Kovat arvot
pehmeät arvot' . Yleisesti ottaen tuntuu siltä, että mita
litaiteilijat ensin, kilpailujen ratkaisijat sen jälkeen ja nyt
jälkikäteen arvioijat näkevät mieluisina humanismin ja
pehmeiden arvojen käsittelyn. Näitähän on kahdentoista
parhaaksi arvioitujenn listalla paljon, herkkä Tuomiolla,
selkeä Ritarin hauta, raisu ja samalla herkkä Populaatfo.
Tarinan pituus on tekijänsä yksi kannanotto luonnon
puolesta, lyöty Ruokassi pohdiskelee aikaamme, Kevyt
kosketus oivallisesti kantaa huolta lähimmäisistämme.
Neidon uni rauhallisine ja vauhdikkaine sivuineen tuo
esille ihmiskunnan jatkuvuuden. Kulttuurin uhrit taas tuo
voimakkaasti esille kulttuurimme uhat. Eikä edes Rakas
tan naisiasi, Modigliani tee ryhmässä poikkeusta. Kysy
myksessä on myös rakkautta taiteeseen.
Rakkaus mitalitaiteeseen on kaiken tämän saanut
aikaan. Se on vetänyt taiteilijat työskentelemään valin
tansa mukaisesti aihepiirissä. Arvelen kuvanveistäjien
tehneen useita luonnoksia, joista parhaat ovat lähteneet
vuosimitalikilpailuumme. Kilpailuehdotusten, keskimää
rin vuosittain 70 kpl, mukaan lähentelee 10000 luon
nosta. Näistä on valikoitunut kilpailujemme 33 vuoden
kansainvälisestikin suunnaton saavutus.

Mauno Honkanen

TOPELIUS-M ITALISTA . . . SUBJEKTIIVISESTI

Tammikuun 14. päivä oli kiireinen. Aaamupäivällä oli
ensin Paula-vaimoni kanssa asetettu paikoilleen Zachris
Topelius-aiheinen mitalinäyttely Killan vitriiniin Yliopis
ton juhlasalin pääoven viereen ja toimitettu Ruotsalai
seen teatteriin Topelius-mitaleita myytäviksi Topelius
näytelmän yhteydessä. Alkoi tosiaan olla Topelius-säh
köä ilmassa. Säpinää riitti Topeliuksen kuoleman 100vuotispäivänä.
Puoli seitsemän aikaan illalla alkoi ykköspukuinen
juhlaväki täyttää Yliopiston juhlasalia. Oltiin jo vähitel
len odottelemassa maamme presidenttiparia, kutsuvie
raat olivat jo kaikki paikoillaan, sali muutenkin lähes täyn
nä. Tässä tilanteessa alkoi kuulua tilaisuudelle vierasta
ja siihen sopimatonta kovaäänistä puhetta, lähes huu
toa, kopinaa ja kilkutusta. Kumara, harmaatukkainen
vanhus köpötteli päättäväisesti hänen tuloaan vastus
tavan ja kuitenkin hänen kulkuaan tukevan nuorukaisen
kanssa alas estraadille. Liukuestein varustettu kävely
keppi kilisi ja kopisi hiljentyneessä salissa. Vyöllään oli
äänekkäästi kutsuvieraspaikkaa vaativalla herralla ih
meellisiä kapistuksia. Askel kohti Tasavallan Presiden
tin istuinta ... ei sentään siihen! Mutta minne sitten, olen
han sentään Pacius, enkän minä muuten kuule! Kutsu
vieraiden joukosta löytyi herrasmies, joka luovutti oman
paikkansa löytäen ylempää vielä vapaana olevan istui
men. Edustava tilaisuus alkoi, mutta juhlapuhujat sai
vat äänekkään kehotuksen puhua kovempaa, ja kun
sekään ei auttanut, köpötteli ikään kuin topeliaaniselta
ajalta tälle tekniselle ajalle unohtunut sympaattinen herra
kävelykeppeineen ja teknisine apulaitteineen pujotta
maan prof. Matti Klingen kaulaan lähettimen, jonka sa
nomat saattoi vastaanottimellaan kuunnella. Näin asiat
tulivat kuntoon. Vanhan ajan ja nykyajan kohtaaminen
loi tilaisuuteen ihmeellisen taustaväreilyn. Tuntui siltä,
että Zachris Topelius oli tilaisuudessa entistä vahvem
min mukana.
Alussa mainittu pienimuotoinen Topelius-mitalien
esittely sai arvovaltaiselta yleisöltä kohtalaisesti huomio
ta. Uusinta mitalia aiemmin toteutettujen ohella oli hyvä
olla esittelemässä. Mielenkiintoinen oli keskustelu ryh
mässä, johon tuli myöhemmin vielä mukaan kuvanveis-

täjä Erkki Kannostokin. Syntyi väistämättä vertailua ai
empiin toteuksiin, joiden joukossa mm Gerda Qvist.
Jouko Tyyri piti uusinta näkemystä ankarana ja kireänä,
kun taas Yki Nummi ymmärsi Topeliuksen hahmon mie
luumminkin rauhallisen päättäväiseksi ja tuumivaksi,
joka oli myös oma kantani.
Olin saanut seurata hyvin tarkkaan Kannoston pa
neutumista tehtäväänsä. Se sisälsi suuren määrän ai
neistoa Topeliuksen monipuolisesta toiminnasta, valo
kuva- ja muuta näköismateriaalia sekä aiemmat toteu
tukset. Lisäksi hänellä oli tukenaan tutkijoiden tämän
päivän näkemykset ja tiedot satusedästämme. Minun
on vaikeaa, Kannoston taidetta jonkin verran tuntevana
ja sitä arvostavana, uskoa taiteilijan pyrkineen kovetta
maan kohteensa henkilökuvaa. Muotokuvassa esiinty
vä hahmo kuvaa mielestäni tasapainoista ajattelijaa,
vastuunkantajaa ja myös näkijänä aikansa ilmiöihin vai
kuttajaa. Ei tästä hahmosta löydä kyynisyyttä, kanssaih
misten väheksyntää tai omanvoiton tavoittelua. Mie
luumminkin näen mitalissa monumentaalisuutta ja voi
maa, aiempien oltua vähän pehmoisenoloisia henkilö
kuvauksissaan. Silti, kuten Kannosta ihailen sanoi, on
eräissä aiemmissa aivan ylivoimaista veistoksellisuutta
ja herkkyyttä.
Kääntöpuolen toteutuksessa on Kannostolle tyypil
lisesti vapautunut tunnelma ja rehevyys. Kaarevat lin
jat, pinnan tasapainoinen käyttö ja rikkaat yksityiskoh
dat ovat herkullista katsottavaa. Topelius ehti aikoinaan
toimia myös Suomen taiteilijaseuran puheenjohtajana.
STS:n tunnuksena tunnettu laakeripuu on kasvanut
Koivu ja tähti -teeman ohella runsaudenpuuksi. Sen si
sältöön kuuluvat elämän eväät ja tarpeet, tavoitteet ja
sen mukaiset toimet sekä mahdollisuudet ja usko
maamme tulevaisuuteen. Se sisältää tiiviissä nauhako
risteisessa paketissaan huolenpitoa maamme tulevai
suudesta ja ennen kaikkea sen toteuttajasta, nuorisos
ta.
Mitalin muotokuvasivun Topelius on mielestäni hä
nen saavutuksensa näköinen ja myös näköinen. Tämä
mitali on hyvä ...
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K ESÄN MENOVINK K EJÄ

PURNU
Orivesi 1 3 . 6 . . - 1 6.8., avoinna joka päivä klo 1 1 - 1 8 .
Kuvanveistäj ä, professori Aimo Tukiaisen ( 1 9 1 7-1 996)
perustama Purnu avaa j älleen ovensa. Pu rnussa kävij ä
voi tutustua Aimo Tu kiaisen luonnoksiin ja malleihin
sekä kym meniin sinne pysyvästi sijoitettu ihin vapaisiin
veistoksiin. Eräät teokset Tukiainen on suunnitell ut Pur
nuun.
Purnu pysyy uskollisena perustajansa aj atu kselle: ke
sän äyttelyt esittelevät sekä asemansa vakiinnuttaneiden
taiteilijoiden että kiinnostavien tulokkaiden teoksia. Esillä
1 9 taiteilijan töitä.
Tilaussavusauna, luhtikahvila, myyntiaitta: taideteolli
suustuotteita.
Ohjelma lavalla esityksiä viikonloppu isin.
Tilaukset ja ryhm ävaraukset 1 3 . 6 .- puh. 03-3 3 5 4 3 2 3 .

GALL E R I A SCU LPTOR
Suomen Kuvanveistäj äl i iton Gal leria Scul ptorissa (Yr
jönkatu 1 1 ) on kes äll ä auki seuraavat näyttelyt:
- 3 . 6 .-28.6. Olli Larjo, veistoksia
- 1 . 7. -3 1 . 7. Eija Temisevä, veistoksia
- 5.8.-1 6.8. Hannu Riikonen, veistoksia
- 2 2 .8.-1 3 . 9 . Constantin Brancusi, veistoksia
Huom! Galleria Sculptorissa on myös pysyvä noin 5 0
taiteilijan vaihtuva myyntinäyttely, joka käsittää pienois
veistoksia ja mitaleita 1 9 80- ja 1 990 luvuilta. Ohessa
muutama pronssiteoksista otettu kuva. (IV) Hintatiedot
saa Galleria Sculptorista.

NAIVIST I T I ITTALASSA
Naivistisen taiteen suurkatselmus lasikeskuksen vieres
sä 6.6.-2.8.1 998 klo 1 0-20.
Näyttely on 32 taiteilij an myyntin äyttely, josta on saata
villa maalauksia, veistoksia, grafiikkaa, naivistisia posti
kortteja ja n äyttelyn julisteita.
Kesäohjel massa lisäksi m m .
- V Suvikortin p äivät 1 3 . 6 .
- Taidekirjamarkkinat näyttelypaikalla 1 7.-1 9.7.
Opastusvaraukset ja muut tiedustelut näyttelyn aikana
puh. 03-672 2 3 5 5 ja sitä ennen 09-6980636 (Aira ja Ka
levi Heinänen/ Taidepiste Oy)
M I TALITAITE I LIJAT MÄLT I N RAN NASSA 27.6.28.7.
"Muoto ja viiva" - Tampereen Taiteilij aseuran kes änäyt
tely avataan 2 6 . 6 . Taidekeskus M ältinrannassa, Kunin
kaankatu 2 , 3 3 2 1 0 Tampere. N äyttelyssä on esillä Mau
no Kiviojan, Arto Lappalaise n, Tero Loun akse n , Assi
Madekive n , Reijo Paavila isen, Ossi Somman, Kaarina
Tarkan ja Anna-Maij a Urmin pienoisveistoksia, m italei
ta sekä piirustuksia.
N äyttely on avoinna ma-to 1 2-1 8 ja pe-su 1 2-1 6 .
Kimmo Pyykkö, Humanisti, 1 997
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Taru Mäntynen, Villikissa, 1995

Pekka Rytkönen, Numeraali, 1994

SVENSK RESUME

TILL LÄSAREN ( s. 3 )
Aimo Viitala

ÅRSMEDALJTÄVLINGEN 1 998 (s. 5 )
likka Voionmaa

Gillets ordförande, Aimo Viitala, relaterar kort händel
serna under det gångna året, som ekonomiskt var fram
gångsrikt. Han noterar också, att medelåldern hos med
lemmarna och konstnärerna har stigit, varför Gillet i år
satsar på en medaljtävling för konstnärer under 3 5 år.
Han nämner också, att Gillet vid FIDEM-utställningen i
Haag även i år kommer att belöna de bästa medaljerna
från Ungern - Baltien - Finland.

1 årets medaljtävling deltog 1 07 förslag. 1 A-klassen pla
cerades 1 2 förslag, i B-klassen 1 0 förslag och resten i
C- och D-klasserna. Nivån på tävlingen var enligt juryn
mycket hög. 1 priset (22.000 mk) gick till Raimo Jaati
nens förslag "Star och mäktig", 11 priset ( 1 5.000 mk) till
Reijo Paavilainen för hans "Mask" och 111 priset ( 1 2.000
mk) till Erik Mäkinen för förslaget "Ut i världen". Tre för
slag l östes in ( a 4.000 mk): "Kvinnan från Kabul" av
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Mauno Kivioja, "Gå fri havets hjälte" av Pirkko Viitasalo
och "Terroristen - offret" av Erik Mäkinen. Det vinnan
de förslaget kommer att förverkligas som årsmedalj.
RAIMO JAATINEN - SEGRARE (s.16 )
likka Voionmaa
Segraren i årsmedaljtävlingen, Raimo Jaatinen, är skulp
tör, lärare och gjutare. Han är en man med många järn
i elden, deltar i ett par utställningar i sommar, undervi
sar på flera sommarkurser mm. Hans vinnande förslag
"Stor och mäktig" travesterar på det forna Sovjetuni
ons nationalhymn och är ett kollage i tradionellt format.
Hans medaljer och miniatyrskulpturer är ofta humoris
tiska ss. hans kvinnofigurer, han gör kyrkokonst men
använder också ofta resemotiv ss. tågresor.
TIO TIMMAR I EN KVINNAS LIV (s.3 1 )
Eila Jaatinen

Senare valdes tysken Carl Jahn tili gravör.
Under seklets senare hälft började skulptörer mo
dellera medaljer, t.ex. Emil Wikström och Walter Rune
berg, och nya tränder började framträda inom medalj
konsten, illustrerad av Finska Konstföreningens 5 0-års
medalj (Emil Wikström, 1896, efter en skiss av Jae. Ah
renberg).
KALEVALA KORU - GILLETS UNDERSTÖDSMEDLEM
NR. K29 (s. 32)
likka Voionmaa
Kalevala Koru (grundat år 1937) gör smycken av brons
och silver. Mest berömt är det för sina kopior och vari
ationer på traditionella smycken från bronstiden samt
smycken tili folkdräkter, gjorda i nära samarbete med
Museiverket. Finskheten är framträdande. Kalevala Koru
innehar också en förnämlig samling kvinnomedaljer,
donerad av Ahto Linja.

Artikelförfattaren har träffat den polskfödda svenska
konstnären Joanna Troikowicz. Joanna har bott 2 0 år i
Stockholm. Hon har deltagit i 6 FIDEM-utställningar,
gjort en massa fria medaljer, några offentliga konstverk
ss. "lsfantasien" i Globens tunnelbanestation. Hon job
bar med alla slags materia!, ett exempel är serien "2 4
timmar i en kvinnas liv", 2 4 betongtorson. Hon använ
der glas, brons, keramik mm. Hennes hus är fullt av
konstverk: Joanna är en energisk arbetsnarkoman.

TIDSKRIFTEN MITALI - MEDALJEN ÅREN 1992 - 1997
(s. 35)

DET FÖRSTA ÅRHUNDRADET AV VÅR MEDALJKONST
(s.23 )
Tuukka Talvio

Det finns förvånansvärt f å medaljer i anknytning tili
Åland. En är av den färgstarka landskapsarkeologen
Matts Dreijer, präglad tili 85-årsdagen (H åkan Bonds,
1986). Dreijer förfäktade alltid att Birka låg på Åland. Av
andra medaljer kan nämnas den av Waldemar Nyman,
präst och författare (Håkan Bonds, 1984 ), två av Viktor
Jansson: Ålands landsting 1322-1922 (19 47), Landska
pet Åland (19 4 0), Ålands redareförening r.f (Olof Eriks
son, 1965) samt några udda tili.

1 artikeln beskriver Talvio medaljkonsten i Finland un
der 18 00-talet. Perioden börjar redan år 1 799 med Fin
ska Hushållningssällskapets prismedalj, som gravera
des av svensken Carl Enhörning. Ansvarig för utgivning
en var H.G. Porthan, som tog initiativ till flera medaljer.
Ovannämnda prismedalj hade först en bild av den
svenska kungen, under den ryska tiden av kejsaren och
efter självständigheten Finlands vapen med lejon. Med
aljerna under den svenska tiden graverades och präg
lades i Stockholm, under den ryska tiden i St. Peters
burg. Den ryska tidens medaljer graverades av Carl von
Leberecht (t.ex. Alexander 1, 1 811) och av greve F.P.
Tolstoi (Storfurste Nikolai, 1822; 3 00 års mnnesmedal
jen över reformationen, 1818). Den första officiella por
trättmedaljen präglades år 18 44, den föreställde R.H.
Rehbinder.
Det nya myntverket i Finland präglade sin första
medalj år 1865 (Lantdagen 1863 ), och svenskan Lea
Ahlborn blev dess första gravör och medaljkonstnär.
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Här har samlats alla artiklar, pärmbilder, donationer och
nya medaljer, som presenterats i tidningens årgångar
1992 - 1997.
ÅLAND - EN VIT FLÄCK PÅ MEDALJKARTAN? (s. 29)
Allan Ylinen

SWEABORG - SUOMENLINNA (s.19 )
Allan Ylinen
Fästningen Sveaborg fyller i år 25 0 år. Den hedras inte
med en medalj utan med ett jubileumsmynt, men
många medaljer har anknytning tili Sveaborg, bl.a. av
skaparen Augustin Ehrensvärd (Lea Ahlborn, 1 876), tre
av viceamiral af Chapman (M. Frumerie, 18 08; G.A.
Enegren, 1817, och Lea Ahlborn, 1871 ). Andra medal
jer är av läkaren Carlander, generalamiral Henrik af Trol
len och den ryske generalen van Suchetelen och Krim
kriget.

TIPS FÖR SOMMAREN (s. 48)
- Pumu i Orivesi, 13 .6.-16.8.1998, unga konstnärer samt
Aimo Tukiainens verk
- Naivister i Iittala 6.6.-2.8.1998
- Medaljkonstnärer från Tammerforstrakten i Mältinranta
27.6.-28.7.1998
- Galleria Sculptor i Helsingfors
"NÅGOT GALET... " (s.17)
Mika-Matti Nieminen
Erik M äkinen, överlärare i bildhuggarkonst vid Åbo
konstakademi, intervjuas av sin elev. Här återges några
av hans tankar.
Medaljen är ett litet föremål, inte tredimensionellt,
inte myntaktigt, men ett uttrycksfullt konstverk. Med
aljkonsten är en av de sv åraste genreerna inom bild
huggarkonsten, stora ting bör rymmas i ett litet format.
Medaljkonstn ärerna utvecklas i takt med åldern. Mäki
nen forskar i samma saker som för tjugo år sedan, men
medaljen står nu p å kant. I den finns "n ågot galet": ut
buktningar, skråmor, öppningar och portar. M äkinen
använder nya materia!, man måste kunna pröva på nya
saker, men det får inte vara ett självändamål.
Medaljkonsten i Finland står p å en hög nivå, men
yngre konstnärer borde fås med. Det sker bara genom
mera undervisning och möjligheter att delta i utställ
ningar, även mindre.
Det unika med medaljen är att ett litet format har
så stora möjligheter, det är medaljkonstens styrka, samt
att den g år att duplicera och p å det s ättet n å många
människor.
MEDALJTÄVLING FÖR UNGA KONSTNÄRER (s. 4)
Gillet ordnar för finska och i Finland fast bosatta konst
närer, som är 3 5 år eller under, en medaljtävling. Med
aljen kommer att gjutas, förslaget bör ha en diameter
på 6 0-1 2 0 mm. Prisen är följande: 1 pris 5 000 mk, 11 pris
3 000 mk och 111 pris 2 000 mk. lnl ämningstiden är se
nast 3 0.1 0.1998 kl. 16. P å förfrågningar svarar Gillets
sekreterare 1.Voionmaa, tfn 09-2418586.
HEINOLA STADSMUSEUM (s. 3 4)
likka Voionmaa
Heinola stadsmuseum är inrymt i ett f.d. bostadshus,
donerat av Ulrik Lindholm p å 1 8 00-talet. Också dess
medaljsamling är en donation, egentligen tre. Skulptör
Anja Juurikkala donerade sin medaljprodukdtion samt
teckningar, läraren Kerttu Luhtala sin samling, som hon
fortfarande kompletterar, samt skulptör Armas Lähteen-

karvas arvingar hans medaljer. Utrymmen är små men
väl utnyttjade med medaljerna elegant utställda.
NÅGRA ORD AV EN UNG MEDALJKONSTNÄR (s. 1 8 )
Mika-Matti Nieminen
Författaren, en tredjeårs studerande i Åbo ritskola, del
tog i årsmedaljtävlingen som en del av undervisning
en. Han s åg utställningen med förslagen, men blev n å
got besviken. Mycket välgjorda saker men inte inspire
rande. Motiv som upprepar sig , kännspaka handstilar
av kända konstnärer.
Han skulle g ärna ha sett omdömen av alla med
aljer, fastän det vore ett stort arbete för juryn. Trots att
han själv blev lågt placerad fick han mersmak för med
aljkonst, och kommer att fortsätta att göra medaljer.
OM TOPELIUSMEDALJEN ... SUBJEKTIVT (s. 47 )
Mauno Honkanen
Topeliusdagen 1 4.1 . var en bråd dag för författaren: han
ställde ut Topeliusmedaljer i Universitet, deltog i den
solenna festen på kvällen och mycket därtill.
Medaljutställningen väckte uppmärksamhet. För
utom de äldre medaljerna var d är utställd den nyaste
av Erkki Kannosta. På medaljen, vars konstn ärliga kva
litet författaren uppskattar högt, framställs Zachris To
pelius som en balanserad filosof, ansvarsbärande, e n
p åverkare. Den har e n frodig revers, rik p å detaljer.
"EN OFÖRGLÖMLIG DAG I BISKOPENS LIV" (s. 22 )
Arvo Aho
1 författarens församling var biskopsvisitation, där bi
skopen granskade olika verksamheter i församlingen
och inom dess revir, men också " granskades" av för
samlingsborna. Till minnet av visitationen fick biskop
Eero Huovinen en medalj, modellerad av Kauko Räsä
nen, vilket gjorde dagen oförglömlig.
EN LEKFULL TÄVLING (s.45 )
Mauno Honkanen
På Gillets årsmöte ordnade Honkanen en tävling där de
n ärvarande skulle ge skolvitsord ( 4 till 1 0) åt årsmed
aljerna genom tiderna. Det visades snabbt bilder av alla
medaljer. 3 3 personer deltog i tävlingen. 1 artikeln pre
senteras de tolv högst placerade. Den mest popul ära
var Toivo Jaatinens Pisanello från 1973. Resten kan l ä
sas i tabellen i artikeln.
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