D

,r

l§
[Q)

��

[L

[L

D

JJ
[§
(Nl

2/1998

SISÄLLYSLUETTELO
Suomen Mitalitaiteen Kilta ry: n vuosimitalikilpailu 3
Vuosituhannen mitalikilpailu 4
Aimo Viitala - En päivääkään vaihtaisi 5
Killan toimintaa 7
Nuorten taiteilijoiden mitalikilpailun satoa 10
Turun piirustuskoulun mitalinmuovailijat 15
FIDEM XXVI - Haag 18
Kongressin jälkimatka 22
FIDEM Den Haag 23
Nuorena mitalitaiteilijana FIDEMISSÄ 25
Erään mitalin synty 26
Mitalitaiteen vaiheita (2) 29
Mältinranta kesällä 1998 34
Nina Terno - kuvanveistäjä 35
Eräs mitalikokoelma 37
Kustaa II Aadolf 40
Uherske Hradiste 1998 42
Aarre Vuorjoki - ln memoriam 45
Uusia mitaleita 46
Mielenkiintoinen mitali 47
Viisi kysymystä kahdelle mitalinkeräilijälle 48
Mitalihuutokaupan kuvia 50
Valettuja mitaleita 51
Svensk Resume 53

Nina Terno, Tornion kirkko, L, 1986

Suomen Mitalitaiteen Kilta - Gillet för Medaljkonst i Finland r.y.

MITALI - MEDALJEN

Osoite/adress: Rauhankatu / Fredsgatan 6 B 26, 00170 Helsinki
Postiosoite/postadress: PL / Pb 101, 00170 Helsinki

Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y:n jäsenlehti
Medlemsblad för Gillet för Medaljkonst i Finland
Osoite/adress: Urheilukatu 48 A 3, 00250
Helsinki puh/tfn 09-2418 586, fax 09-477 1163
Vastaava toimittaja / Ansvarig redaktör likka Voion
maa
Toimitusneuvosto / redaktionsråd: Arvo Aho, Mauno
Honkanen, Leena Passi, Gunnel Sievers ja likka
Voionmaa

Killan hallitus - Gillets styrelse
puheenjotaja / ordförande :
varapuheenjohtaja / viceordf:
varainhoitaja / kassör:
yleissihteeri / sekreterare:
muut jäsenet / de övriga medlemmarna:

Aimo V iitala
Pertti Kukkonen
Kari Vaalas
likka Voionmaa
Mauno Honkanen
Erik Mäkinen
Mauri Sompa

Seuraava numero ilmestyy touko-kesäkuussa 1999.
Lehteen tulevan materiaalin tulee olla toimituksessa
02 .05.1999 mennessä.
lrtonumerohinta/lösnummerpris: 20 mk
Kuvat Mauno Honkasen tai likka Voionmaan ellei
tekijää ole erikseen mainittu
Kuvankäsittely ja lehden taitto: Natahari/Tapio Hyvö
nen
Kirjapaino: Porvoon Offsetpaino Oy

SUOMEN MITALITAITEEN KILTA R.Y:N
VUOSIMITALIKILPAILU 1999
Kilpailuohjelma
Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y. järjestää suomalaisille ja
Suomessa pysyvästi asuville kuvanveistäjille vuoden
1999 vuosimitalinsa suunnittelukilpailun. Kilpailussa
noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjä ja
seuraavia määräyksiä:
1 Kilpailu on yleisenä kilpailuna toteutettava Suo
men Mitalitaiteen Kilta r.y:n 34. vuosimitalikilpailu, joka
on aiheeltaan vapaa. Mitali toteutetaan valettuna. Tai
teilija voi suunnitella ehdotuksensa täysin vapaasti,
mutta mikäli ehdotuksen tekotapa tai materiaali on
poikkeava, on toteuttamistekniikka ja kustannukset alus
tavasti selvitettävä kirjallisesti. Selvitys tulee liittää kilpai
luehdotukseen kirjekuoressa, johon on kirjoitettu nimi
merkki ja sana 'työselvitys'.
2 Tullakseen kilpailussa hLomioiduksi tulee kilpai
luehdotuksen olla tehty kestävästä materiaalista halkai
sijaltaan vähintäin 6 cm (60 mm) ja enintään 12 cm (120
mm). Ehdotus jätetään molemmat puolet erikseen.
3 Kilpailun palkintolautakunnan muodostavat Killan
hallitus sekä kaksi Suomen Kuvanveistäjäliiton nimeä
mää tuomarijäsentä.
4 Kilpailutyö on varustettava nimimerkillä ja muka
na on seurattava samalla nimimerkillä varustettu suljet
tu kirjekuori, jonka tulee sisältää tekijän henkilöllisyys.
5 Kilpailussa jaetaan seuraavat palkinnot:
1 palkinto 22.000 mk
11 palkinto 15.000 mk
111 palkinto 12.000 mk
Palkintolautakunnalla on myös oikeus jakaa kaksi
tunnustuspalkintoa suuruudeltaan a 6.000 mk kumpi-

kin. Palkinnoille haetaan verovapautta. Yksimielinen
palkintolautakunta voi jakaa palkintosumman toisinkin;
palkintojen lukumäärä on tällöin kuitenkin säilytettävä.
Toteutettavan ehdotuksen tekijälle maksetaan lisäksi
3.000 markan korvaus ehdotuksen viimeistelystä, toteu
tusoikeuksista ja toteutuksen valvonnasta.
6 Lopullisen päätöksen teoksen tilaamisesta tekee
Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y:n hallitus, jolla on oikeus
tilata toteutettava ehdotus minkä tahansa kilpailussa
palkitun luonnoksen pohjalta.
7 Kilpailuaika päättyy perjantaina 12.3.1999 klo
16.00, jolloin myös postitse lähetettyjen ehdotusten
tulee olla perillä Helsinki 17 postitoimipaikassa.
Kilpailuehdotuksia otetaan vastaan 11.3.1999 klo 14.0016.00 ja 12.3.1999 klo 13.00- 16.00 välisenä aikana Kil
lan toimistossa Rauhankatu 6 B 26, 00 170 Helsinki.
Mitalitaiteen Killan postiosoite on PL 101, 00171 Hel
sinki.
8 Kilpailun tulosten ratkettua kilpailuehdotukset
asetetaan näytteille paikkaan, josta ilmoitetaan kevään
1999 aikana. Näyttelyn päätyttyä kilpailutyöt ovat
noudettavissa pois Killan toimistosta toukokuun lop
puun mennessä 1999, jonka jälkeen ehdotukset tuho
taan.
9 Kilpailuohjelmia on saatavissa Galleria Sculpto
rista sekä Mitalitaiteen Killasta 10.12.1998 alkaen. Kil
pailuohjelma julkaistaan myös Mitali-Medaljen -lehden
numerossa 2/98. Kilpailun tulokset julkaistaan saman
lehden numerossa 1/99.
10 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.
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VUOSITUHANNEN MITALIKILPAILU

Vuotta 2000 vietetään kristikunnassa maailmanlaajuises
ti toivon ja ilon riemuvuotena. Tavoitteet eivät suinkaan
ole tiukasti uskonnollisia. Julkisuudessakin on jo näky
nyt vaatimuksia kehitysmaiden velkojen anteeksianta
misesta. Suomessa riemuvuoden ohjelmaan sisältyy
paljon muun ohessa juhlamitalin teettäminen. Järjes
tettävän kilpailun ohjelma on seuraava:

RIEMUVUOSI 2000 TOIVON VUOSI
JUBELÅRET 2000 HOPPETS ÅR
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
mitalikilpailu
Kilpailuohjelma
Kirkkohallitus järjestää suomalaisille ja Suomessa py
syvästi asuville kuvan-veistäjille mitalikilpailun, jonka
pohjalta tullaan lyöttämään seurakuntatyöhön soveltu
va ja sen piirissä levitettävä juhlamitali. Kilpailussa nou
datetaan Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjä ja
seuraavia määräyksiä:

ja Marjatta Kekki. Palkintolautakunnan sihteerinä toimii
Tuula Lonkainen.
5. Kilpailutyö on varustettava nimimerkillä ja muka
na on seurattava samalla nimimerkillä varustettu suljet
tu kuori, jonka tulee sisältää tekijän henkilötiedot.
6. Kilpailussa jaetaan seuraavat palkinnot:
1
Palkinto
20.000 mk
15.000 mk
Palkinto
11
10.000 mk
Palkinto
111
Palkintolautakunnalla on lisäksi oikeus jakaa kaksi
tunnustuspalkintoa suuruudeltaan 6.000 mk kumpikin.
Palkinnoille haetaan verovapautta. Yksimielinen palkin
tolautakunta voi jakaa palkintosumman toisinkin; pal
kintojen lukumäärä on tällöin kuitenkin säilytettävä.
Toteutettavan ehdotuksen tekijälle maksetaan lisäksi
4.000 mk:n korvaus ehdotuksen viimeistelystä, toteu
tusoikeuksista ja toteutuksen valvonnasta.
7. Lopullisen päätöksen toteutettavasta mitalista
tekee kirkkohallituksen asettama mitalitoimikunta min
kä tahansa kilpailussa palkitun luonnoksen pohjalta.

1. Kilpailu on yleisenä kilpailuna toteutettava Suo
men evankelis-luterilaisen kirkon mitalikilpailu, joka liit
tyy kirkkojen yhteiseen riemuvuoteen 2000.

8. Lyödyn yksiosaisen mitalin halkaisija tulee ole
maan 75 mm ja raaka-aineena pronssi ja hopea.

2. Tullakseen otetuksi huomioon kilpailussa kilpai
luehdotuksen tulee olla tehty kestävästä materiaalista
ja halkaisijaltaan 380 mm. Ehdotuksen molemmat puo
let jätetään erikseen.

Kilpailun järjestäjällä on lisäksi oikeus valattaa luon
noksen kokoa (380 mm) olevia pronssilaattoja, jolloin
luonnoksen tekijälle maksetaan palkkiona 5.000 mk laat
taparilta.

3. Mitalissa on oltava teksti: Riemuvuosi 2000 Ju
belår sekä legenda: IUBILATE DEO OMNIS TERRA

9. Kilpailuaika päättyy 30.4.1999, jolloin myös pos
titse lähetettyjen ehdotusten tulee olla perillä osoittees
sa: Kirkkohallitus, Kirjaamo, Satamakatu 11, 00160 Hel
sinki.

4. Kilpailun palkintolautakunnan muodostavat kirk
kohallituksen asettaman toimikunnan seuraavat jäsenet:
diplomi-insinööri Arvo Aho, taiteilija Mauno Hakanen,
kirkkoneuvos Heikki Mäkeläinen (puheenjohtaja) ja yli
johtaja Marja-Liisa Rönkkö sekä Suomen Kuvan
veistäjäliiton nimeäminä kuvanveistäjät Markku Hirvelä
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10.Kilpailun ratkettua kilpailuluonnokset asetetaan
näytteille kirkon toimitalon juhlasaliin (7. krs) ajaksi 1.15.6.1999.

Näyttelyn päätyttyä kilpailutyöt ovat noudettavissa pois
kirkkohallituksesta 31.8.1999 mennessä, jonka jälkeen
noutamatta jääneet ehdotukset tuhotaan.
11.Kilpailuohjelmia ja muuta oheismateriaalia voi tie
dustella ja noutaa kirkkohallituksesta toimikunnan sih
teeriltä Tuula Lonkaiselta, joka myös vastaa muihin kil
pailua koskeviin tiedusteluihin (p. 09-1802218, tuula.
lonkainen@evl.fi). Riemuvuodesta saa lisätietoja myös
Internetistä http:// www.riemuvuosi.fi.
T ämän kilpailun eräänlaisena oheistuotteena pystyte
tään kirkkohallituksen tiloihin ensi vuoden alkupäivistä

lukien pienehkö näyttely varhemmista kirkollisista mi
taleista aina 1700-luvulta nykypäiviin asti. Halukkaat
voivat tutustua näyttelyyn tavanomaisena virka-aika
na.
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Kirkkohallitus
Satamakatu 11
00160 Helsinki
Puhelin 09-18021/vaihde
Faksi 09-1802 350

likka Voionmaa

EN PÄIVÄÄKÄÄN VAIHTAISI

Killan puheenjohtajavaihdos on
tosiasia. Varatuomari Aimo Vii
tala halusi väistyä 12 puheenjoh
tajavuoden jälkeen. Killan vaali
kokouksessa Aimon seuraajaksi
valittiin toimitusjohtaja fil.mais
teri Veikko Löyttyniemi.

punginhallitusta useimmiten joh
totehtävässä. Killan puheenjohta
juuteen vaikutti ratkaisevasti se,
että Kilta oli ensimmäinen järjes
tö jonka Aimon edesmennyt Kai
ja-vaimokin hyväksyi.

Vaimon suostumus

Tosityö hallituksen kanssa alkoi
vuoden alusta heti pienoisen kult
tuurishokin jälkeen, Aimo toteaa.
Killan hallituksen koostumus oli
varsin toisenlainen kuin se, mihin
uusi puheenjohtaja oli tottunut
aiemmassa yhdistyselämässään
ja liikemaailman kuvioissa. Kaksi
ensimmäistä vuotta olivat niin
innostavia ja opettavaisia että
vauhtiruuvi oli auki alusta alkaen.
Vuoden 1987 keväällä ilmes
tyi Mitali-Medaljen lehden ensim
mäinen numero. Mitalitaiteen
kansainvälinen ulottuvuus FIDEM
tuli kuvaan voimallisesti vuonna

Marraskuisen keskustelutuoki
omme aikana palautuu mieliin
monia huippukohtia kahden
toista puheenjohtajavuoden
ajalta.
Aimo valittiin Killan puheen
johtajaksi taivuttelujen jälkeen
Killan edellisen puheenjohtajan
Arvo Ahon kieltäydyttyä uudel
leen valinnasta. Aimo oli kerto
mansa mukaan johtanut ennen
Kiltaa monia erilaisia järjestöjä.
Joukkoon oli mahtunut Lionsia,
yrittäjiä, lakimiesyhdistystä, ur
heilumaailmaa, Lahden kau-

Shokkihoitoa
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1988, jolloin delegaattien kokous Pariisissa pitkän
vääntämisen jälkeen teki päätöksen vuoden 1990 kon
gressin pitämiseksi Helsingissä. Aimon mukaan kong
ressi kaikkine oheistapahtumineen mahdollisti Killan
silloinen yhteenpuhaltava hallitus ja muut järjestelyissä
mukana olleet, joilla kaikilla oli intoa, halua ja tarmoa
suurprojektin läpiviemiseksi hyvässä yhteishengessä.
T ästä hengestä kertoo jotakin silloisen hallituksen jäse
nen Pertti Kukkosen veistämä valumitali Aimon 60vuotisjuhlan kunniaksi. Siinä on Killan monelle jäsenel
le tutuksi tulleen Puontpyölin savusaunan vihta hyvän
tiimihengen symbolina.

lä", oli 90-luvun alun merkittävin mitalihanke, joka sit
temmin mahdollisti Killan merkittävän tuen taiteilijoille
monien stipendien ja mitalikilpailujen palkintojen muo
dossa.
Suomi 80 vuotta -mitalin, Jääkiekon MM-mitalin sekä
Topelius mitalihankkeiden ansiosta Kilta oli Mäntän
kansainvälisen mitalisymposiumin päärahoittaja, min
kä lisäksi Kilta jakoi jo kolmannen kerran FIDEMin kon
gressissa Hungaria-Baltia-Fennia stipendin viime loka
kuussa Haagissa. Lisättäköön, että Killan liikevaihto
vuonna 1997 oli yli kaksi kertaa suurempi kuin FIDE
Min.
Aimon ansiosta Killan omat mitalihankkeet ovat ol
leet Killan taloudellisen menestyksen perusta. Muihin
maihin verrattuna Killan etuna on ollut riippumattomuus
esim. lyöjäyrityksistä ja se, että moniin hankkeisiimme
on aina löytynyt vetäjiä.
Muista projekteista on syytä mainita Killan vuonna
1988 alkanut yhteistyö Tampereen taidemuseon- Pirkan
maan aluetaidemuseon kanssa sekä Killan 90-luvun kus
tanteet: Anne Valkosen kirjoittama "Kämmenen kokoi
nen avaruus" ilmestyi parahiksi Helsingin FIDEMin alla.
Kilta oli mukana kustantamassa myös Olli Valkosen te
osta "Aimo Tukiainen kuvanveistäjä".

Näyttelytoiminta ja symposiumit

FIDEM XXVI kongressin avajaisisten stipendien jakotilaisuus.
Aimo Viitala, Mauno Honkanen
FIDEM 1990 Helsinki oli Aimolle mahtava elämys
avajaisineen Helsingin yliopiston juhlasalissa. Tilaisuuk
sia riitti joka illaksi: Helsingin kaupungin vastaanotto
runsaine tarjoiluineen, Amer-oheisnäyttelyineen, Heu
reka- mitalivideoineen ja oheisnäyttelyineen ja niin edel
leen. Helsingin kaupungin taidemuseoon rakennettiin
ihkauudet mitalivitriinit. Näyttelyn komissaari Raimo
Heino piti tiukkaa seulaa näyttelyyn hyväksyttävistä
mitaleista ja sai joukkoineen aikaan hienon näyttelyko
konaisuuden. Aimo ei ole ainoa, jolle kansainvälisen FI
DEM-yhteisön jäsenet muistelevat Helsingin kongres
sia ja odottelevat uutta tulemistamme ... Oma lukunsa
on kongressin taloudellinen tulos, joka oli loistava voit
to, niin kuin aiemmissa yhteyksissä on kerrottu.
Vuodesta 1990 lähtien Aimo on edustanut Suomea
FIDEMin toimeenpanevassa toimikunnassa. T ämän li
säksi Suomella on kaksi varadelegaattia.

Projekteista
Aimo ajoi tarmokkaasti erilaisia mitaliprojekteja. Suomi
75 vuotta -mitali, Terho Sakin veistämä "Juuret syväl-
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Monien kotimaisten näyttelyiden sekä FIDEM-näyttelyi
den ohella Kilta on vienyt maamme mitalitaidetta muual
lekin, joista näyttelymme Pekingissä ja Harbinissa vuon
na 1990 (heti FIDEM-kongressin jälkeen) ovat oiva esi
merkki. Avaus Baltiassa tapahtui vuonna 1993, jolloin
Kilta järjesti näyttelyn Riikaan. Suomalaisen sympo
siumikauden avasi Mänttä kansainvälinen mitalisym
posiumi kesällä 1997, jolle on nyt jatkoa luvassa kesällä
1999. Tämän lisäksi omat taiteilijamme Pertti Kukkonen
(Kremnicassa) Raimo Jaatinen (Uherske Hradiste) ja

Puontpyölissä elokuussa 1993. Vasemmalta Aila Salo, Eeva
Miettinen, Reino Salo, Mauno Honkanen, Jorma K.Miettinen,
isäntä, Raimo Heino ja likka Voionmaa.

Vauhti on pysynyt samana puheenjohtajakauden lop
puun asti, josta on hyvänä esimerkkinä Killan kotisivu,
jolla Kilta sekä Killan kaikki vuosimitalit esitellään kuvi
en kera.

Lopuksi

Hvitträskin näyttelyn avajaiset kesäkuussa 1996. Aimo Viitala,
kuvanveistäjä Reijo Paavilainen ja kulttuurinasiainneuvos
Pekka Pekkonen.
viimeksi Anna-Maija Urm ( Uherske Hradiste) ovat
osallistuneet ulkomaisiin mitalisymposiumeihin.

Aimo toteaa: "Minulle ovat kuluneet 12 vuotta olleet
henkilökohtaisesti mahtava mitalitaiteen oppimisen ja
sen kaikinpuolisen tukemisen aikaa. Ikimuistoiset ystä
vät, miellyttävät illanvietot taiteilijoittemme ateljeissa,
Killan vierailut Puontpyölissä ja erinomainen, asiansa
osaava hallitustiimi - en päivääkään tästä ajasta jättäisi
pois."
Kiitokset keskustelutuokiosta ja koko hallituksen puo
lesta kiitokset puheenjohtajavuosistasi. Paljon on saatu
aikaan ja usein melkoisella vauhdilla pienen pilkkeen ja
huumorinkin höystämänä. Harrastuskuvioihimme on
tarttunut menemisen ja tekemisen meininki kuitenkin
niin, että sanomisen ja liikkumisen vapaus on ollut ta
varamerkkimme.

KILLAN TOIMINTAA
Vaalikokous
Keskiviikkona 1 1.11. pidetty Mitalitaiteen Killan vaaliko
kous oli varsin tapahtumarikas: voittajat palkittiin, sti
pendit jaettiin, monet puheet pidettiin, kantaa otettiin,
toimintaa suunniteltiin, isoja markkamääriä pyöriteltiin
ja henkilöitä vaihdettiin:
Vaan alusta on alkaminen.

FIDEM- palkinnot
FIDEMin Haagissa pidetyssä kongressissa Mitalitaiteen
Kilta jakoi kansainvälisen mitalipalkinnon jo kolmannen
kerran. Kyseessä oli Hungaria-Baltia-Fennia -palkinto eli
kunkin alueen edustajalle kullekin 1.000 dollaria. Yksi
mielisen palkintoraadin muodostivat taiteilija Mauno
Honkanen, nuorten edustajana kuvanveistäjä Aarno
Rankka sekä isäntämaan Hollannin kuvanveistäjä Guys
Hellegers.
Palkituiksi tulivat seuraavien kuvanveistäjien työt:
Lugossy Maria, Unkari
Laimdota Grike, Latvia
Leila Hämäläinen, Suomi

Nuorten mitalikilpailun voittaja Markus
Åström (oik) ja III palkinnon saanut
Sakari Kannosto.
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Kokouksen puheenjohtajaksi valitun varatuomari Aimo
Linkosalmen johdolla hyväksyttiin vuoden 1999 toimin
tasuunnitelma ja talousarvio, jonka loppusumma on mk
325.452 (vuonna 1998 mk 3 16.452).

Henkilövalinnat - puheenjohtajavaihdos

Nuorten mitalikilpailun tuomaristo työssään:
Erkki Kannosta, Erik Mäkinen, Mauno Honkanen
ja Marjukka Korhonen.
Palkinnot jaettiin juhlavasti Haagin kaupungintalolla
kongressin avajaisten yhteydessä. Leila Hämäläistä huo
mioitiin tässä kokouksessamme. Leila Hämäläinen on
tullut tunnetuksi sekä lyötyjen että valettujen mitalien
tekijänä. Hänen palkittu mitalinsa "Emo jänis tuli pyry
nä metsänrajaa" kuuluu hänen 1980-lopun tuotantoon
sa.

Nuorten mitalikilpailu

Kuvanveistäjä Erkki Kannosta kertoi kokousväelle käy
dystä kilpailusta ja kilpailulautakunnan ratkaisusta. Kil
pailu on myös selostettu laajasti tässä lehdessä kuvien
kera. Kilpailu palkitut, 1 palkinnon voittanut Markus
Åström ja 111 palkinnon voittanut Sakari Kannosta kävi
vät itse hakemassa palkintonsa kokousväen onnentoi
votusten saattelemana.

Taideakatemian kurssilaisten stipendit

Kuvataideakatemiassa järjestettiin 7.-18.9 Mitalitaiteen
työpaja, johon osallistui kahdeksan kuvataideopiskeli
jaa. Työpajan opettajina olivat kuvanveistäjät Ryszard
Stryjecki Varsovasta ja Raimo Jaatinen. Kurssi kuului
Kuvataideakatemian täydennyskoulutusohjelmaan.
Mitalitaiteen Kilta tuki osaltaan kurssia myöntämällä kah
deksalle kurssilaiselle 500 markan stipendin. Suurin osa
kurssilaisista, Juha Pitkänen, Jakob Sederholm, Terhi
Heino, Kaija Pekkarinen, Elina Strandberg sekä Rauli
Körkkö olivat paikalla noutamassa stipendinsä.
T ässä numerossa on tiivistelmä kuvanveistäjä Stry
jeckin mitaliaiheisesta puheenvuorosta.

Henkilövalinnat tehtiin perinteisen yksimielisyyden val
litessa.
Killan pitkäaikainen puheenjohtaja varatuomari Aimo
N.K.Viitala ei asettunut enää ehdolle puheenjohtajavaa
lissa. Hänen työnsä jatkajaksi ja Mitalitaiteen Killan jär
jestyksessään kuudenneksi puheenjohtajaksi valittiin
toimitusjohtaja filosofian maisteri Veikko Löyttyniemi.
Aimo Viitala ehti luotsata Kiltaa 12 vuotta yhteen me
noon. Aimon haastattelu on tuonnempana tässä leh
dessä.
Hallituksen kuvanveistäjäjäsen Pertti Kukkonen ei
myöskään asettunut enää ehdolle. Hänen tilalleen valit
tiin kuvanveistäjä Erkki Kannosta, joka on aiemminkin
istunut Killan hallituksessa (vrt Raimo Heinon valettu
mitali "Suomen Mitalitaiteen Killan Hallitus" vuodelta
1975, halk. 175 mm). Pertti Kukkonen valittiin ensi ker
taa Killan hallitukseen vuonna 1987 eli samanaikaisesti
Aimo Viitalan kanssa. Kukkonen tunnetaan varsin
asiantuntevana ja monipuolisena kuvanveistäjänä ja vai
kuttajana, jonka asiantuntemusta Mitalitaiteen Kiltakin
on vuosien varrella mielellään käyttänyt hyväkseen.
Killan tilintarkastajiksi valittiin edelleen ekonomi
Klaus Selinheimo ja varatuomari Aimo Linkosalmi var
sinaisiksi ja valt.maisteri Matti Haavisto ja fil.maisteri
Heikki Vuorimies varalle.
Mitalitaiteen Killan (miehinen) kokoonpano on vuon
na 1999 seuraava. Sulkeissa on mainittu kunkin jäse
nen mandaatin kesto :
puheenjohtaja:
Veikko Löyttyniemi, Helsinki

Kokousasiat

Mitalitaiteen Killan puheenjohtaja Aimo Viitala esitti aluk
si vuosikatsauksen Killan toimintaan.
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Taideakatemian kurssilaisten stipendiaattihymy.

muut jäsenet:
Mauno Honkanen ( 1997-1999), Helsinki
Erkki Kannosta ( 1999-200 1), Helsinki
Erik Mäkinen (1998-2000), Turku
Mauri Sompa ( 1998-2000), Jyväskylä
Kari Vaalas (1999-2001), Helsinki
likka Voionmaa (1997-1999), Helsinki
Kokouksen päätteeksi Mitalitaiteen Killan kunnia
puheenjohtaja, akateemikko Jorma K. Miettinen piti pu
heen eroavalle puheenjohtajalle Aimo Viitalalle:
Kunnioitettu puheenjohtajamme, hyvä ystävä !
Olen saanut kunnian lausua Kiltamme puolesta Si
nulle kiitokset pitkästä toiminnastasi puheenjoh
tajanamme.
Oli suuri onni Killalle saada Sinun kaltaisesi tarmo
kas organisaattori ja kokenut talousmies puheenjohta
jakseen 1980-luvun lopulla juuri kun maassamme alkoi
talouslama ja jouduimme vaativan kansainvälisen teh
tävän, FIDEMin maailmanlaajuisen mitalinäyttelyn
isäntämaaksi.
Kukapa muu olisi olisi kyennyt keräämään tarvitta
vat valtavat resurssit urakan läpiviemiseksi. Sinun joh
dollasihan tapahtuma vietiin läpi kiitettävästi ja tappi
oitta. Sikäli kuin olen kuullut ja kokenut, ulkomailta siitä
on tullut runsaasti positiivista palautetta.
Oli myös onni, että laman pahimmilaankin ollessa
Kilta kykeni järjestämään vuosimitalikilpailut normaa
leine täysin kansainvälistä luokkaa olevine taiteilijapalk
kioineen, vieläpä jakamaan ylimääräisiä kunniapalkin
toja ansioituneimmille mitalinveistäjillemme.
Suuria tapahtumia olivat myös vuosien 1992 ja 1997
itsenäisyysmitalimme, joita lyötiin runsaasti ja jotka le
visivät ulkomaillekin mm. kaikkiin suurlähetystöihimme
samoinkuin laajalle kotimaassa. Runsaan levikin saivat
varmaan myös onnistuneet Jääkiekko- ja Topelius-mi
talit.
On syytä mainita myös Mitalilehtemme, joka muis
taakseni alkoi ilmestyä puheenjohtajakautesi alkuaikoi
na. Minun mielestäni se on tärkeä mielipiteiden vaih
don ja Killan tapahtumien dokumentoinninkin kannal
ta, se sekä valistaa että edustaa ja sen avulla pysyy ke
hitys muistissa.
Erinomainen yritys oli myös pari vuotta sitten pidet
ty Mäntän kansainvälinen mitalisymposiumi lahjakkai
nen ulkomaisine ja kotimaisine taiteilijoineen.
FIDEMin kansainvälisissä kokouksissa olet ajanut
pohjoismaista järkilinjaa ja pitänyt Suomen lippua kor
kealla, minkä ansiosta saamme FIDEMin pääsihteerin
viran ja toimiston Suomeen. Kun ajattelee valtavia klas
sillisen mitalitaiteen jättimaita. joissa se on tähän asti
ollut, on viran tulo pienen Suomen kaltaiseen moder-

Mitalitaiteen Killan uusi puheenjohtaja Veikko Löyttyniemi ja
väistyvä puheenjohtaja Aimo Viitala
nin mitalin maahan suuri muutos. Joudumme nyt to
della keskeiseen asemaan kansainvälisen mitalitaiteen
kentässä. - Toivottavasti taiteilijamme kykenevät vas
taamaan haasteeseen niin, että sekä oma että kansain
välinen mitalitaide saa uusia Pohjoisia virikkeitä.
Kaikesta tästä haluaa Kiltamme Sinua lämpimästi
kiittää ja toivottaa Sinulle onnellisia ja työntäyteisiä vuo
sia jatkossa !

Vuosimitalikilpailu - toimintasuunnitelman
kulmakivi
Killan 12.3. 1999 päättyvän vapaan ja valetun vuosimi
talikilpailun ohjelma on tässä numerossa. Toivokaam
me runsasta osanottoa ja taiteellisesti korkeatasoisia
ehdotuksia.
Kansainvälinen mitalitaidesymposiumi Kankaanpään
taidekoulussa 5.5.-27.5.1999
- symposiumi
- nykymitalitaiteen näyttely Kankaanpäässä
- Suomalaisia rahoja ja mitaleja - näyttely Kankaanpään Osuuspankissa
- Mitalitaiteen historiaa esittelevä näyttely
Järjestäjät Suomen Mitalitaiteen Kilta ja Kankaanpään
taidekoulu.
Symposiumin tavoitteena on luoda vuorovaikuttei
nen työpaja, jossa usean maan taiteilijat voivat kohtaa
malla toisensa tiiviissä työpajassa oppia toisiltaan ja
saada uusia virikkeitä ja innoitusta mitalitaiteen työs
kentelyn parissa. Kukin tekijä tekijä toteuttaa sympo
siumin aikanauseita mitaleja. Tuloksista kootaan näyt
tely Kankaanpään taidekoulun galleriaan ja Kankaan
pään Osuuspankin tiloihin.
Symposiumin aikana on mahdollista toteuttaa myös
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yksi mitalin suunnittelukilpailu, mikäli tilaaja ja rahoitus
järjestyy ennen symposiumin alkua.
Symposiumin johtajana toimii kuvanveistäjä Raimo
Jaatinen. Symposiuminn tarjotaan suomalaisille opiske-

lijoille kaksi paikkaa, yhdelle Kuvataideakatemiasta ja
toiselle Turun taideakatemiasta. Kuvanveistäjien ja opis
kelijoiden tulee ilmoittautua sitovasti symposiumiin
1.2. 1999 mennessä.

likka Voionmaa

NUORTEN TAITEILIJ OIDEN TAIDEMITALIKILPAILU

Kilpailu sanoin

Kuluvaa vuotta 1998 voidaan hyvin pitää nuorten mita
litaiteilijoiden vuonna . Nuorten mitalikilpailu on mielen
kiintoinen jatke niin Hvitträskin kesänäyttelylle kuin nuor
ten mitaliosastolle FIDEMin kongressin aikana Haagis
sa Hollannissa. Kilpailuaika päättyi perjantaina 30.10.,
jolloin Haagin näyttely oli vielä avoinna .
Nuorten kilpailuohjelma julkaistiin tämän lehden nu
merossa 1/98, jolloin määriteltiin kilpailuun jätettävän
aiheeltaan vapaan ehdotuksen reunaehdot : halkaisija
60- 120 mm, mitali toteutetaan valettuna, tärkeimmät
mainitakseni. Kilpailun tuomariston muodostivat Suo
men kuvanveistäjäliiton nimeämät kaksi juryn jäsentä,
helsinkiläiset Erkki Kannosto ja Marjukka Korhonen,
sekä Killan hallituksen edustajat Mauno Honkanen, Erik
Mäkinen ja likka Voionmaa.
Kilpailuun saapui määräaikaan mennessä 18 ehdo
tusta, jotka kaikkki oli säännösten mukaiset. Ehdotuk
set olivat seuraavat:
1. Alnus Culturae Ouadranta 1-11 2000 jKr
2. Ikiliikkuja
3. Shot in the Park
4. Fasten Your Seat Belts
5. Off / On
6. Taivas ja Se Toinen Paikka
7. Kivi Ei Vedessä Uinut
8. Kännykkämitali
9. Isä ja Poika
10. Pro et Contra
11. Breaking Pride
12. Turva
13. Sukupuolet
14. Toisen Kuoren Oktetti
15. Elämän Vastakohdat
16. Turkis / Metsästäjä
17. Exil Maanpako
18. Ruusuke
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Jury sijoitti näistä töistä C-luokkaan kuusi työtä, 8luokkaan viisi ja A-luokkaan seitsemän työtä ja päätti
antaa 8- ja A-luoka töistä seuraavat lausunnot :

B-luokka

1 Alnus Culturae Quadranta 1-11 2000 jKr
Kriittinen aihe. Mitalin hahmo ja muoto tasapaksu. Teol
lisen muotoilun piirteitä.
2 Ikiliikkuja
Viimeistelty työ, jonka kerronta jää vaisuksi.
6 Taivas ja se toinen paikka
Selkeä ja herkkä takasivu. Kasvosivu epäplastinen.
9 Isä ja poika
Vahva yritys kahden sukupolven muotokuviksi. Som
mittelussa ja mitalimaisessa toteuksessa puutteita.
13 Sukupuolet
Mitalin käsittely ulkopinoissa ei ole sopusoinnussa voi
makkaan mekaanisen ratkaisun kanssa.
. A-luokka
4 Fasten your seatbelts
Reikäteeman avulla sisä- ja ulkoavaruus toisiinsa taiten
yhdistetty.
7 Kivi ei vedessä uinut
Taitava ja herkkä muotokuvasivu ei saa tukea kääntö
puolelta.
8 Kännykkämita!i
Räväkän iloinen matkapuhelinmitali, jonka kääntöpuo
len viesti jää köyhäksi.
10 Pro et contra
Huolella viimeistelty ja teemansa hyvin ilmaiseva teos.
Hieman koristeellinen
11 Breaking pride
Käsitteellisesti oivallettu ylpeyden ja nälän teema.
16 Turkis / metsästäjä
Metsästäjän ja saaliin hahmot omaperäisesti oivaltaen
yhdistetty.

Kilpailun tulos päätettiin julkistaa Mitatitaiteen Killan
vaalikokouksessa 11.11., jolloin myös palkinnot jaetaan.
Kaikki kipsit asetettiin näytteille Killan vaalikokoukses
sa.
Kilpailulautakunnan mielestä kilpailu oli laadukasta
keskitasoa. Nuoret olivat paneutuneet töihin hyvin, vaik
kakin mitalimaisuus oli joissakin töissä hieman hämär
tynyt.

17 "Exil - Maanpako "
Teoksen kokonaishahmo ja ajankohtainensisältö lomit
tuvattaitavasti yhteen.
Kilpailulautakunta päätti yksimielisesti ja saamiensa
valtuuksien nojalla ratkaista kilpailun seuraavasti:
Kilpailun voittaja on ehdotuksen numero 17 "Exil Maanpako" tekijä, 11 palkinnon saa ehdotuksen "Brea
king pride" tekijä ja 111 palkinnon ehdotuksen "Fasten
your seatbelts" tekijä.
Kun kuoret avattiin todettiin, että I palkinnon ja 5.000
mk saa Markus Åström Turusta, 11 palkinnon ja 3.000
mk Jani Rättyä samoin Turusta ja 111 palkinnon ja 2.000
mk Sakari Kannosta Helsingistä.

Kilpailu kuvin

Ohessa esittelemme nuorten mitalikilpailun kuvin, jot
ka on ottanut Mauno Honkanen.

2

11

6

9

13

12

17

4

11

13

7

8

10

14

16

Mika-Matti Nieminen

TURUN PIIRUSTUSKOULUN
MITALIN MUOVAILIJAT HAASTATTELUSSA
Haastattelin Turun Piirustuskoulun toisen, kolmannen
ja neljännen vuoden opiskelijoita, jotka osallistuivat tai
ainakin olivat osallistumassa nuorten taiteilijoiden tai
demitalikilpailuun. Haastattelin myös kilpailussa toisen
palkinnon saanutta Jani Rättyää, joka valmistui koulus
tamme viime keväänä.

Markus Åström sai kilpailussa I palkinnon. Markus on
syntynyt vuonna 1974 Vaasassa, mistä hän muutti en
sin Helsinkiin 1995 ja sitten seuraavana vuonna Turkuun
opiskelemaan. Turun piirustuskoulussa hän valitsi pää
aineekseen kuvanveiston.
Kokeilunhalu sai Markuksen osallistumaan kilpailuun.
Kolmannen vuoden opiskelijoiden ohjelmaan kuuluu
pakollisena osallistuminen Killan vuosimitalikilpailuun,
ja Markus koki tämän kilpailun hyvänä valmistautumi
sena kevään koitokseen.
Voittomitali "Exil-Maanpako" sai alkunsa hylätyn ta
lon ideasta: ihmiset ovat jättaneet kotinsa jonkin ka
tastrofin takia. A-puolen hän sai valmiiksi ensin, suh
teellisen helposti, mutta B-puoli tuottikin sitten enem
män päänvaivaa. Alkuperäiset suunnitelmat muuttuivat
muuksi ennen kuin mitali tuli valmiiksi. Taloteemaa
Markus on käsitellyt töissään ennenkin, ja hän aikoo sitä
myös jatkaa. Mitali oli hänen ensimmäisensä.
Markus näkisi mitaleissa mielellään ajankohtaisuut
ta, pieniä tarinoita suurista asoista. Perinteisestikin mi
tali on aina liittynyt johonkin ajankohtaiseen juhlapäi-

vään, tapahtumaan tai ihmiseen. Mitalin tekemisessä
Markus pitää tärkeimpänä asian tiivistämistä, sitä että
saa suurenkin asian kerrottua pienessä koossa. Mitalia
hän työstää eri lähtökohdista kuin muita veistoksiaan.
Kun hän tavallisesti etsii ensin suurempaa muotoa, on
mitali enemmänkin yksityiskohtien työstämistä ja nii
den yhteensovittamista.
Mitalintekemisessä Markusta kiehtoo myös se, että
on annettu tietyt rajat joiden sisällä työskennellään ja
tehdään uutta. Se on kiinnostava lähtökohta ja haaste.
Pieni koko sopii Markukselle hyvin: hän tekee muuten
kin pienehköjä töitä, senkin takia kuulemma ettei koto
na ole tilaakaan suuremmille. Pienissä töissä on myös
helppoa saada kokeilla eri materiaaleilla. Seuraavaksi
on tutustumisvuorossa lasikuitu.
Mitalitaiteeseen Markuksen tutustutti kuvanveiston
opettaja Erik Mäkinen. Mitalien tekemiseen ei koulussa
vaan ole tarpeeksi aikaa, lukujärjestys on niin tiukka.
Koulun jälkeen Markus kyllä arvelee mitalien häntä kiin
nostavan.

Jani Rättyän mitali "Breaking pride" sai kilpailussa
toisen palkinnon. Mitali oli Janin kolmas: ensimmäisen
sä hän teki R.W.Ekmanin 150 vuotta -kilpailuun ja toi
sen 1998 vuosimitalikilpailuun. Mitaleillaan hän on osal
listunut Hvitträskin Nuorta mitalitaidetta - näyttelyyn
sekä "See it Catch it Touch it" näyttelyyn Haagissa.
Nuorten kilpailuun osallistunut mitali, murtumispis15

teessä oleva kaarelle taipunut näkkileipä, jatkaa Janin
tuttua leipä-teemaa: myös R.W.Ekman -mitali samoin
kuin lopputyönäyttely viime keväänä käsittelivät samaa
aihetta. Kilpailumitalissaan nälkätaiteilija halusi tuoda
sanomansa uudella tavalla esille, kertoen rikkaan Suo
men toisesta puolesta ja molemmistakin puolista, siitä
miten ylpeys rapisee pois kun äkkiä ei ole varaa ostaa
leipää. Vaikeinta oli saada sanoma tuotua kiinnostaval
la tavalla esille. Mitali sai muotonsa hitaasti.
Mitaleita on Janin mielestä mukava näperrellä, vaik
ka koko mitalitaide aluksi kuulosti liiaksikin pieneltä nä
pertämiseltä, vastakohtana kunnon vääntämiselle. Muu
hun kuvanveistotyöhön hänellä ei juuri nyt olisi omien
sanojensa mukaan mahdollisuuttakaan. "Taidetta voi
tehdä tiukoissakin rajoissa. Luovuus tulee kyllä esille."
Mitalitaide jaksaa kiinnostaa Jania jatkossakin. Mita
leita pitäisi hänen mielestään tehdä enemmän ja antaa
enemmän, palkintona tai tunnustuksena tai muuten
vaan. Kaapissa mitalilla ei ole arvoa. Mitalin ainutlaatui
suus on siinä, että sitä voi pyritellä kädessä ja kuljettaa
taskussa. Se kulkee mukana.

Rosa Pisilä osallistui kilpailuun ensimmäisellä mitalil
laan. Tämä oli ensimmäinen kuvanveistokilpailu, johon
hän otti osaa. "Teki mieli kokeilla." Kysymys olikin hä
nellä enemmän itsensä voittamisesta kuin totisesta kil
pailemisesta. Pääasia että sai mitalin tehtyä ja lähetet
tyä. Kysymykseen mikä on mitalitaiteessa ainutlaatuis
ta Rosa ei vielä osaa vastata; hän on vasta niin vähän
tutustunut koko lajiin, lueskellut lehtiä ja kirjoja, katsel
lut Piirustuskoulussa aiemmin tehtyjä mitaleita, kuun
nellut Erikin opetuksia. "Tylsää", hän ajatteli kuullessaan
ensimmäisen kerran sanan mitalitaide joskus -93 opis
kellessaan Limingan taidekoulussa. Sielläkin oli silloin
olemassa vuosimitalikilpailuun osallistuminen, mutta
Rosa ei innostunut. Nyt on mitalien tekeminen kuiten
kin alkanut kiinnostaa. Rosa tekee tavallisesti melko
suurikokoisia töitä, joten mitalien pienuus miellyttää sii
nä vastapainona, vaikka pieni koko toisinaan tuntuukin
rajoittavan ilmaisua. Samaa aihetta kuin kilpailumitalis
saan hän aikoo työstää suuremmissakin veistoksissa,
mutta eri tavalla. Mitalinsakin kehittelemistä hän aikoo
jatkaa. Tärkeää on kaksipuolisuuden yllätyksellisyys:
etteivät mitalin puoliskot olisi kuin kissa ja häntä, vaan
jotain hätkähdyttävää.
Rosan mielestä olisi hyvä jos kilpailuja olisi jatkos
sakin kaksi. Nuorille tekijöille ja ensikertalaisille olisi kyn
nys matalampi, ja myöhemmin uskaltaisi sitten kivutto
mammin osallistua vuosimitalikilpailuunkin.
Timo Bengtsson osallistui kilpailuun ensisijaisesti saa

dakseen palautetta. Rahapalkinnon houkutustakaan ei
silti pidä väheksyä. Timon kaksi osallistunutta mitalia
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olivat hänen ensimmäisensä. Tekemisen ohessa hän
tutustui ensi kerran lähemmin mitalitaiteeseen.
Yllätyksekseen hän huomasi että mitali voi olla muuta
kin kuin pieni ja pyöreä ja kolikkomainen. Paljonkin
muuta : taideteos. Mitalin ennalta annettu muoto, pieni
koko ja kaksipuolisuus, eivät rajoita Timoa. Raamit on
aina, teki mitä tahansa. Mitalitaiteessa on hänen mu
kaansa aivan yhtä paljon pelivaraa kuin muillakin alueil
la.

Sami Aholle mitali on kunnianosoitus jollekin asialle.

Viime kevään vuosimita ikilpailuun Sami lähetti ensim
mäisen mitalinsa, joka sittemmin oli mukana sekä Hvit
träskin nuorten näyttelyssä että Haagissa. Nuorten kil
pailuun hän ei kuitenkaan osallistunut, vaan lyttäsi mita
linsa suutuspäissään viime hetkillä. Aikapulakin häiritsi
tekemistä: Sami oli syys-lokakuussa yli kolme viikkoa
Mosambikissa.
Mitalintekemisessä oli Samille vaikeinta Samille oi
kean, hänen tavoittelemansa perspektiivivaikutelman
saavuttaminen, oikeitten mittasuhteitten tavoittaminen.
Vaikeutena on ollut myös rajankäynti pienoisveistoksen
ja mitalin välillä, kaksipuolisuuden ongelmallisuus. Mi
taleissa Sami kokee käsittelevänsä erilaisia asioita kuin
muissa veistotöissään.
Omiin mitaleihinsa Sami ei ole ollut tyytyväinen, ja
hänen innostuksensa on vähentynyt. Sitä kiinnostaako
mitalitaide häntä koulun jälkeenkin, hän ei vielä osaa
sanoa. Mitalintekemine n vaatii pitkäjänteisyyttä, jota
Samilta hänen omien sanojensa mukaan usein puut
tuu.

Oona Tikkaoja, Outi Puro ja Pauliina Jokela eivät osal
listuneet kilpailuun, vaikka kaikki kuitenkin tekivät sitä
varten mitalia. Mitali oli kaikille ensimmäinen. Vaikeinta
tekemisessä oli peruskysymysten määritteleminen:
missä kulkevat rajat, mikä on mitali ja mikä pieni veis
tos, miten litteä mitalin pitää olla, miten kolmiulottei
nen se saa olla, mikä olisi uutta, mikä jo nähtyä, ja kak
sipuolisuuskin tuotti ongelmia. Plastoliinikäsittelykin oli
hankalaa, kun on tottunut tekemään savesta.
Oona odotteli kuningasideaa, joka jäi kuitenkin tule
matta. Mitalin tekeminen oli hänelle enemmänkin aivot
yötä, piti miettiä sitä jujua, toimivuutta molempiin suun
tiin, puoliskojen yhteensovittamista. Muita veistotöitä
hän voi vain alkaa tehdä johonkin suuntaan ja katsoa
sitten mitä syntyy, mutta mitalissa on toisin. Mitalin te
kee Oonan mukaan se, että siinä on kaksi puolta: toi
nen joka yllättää ja jatkaa toisen ideaa. Oman jännityk
sensä ja haasteen hänelle tuo se, että on tietty lähtö
kohta josta aletaan, mitalin muoto, ja siitä pitää sitten
keksiä jotain uutta. Se on asia joka kiinnostaa, samoin
kuin intiimiys, se että mitalin voi ottaa käteen ja katsella

sitä. Mitaleita on myös helppo tehdä kotona jos ei ole
työhuonetta. Oona odottaakin jo innoissaan osallistu
mista ensi kevään vuosimita likilpailuun. Jonkinlaiset
työpajatkin häntä kiinnostaisivat, mutta oikeastaan hä
nen mielestään pitäisi mitaleista tietää enemmän pys
tyäkseen todella sanomaan miten kiinnostunut on, tai
miten kestävää tuo kiinnostus on.
Outi ei ole vielä innostunut. Hänen tekemistään ja
keskittymistään häiritsi aikapula, sekä se ettei opettajal
ta saanut neuvoja. Erik Mäkinen oli kilpailun tuomaris
tossa, ja kaikki kilpailutyöt oli tehtävä häneltä piilossa.
Silikonimuotit Outi sai kahteen mitaliinsa tehtyä, mutta
lopetti sitten siihen. Mitalit ovat Outille jääneet etäisiksi
ja kylmiksi. Mitali tuntuu liiaksi pelkän älyn tuotokselta,
väkisin yrittämiseltä. "Voi ei", eli ensimmäinen mitä hän
ajatteli kuullessaan sanan mitalitaide. Mieleen tuli aja
tus jostakin arvokkaasta, määrätynlaisesta kunniamer
kistä. Aiemmat kolkat kokemukset joistain mitalinäytte
lyistä ovat nekin vaikuttaneet lannistavasti. Leikillään
Outi sanoi ainoastaan rahanhimon ja ahneuden saaneen
yrittämään kilpailuun osallistumista. Outi myöntää ettei
hän paljoakaan nähnyt mitaleita. Valettuja ei kai yhtä
kään. Hän ei ollut paikalla silloin kun tutkittiin koulussa
viime vuonna valettuja mitaleita, eikä hän myöskään
saanut käsiinsä Mitali-lehtiä. "Mä en ole edes nähnyt
sitä Markuksen mitalia, mä käyn kattamassa sen ja tu
len sitten perumaan kaikki puheeni." (Haastattelupäivän
jälkeisenä aamuna yllätin Outin veistoluokasta viimeis
telemästä keskenjääneitä mitaleitaan.)
Pauliinalle ajatukseen mitalista yhdistyy voimakkaasti
ajatus palkinnosta: hän haluaisi tehdä mitaleita vaikka
palkinnoksi ihmisille jotka ovat häntä auttaneet. Kilpai
lumitaliaan tehdessään hän ajattelikin paljon sitä, että
joku saa sen palkinnoksi, ottaa käteen ja tunnustelee.
Pauliinalle mitalin tekeminen poikkeaa normaalista veis
toksen tekemisestä siinä, että mitalissa tulee ajatelleek
si teoksen vastaanottajaa, katsojaa enemmän kuin ta
vallisesti. Hän tekee mitalin eh<ä enemmän toisille kuin
itselleen.T ärkeää on pieni koko ja koskettaminen. Vie
läkin hänellä on kuitenkin sellainen olo, ettei hän tiedä
onko se hänen mitalinsa mitali lainkaan vai eikö se ole.
Siinä kun on etu- ja takasivun sijasta pikemminkin sisä
ja ulkopuoli. Teknisten ratkaisujen kanssa tuli sen ver-

ran ongelmia että omaperäinen, jo kipsiin valettu mitali
jäi lähettämättä kilpailuun.

Minä sain lähetettyä kilpailuun kaksi ehdotusta. En ol
lut niihin täysin tyytyväinen, vaikka ne onnistuivat kui
tenkin paremmin kuin etukäteen pelkäsin. Keskittymis
täni haittasivat lopputyökiireet, asunnon remontoimi
nen sekä mainittu Mosambikin matka. Muotin tekemi
sessä ja valamisessa tuli kiire, mutta ehdin kumminkin
ajoissa. Nämä kaksi mitalia olivat minulle neljäs ja kuu
des kipsiin asti tehty, kolme ensimmäistäni valoin vii
me keväänä pronssiin, kutakin viisi kappaletta. Osallis
tuin niillä kesällä näyttelyihin sekä Hvitträskissä että
Haagissa.
Kuudeskin mitalini oli kutakuinkin valmiina, mutta olin
siitä vielä sen verran epävarma etten lähettänyt sitä kil
pailuun. Nyt tuntuu jo siltä että teen sen kokonaan uu
destaan. Keskeneräisiä mitaleita seisoo tuossa pöydäl
läni viisi. Ne valmistuvat milloin valmistuvat, mutta
muutaman toivon lopputyökiireistäni huolimatta saavani
puserrettua vuosimitalikilpailuun. Mitalikärpänen on
selvästikin pureskellut minua, ja kuume nousee ...
Lopuksi: millä keinoilla nuoret kuvanveistäjät saataisiin
kiinnostumaan mitalitaiteesta?
Kaikkien mielestä tärkeintä oli saada tietoa, mitaleis
ta pitäisi kertoa enemmän. Melkeinpä kaikille haastatel
luille ensimmäinen tutustuminen mitalitaiteeseen tapah
tui kuvanveistonopettajamme Erik Mäkisen kautta. Har
va ennen sitä tiesi mitään koko asiasta. Mitaliksi ajatel
tiin sitä kaikkien tuntemaa hiihtokilpailun kultamitalia,
jossa toisella puolella on sukset ja sauvat ristissä ja toi
sella puolella l.p. Voisiko ajatella jonkinlaista tietopaketti
kiertonäyttelyä mitalitaiteesta eri taidekouluihin muu
taman vuoden välein.
Suuri merkitys oli monelle myös sillä, että sai katsel
la kädessään ja kosketella oikeaa pronssiin valettua tai
demitalia, tuntea sen painon ja muodot ja nähdä värit.
Näyttely- ja työtilaisuuksia, kilpailuja ja työpajojakin toi
vottiin, ja ehdotettiinpa sitäkin että Mäkisen Eerikkiä
kloonattaisiin kaikkiin Suomen taidekouluihin opetta
maan mitalintekemistä, nyt kun geeniteknologiakin on
jo riittävästi kehittynyt.
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likka Voionmaa

FIDEM XXVI HAAG

SEE IT CATCH IT TOUCH IT - Mitalitaiteen
näyttely Suomen suurlähetystössä
Kilta oli koonnut Suomen Haagin suurlähetystön tiloi
hin nykymitalitaiteen näyttelyn. Näyttely toteutettiin
yhteistyössä lähetystön ja FIDEM-kongressin järjestäji
en kanssa ja kuului sen ohjelmaan. Näyttelyn avasi suur
lähettiläs Pertti Harvola. Avajaisiin oli bussikuljetus FI
DEM-kongressilaisille. Haluamme esittää erityiskiitoksen
lähetystön työntekijöille lähetystöneuvos Kari Jantuselle
ja Auli Snikkersille sekä kaikille niille henkilöille, jotka
näyttelyn auki ollessa (6.11. saakka) päivystivät näytte
lytilassa.

Pertti Kukkonen:
Aimo Viitala, V, 1987,
Suojaava taivas, V, 1992
Mäkelänrinteen lukio, V, 1996
Nokakkain, V, 1992
Värisilmä Ltd, V, 1994
Suomi 80 vuotta, L, 1997
Erik Mäkinen :

Portti, V, 1990
Orfeuksen ikävä, V, 1993
Orfeus ja Eurydike, V, 1994
Orfeus tänään, V, 1998
Maailmallelähtö, V, 1998
Vastuunkantajat, V, 1998
Maanjäristys, V, 1995

Kauko Räsänen:

Aimo Viitala, L, 1997
Kari Rahiala, L, 1997
Ulf-Erik Hagberg, L, 1997
Suomen Kiinteistöliitto, L, 1997
Suomen tiedeseura, L, 1997
Pirkko Viitasalo:

Nykyaika, V, 1995

Assi Madekivi:

Suurlähettiläs Pertti Harvola avaa
näyttelyn
Näyttelyyn osallistuivat seuraavat taiteilijat ja heidän
teoksensa :
Raimo Jaatinen:

Suuri ja mahtava, V, 1998
Varo pitkää matkaa, V, 1994
Viimeinen juna Novosibirskiin, V, 1994
Vuorovesi, V, 1998
Mosse Yosselevich lähtee leirille, V, 1994
Goodbye Baby, V, 1994
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Vaiennut viulu, V, 1997
Hale-Bopp, V, 1997
Truismeja, V, 1998
Äidin mitali, V, 1982
Kaislikossa, V, 1997
Villit ja vapaat, V, 1995

Lisäksi esillä oli kesällä 1998 Hvitträskin näyttelyssä esillä
olleita nuorten taiteilijoiden töitä :
Sami Aho : Kuu, V, 1998
Mika-Matti Nieminen : Ota varas kiinni, V, 1998
Aarno Rankka : Sävelkorva, V, 1998
Jani Rättyä : Leipä, V, 1998
Sirpa Vartti: Eräänä päivänä tulet, V, 1998

Päivi Hellman: Itämainen tanssi, V, 1998
Tero Lounas: Ensimmäinen, toinen, kolmas kerta,

V, 1993

Jones on kirjoittanut luetteloon artikkelin "The Future
of the Medal" (Mitalin tulevaisuus).
Luettelo on painettu hyvälle paperille, kuvitus on
runsas ja korkeatasoinen. Valitettavasti lähes kaikista
esitetyistä mitaleista on kuva vain toisesta puolesta.
Mikäli kyse on plaketista, se ei ilmene kuvatekstistä.
Luettelon parasta antia on myös taitelijabibliografia, jos
sa on tiedot niistä taiteilijoista joiden töitä FIDEM XXVI
näyttelyssä on esillä. Kunkin taiteilijan kohdalla on tie
dot myös aiemmista näyttelyosallistumisista.
Julkaisijan osoite: Rijksmuseum Het Koninklijk Pen
ningkabinet, PO Box 11028, NL-2301 EA Leiden, puh.
0031-71-5120748, fax 0031-71-5 128678.
KONGRESSI N OHJELMAA
Avajaiset

Yleiskuva FIDEM-näyttelystä
FI DEM NÄYTTELY JA NÄYTTELYLU ETTELO
FIDEMin tämänkertainen näyttelytila oli Beelden aan Zee
museossa Scheveningenissä, Haagissa. Museo on yk
sityinen modernin taiteen museo, jonne eri maiden
mitalit oli asetettu Neuchatelista tuttuihin vitriineihin
tyylikkäästi. Kävijää tervehti näyttelytilan ovella lippu
ja vitriinimeri, jossa kukin maa oli sijoittunut maailman
kartalle katosta riippuvan oman lippunsa alle. Valaistus
oli hoidettu hyvin kohdevaloilla. Kokonaisvaikutelma oli
ilmava. Hyvää kokonaisvaikutelmaa heikensi valitetta
vasti se, että niin monesta mitalista esillä oli vain toinen
puoli. Katsojalle jäi näin epäselväksi oliko kyse yksi- vai
kaksisivuisesta taide-esineestä. T ästä asiasta esitti ku
vanveistäjä Kauko Räsänen kysymyksen FIDEMin yleis
kokouksessa.
FIDEM-näyttely oli jaettu kolmeen ryhmään siten, että
mitaleita ol julkaisijalta (ks. alla). Luettelon esipuheen
on kirjoittanut kongressin presidentti, professori Louk
Tilanus. T ämän lisäksi FIDEMin puheenjohtaja Mark

M. ja Mme Pierre Zanchi, M. Aimo Viitala ja M. Kauko Räsänen

Kongressin avajaiset pidettiin kuuluisassa keskiaikaises
sa Ridderzaalissa, jossa kuningatar Beatrix, kongressin
suojelija, avaa valtiopäivät. Avajaisseremonioiden ohel
la kuulimme kaksi luentoa. Yhdysvaltalaisen tohtori Ste
phen Scherin luento "The Birth of the Medal" oli
avaranäkymäinen kertomus mitalitaiteen syntyvaiheis-

Mauno Honkanen viimeistelee näyttelyämme
ta. Esitystä täydensivät renessanssimitaleista otetut
upeat diakuvat. Amsterdamilaisen professori Janwillem
Schroferin luento puolestaan käsitteli mitalin tulevai
suutta. Hänen tulkintansa mukaan mitalitaiteessa on
suurin mahdollinen määrä erilaisia haasteita joista mo
net rajoitukset muodostavat tärkeän osan: keskeinen
elementti on mitalin kaksipuolisuus. Esimerkin tarjoaa
vaikkapa EURO-rahan tyyppiset ratkaisut, jossa tulee
ottaa huomioon mm. kansalliset seikat. Kaikkinaista lii
oittelua muotoseikoissa rangaistaan ankarasti. Hän
kehotti meitä katsomaan taaksepäin, sillä se on edis
tystä.
T ilaisuudessa jaettiin koko joukko stipendejä. FIDE
Min Grand Prixin sai ruotsalaistunut puolalainen kuvan
veistäjä Joanna Troikowicz mitalistaan "As Time Goes
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Muuta ohjelmaa
Torstaina kävimme luentopäivän päätteeksi tutustumas
sa Leidenin museon renessanssimitalinäyttelyyn. Mu
seon erikoisuuksia oli kaiken muun hyvän ohella ylei
sölle tarjottu tietokoneavusteinen mitalin suunnittelu.
Perjantai aamuna matkasim me linja-autoin Kröller
MOller museoon Otterloon. Museo sijaitsee keskellä
kansallispuistoa ja siellä ovat mm Hollannin suurimmat
yksityiset Van Goghin taiteen kokoelmat. Valitettavasti
museoalueella oleva laaja patsaspuisto jäi monelta nä
kemättä huonon sään vuoksi.

YLEISKOKOUS

FIDEMin pääsihteeri Carlos Baptista da Silva ja kongressin
pääsihteeri Marjan Scharloo
By", valettu mitali jossa on käytetty pronssia ja beto
nia. Vaikka mitali esiteltiin vuosi sitten käsitellessäni
Mäntän mitalisymposiumin antia, on mitalista entistä
ehompi versio ohessa.
Mitalitaiteen Killan kansainvälinen palkinto Hunga
ria-Baltia-Fennia jaettiin nyt jo kolmannen kerran. Pal
kintotuomariston muodostivat taiteilija Mauno Honka
nen, Killan stipendiaatti Aarno Rankka sekä hollantilai
nen kuvanveistäjä Guus Hellegers. Unkarin palkinnon
sai Maria Lugossy teoksestaan "Homage to Leeuwen
hoek", joka on vuodelta 1998 ja tehty lasista. Baltian
palkinnon sai Laimdota Grike teoksestaan "The Actor
Evalds Valters". Suomen palkinto meni kuvanveistäjä
Leila Hämäläiselle teoksesta "Emojänis Tuli Pyrynä Met
sänrajaa".

FIDEM -mitalin tekijä Mirjam Mieras ja FIDEMin presidentti
Mark Jones
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Viimeisenä kongressipäivänä lauantaina 24.10. pidettiin
Kuninkaallisen Taideakatemian tiloissa FIDEMin yleis
kokous, johon osallistui salintäyteinen yleisö.
FIDEMin taloudellinen tilanne, hallinto ja jäsenistö
Kokouksessa esiteltiin F IDEMin talouskatsaus 30.4.9615.9.98 väliseltä ajalta. Järjestön suurimmat menoerät
ovat "The Medal" lehde n painatus ja jakelu sekä "Me-

Laimdota Grike, T he actor Evalds Valters, V, 1 1 0 x 17 x 1 10
mm
dailles" lehden typografia yhteensä 214.418 F RF), Haa
gin kongressin taiteilijas:ipendit 24.179 FRF. Menot yh
teensä 272.586 FRF. Tuloja oli vastaavalta ajalta 325.272
FRF, mistä summasta suurin osa muodostui kerätyistä
jäsenmaksuista.
FIDEMin jäsenmäärä oli 15.9. 540. Suomesta oli jä
seniä yhteensä 19, joista taiteilijoita 9 ja muita henkilö
jäseniä 9. Suurin jäsenmäärä on USA:lla ( 1 1 8) .
FIDEMin hallinnossa tapahtuu lähiaikoina muutok
sia. Pääsihteeri Mariangela Johnson-Pasqualetti ilmoit
ti jättävänsä tehtävänsä kuluvan vuoden lopussa. Hä
nen tilalleen valittiin Portugalin delegaatti Carlos Bap
tista da Silva. Samassa yhteydessä FIDEMin puheen
johtaja Mark Jones ilmoitti, että hän voi jatkaa FIDEMin
johdossa seuraavat kaksi vuotta eli seuraavaan kongres
siin saakka.

Leila Hämäläinen, Emo jänis tuli
pyrynä metsän rajaa V, 1 20 mm

Keskustelua
Yleiskokouksen lopuksi Kauko Räsänen esitti, että FI
DEMin on huolehdittava siitä, että näyttelyn järjestäjät
tulevaisuudessa panevat esille mitalin molemmat puo
let, koska mitalin kokonaisuus on nähtävä. Plaketteja ei
pitäisi kelpuuttaa näyttelyyn. Myös luettelossa pitäisi olla
kuva mitalin molemmista puolista. Ehdotuksesta kes
kusteltiin, monet olivat harmitelleet samaa asiaa.

KI RJALLISU UTTA
De Beeldenaar 22 (1998) nr. 5, numismatiikan ja mitali
tatieen hollaninkielinen lehti, julkaisija Stichting de Beel
denaar, Postbus 2407, NL-3500 GK Utrecht, puh. 003 130-2910418. Lehdessä esitellään kaikki FIDEM-kongres
simita lit vuodesta 1955 (Tukholma) vuoteen 1996
(Neuchåtel), sekä erikseen tämän vuoden mitali.

Joanna Troikowicz, As time goes by, FIDEM Grand Prix,
pronssi ja betoni, V, 70 mm

Francesco Giannone, Italia, Hedelmällisyys, 1 957, V, 1 40 mm

Maria Lugossy, Hommage to Leeuwenhoek, 1 998, lasi, 1 56x
70 mm
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Kongressin aikaan ilmestyi myös tyylikäs hollannin
kielinen kirjanen "Ben ik in beeld? Penningen uit de lta
liaanse Renaissance", jonka ovat kirjoittaneet Frits
Scholten ja Carolien Voigtmann. Julkaisija on Rijksmu
seum Het Konninklijke Penningkabinet Leiden (ks . osoite
edellä). Kirjan kuvitus on runsasta, kuvatekstit asiapi
toisia kuten myös tekstit.
Kirjahankintoihini kuuluivat myös mm. seuraavat teok
set;

Kröller-Muller Museum, 1994, 72 s. Teos on englan
ninkielinen historiikki tästä taidemuseosta ja siinä esillä
olevista töistä.
Kröller-Muller Museum, 101 meesterwerken, 1996,
102 s. Kirja esittelee seitsemällä kielellä museon huip
putasokasta taidekokoelmaa.
Vincent van Gogh, Rijksmuseum Kröller-Muller, Ot
terlo, 1983, 148 s. Luettelo taitelijamestarin museon
kokoelmissa olevasta 278 teoksesta.

Aimo Linkosalmi

KONG RESS I N JÄLKI MATKA

Jälkimatkalle osallistui bussillisen verran FIDEMiläisiä,
joista seitsemän suomalaista.
Sunnuntaiaamuna ajoimme Zaanse Schansiin,
1600-luvulta olevaan pikkukylään, jossa on useita van
hoja tuulimyllyjä. Kävimme katsomassa maalin raaka
aineita jauhavaa myllyä. Ehkä "tunnetuin" kylän asuk
kaista on ollut Venäjän keisari Pietari Suuri, joka opis
keli siellä laivojen rakentamista.
Seuraava kohteemme oli Haarlemin kaupunki ja sen
Teylersin museo, T ässä Hollannin vanhimmassa muse
ossa oli esillä pieni raha- ja mitalikokoelma. Lisäksi o li
esillä fossiileja ja vanhoja teknisiä laitteita.
Iltapäivällä vierailimme De Hoge Veluwen kansallis
puistossa sijaitsevassa entisessä kuninkaallisessa linnas
sa Het Loo'ssa. Se oli kuninkaallisen perheen kesäasun
tona vuosina 1686-1975. Museona se avattiin vuonna
1984. Kuningatar Wilhelmiinan täysi-ikäiseksi tulosta ja
"virallisen" hallituskauden alkamisesta tuli tänä vuon
na kuluneeksi sata vuotta ja sen vuoksi esillä oli run
saasti häneen liittyvää aineistoa. Museossa on Hollan
nin suurin kunniamerkkikokoelma, jota emme ehtineet
nähdä.
Maanantaina oli vuorossa käynti kymmenisen vuot
ta sitten rakennetulla padalla Burgh Haamstedessa.
Padon sulkuaukot ovat normaalioloissa auki, jotta vuoksi
ja luode pääsevät virtaamaan. Kun Pohjanmeren pinta
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nousee pohjoistuulella liikaa, niin aukot suljetaan. Jo
käyntiämme seuraavana päivänä kävi näin eli meren
pinta nousi yli kolme metriä.
Iltapäivällä vierailimme Gorinchemin pikkukaupun
gissa ja entisessä kaupungintalossa olleessa moder
nin taiteen näyttelyssä.
T iistaina oli vuorossa Amsterdam tuulessa ja sa
teessa. T ietenkin ohjelmassa oli kanavaristeily. Rijksmu
seumin taideaarteiden jälkeen oli vapaata aikaa vaikka
pa Merimuseossa käyntiin ja ostoksiin. Rahakaupat oli
vat suomalaiselle keräilijälle pettymys, kaupan oli vain
Hollannin ja sen siirtomaiden rahoja.
Keskiviikko-aamuna tutustuimme Schoonhovenin
pikkukaupunkiin. Kaupungissa on ollut vuosisatoja ho
pea- ja kultaseppäopetusta. Niinpä on luonnollista, että
siel lä on Kulta-hopea- ja kellomuseo. Kulta- ja hopea
esineitä oli usean vuosisadan ajalta, samoin kelloja.
Kello-osasto ei ollut niin suuri kuin se kellomuseo, jos
sa kävimme kaksi vuotta sitten Sveitsin FIDEM:in yhte
ydessä. Ennen lentokentälle ajoa kaupunki tarjosi meille
lämmittävää juotavaa. Meidän vieraiden puolesta Klaus
Selinheimo kiitti naispormestaria, joka sai FIDEM-sal
kun.
Sää oli pilvinen ja sateinen. Sateisen kesän jälkeen
kaikki ojat olivat piripintaan täynnä vettä.

Alison Branagan, Englanti

F I D E M XXVI D E N HAAG 1 998

Alison Branagan, Hands, 1997, V, Ag
T his is my first ever visit to a FIDEM Congress, this year
in The Hague (Den Haag) 1998. As a young medallist 1
found it an exciting event, with many stimulating talks
by academics and artists from around the world. lt was
extremely enjoyable to see the main FIDEM exhibition
at the Museum Beelden aan Zee. ln addition there were
several trips to exhibitions and museums, including :
Private view of Italian Renaissance Medals in Leiden,
opening of the Exhibition of Finnish Medals at the Em
bassy of Finland in T he Netherlands, and a day excur
sion to the Kröller-Muller Museum in Houtkampweg.
Many of the activities such as taiks and workshops
took place at the Royal Academy of Fine Arts in The
Hague. Many events ran parallel to ane another so it
was impossible for me to comment on all the events
held within the conference.
One of the first artist taiks I attended was Mirjan Mi-

eras from Amsterdam. She gave a discourse on her
thoughts and concerns upon her chosen design for the
FIDEM XXVI Medal, Maon and Mouse (Maan en Muis).
T he medal reflected the concepts of far and near, large
and small, contained within a circular tin.
On the following day artists from Eastern Europe,
England and America gave talks. Janos Kalmar from
Hungary spoke of the different influences that tech
niques and new materials have on the design medals. 1
remember particularly his poetic description that "What
we hold in our hands are fruits of the past", 1 thought
this beautifully summarised the activity of medal mak
ing. Nicola Moss from Great Britain described her re
cent commission in the Kielder Forest in the North of
England. The talk focused upon the use of her medals
situated in site specific locations along the route of a
walk through the park. Visitors could take rubbings from
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Alison Branaghan, Mother, 1997, Ag
Nicola's symbolic low reliefs, and make a book. She
aisa had a struck medal made; this was given to the
first thousand participants on the walk. Wallace Suther
land, from New Zealand, described the influences upon
medal making in his country from the Maori people,
the explorer Captain Cook and Paul and Betty Beadle.
He also showed a short but excellent video on the
process of cuttlefish casting. This was fascinating, in
formative film, and showed how to create textured one
off casting with basic equipment. James Malone Beach
from the United States, gave an informal lecture about
his ribban suspended medallic work. Thaugh some of
his work celebrated a humorous view af ceremonial
awards using matifs from banana importers and tokens
from amusement parks, there is also a serious side to
his creations. Alongside the slightly mischievous, he
also has made concentrated pieces in response to death
and disease. AII the artist lectures that I managed to
attend were lively and thought-provaking.
As the taiks were given many workshops took place
in other rooms, including the "Relay Medal" warkshop
led by Guus Hellegers and Lina Hodoroaba. Artists ar-
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rived at the workshap with an art medal obverse they
had made, and another in the workshop would make a
reverse. The workshop culminated in a small exhibi
tion, which was launched with an impromptu ceremo
ny and short speech by Mark Jones, President of FI
DEM, in the foyer of The Royal Academy.
The FIDEM Art Medal Exhibition at The Museum
Beelden ann Zee, ta 'coin' a phrase was 'Absolutely
Fabulous', and this includes the accompanying three
hundred and fifty page catalogue. Numerous long fab
ric banners featuring the countries' flags were suspend
ed from the ceiling of the vast apen space over the dis
play cases. T he atmosphere was charged. lt certainly
was the definitive big show of small works, and every
one enjoyed the presentation and maad of the event.
Finland's Embassy in The Hague played hast to a
superb exhibition af Finnish Art medals. Due to the ex
cessive amount of FIDEM visitars it was at times diffi
cult ta see the show cases. 1 especially liked the medal
that formed a round loaf of bread, a commemorative
piece by Jani Rättyä from Finland. This piece was an
inspirational use of the edition of the medal ta make a
low relief circular form. Well worth seeing.
T he Private View at the National Collection of Coins
and Medals, of Italian Renaissance Coins and Medals
in Leiden, was a surreal but charming experience. T his
evening was great fun, and once again in the viewing
herds of medal lovers I looked round the exhibition.
One of the main attractions in the show was a campu
ter that scanned a profile of your face anto a 'virtual'
bronze medal on the screen. A long queue of 'medal
fans' had formed quite early on in the evening to use
the machine to immortalise themselves.
T he last trip of the congress was to the Kröller-Muller
Museum. Due to a time shortage and poor weather
conditians I was unable to visit the sculpture garden.
lnstead I looked round inside, and viewed the larged
collection of Van Gogh drawings. They were presented
in concentrated groups of subject matter. T he energet
ic use of line within his drawings impressed me greatly.
After looking at a few hundred, my eyes suffered from
temporary strain from this visianary feast. So I decided
to quickly paddle back through the puddles to the fleet
of waiting buses.
T he whale event and closing dinner was both en
joyable and exhilarating. Upon the farewell evening,
speeches and thanks were jovially given and received.
1 was happy to have met new friends from around the
world, and sad to have to say 'farewell' .... AII I would
like to add is this, if any of you are reading this, is ....
See you in Weimar, FIDEM XXVII 2000 folks !

Kirjoittaja on nuori englantilainen kuvanveistäjä, jon
ka työ oli näytteillä FIDEMin näyttelyssä.

Aarno Rankka

NUORENA MITALITAITEILIJAN A FIDEM:IN KON FE REN SSISSA

Matkaan lähtiessäni olivat mielessäni tulevat taidenäyt
telyt ja -tapahtumat sekä mahdolliset taiteilija tuttavuu
det. Kuitenkin jo konferenssin alkuvaihe osoitti kuvitel
mani utopistisiksi. Tahti oli kova ja ohjelmaa riitti aa
musta iltaan.
Puitteet konferenssille olivat komeat ja järjestelyt
toimivat moitteettomasti.
Vaikka itse konferenssi oli keskitetty lähinnä mitali
keräilijöiden tarpeiden tyydyttämiseen, tuntui tapahtu
ma taiteilijoille tarpeellisena tapana tavata tätä toisen
laista osaa mitalitaiteentekoprosessissa eli keräilijöitä.
Onkin tuiki tarpeellista vastaisuudessakin Mitalitaiteen
Killan tukea varsinkin nuorempien taiteilijoiden osallis
tumista vastaavanlaisiin tapahtumiin.
Taiteilijana olon konferenssissa koin hieman etäise
nä. Itse tapahtuma tuntui tärkeämmältä kuin se minkä
ympärille se oli rakennettu.
Konferenssin yhteydessä järjestetty kansainvälinen ret
rospektiivinen taidemitalinäyttely oli varmasti tarpeelli
nen mutta ei kovinkaan kiinnostava. T ilaa oli riittävästi
mutta silti suuri osa mitaleista esitettiin vain toiselta
puolelta enkä puhu nyt plaketeista joita oli myös huo
mattava määrä.
Suomen osasto oli mielestäni selkein kokonaisuus.
Mitalitaiteen kehitys näkyi selkeänä ja antoi mukavan
odotuksen tunteen tulevia taideteoksia ajatellen. Muilla
osastoilla jatkuvuus ei tullut esiin aivan yhtä kirkkaana.
Osin kehitys oli suorastaan pysähtynyt osin taas oli tehty
sellaisia repäisyjä että uudistamisen huumassa kaikki
estetiikka ja ideointi oli karissut materiaali kokeilujen tiel
tä.
Rehellisyyden nimissä täytyy kuitenkin todeta että
näyttelystä löytyi myös muutamia loistavia on nistumi
sia. Moni näyttelyn mitaleista olisi aivan yhtä hyvin voi
nut löytyä neuvostoaikaisesta matkamuisto myymäläs
tä.
Suomen Mitalitaiteen Kilta jakoi näyttelystä kolme pal
kintoa joista yksi tuli antaa unkarilaiselle yksi latvialai
selle tai liettualaiselle ja yksi suomalaiselle taiteilijalle.
Herraties minkä kiireiden vuoksi pääsin kolmihenkisen

palkintolautakunnan jäseneksi ja vaikuttamaan kyseis
ten palkintojen saajiin. Kokemus oli erittäin rikas, opet
tavainen ja kaikenlisäksi niitä harvoja hetkiä matkan ai
kana jolloin koin täyttäväni tehtävääni taiteilijana.
Unkarilaisten palkintomitali oli eräs edellä mainituista
loistavista onnistumisista ja päädyimme siihen lähes
yksimielisesti. Ehyt monitasoinen kokonaisuus. Matta
lasinen linssiä muistuttava mitali jonka pinnassa olevasta
koverasta muodosta näki teoksen sisällä olevia alku
muotoja kuin olisi mikroskooppiin katsonut. Ohuenohu
et urat lasipinnalla saivat valon taittumaan kauniisti teok
sen sisällä joka tehosti myös vaikutelmaa erillisestä va
lonlähteestä.
Luomuksella kunnioitettiin mikroskoopin kehittäjän
muistoa.
Latvia-Liettua vitriini oli kova pala purtavaksi. Emme
tahtoneet löytää palkittavaa mitalia emme sitten millään.
Kun sitten viimein päädyimme samaan työhön, kävikin
ilmi että mitalin teh nyt taiteilija olikin edesmennyt tai
teilija. Tuskin olisi mitalitaide juurikaan edistynyt jos
perikunnalle olisivat palkintorahat menneet. Suunnat
tomia kompromisseja tehden päädyimme raadin toiselle
sijalle yltäneeseen teokseen. Mitali oli perinteinen kes
keissommiteltu pääprofiilimuotokuva jonka plastinen
muotokieli keräsi sympatiat. Muuta ei kannata sanoa.
Suomalaisten osuus taas oli vaikea monipuolisen ja
tasokkaan tarjonnan vuoksi. Edellisestä lauseesta voi
päätellä että kotoinen muotokieli puhuttelee ja aiheet
tuntuvat läheisiltä. Päädymmekin eettiseen kysymyk
seen siitä että voiko juryn kaksi suomalaista jäsentä,
joista toinen Mauno Honkanen tunsi lähes kaikki ja minä
osan taiteilijoista, objektiivisesti suhtautua teoksiin joista
moni olisi voinut tulla valituksi. luovutimme ehdotuk
semme juryn kolmannelle jäsenelle hollantilaiselle her
rasmiehelle Guus Hellegersille ja an noimme hänen rat
kaista suomalaisten palkinnonsaaja. Hän päätyi hyvin
kin kansallisromanttiseen talviseen jänisaiheiseen mi
taliin. Hän koki mitalin hyvin suomalaisena ja talvisen
metsän vaikutelmaa onnistuneena. Guus selvästi piti
mitalista. Hyväksyimme hänen ehdotuksensa.

25

Kilta järjesti myös oman näyttelynsä Suomen Suurlä
hetystössä. Toiset varmasti kehuvat sitä näyttelyä tar
peeksi tässä lehdessä joten en puhu siitä.

si paremmin kuin missään hymytilaisuudessa. Kröller
Muller museossa käynti oli elämys jollaista en soisi ken
kään jäävän kokematta.

Konferenssin parasta antia olivat myöhäiset keskustelu
tilaisuudet hotellin aulan baarissa jossa moni asia selvi-

Lopuksi haluaisin kiittää kaikkia osallistujia.

Raimo Jaatinen

"MOSHE YOSSELEVICH LÄHTEE LEIRILLE"
- MITALIN SYNTYHISTORIA

Näkemiin lapset, plaketti, 1 994

Oman taideteoksen syntyvaiheiden selvittely ja analy
sointi on taiteilijalle usein vaikea tehtävä, koska itse luova
prosessi on monimuotoinen, alitajunnasta lähtevä ta
pahtuma ja sisältää paljon taiteilijalle itselleenkin tunte
matonta ainesta.
Joskus on kuitenkin mahdollista löytää enemmän tai
vähemmän selviä jälkiä, jotka toimivat ikäänkuin joh
dantona edettäessä kohti taideteoksen lopullista visu
aalista ilmettä. Jäljet voivat olla hyvin konkreettisia, ku
ten luonnoksia, valokuvia, kirjoja, elokuvia jne joilla on
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ollut vaikutuksensa taideteoksen syntyyn, tai ne voivat
olla etäisiä, osin piilossa olevia muistin jälkiä.
Taiteilijalle itselleen näiden erilaisten jälkien löytämi
nen voi parhaimmillaan muotoutua mielenkiintoiseksi
uudelleenluomisprosessiksi, jonkinlaiseksi itse- analyy
siksi , joka auttaa selvittämään omaa taiteellista erityis
laatuisuutta. T ällä tavoin taiteilija voi lähestyä oman luo
vuutensa olennaisia, alkuperäisiä lähteitä ja voi oppia
arvostamaan pieniäkin osasia siinä pitkässä tapahtumi
en ketjussa, joka on lopulta johtanut tietyn taideteok-

Moshe Yosselevich lähtee leirille, 1 995
sen syntyyn.
Itselleni merkittävä mitali "Moshe Yosselevich läh
tee leirille" (joka saavutti lunastussijan Killan vuosimi
talikilpailussa v. 1995) on ikäänkuin ladattu täyteen ja
ympäröity monilla sellaisilla visuaalisilla mielikuvilla,
jäljillä ja muistoilla, jotka ovat minulle tärkeitä taiteilija
na yleensäkin.
T ässä mitalissahan pieni poika katselee asemalle
saapuvaa junaa ja hahmottaa sen mielessään selkeänä
piirroksena. Mitalissa esiintyvä piirros on kopio omasta
nelivuotiaana tekemästäni piirroksesta. Mitalin toisella
puolella näemme, että pieni juutalaispoika ei suinkaan
matkusta kesäleirille, niinkuin hän ehkä luulee, vaan ai
van toisenlaiseen paikkaan ja todellisuuteen.
Jotkut tähän mitaliin liittyvät mielikuvat ja muistot
palauttavat minut kauas lapsuuteeni. On ollut mielen
kiintoista havaita, kuinka syvälle tämän prosessin juu
ret ulottuvat. Muistoihin heittäytymällä olen mielestäni
oppinut jotakin uutta luovuuden problematiikasta ylei
semminkin ja nimenomaan muistin esiinpöyhimien mie-

likuvien merkitys on korostunut. Mielelläni hyväksyn Tor
Björn Hägglundin esittämän ajatuksen, että luovuus ei
olekaan olennaisesti uuden keksimistä, vaan uuden nä
kökulman löytämistä vanhaan merkittävään mielikuvaan
tai kokonaiseen kuvamaailmaan. (Synnyt - nykytaiteen
lähteitä, Nykytaiteen museo, Helsinki 1989, Tor- Björn
Hägglundin artikkeli "Muistikuvat taiteen takana")
Kaikkien pikkupoikien tapaan olin kiinnostunut junista
ja lapsuuden junamatkat isovanhempien luo olivat odo
tettuja ja miellyttäviä kokemuksia. Muistellessa lukemat
tomat yksityiskohdat piirtyvät esiin, mutta kaikkein voi
makkaimmat elämykset syntyivät suurten höyryveturi
en näkemisestä. Eikä vain näkemisestä, vaan myös kuu
lo- ja hajuaistilla on oma tärkeä osuutensa muistojen
kokonaisuudessa.
Junat esiintyivätkin piirroksissani alusta lähtien. Kun
opin jo varhain, alle kuusivuotiaana, ymmärtämään
perspektiivipiirustuksen periaatteita, oli pitkien junien
perspektiivinen kuvaus aina haasteellinen ja mielenkiin
toinen tehtävä.

Natura morta, pienoisveistos, 1 994
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Ollessani neljävuotias muutti perheeni Espoon Mäk
kylään rantaradan varrella sijaitsevaan taloon. Junat
ohittivat kotimme vain 30 metrin päästä (pihan ja radan
välissä oli korkea verkkoaita !) ja näin junien katselusta
tuli jokapäiväistä hupia.
Rantarataa pitkin kulkivat myös neuvostoliittolaiset
sotilasjunat pakkovuokratulle Porkkalan alueelle. T ässä
kohden omat muistikuvat ja vanhempien kertomukset
sekottuvat: muistanko itse venäläisen veturin kumean
vihellyksen vai onko muistivälähdys vanhempien ker
tomusten tuotosta? Ehkä tässä on kuitenkin yksi syy sille,
että junat ovat symboloineet minulle miellyttävien muis
tojen ohella myös uhkaa ja vaaraa.
Kun iän myötä aloin ymmärtää jotakin viime sotiem
me historiasta, ovat synkät junat liittyneet koko ajan
mielessäni sodan kulkuun. Junat veivät juutalaisia kes
kitysleireille, inkeriläisiä Siperiaan, toivat kotinsa menet
täneet karjalaiset evakot muualle Suomeen, kuljettivat
sotilaita, tykkejä, panssarivaunuja - ja ruumiita.
Nämä mielikuvat aktualisoituivat mielenkiintoisella
tavalla vuosikymmeniä myöhemmin osallistuessani
Uherske Hradisten mitalisymposiumiin vuonna 1994.
Juna-aiheet eivät tulleet heti mieleeni, vaan siihen joh
datteli pieni visuaalinen oivallus. Jostakin syystä mie
leeni juolahti tehdä vahalevyä, joka antoi mielikuvan
toisiinsa niitatuista metallilevyn palasista. Luonnoskir
jastani löytyy vaatimaton piirros tästä aiheesta ja huo
mautus: tee tällaista vahalevyä! Sitten luonnoskirjaan
on merkitty pari ideaa, mihin moista niittilevyrakennet
ta voisi käyttää, mutta niitä en toteuttanut. Sen sijaan
tein pari "pömpeliä" ja hajonnutta sukellusvenettä muis
tuttavan veistoksen, jotka mielessäni viittasivat itänaa
purimme rappiolla oleviin teollisuus- ja sotilasalueisiin.
Niittilevyrakenne muistutti jollakin tavalla myös ve
turin kylkeä, ja seuraavaksi syntyikin oivallus kahteen
mitaliin, joissa vielä melko etäisesti ja symbolisesti vii
tataan juniin. Nämä mitali ovat lehtemme numerossa
2/94 esitellyt "Viimeinen juna Novosibirskiin" ja "Good
bye, baby".
Samaan aikaan kun annoin mielikuvitukselleni tilaa
yhä enemmän askaroida juniin liittyvien mielikuvien
parissa, tein itselleni merkittävän teknisen oivalluksen,
johon niittilevyrakenteen hyväksikäyttö jo osaltaan liit
tyi. Tulin ajatelleeksi, että voin käyttää hyväkseni jo ole-

massa olevia, joko omiani, muiden tekemiä tai luonnon
muovaamia pintastruktuureja ja muotoja. Näitä element
tejä eri tekniikoin jäljentämällä ja sommittelemalla on
mahdollista saada erilaista ja uudenlaista ilmettä mita
leihin. Osasia voi yhdistellä toisiinsa kollaasinomaisesti
ja jäljennettyihin elementteihin voi mainiosti liittää
perinteisesti muovailtuja osia. Uherske Hradistessa hyö
dynsin pintastruktuuria, jonka olin saanut aikaan otta
malla muotin suoraan hieman halkeilleesta maaperäs
tä.
Siinä jatkumossa, joka myöhemmin johti oivalluk
seen "Moshe Yosselevich lähtee leirille"-mitalista, oli
vat vielä vuorossa kaksi plakettia, "Näkemiin lapset" ja
"Yöjuna", joista edellinen on jo selvästi keskitysleirille
kuljettava synkeä härkävaunu.
Kun sitten aikanaan aloin miettiä ehdotustani vuo
den 95 vuosimitalikilpailuun, lähtokohdaksi muotoutui
nimenomaan oma "Näkemiin, lapset" -plakettini ja it
selleni uudenlaiset tekniset oivallukset. Oli löydettävä
plaketin aihepiiriin sopiva toisen puolen idea ja yhtäk
kiä koin todellisen voimakkaan ahaa-elämyksen. Alita
junnasta kumpuavat mielikuvat olivat tehneet tehtävän
sä ja luonnoskirjassa on piirroksen muodossa todiste
siitä, että mitalin idea oli heti melko valmiiksi kehitelty.
Koska idea oli niin valmis, en mitalia työstäessäni
kokenut pettymyksiä, vaan työ eteni siten, että tein koko
ajan lisää uusia oivalluksia. Koin riemullisena, miten eri
osaset voivat lopulta yhtyä yhdeksi toimivaksi kokonai
suudeksi. Olennaisen tärkeää mitalin kehittelyssä oli
perinteisen muovailutaidon hyödyntäminen uusien tek
nisten oivallusten rinnalla. T ätä perinteistä taitaahan olin
saanut oppia jo lapsuudessani isältäni Toivo Jaatiselta
ja sitten myöhemmin opiskellessani eri opettajien joh
dolla. T ämä mitali on ikäänkuin tiivistelmä itselleni mer
kittävistä asioista oman lapsuudenaikaisen piirrokseni
jäljennöstä myöten ja sen syntyhistorian jäljittäminen
on niinikään tuntunut tärkeältä. Olen oppinut enemmän
arvostamaan omia kuvallisia ideoitani ja työskentelyta
pojani, josta on taas hyötyä uusien haasteiden kohtaa
misessa.
Artikkeli on lyhennelmä Raimo Jaatisen FIDEM XXV I
kongressissa pitämästä esitelmästä.

KORJAUS
Mitali-Medaljen lehden numerossa 1/ 98 sivulta 36 oli
jäänyt pois Mauno Honkasen nimi. Hän on kirjoittanut
Pekka Honkasen nimiin laitetut artikkelit Börje Rajalinis
ta (2/93), Heikki Häiväojasta (2/94), Heikki Niemisestä
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(2/95), Tapio Junnosta (1/96), Mitalin teettämisestä (2/
96) sekä Jaakko Hemmiä käsittelevän artikkelin Mitalit
ja kuvanveisto (2/97)

Tuukka Talvio

MITALITAITEEMME VAIHEITA (2)
ROUTAVUOSISTA MAAILMANSOTAAN
Kirjoitin lehtemme edellisessä numerossa ( 1/98) maam
me mitalitaiteen ensimmäisestä vuosisadasta. Varhai
simpana suomalaisena mitalina voidaan käsitykseni
mukaan pitää Suomen Talousseuran mitalia, jonka lyöt
tämisestä tehtiin päätös vuonna 1798 ja joka valmistui
1799. T ämän kirjoituksen aiheena ovat vuodet 1898 1917. Näiden parinkymmenen vuoden aikana mitalitai
teemme saavutti sen vakiintuneen aseman, joka sillä
edelleen on.
Aikakauden suomalaiseen mitalitaiteeseen lyö lei
mansa se, että samaan aikaan, kun mitalien muotoilu
lopullisesti siirtyi kotimaisten kuvanveistäjien käsiin,

miöt historiantutkimuksessa selitetään, on mielenkiin
toista havaita, että ne heijastuvat myös maamme mita
litaiteessa. Mitalitaiteessa routavuodet kuitenkin alkoi
vat jo 1898.
Vuonna 1898 tuli 50 vuotta kuluneeksi Vänrikki Stoo
lin tarinoiden ilmestymisestä, ja Svenska Litteratursäll
skapet päätti juhlistaa muistovuotta Walter Runebergin
muovailemalla mitalilla. Kun sen lyömiselle valtion ra
hapajassa haettiin lupaa, Venäjän viranomaiset yllättä
en tuomitsivat koko projektin. T ämä oli ensimmäinen
kerta kuin näin tapahtui, ja syynä oli mitä ilmeisimmin
mitalin aihe.

Kuva 1. J. L. Runebergin syntymän 1 00-vuotismuisto 1904.

Kuva 2. Leo Mechelinin 60-vuotismitali, jonka Ville Vallgren
toteutti Pariisissa. Takasivun vaakunaleijonassa ilmenee
Vallgrenille ominainen huumori, jota kaikki eivät arvostaneet.

niiden lyöminen siirtyi ulkomaille. Eräissä tapauksessa
tähän vaikuttivat poliittiset syyt, sillä Suomen rahapa
jassa lyötäville mitaleille tarvittiin viranomaisten lupa,
eikä sen saaminen autonomian viime vuosina enää ol
lut itsestään selvää. Suurempana syynä oli kuitenkin
kaiverruskoneen puuttuminen rahapajasta, minkä sen
takia oli tilattava kaiverrustyöt ulkomailta. Oli siksi yk
sinkertaisempaa kääntyä suoraan ulkomaisten alan liik
keiden puoleen. Carl Jahnin kuoltua 1912 rahapaja ei
enää palkannut uutta medaljööriä, ja tämä merkitsi tai
demitalien tuotannon päättymistä Helsingissä lähes
kokonaan usean vuosikymmene ajaksi.
Routavuosiksi kutsutaan aikaa Helmikuun manifes
tista 1899 vuoden 1905 suurlakkoon. Lakkoa seurannut
vapaampi kausi päättyi 1908 uuteen sortokauteen, jota
jatkui vuoteen 1917. Riippumatta siitä, miten nämä il-

T ässä yhteydessä on mielenkiintoista palauttaa mie
liin tapaus vuodelta 1854, jolloin Suomen sodan vete
raanit halusivat juhlia J. L. Runebergin 50-vuotispäivää
lahjoittamalla hänelle suuren hopeakannun. Hankkee
seen osallistunut ministerivaltiosihteeri Alexander Arm
felt päätti viime hetkellä, että lahjalle oli saatava keisa
rin lupa. Näin siksi, että Vänrikki Stoolin tarinoissa ker
rotaan sodasta Venäjää vastaan, ja Venäjä oli tuolloin
kin sodassa B Krimin sota oli hiljattain alkanut. Keisari
Nikolai I antoi suostumuksensa ja niin Runeberg sai
kannunsa (tosin post festum), joka on Porvoossa edel
leen nähtävissä. Vuonna 1898 keisarikunnan hallitus
suhtautui vänrikin tarinoihin toisella tavalla.
Litteratursällskapet ei tietenkään halunnut vaikeuk
sia, ja lopputulos oli, että seuran jäsenet lyöttivät mita
lin yksityisesti Ruotsissa J. L. Runebergin syntymän 100-

Muotokuva ja takasivu ovat Walter Runebergin käsialaa,
etusivun sommitelman on muovaillut Erik Lindberg.
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Kuva 3. C. G. Estlander, Carl Jahnin muovailema muotokuva
70-vuotismitalissa, 1 904.
vuotismitalina 1904 (kuva 1). Varoja mitalin lyömiseen
kerättiin Suomessa ilmeisen avoimesti, mutta minulla
on mielikuva, että viranomaiset ainakin joillakin paikka
kunnilla pyrkivät estämään keräyksen. T ämänkin mita
lin syntyvaiheissa on vielä paljon selvitettävää.
Vuonna 1898 ei Suomessa näytä valmistuneen yh
tään henkilö- tai muistomitalia. (Näyttelyiden palkinto
mitalit, urheilumitalit ja muut vastaavat jätän tässä kä
sittelemättä.) Vuoteen 1899 liittyy sen sijaan kaksi mer
kittävää teosta. Molemmilla oli poliittinen sävy, ja siten
ne tavallaan oikeuttavat J. J. Huldenin patrioottisen tul
kinnan maamme mitalitaiteen synnystä. Esipuheessaan
Malmössa 1951 pidetyn Suomen mitalitaiteen näytte
lyn luetteloon Hulden nimittäin kirjoitti:
"Först vid sekelskiftet, då vårt rätts- och kulturarv
allvarligen hotades, uppstod ett behov att i
[medalj]konstens form bevara åt eftervärlden minnet
av vad som här var oss dyrt och kär."
Olen kirjoituksessani Lars 0. Lagerqvistin juhlakirjas
sa (Numismatiska Meddelanden 37, Stockholm 1989)
pyrkinyt osoittamaan, että Huldenin tulkinta on jossain
määrin mielivaltainen. Sillä on kuitenkin tietty tunne
pohjainen oikeutus.
Ensimmäinen vuoden 1899 mitaleista oli Leo Meche
linin 60-vuotismitali (kuva 2), jonka Ville Vallgren toteutti
Pariisissa. Mechelinin syntymäpäivä oli suuri kansalli
nen juhlapäivä, kuten Kansallisarkistossa säilytettävä
aineisto osoittaa. En kuitenkaan ole tästä aineistosta
löytänyt mitään, mikä antaisi tietoa mitalin lyöttämises
tä ja lyöttäjistä. Näyttää selvästi siltä, että hankkeeseen
Suomen puolella osallistuneet eivät halunneet doku
mentoida toimintaansa virallisesti. Asuessaan sittem
min maanpaossa Tukholmassa Mechelin oli yksi niistä
"kansalaisista ja kansattarista" (Medborgare och med
borgarinnor), jotka toteuttivat Runebergin 100-vuotis
mitalin.
Suuren lähetystön mitalin suunnitteli Jae. Ahrenberg,
jonka osuuden maamme uudemman mitalitaiteen syn-
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tyyn mainitsin jo kirjoitukseni ensimmäisessä osassa.
Mitali on luonnollisesti kuvattuna 8oströmin teoksessa
(Suomen muistorahat 11, 133), ja sen syntyvaiheista on
lisäksi olemassa sen toteuttajan, Erik Lindbergin yksi
tyiskohtainen kuvaus (Nordisk Numismatisk Årsskrift
1957858). Sen jälkeen kun Ranskan ja Ruotsin rahapa
jat olivat poliittisilla perusteilla kieltäytyneet mitalin lyö
misestä, sen löi tukholmalainen nappitehdas (joka sit
temmin sulautui Sporrong-yhtiöön), ja koko lyöntierä
salakuljetettiin Suomeen, kertoman mukaan romurau
taa sisältävissä tynnöreissä. Ahrenberg osoitti huomat
tavaa siviilirohkeutta valtion virkamiehenä signeeraa
malla mitalin nimellään.
Vuodet 1900-03 olivat jälleen mitalittomia, mutta
1904 valmistui yllä mainitun Runebergin mitalin lisäksi
C. G. Estlanderin 70-vuotismitali, joka sekin lyötiin Tuk
holmassa mutta avoimesti suomalaisesta aloitteesta
(kuva 3). T ämänkin mitalin takana oli Ahrenberg, joka
muistelmissaan (Människor som jag känt V, 19 10,
1978200) kertoo sen tarinan. "Då jag på goda grunder
antog, att min gamle vän 8 8 icke gärna sågs, att hans
bild skulle behandlas som kontraband, smugglas in i
riket, delas ut i tysthet och bevaras undangömt bland
förbjudna böcker och fotografier, så kan jag försäkra,
att jag gjort allt, hvad som kunde göras, för att få min
nespenningen ut på fullt korrekta vägar", hän kirjoittaa
ja kertoo olleensa asiasta yhteydessä sekä senaatin val
tiovarainpäällikköön että Pietarin rahapajaan. (Maininta
Pietarin rahapajasta on mielenkiintoinen: oliko Ahren
bergilla ehkä mielessään joku Venäjän uudemman mi
talitaiteen edustaja?) Lopulta hän kääntyi mitalin piirus
tuksien kanssa lehdistöhallituksen puoleen saadakseen

Kuva 4. Suomalaisen Kirjallif
Snellmanin syntymän 100-vl
oli jo luomassa uraansa@ka
hankkeelle sensuurin hyväksynnän. Lehdistöhallituksen
silloinen venäläinen johtaja Papkoff suhtautui asiaan
kohteliaasti mutta päättäväisen kielteisesti: Estlander oli
tunnetusti "un schvedoman de pur sang" ( !). Paikalla
ollut lehdistöhallituksen entinen johtaja 8Iumenthal oli

lopulta keventänyt ilmapiiriä toteamalla, ettei "mikään
asetus maailmassa voisi kieltää herra Ahrenbergia lyö
mässä mitalia vaikka itse paholaisesta, kunhan vain sen
kirjoitus ei ole kumouksellinen eikä kuva säädytön." Niin
pä mitalin sai toteuttaakseen Tukholman rahapaja. Sen
muotokuvan muotoili kuitenkin Carl Jahn Helsingissä.
Estlander sai vastaanottaa mitalin hopeisen kappaleen
syntympäivänään Italiassa, ja hän oli siihen tyytyväinen.
Boströmin (1, 125) kuvaus siitä perustuu osittain Ahren
bergin yllä mainittuihin muistelmiin. T äydennöksenä
voidaan mainita, että mitalin takasivun aihe (omenaa
poimiva neito) liittyy skandinaavisen mytologian taruun
ikuisen nuoruuden jumalattaresta ldunista.
Muistelmiensa samassa kohdassa (s. 196) Ahrenberg
kertoo, kuinka hän vuonna 1902 oli antanut Estlanderil
le, maamme taide-elämän tuolloiselle keskushahmol
le, ehdotuksen, jossa esitettiin, että Svenska Litteratur
sällskapet, Suomen Taideyhdistys, T iedeseura ja Suo
malaisen Kirjallisuuden Seura kukin vuosipäivinä ä n
vuorotellen lyöttäisivät Ruotsin akatemioiden esimer
kin mukaan muistomitalin "suomalaisesta miehestä,
mutta vapaamman, taiteellisemman ja suuremma n
suunnitelman mukaan kuin ruotsalaiset [akatemiat]."
"Estlander var ytterst intresserad af förslaget men
förklarade, att han för sin del hade slutat att lefva och
var trött; han bad mig själf drifva igenom förslaget. Vi
lefde i de bobrikoffska tiderna, lefde andligen taladt från
hand tili mun; jag B som det heter vulgärt B "släppte"
det hela. Nu [ 1910] är jag själf trött och har slutat att
lefva B B . Jag testamentar iden åt unga friska viljor i de
resp. föreningarna; den är vacker, den är kulturbäran
de och bevarande, den är fosterländsk, det lönar sig att

1den Seuran lyöttämä J. V.
:ismitali, 1905. Emil Wikström
allisena@ mitalitaiteilijana.
taga upp den, den är sist och slutligen mycket lättare
realiserad än man tror."
Ahrenberg ei tässä vaiheessa ollut ainoa mitalitai
teen puolestapuhuja maassamme. Ruotsalaissyntyinen
liikemies, myöhempi valtioneuvos ja kunniatohtori Mau-

Kuva 5. Vaasan kaupungin 300-vuotismitali (1 911) on Erik
Lindbergille ominaiseen tapaan hallittu ja hillitty ja tyyliltään
ranskalaisvaikutteinen.

ritz Hallberg (185181924) oli yksi Runebergin mitalin
toteuttajista. Hänen vuonna 1906 julkaisemansa luette
lo Minnespenningar öfver enskilda personer födda eller
verksamma i Finland lienee ollut merkityksellisin yksit
täinen julkaisu mitalitaiteemme historiassa. Hänen aloit
teestaan perustettiin vuonna 1914 Suomen Numismaat
tinen Yhdistys (ks. Mitali-Meda/jen 2/1990), ja tämän
yhdistyksen 1920-luvulla lyöttämä mitalisarja Vänrikki
Stoolin tarinoiden sankareista oli hänen alkuunpane
mansa.
Vuoteen 1905 liittyy yksi mitali, jonka tarkoitus oli
kunnioittaa Emilie Bergbomin ja hänen veljensä Kaarlo
Bergbomin työtä Suomen teatteritaiteen hyväksi. Bo
ström (1, 125) ei mainitse sen lyömisen syytä, mutta
Emilie Bergbom kuoli syyskuussa 1905 ja Ulla Ehrens
värdin teos Erik Lindbergistä (Numismatiska Medde
landen 32 :2, 1988, 251) kertoo, että Lindberg sai Emil
Wikströmin muovaileman mitalin mallit saman vuoden
joulukuussa. Boströmin mukaan mitalin lyötti Yrjö Wei
lin (Weijola).
Erik Lindberg sai samana vuonna kaiverrettavakseen
toisenkin Wikströmin teoksen. Se oli vuonna 1906 val
mistunut J. V. Snellmanin syntymän 100-vuotismitali
(kuva 4). (Samoihin aikoihin ja saman yhteistyön tulok
sena syntyi myös Kuopion maatalousnäyttelyn mitali.)
Snellmanin mitalin lyötti Suomalaisen Kirjallisuuden
Seura. Asialla oli näin ollen yksi Ahrenbergin mainitse
mista tieteellisistä seuroista. Routavuosien väistymistä
kuvaa myös se, että mitali voitiin selkeästi isänmaalli
sesta sanomastaan huolimatta lyöttää valtion rahapa
jassa Helsingissä.
Vuosiluku 1906 on myös Ritariston ja aateliston tuol
loin tehdyllä päätöksellä lyöttämässä säätyvaltiopäivi
en mitalissa, jonka John Munsterhjelm muovaili ja joka
lyötiin Berliinissä. T ästä alkoi Munsterhjelmin ura mita
litaiteilijana. Outi Järvisen valmistumassa oleva tutki
mus tulee antamaan uutta tietoa hänen mitalitaitees
taan.
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Seuraavana vuonna, 1907, lyötti Suomen T iedeseu
ra mitalin pitkäaikaisen sihteerinsä Lorenz Lindelöfin
kunniaksi. Mitalin muotokuvan muovaili Walter Rune
berg, mutta muilta osin sen toteutti Erik Lindberg (Eh
rensvärd, main. teos, s. 50). Tiedeseura, Suomen Tie
deakatemian vanhempi sisar, oli jo 1 880 teettänyt mita
lin A. E. Nordenskiöldistä, ja se on tilannut useita mita
leita senkin jälkeen. liman lähempää perehtymistä asi
aan on vaikea sanoa, missä määrin asiaan mahdollisesti
vaikutti Ahrenbergin harjoittama kylvö.
Vuodelta 1 908 mitaleita on peräti kolme. Virkatove
rit kunnioittivat mitalilla Helsingin yliopiston sijaiskans
lerin Thiodolf Reinin 70-vuotispäivää. Se valmistui Ru
nebergin ja Lindbergin yhteistyönä samalla tavoin kuin
Lindelöfin mitali (Ehrensvärd, main. teos, s. 54). Vuon
na 1 905 kuolleen Albert Edelfeltin muistomitalin lyötti
Suomen Taideseura. Sen muovaili Ville Vallgren, ja ole
tettavasti hänen ulkomaansuhteistaan johtui, että se
lyötiin Pariisissa. Suomen Taideyhdistys päätti vuonna
1908 tilata mitalin myös entisestä puheenjohtajastaan
Fredrik Cygnaeuksesta, jonka kuolemasta edellisenä
vuonna oli kulunut 100 vuotta; se valmistui 1909.
Voimme siis todeta, että vuosina 1 904808 oli lyöty
tai pantu alulle yhdeksän henkilö- tai tapahtumamitalia,
useimmat niistä tieteellisten piirien toimesta. Ajatus
"akatemioista" mitalien tilaajina oli näin juurtumassa
Suomeenkin. Huomionarvoista on, että suurin osa mi
taleista syntyi sortokausien välisenä vapaampana kau
ten (1905C08). Vuosilta 1909810 ei mitaleita ole lain
kaan, ja vuodelta 1 911 on vain Vaasan kaupungin 300vuotismitali (kuva 5), johon kätkettyä poliittista sano
maa olen käsitellyt toisessa yhteydessä (Numismaatti
nen Aikakauslehti 3/1993).
Vuonna 1912 mitalien teettäminen lähti jälleen nou
suun, jopa niin jyrkästi, että tätä vuotta voisi pitää mita
litaiteemme uuden kukoistuksen alkuna. Munsterhjel
min toteuttama Elisabeth Blomqvistin mitali oli ensim
mäinen varsinainen "naismitali" maassamme. Helsin
gin uudelleenrakentajien, C. L. Engelin ja J. A. Ehren-

Kuva 6. Gunnar Finnen J. A. Palmen -mitali edustaa oman

aikansa modernismia. Vuonna 1 91 5 tilattu työ valmistui
maailmansodan takia vasta 1 920.
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Kuva 7. John Munsterhjelm käytti Elias Brenner -mitalin

(1 91 7) muotokuvan mallina koruksi tarkoitettua pienois
brakteaattia, jonka Arvid Karlsteen oli kaivertanut 1 683.
strömin mitalin muovailivat Felix Nylund ja Johannes
Haapsalo. Sen takasivun suunnitteli Ahrenberg, jonka
viimeinen työ mitalitaiteen alalla tämä lienee ollut. Vuo
delta 1912 on olemassa myös @suomalainen@ mitali
August Strindbergistä. Sen teetti Saksassa kirjakauppi
as K. J. Lindstedt (ks. Suomen Numismaattisen Yhdis
tyksen tiedotus/ehti 2/1990). Mitalit olivat näin ollen tul
leet jo niin suosituiksi, että niitä valmistettiin kaupalli
sesti.
Kolme mitalia on myös vuodelta 1913, joskaan ne
eivät kaikki päätyneet tilaajien käteen tuona vuonna.
Suomen Lääkäriseura lyötti mitalin Robert T igerstedtis
tä, joka oli fysiologina kansainvälinen kuuluisuus. Sat
tumoisin hän oli myös itse mitalitaiteen harrastaja. T ä
män ensimmäisen suomalaisen lääkärimitalin muovaili
Vallgren. (Elias Lönnrot oli toki myös lääkäri, mutta hä
nestä 1902 tehty jetoni ei tietenkään liity lääketieteelli
siin ansioihin. Olen tässä kirjoituksessa muutenkin si
vuuttanut vuosisadan vaihteen pienoismitalit, joita oli
vat pikemminkin suveniireja kuin taide-esineitä.)
Kuvanveistäjä Walter Runeberg, yksi mitalitaiteem
me uranuurtajista, oli ensimmäinen suomalainen, josta
saman muistopäivän johdosta teetettiin kaksi mitalia.
Kun hän 1913 täytti 75 vuotta, Suomen Taiteilijasura ti
lasi Viktor Malmbergilta yksipuolisen plaketin, jossa on
tämä vuosiluku mutta joka valmistui 1 920. Tuolloin oli
varsin yleistä, että lupa mitalin lyöttämiseen pyydettiin
asianomaiselta vasta juhlapäivänä. Syynä siihen, että
mitali myöhästyi näin monella vuodella, oli kuitenkin
maailmansota ja sitä seuranneet talousongelmat. Ky
seinen mitali tilattiin nimittäin Berliinistä. Siellä teetet
tiin myös eräiden muiden taidepiirien tilaama Walter
Runeberg -mitali, jossa oli hänen itsensä muovailema
etusivu ja Munsterhjelmin tekemä takasivu. T ämäkin
mitali valmistui vasta 1920.
Maailmansota vaikeutti myös mitalien lyöttämistä
Tukholmassa. Erik Lindbergiltä tilattu Kustaa Mauri Arm
feltin kuoleman ( 1814) 1 00-vuotismitali saatiin sekin
Suomeen vasta 1920. Mitalin oli 1913 pannut alulle ho-

vioikeudenneuvos George Granfelt, jonka kuoltua 1 9 1 7
mitalihanke siirtyi Suomen Numismaattisen Yhdistyk
sen hoidettavaksi. Mitalin syntyvaiheista on Ehrensvär
dillä (main. teos, s. 1 08) yksityiskohtainen selostus.
Viimeinen ennen sodan syttymistä valmiiksi ehtinyt
mitali näyttää olleen Emil Wikströmin muovailema Suo
men Taiteilijaseuran 50-vuotismitali, joka valmistui tou
kokuussa 1 9 1 4 pidettyyn juhlaan.
Joulukuussa 1 9 1 5 sai Jean Sibelius kunnian olla en
simmäinen suomalainen, josta tehtiin 50-vuotismitali.
Boströmin (1, 1 56) mukaan mitali annettiin Sibeliukselle
hänen juhlapäivänään, mutta todellisuudessa Ville Vall
gren aloitti sen muovailemisen vasta vuoden 19 1 6 puo
lella ja kesti vuoteen 1 920, ennen kuin sen valmiit kap
paleet saatiin Berliinistä Helsinkiin (ks. Mitali-Medaljen
2/ 1 991 ) . Sama kohtalo oli vuonna 1 915 muovaillulla
Anders D onnerin mitalilla (kuva6), jonka T iedeseura ti
lasi Gunnar Finneltä. T ämä Finnen ensimmäinen mitali
edusti uutta, modernia tyyliä maamme mitalitaiteessa,
ja se ansaitsisi, kuten Finnen mitalituotanto yleensäkin,
aivan oman tutkimuksensa.
Yhteyksien katkettua valmistajiin ei uusia mitaleita
enää pantu alulle 1916, mutta 1 9 1 7 oli jälleen kolmen
mitalin vuosi. Kaikki niistä lyötiin kuitenkin vasta maail
mansodan päätyttyä. Suomen Numismaattinen Yhdis
tys päätti vuosikokouksessaan huhtikuussa 1 9 1 7 teet
tää ensimmäisen oman mitalinsa sen johdosta, että
yhdistyksen patronuksen Elias Brennerin kuolemasta tuli
kuluneeksi 200 vuotta (kuva7). Jo tätä ennen, saman
vuoden maaliskuussa, yhdistys oli ehdottanut Suomen
Kirkkohistorialliselle Seuralle mitalia uskonpuhdistuksen
400-vuotismuistoksi. Samasta aiheesta oli maassamme
lyöty mitali myös 1 817. Uskonpuhdistuksen mitalin sai
tehdäkseen Wikström, Brenner-mitalin Munsterhjelm.
Munsterhjelmin käsialaa oli myös Uudenkaupungin 300vuotismitali. Ajatus sen lyömiseen oli selvästi saatu
Vaasan yllä mainitusta vastaavasta mitalista (kuva 5),
sillä sen enempää meillä kuin Ruotsissakaan ei ennes
tään ollut mitään kaupunkien juhlamitalien perinnettä.
Vaikka tarkoitukseni ei tässä kirjoituksessa ole kom
mentoida itse taiteen kehitystä, ei taiteilijoita tietenkään
voi sivuuttaa. Edellisessä kirjoituksessa esitelty Walter
Runebergin Nordenskiöld-mitali oli ensimmäinen suo
malaisen kuvanveistäjän toteuttama mitali. Runebergin
toiminta mitalitaiteilijana tuli jatkumaan vuoteen 1 9 1 9,
mutta hän ei näytä kokeneen tätä myöhemmällä iällä
oppimaansa taidelajia täysin omakseen, sillä neljässä
hänen kuudesta mitalistaan on vain muotokuva hänen
työtään (kuva 1 ). Hän kuoli 82-vuotiaana 1920.
Rahapajan saksalaissyntyisen kaivertajan Carl Jah
nin tuotanto rajoittui lähes kokonaan näyttely- ja pal
kintomitaleihin, jotka olen kirjoituksessani sivuuttanut.
Huomattava poikkeus oli C. G. Estlanderin mitali, jossa

Jahn kerrankin sai toteuttaa kiinnostustaan muotokuvi
en muovailemiseen (kuva 3).
Ville Vallgren (kuva 2), Emil Wikström (kuva 4) ja John
Munsterhjelm (kuva 7) olivat vuosisatamme alun johta
vat kotimaiset mitalien tekijät, mutta heidän kilpailijan
aan oli Tukholman rahapajan tuottelias ja äärettömän
hienostunut, Ranskan tunnetuimmilta mitalitaiteilijoilta
oppinsa saanut Erik Lindberg (187381966), joka tässä
tarkasteltuna ajanjaksona muovaili osittain tai kokonaan
kuusi suomalaisten tilaamaa mitalia ja avusti usean
muun toteuttamisessa ( kuvat 1 , 5). Ei ole ihme, että kun
Ville Vallgren vuonna 1 914 ryhtyi perustamaan Suo
meen mitalitaiteen ystävien seuraa, hän korosti nimen
omaan kotimaisen mitalitaiteen edistämistä. Kuten tie
dämme ei seuran toiminta lähtenyt lainkaan alkuun, sil
lä Mauritz Hallbergin ja muiden Vallgreniin kriittisesti
suhtautuvien asianharrastajien perustama Suomen
Numismaattinen Yhdistys syrjäytti sen (ks. Mitali-Me
daljen 2/ 1 990). Myös tämä yhdistys otti ohjelmaansa
mitalitaiteen tukemisen, mutta varsinaisesti se pystyi
toteuttamaan tätä päämääräänsä vasta 1 920-luvulta al
kaen. Käsittelen tuota aikaa kirjoitukseni seuraavassa
osassa.

Summary
Finnish medals 1 898-1 91 7

T he custom of issuing portrait medals with allegorical
reverse motifs became popular in Finland around 1900.
At first such medals w ere mostly commissioned by
various learned institutions, apparently following the
example of Swedish academies and universities w hich
have honoured their members and other eminent per
sons in this way since the 18th century. T he most im
portant spokesmen for medallic art at this time w ere
the architect Jac. Ahrenberg (1847-191 4), who had stud
ied in Sweden, and the Swedish-born businessman and
politician Mauritz Hallberg (1851 -1 924), w ho in 19 1 4
founded the Finnish Numismatic Society.
T he years between 1899 and 1 9 1 7 were in Finland a
period of Russification, interrupted by a more liberal
interval in 1 905-8. T he first difficulties concerning med
allic art occurred in 1 898, w hen the authorities prohib
ited the Society of Swedish Literature from issuing a
medal commemorating the 50th anniversary of The
Tales of Ensign Stål, a patriotic w ork by J. L. Runeberg.
T he medal was subsequently issued privately in Swe
den for the centenary of Runeberg's birth in 1 904 (fig.
1 ). ln ali, only four Finnish commemorative or portrait
medals were struck in the years 1 898-1 904, w hile the
figure for the 'thaw ' of 1905-8 is seven. After that, no
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medals were struck in 1909-10 and only one in 1 9 1 1 ,
but from 1912-15 there are ten medals, including those
which were designed but could not be struck until after
the World War. No medals seem to have been planned
or issued in 1916, apparently because of the war, but
three projects w ere initiated in 1 9 1 7.
Although most of the medals were now modelled
by Finnish sculptors, few were struck in Finland. ln some
cases there were political reasons for producing a medal
abroad, but the main reason was that the mint in Hel
sinki did not yet possess a reducing machine of its own.
ln the first years of the century several Finnish medals
were engraved in Stockholm by Erik Lindberg (who also
modelled some of them, see fig. 5) and struck either
there or in Helsinki, but later most of the w ork was done
by the firm of Oertel in Berlin.

Walter Runeberg (1 838-1 920) was the first Finnish
sculptor to make medals. He usually preferred to w ork
together with Erik Lindberg (fig. 1 ). Among the young
er generation the most active medallists were Ville Vall
gren (1855-1 940, fig. 2) and Emil Wikström (1 864-1 942,
fig. 4), who had studied in France, and John Munster
hjelm (1879-1925, fig. 7), who had connections with
Germany. A more modern style can be found in the
w orks of Gunnar Finne (1886-1952), w ho modelled his
first medal (fig. 6) in 1 915.
T he Finnish medallic art of the late 1 9th and early
20th centuries has also been discussed by the present
writer in an article published in Swedish in Llt. Fest
skrift ti/1 Lars 0. Lagerqvist (Numismatiska Meddeland
en 37, Stockholm, 1989).

Seija Rusko

KESÄNÄYTTELYITÄ . . . MITALEITA MÄLTIN RANNASSA
- MUISTIKUVIA
Taidekeskus Mältinrannassa Tampereella oli viime ke
sänä näyttely "Muoto ja Viiva". Yhtenä sen osana oli
mitali- ja rahanäyttely. Näyttelyn kokoaja kuvanveistäjä
Ossi Somma rajasi osallistujat palkittuihin Tampereen
Taiteilijaseuran mitalin tekijöihin. Tulos oli edustava,
hyvä otos aikamme suomalaisesta mitali- ja rahataitees
ta. Näyttelyn kiinnostavuutta lisäsivät kipsiluonnokset
ja valokuvasuurennokset. Seuraavassa joitakin miettei
tä kesän "mitalisateesta".
Mitalin koen runona kuvataiteessa. Se voi olla lyyri
nen tai eeppinen, suorasanainen tai mitallinen kuten
runo kirjallisuudessa. Oleellista on suuri sisältö pienes
sä muodossa.
Reijo Paavilainen
Suomalaisen kuvataiteen kilpailumenestyjä kautta aiko
jen. Mältirannan näyttelyssä häneltä oli tuttujakin teok
sia. Rakastan naisiasi, Paavilainen ! Monet rakastavat
rahaa, useat erityisesti Paavilaisen suunnittelemia. Näh
tävillä oli mm kaksi kolikkoa, valmistusvuosinaan vuo
den parhaiksi maailmassa priorisoitu. Paavilaisen valtti
on ehdoton ja tinkimätön am mattietiikka : taitoa on,
mutta se ei ole itsetarkoitus vaan ilmaisun väline.
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Anna-Maija Urm
Pronssi ja pitsin kosketus, kylmä ja lämmin, voimakas
ja herkkä. Näiden vastakohtien yhdistämisessä Urm on
taitava. Hänen lyyrisessä kuvakerronnassaan on naise
utta, jonka pinnallinen keveys sisältää jotakin ikiaikai
sesta problematiikasta. Urmin kuvalyriikka on ajatto
muudessaan puhuttelevaa, vähäsanaista plastista poh
dintaa.
Assi Madekivi
Madekiven kuvakieli on tuore, ekspressiivinen ja leikki
vä. Hän informoi usein ajankohtaisista tapahtumista
vahvoilla muodoilla. Hänen naishahmojensa rehevyy
dessä yhdistyvät iloisesti vanha hedelmällisyyskultti ja
aikamme seksuaalisuus. Madekiven naiset eivät ole
objekteja, vaan ehdottomasti subjekteja. Mitalin tekijä
nä pidän häntä persoonallisena ja ennakkoluulottomana
kolumnistina.
Mauno Kivioja
Taidekentän moniottelija, niin teknisesti kuin ilmaisulli
sesti. Näyttelyssä painottuivat hänen
mitaleina käsittelemänsä ajankohtaisteemat: hyvinvoin-

ti-Suomen pahoinvointi ja nainen sisällissodan runte
lemassa Afganistanissa. Molemmat draamat ovat tra
gedioita, joiden syvyyden voi lyhyt vuorosana - mitali tuoda hätkähdyttävällä tavalla esille. Toista Kiviojaa
esittelivät hänen tiukat, hallitut tilatutkielmansa. Muo
dolla on voimaa ja voimalla muoto.
Tero Lounas
Nuoremman polven nokialaisveistäjä, joka on menes
tynyt raha- ja mitalitaiteilijana. Hyvä piirtäjä, mikä hei
jastuu hänen mitaleittensa valo-varjokontrasteissa. Huo
lellinen muodon etsintä on ominaista hänen luontoana
lyyseilleen. Analyysi voi päätyä yhtä hyvin esittävään
kuin abstraktiin toteutukseen. Harkitseva, vähäeleinen
kokeilija.
Kaarina Tarkka
Tampereen veistotaiteen Grand Old Lady, jonka mitalit
ovat hyvin katsojaystävällisiä: ne tuntuvat vaivatta syn
tyneiltä, ei tuskalla synnytetyiltä. Siinä lienee vahvan
ammattitaidon syvin olemus. Tarkan mitalit välittävät
paitsi oman sanomansa, myös henkilökuvan tekijästään:
siinä päällimmäisenä ovat sivistys, persoonallisuus ja
lämmin suhtautuminen elettävään elämään.
Arto Lappalainen
Tarkkasilmäinen ympäristönsä kokija. Pelkistäjä, lyhy
en sisällön täsmäkuvaaja. Hänen suunnittelemansa ra-

hat ja mitalit ovat kuin tankarunot. Pieni viittaus oleelli
seen riittää koko kerronnaksi. Oman tyylin tavoittanut
herkkäsorminen oivaltaja. Mitalimuotokuvat ystävistä
ovat todellisia näköismuotokuvia - edes malli ei ole nä
köisempi.
Ossi Somma
Hyväntuulinen yhteiskuntakriitikko, joka käy vakavaa
kuvasotaa myös mitaleillaan.
Mältinrannan raha- ja mitalinäyttely herätti monenlai
sia ajatuksia. "Kukaan ei ole yhtä sokea kuin ne, jotka
eivät tahdo nähdä", totesi Jonathan Swift jo lähes 300
vuotta sitten. T iedotusvälineet edustavat tätä aistivam
maa usein nykypäivänä. Vain suuri nähdään, oli sitten
kysymys mistä elämänalueesta taahansa. Median toi
minta luo mielikuvan, että koolla - ja vain sillä - on mer
kitystä. Mitalitaide, joka välittää suuria elämyksiä ja ko
kemuksia minikoossa, jaksaa kiinnostaa yleisiä tiedo
tusvälineitä Suomessa surullisen vähän.
P.S.
Mitalitaiteen Killan osuus tämän näyttelyn kohdalla oli
se, että kaikki näyttelyn mitalitaiteilijat (8) ovat Killan
Tampereen seudun jäseniä ja se, että näyttelyn kävijät
saivat ihailla avarissa vanhan pumppuhuoneen kunnos
tetuissa tiloissa korkeatasoisia taideteoksia Killan lainaa
missa hienoissa mitalivitriineissä.

Leena Passi

NINA TERN O - KUVANVEISTÄJÄ LUONN OSSA
UN OHTAMATTA TUSKAA JA HÄTÄÄ
Viipurilaissyntyinen kuvanveistäjä Nina Temo tuli neli
vuotiaana Tampereelle, opiskeli sittemmin Suomen tai
deakatemian koulussa ja myös Sibelius-akatemiassa.
Musiikki ja kuvataide ovat molemmat hänelle tärkeitä,
mutta lopulta kuvien avulla ilmaisusta tuli se tärkeämpi
laji, vaikka Temo on toiminut myös soiton opettajana
Hämeenlinnan musiikkiopistossa (Kuvanveistäjän luo
na, Suomen taideakatemia 1982, 76).
Nina Temon teoksia on ollut esillä kotimaisissa näyt
telyissä vuodesta 1960 alkaen ja vuodesta 1965 ulko
mailla. Hän saavutti menestystä myös kansainvälises
sa nuorten veistoskilpailussa. Temon julkisia veistoksia
on useilla paikkakunnilla mm. Tampereella Marsalkan
ratsukuva 1962 (Tampereen yhteiskoulussa), Joensuus-

sa Maiju Lassilan muistomerkki 1969- 1972, Helsingis
sä Karuselli 1975 ja Hämeenlinnassa Kullervo 1 982.
Mitaleita hän on muovaillut kaikkiaan 13 ja vähän yli.
Näiden joukossa on sekä valettuja että lyötyjä teoksia
ja myös keraaminen uniikkityö. Temo tunnetaan myös
suorastaan upein viivoin toteutetuista tussipiirroksis
taan. (Hevosharrastaja lähipiirissä sanoo piirrosten he
pojen olevan pulleita ja iloisen näköisiä.) Hänen työhuo
neensa on ollut Espoon Nallenpolun ateljeetalossa
melko tarkkaan kolmekymmentä vuotta. Paikan hän sai
Raimo Utriaisen jälkeen (Nina Temo 18.1 1.1998).
Temon työhuoneessa keskilattian valtaava Havukka
ahon ajattelijan hirven malli on kuin elävä - ehdoton
muodossaan ja koossaan. Havukka-ahon ajattelija
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Kuvassa näkyy Nina Temon veistoksia ja tussipiirroksia
Keravan taidemuseon näyttelyssä. Kuvaaja Timo Laaksonen.
monumentti vuodelta 1989 on Sotkamossa. Useimmat
meistä kuitenkin muistavat parhaiten Temon kookkaat
alumiiniset/pronssiset pelkistetyt ja venytetyt ihmisfi
gu urit ja muusahahmot kuten esimerkiksi Viimeinen
ranta 1970-luvulta tai Viimeiset muusat 1980-luvulta.
Näissä kädet ja jalat ovat osaksi kovin ohuet, mutta rei
sien yläosat paksut ja lantiot leveät. Veistosten struk
tuuri on rosoista ja patina usein valu n jäljiltä. Markku ja
Olli Valkonen toteavat Suomen taide 6 -kirjassa Temon
muusaveistoksista, että "painostava ahdistus on saa
vuttanut äärirajansa, ihmiset repivät vaatteet yltään ja
luovat nahkansa etsiessään itseään . .." (mts. 158, Por
voo 1986). Näistä myöhäisemmät kylpijähahmot ovat
ehkä hivenen "ystävällisempiä" katsojalle ja vähemmän
angstisia. Temo kertoo riisuutuvan hahmon saaneen
alkunsa 1960-luvulla Pentti Linkolan selvistä mielipiteistä
luonnon puolesta (Kuvanveistäjän luona, Suomen tai
deakatemia 1982, 76) .
Samaan tyylilajiin edellisten kanssa sijoittuu myös
Loppuunajetut -veistos vuodelta 1979, jossa ihminen
on saanut seurakseen hevosen. Hahmot kuvastavat ti
laa, jossa viimeinenkin käypä pisara on elollisesta olen
nosta puserrettu parempaan tarpeeseen ja luonnosta
jätetty jäljelle pelkkä ranka. Loppuunajettujen varhaisia
versioita on kaksi kappaletta ja kolmas on vuonna1995
syntynyt kookas alumiinivalu, mikä jäi valaja Väinö
Kärkkäisen viimeiseksi isoksi valutyöksi. Temo puhu u
näillä veistoksillaan etenkin luonnon puolesta ja mel
keinpä tämän päivän näkökulmasta ihmistä vastaan,
vaikka veistoksen molemmat figuurit kertovat alkaneesta
tuhosta. "Ihminen tuhoaa itsensä luonnon tuhoamisen
mukana." (Nina Temo 3.12.1998)
Askeleen syvemmälle kohti ihmisen hätää ja nimen
omaan ihmisen puolesta puhumista Temo on liikkunut
jo 1960-luvun lopulla käyttämässään pietå-tematiikas-
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sa. Keraaminen, yksisivuinen ja uniikki mitali Musta
madonna 1969 on kannanotto tuolloin ajankohtaisen
Biafran nälänhädän uhrien kohtaloon. Äiti ja lapsi madonna-aihe esiintyy Temolla niin ikään valetuissa
Pieta -nimisissä betoni- ja pronssimitaleissa sekä kol
miulotteisina, tehokkaina veistoksina (myös Passi, Il
miö mitalitaide, 130-131, Jyväskylä 1996). Nykytilan
teessa Temo ei tunne voivansa tehdä vastaavan sisäl
töisiä teoksia eri heimojen tappaessa Afrikassa toisi
aan. "Vanhemmiten idealismi haihtuu, kun seuraa mitä
ihmiset tekevät toisillen - ja eläimille", toteaa Temo
(3.12.1998).
Nina Temon toinen veistäjän luonto näkyy tyyty
väisen ja suorastaan onnellisen näköisten eläinten hah
moissa. Lammaspaimen Nina on kuvannut laumansa
jäseniä kuin yksilöitä ikään. Näitä katsoessani melkein
kuulen korvissani taiteilijan sanovan, miten hän ei raski
lampaistaan luopua .. Siinä ne vain hänen ympärillään
odottavat kukin herkkupalaa ... (Nina Temo 18.11.1998) .
Temon valoisaan eläinveistosjukkoon kuulu u mm. leh
miä, kissoja, ja lintuja.
Temon kiinnostus hevosaiheeseen näkyy sekä tus
sipiirroksissa että hevosveistoksissa ja ratsastajapatsais
sa. Oikeammin, aidommin ja elävämmin kuvattua he
vosen muotoa kuin Temon taiteessa on vaikea löytää.
Eläinaiheet näkyvät myös Temon mitaleiden ja juh
larahan sivuilla. Urho Kekkosen juhlarahan 1981 revers
sillä on kaksikin työhevosta ja toinen hevosaihe on
Wiljam Sarjala -mitalissa (1981, L, halk. 70 mm). Re
verssillä kyntäjä liikkuu sädehtivän auringon alla. Muo
tokuvat näissä kuten muissakin Temon henkilömitaleissa
ovat onnistuneita.
Maailman luonnon säätiön mitalin (1977, L, halk. 50
mm) Temon tekemällä sivulla komeilee merikotka. Ky
seisen kolmen mitalin sarjan muut sivut ovat Raimo

Hjalmar Tallgvist, V

Wiljam Sarjala
Heinon ja Terho Sakin ja mitaleiden yhteinen Panda-sivu
on Mauno Honkasen käsialaa.
Mitalitaiteilija Nina Temon tuotannossa on useam
pia lyötyjä kuin valettuja teoksia. Hänen ensimmäinen
mitalityönsä oli Suomen Mitalitaiteen Killan president
tisarjaan kuuluva Risto Ryti -mitali vuodelta 1967 (L,
halk. 72 mm), jossa henkilökuva on en face etusivulla ja
takasivulla panssarin telaketjut ja niinden jäljestä oras
tava kasvi. Viimeisin Temon lyöty mitali on Tornion
seurakunnan 300-vuotismitali ( 1986,L, halk. 80 mm) ja
viimeisin valettu Temon muovailema mitali tuli vastaan
itselleni yllättäen Nallenpolun ateljeessa. Taiteilijan
mukaan vapaita valettuja mitaleita syntyy mahdolliseti
tulevina vuosina lisää, sitten kun suuret veistokset on
tehty.
Temon mitalieta on ollut tasaisesti niin koti- kuin ui-

komaisissakin näyttelyissä ehkä aivan viime vuosia lu
kuun ottamatta. Veistosnäyttelyissä hän esiintyy sään
nöllisesti. 1990-luvulta mainittakoon erikseen Mäntän
2. kuvataideviikkojen näyttely 1995, johon suurikokoi
nen Loppuunajetut valmistui. Taiteilija kertoi työsken
nelleensä kuin pakotteesta ja paniikissa ison työn pa
rissa saadakseen sen valukuntoon. Pienessä luonnok
sessa ihminen ja hevonen ovat vierekkäin, mutta pe
räkkäinen asettelu kuvaa Temon mielestä oikeammin
miten ihminen vetää perässään tekojensa seurauksia
(Nina Temo 3.12.1998).
Onnistunut oli myös Keravan taidemuseoon 1996
koottu Valajan elämäntyö -näyttely, jossa hyvät, tunnus
tetut ja arvostetut suomalaiset kuvanveistäjät Kari Juva,
Laila Pullinen, Terho Sakki ja Nina Temo esittelivät Väi
nö Kärkkäisen valamia teoksiaan eri aikakausilta.

Arvo Aho

E RÄÄN JULKISUUDEN HENKILÖN MITALIT

Julkisuuden henkilöille, etenkin korkeille virkamiehille,
on tapana ojentaa mitali heidän osallistumisensa tai vie
railunsa tai merkkipäivänsä kunniaksi. Eräs tällainen
mitalitettava henkilö on kirkkomme arkkipiispa. Minulla
on ollut tilaisuus selvittää emeritus arkkipiispa Martti
Simojoelle kertyneet mitalit. Esittelen ne tässä artikke
lissa, sillä saattaa hyvinkin olla yleistäkin mielenkiintoa
tietää minkälaisista mitaleista julkisuuden henkilön mi
talikokoelma koostuu.
Martti Simojoen kokoelma on oivallinen esiteltävä
siitäkin syystä, että kaikki hänen mitalinsa ovat todella
saatuja. Itse hän ei liene hankkinut ainuttakaan, sillä hän
ei ollut mitaleista kiinnostunut. Muistan miten Jouko

Voionmaan kanssa, Killan presidenttisarjan menestyk
sen innoittamina, saimme ajatuksen ryhtyä teettämään
sarjaa Suomen arkkipiispoista. Esitin idean Martti Si
mojoelle ja tiedustelin hänen suhtautumistaan hankkee
seen. Simojoki ei suoranaisesti tyrmännyt sitä, mutta
niin varauksellinen oli hänen asenteensa, että yrityksem
me lopahti alkuunsa.
Kokoelman mitaleista vain kolme on valettuja, kaikki
muut ovat lyötyjä. Merkintä tästä löytyy asianomaisten
mitalien kohdalta. Tuukka Talviolta kuulin, että nämä
samat mitalit ovat myös presidentti Kekkoselle luovu
tettujen joukossa, ja mahdollisesti ET Y-kokouksen ai
kana lahjoitettuja.
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Hopeamitalit, suomalaiset
1. Raimo Heino: Turun seurakuntien ansiomitali AEDES
SACRAE ABOEN SES GLORIA DEO OMNIP OT ENTI,
1987, 90 mm.
2. Kalervo Kallio: V NIVE RSITAS HELSINGINIE NSIS,
1957, 70 mm.

10. Eila Hiltunen: Luterilaisen Maailmanliiton IV yleis
kokous Helsingissä 1963, 55 mm.
1 1. Heikki Häiväoja: Suomen Kuvalehti 1916 KUVA
SANA VAPAUS 1966, 73 mm.
12. Heikki Häiväoja: Keravan seurakunta - Kervo för
samling 1986, 80 mm.
13. Toivo Jaatinen: Olavinlinna 500 vuotta OLAVINLINNA OLOFSBORG 1475 - 1975, 1975, 70 mm.

Armas Lähteenkorva, Suomen kirkko
800 vuotta, 1955, 70 mm.
3. Viljo Laine: T URUN P OLIISILAITOS 1816-1966, 1966,
56 mm.
4. Armas Lähteenkorva : Sigfried Sirenius, 1977,
70 mm.
5. Jussi Vikainen: CAPIT VLVM ECCLESIAE ABOENSIS
MCCLXXI-MCMLXXVI (1276-1976), 1976, 80 mm.
6. Marjatta Weckström : ME RIMIESLÄHET YS - SJÖ
MANSMISSION 1875- 1975, 1976, 80 mm.

Pronssimitalit, suomalaiset
7. Wäinö Aaltonen: Kaiku Kallio LXX, 1960, 50 mm.
8. Olof Eriksson: Suomen kirkon lähetystyön 100-vuo-

14. Toivo Jaatinen: Suomen Kirkon Seurakuntatoimin
nan Keskusliitto 60 V, 1979, 70 mm.
15. Erkki Kannosto : MISSALE ABOE NSE 1488-1988
Kirja Suomessa 500 v.
PER LIBROS AO CONSCIENTIAM, 1988, 80 mm.
16. Pekka Kontio:M.O. KARTTUNEN 60 V, 1964, 70 mm.
17. Armas Lähteenkorva : Suomen Kirkko 800 vuotta
ECCLESIA FINLANDIAE DCCC ANNORUM CELEBRANS
ALII LABORAVERUNT ET VOS IN LABORE EORUM
INT ROISTIS. 1955, 70 mm.
18. Essi Renvall: S P R:n kunniaplaketti - INT E R ARMA
CARITAS
Kiitollisuudella Suomen Punainen Risti.
Annettu MS:lle 17.9.1968, 1954, 55x60 mm.

Heikki Häiväoja, Keravan seurakunta Kervo församling, 1986, 80 mm.
tismitali MISSIO ECCLESIAE FINLANDIAE, 1969, 70 mm,
pronssi. Reunassa kaiverrus Arkkipiispa Martti Simojo
ki.
9. Eila Hiltunen: Mannerheim, (Suomen Mitalitaiteen
Killan presidenttisarja), 1967, 72 mm.
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19. Essi Renvall: Samuli Paulaharju 1875-1944 ISIEN T YÖ YHÄ JAT KUU, 1948,56 mm.
20. Kauko Räsänen: KUNNALLINEN ITSEHALLINTO KANSANVALLAN PERUSTA 1865 - 1965, 1965, 70 mm.
2 1. Kauko Räsänen: Mannerheimin Lastensuojeluliitto

50 vuotta
LAPSEN OIKEUKSIEN P UOLESTA 1920-1970, 1970,
80 mm.
22. Risto Saalasti: Maataloustuottajien Keskusliitto 1977,
50 mm
23. Terho Sakki: Kulutusosuuskuntien Keskusliitto 50 v.
1966, 70 mm.
24. Terho Sakki: Suomen tasavalta 50 vuotta RESP U
BLICA FINLANDIAE L ANNOS LIBERA, 1966, 70 mm.
25. Teodor Schalin : F RANS LUDVIG SCHAUMAN EPIS
COPUS 1865- 1877
DOMUS CAPITULI BORGOENSIS 1759 - 1959, 1959,
56 mm.
26. Tauno Torpo: T URUN YLIOPISTO 50 v. 28.2. 1970,
1970, 56 mm.
27. Aimo Tukiainen : Åke Kihlman - Kummikuntaliike
1969, 75 mm.
28. Jussi Vikainen: Turun Kauppaoppilaitos 1839-1939,
1939, 57 mm.
29. Jussi Vikainen : MANNERHEIM 4.6.1960, 1960,
70 mm.
30. Jussi Vikainen: Kivi ja multa Vehmaan kultaa, 1 §975,
70 mm.
31. Emil Wikström: Uskonpuhdistuksen 400-vuotisjuh
la 1917, 60 mm.
32. Emil Wikström: Tornion kaupunki 1621-1921, 1920,
60 mm.
33. Emil Wikström : Turun kaupunki 1229-1929, 1929,
60 mm.
34. Emil Wikström: Eemil Nestor Setälä 27.11. 1864,
1934, 56 mm.
35. tuntematon Ulvila 1365 - 1965 Annettu MS : lle
27.3.1966, 1965, 70 mm, plaketti.
36. tuntematon: P UOLUST USVOIMAT Annettu MS :lle
17.9.1968, 60 mm, plaketti.

Pronssimitalit - ulkomaiset
saksalaiset

37. B.H.Mayer Pforzen : WORMS 30.10.1959 Einwei
hung der Reformationsgedaht ningskirche zur Heiligen
Dreifaldigkeit, 1959, 45 mm.
38. Weiss: Albert Schweitzer 1875- 1965 Ehrengabe
der christlich-demo, kratischen Union Deutschland,
19??, 65 mm.

Wäinö Aaltonen, Kaiku Kallio LXX,
1 960, 50 mm, 1 -puol.
39. tuntematon Lutherstadt Wittenberg, 8 mitalin sar
ja, 19??, 35 mm.

unkarilaiset

40. Josef Marton : Michael Agricola 420 v. , ST UDEE
RAA SAARNAA RUKOILEE, 1975, 1 15 mm, valettu.
41. Josef Marton: Helsingin Tuomiokirkko - UNITAS IN
CHRISTO, 1975, 115 mm, V.
42. Josef Marton: Finlandiatalo - UNITAS IN VARIETA
T E, 1975, 115 mm, V.

venäläiset

43. tuntematon : Pyhin Moskovan ja koko Venäjänmaan
patriarkka Aleksei 9.11.1877 - 17.4.1970, 52 mm.
44. tuntematon: Kolminaisuuden Sergein luostari Ve
näjän paikalliskirkon ortodoksinen kirkolliskokous 1971,
50 mm.
45. tuntematon: Moskovan hengellinen akatemia Py
hän Kolminaisuuden Sergein luostarissa 150 v., 50 mm.
Olisi mielenkiintoista tietää, missä yhteydessä mikin
mitali on arkkipiispalle luovutettu, mutta tämän selvit
täminen ei enää ole mahdollista, ei ainakaan täysin. On
kuitenkin pääteltävissä, että monet mitalit on ojennettu
hänelle syntymäpäivien huomionosoituksena, jotkut
kirkollisten järjestöjen sata- tai monikymmenvuotisjuh
lissa, muutamat piispantarkastusten yhteydessä ja ul
komaanvierailujen kestäessä. Oli miten oli, huomatta
va määrä niitä joka tapauksessa on kertynyt.
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Allan Ylinen

KUSTAA 1 1 AADOLF

Lokakuun 24. päivänä juhlittiin MOnsterin kaupungissa
Saksassa Westfalenin rauhan 350-vuotismuistoa. Kol
mekymmenvuotinen sota Euroopassa oli neljän vuo
den neuvottelujen jälkeen saatu päätökseen 1648.
Meille suomalaisille 30-vuotinen sota tiivistyy Kus
taa II Aadolfiin ja hakkapeliittoihin Sakari Topeliuksen
Välskärin värittämänä.

Kustaa II Aadolfin maihinnousu Stralsundiin 1630. Yksi
puolinen plaketti, 60x38 mm. Bertel Nilsson, 1930.
Kustaa 1 1 Aadolf kaatui LOtzenin taistelussa marras
kuun kuudentena 1632. Meillä päivää vietetään ruotsa
laisuuden päivänä. Svenska dagen ei aina ole nauttinut
maassa jakamatonta suosiota. Näinä päivinä kun olem
me jälleen nelistäneet Eurooppaan ja aitosuomalaisuus
on vaihtunut kaikenlaisiin maailmoja syleileviin aattei
siin, ei ruotsalaisuus sinänsä enää hierrä, paitsi Ahve-

nanmaalla ja pakkoruotsiin suivaantuneiden koululais
ten mielissä.
Kolmas innoite tälle jutulleni on Turun hovioikeuden
375-vuotisjuhla. T ämä Suomen vanhin ylioikeus perus
tettiin Kustaa II Aadolfin toimesta ja se aloitti toimintan
sa Turun linnassa lokakuun 31. päivänä 1623. Suomes
sa Kustaa 1 1 Aadolf vieraili vain kerran, Helsingin maa-

HAKKAPELIITAT: Pentti Papinaho 1971 , 72 mm,
yksipuolinen.
päivillä 1616. Kuningas tuli Narvasta läpi lnkerinmaan,
oli tammikuun neljäntenä päivänä Käkisalmessa, 8-1 2
päivinä Viipurissa, 15. päivä Kymenkartanossa ja vih
doin 19.päivänä Helsingissä.
Tammikuun 22. päivänä kuningas itse avasi maapäi
vät. Vuoden 1616 maapäivät jäivät historiaan ainoina,
jolloin Suomessa säädyt kuninkaan johd olla olivat

Turun hovioikeuden perustamisesta 300 vuotta.
Emil Wikström 1 923, 60 mm.
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Kokkolan kaupungin 300-vuotisjuhla. John Munsterhjelm
1 920, 55 mm.
omassa maassaan päättämässä koko valtakuntaa (Ruot
si-Suomi) koskevista tärkeistä asioista.
Vuonna 1932 pystytettiin Helsingin Vanhaankaupun
kiin 1616 maapäivien muistoksi obeliski. Sen suunnit
teli arkkitehti Birger Brunila.
Kustaa II Aadolf on ollut suosittu mitalikohde paitsi
Ruotsissa myös Saksassa. H.J.Boström luettelee eri ot
sikoilla nelisenkymmentä mitalia, pääosin kuninkaan
kuolemaa ja hautausta koskevia. Eräs Boströmin kritee
reistä luetteloon kelpuuttamiseksi on maininta mitalis
sa: "Magnus princeps Finlandiae".
Suomalaiset Kustaa 11 Aadolf -mitalit ovat vähem
män sotaisia. 30-vuotiseen sotaan liittyy kuitenkin Suo
men Numismaattisen Yhdistyksen lyöttämä yksipuoli-

LIIT TA -mitali (70 mm), jonka myynnillä rahoitettiin Lah
den Hakkapeliittapatsaan pystytystä.
Turun hovioikeuden 300-vuotismitali vuodelta 1923
on Emil Wikströmin käsialaa (B 1 8). Sen etusivulla Kus
taa II Aadolf ojentaa hovioikeuden perustamiskirjan va
paaherra Nils Bielkelle, hovioikeuden ensimmäiselle
presidentille. Teksti: SV P REMA IVSTIT IA MAGNI FIN
LANDIAE INAVGV RATA A MDCXXIII. Takasivulla on oi
keuden jumalatar vasemmassa kädessään vaaka ja
oikeassa kohotettu miekka.
Kokkolan kaupungin perustamiskirjan Kustaa II Aa
dolf allekirjoitti syyskuun 7. päivänä 1620. John Muns
terhjelm muovaili perustamisen 300-vuotismitalin. Kau
pungin perustaja komeilee mitalin etusivulla sulkaha-

Tornion kaupungin 300-vuotisjuhla. Emil Wikström 1921 ,
60 mm.
nen plaketti, tekijä Bertel Nilsson. Plaketti muistuttaa
Kustaa II Aadolfin maihinnoususta Stralsundiin vuonna
1630. Suomesta oli mukana Porin ja Savon rykmentit
sekä seitsemän komppaniaa ratsuväkeä. Leikkeessä on
kolmella rivillä kirjoitus : MENSE IVLIO AO MDCXXX
MILITES FENNOCINI APVD/ ST RALSV NDIAM IN TER
RAM GERMANIAE EGRES- / SI SV NT IN BELLUM T RI
GINTA ANNORVM IT V RI. (B 11 19 V).
Yksipuolinen on myös Pentti Papinahon HAKKAPE-

tussaan ja teksti kertoo: GUSTAV US ADOLPHUS REX
MAGNUS DUX FINLANDIAE CONDIT OR OP PIDI GAM
LACA RLE BY. Mitalin takasivulla on Kokkolan
vapaudenpatsas, vuosiluvut 1620-1920 sekä teksti : IN
MEMORIAM 111 SAECULORUM. (B 11 156).
Tornion kaupungin privilegiot olivat allekirjoitusvuo
rossa 12.5.1621. Emil Wikström taituroi 300-vuotismi
talin. Sen etusivulla on hattupäisen Kustaa II Aadolfin
muotokuva en face ja teksti: GVSTAVUS ADOLPHVS
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REX CIVITAT IS T ORNENSIS CONDIT OR MDCXXI. Mita
lin takasivulla on metsämies pyssyineen ja saamelai
nen poroineen. Heidän välissään on Tornion vaakuna,
alla vuosiluvut 162 1-192 1. (B 11 153).
Latinaa on siis näissä itsenäisyytemme alkuvuosien
mitaleissa kovasti viljelty. Se ei sinänsä ole kovin ihmeel
listä, onhan latina vuosisatoja ollut eräänlainen "mitali
esperanto", kaikkialla ymmärretty ja sitäpaitsi sivisty
neeltä vaikuttavaa.
Todellinen syy latinan käyttöön näissä kotimaan
markkinoille tarkoitetuissa mitaleissa on kuitenkin kak
sikielisen maan pulma: suomeksi vaiko ruotsiksi? Mita
lin pinta on rajallinen, sen ahtaminen täyteen tekstiä ei
taiteellista vaikutelmaa paranna. Siis toinen tai toinen,
ei molempia. Mutta kumpi? Latina on siis oiva kompro
missi. Tyytyväisyys on taattu molemmissa kielileireis
sä.

Tornion museo- ja kotiseutuyhdistyksen 50-vuo
tisplaketissa ei kielikysymys enää vaivannut, vaan sen
julistus kuuluu: KUSTAA II AADOLF PERUSTI TORNI
ON KAUP UNGIN v. 1621. Yksipuolista plakettia juhlis
taa kuninkaan muotokuva ja Tornion vaakuna. Lisäksi
teksti: TORNION MUSEO- JA KOT ISEUT UYHDIST YS
1914- 1964. Plaketin koko on 80x60 mm ja sen muovaili
Jussi Vikainen.
Tulkoon vielä mainituksi Kauko Räsäsen saksalaisel
le tilaajalle suunnittelema mitali BELAGERUNG DER
ALT EN VEST E, GUSTAV 11 AADOLF - WALLENSTEIN
1632- 1982. Mitalin etusivulla Kustaa II Aadolfin muoto
kuva ja vuosiluvut 1594- 1632, takasivulla Wallensteinin
muotokuva ja vuosiluvut 1583-1634. Mitalin valmistus
vuosi on 1982 ja sen halkaisijat 30 mm ja 70 mm.

Anna-Maija Urm

KOKEMUKSIA UHERSKE HRADISTEN MITALI- JA
PIENOISVEISTOSSYMPOSIUMISTA
Minulla oli mahdollisuus ja ilo saada osallistua tänä
vuonna järjestettyyn kansainväliseen mitali- ja pienois
veistossymposiumiin Uherske Hradistessa Tsekin tasa
vallassa. Mitalilehden numerossa 2/94 Raimo Jaatinen
kirjoitti omasta taidematkastaan samaan paikkaan. Ar
tikkelissaan hän selosti tarkkaan paikkakunnan histori
aa ja symposiumin taustaa. En siis enää tässä puutu
niihin seikkoihin, vaan kerron katkelmia omista subjek
tiivisista kokemuksistani.

Matkalla
Istun linja-autossa matkalla halki Euroopan. Määränpää
ni on Uherske Hradiste Tsekin tasavallassa.- Kasseihin
on pakattu välttämättömät henkilökohtaiset työvälineet,
haalarit, rukkaset ja hiukan vaatteita. Maat ja maisemat
vaihtuvat silmien edessä. Muut matkustajat torkkuvat
omissa mietteissään. Jostain takaa kuuluu eväspaperi
en rapinaa. Auto ei paljoa pysähtele. T ässä on istuttu jo
Tukholmasta lähtien. Moottori surisee unettavasti ja tun
nit kuluvat. Brnossa on auton vaihto. Sitten on vielä parin
tunnin taival paikallisbussilla.

Vihdoin perillä

Ovatko muotit valmiina?
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Osanottajajoukko alkaa vähitellen olla koossa. Meitä on

viidestä maasta. Kaksi on Puolasta, yksi Slovakiasta, yksi
Belgiasta ja Suomesta sekä loput viisi Tsekin tasaval
lasta. Muutamat ovat keskenään jo tuttuja edellisistä
symposiumeista.
Jiri Vlach, symposiumin organisaattori, sydän ja sie
lu, esittelee meille paikkoja. Samalla hän kertoo tapah
tuman alkuhistoriasta ja lähtökohdista.
Meidät kaikki majoitetaan taideteollisuuskoulun opis
kelija-asuntoloihin. Ehkä se ei aivan vastaa viiden täh
den hotellia, mutta kaikki tarvittava on saatavilla. Olen
varsin tyytyväinen järjestelyyn.

hyvin keskieurooppalainen. lhmisvilinää on kapeilla ka
duilla ja aukioilla. Kansa näyttää olevan kohtalaisesti
toimeentulevaa, mutta ei niin vaurasta kuin meillä, sillä
täällä ei turhaan tuhlata. Näkemäni pari kolme katukah
vilaa ovat puolityhjiä helteestä huolimatta. Kauppojen
hyllyt notkuvat suunnilleen samaa tavaraa kuin meillä,
mutta pakkaukset ovat pikkuruisia. Kahvikin on kaupan
sellaisissa 180-200 g: n pusseissa.

Työt aloitetaan
Koulun tiloista jokaiselle on varattu oma työskentely
paikka, mutta kipsinkäsittelytilat ovat yhteiset. Pronssi
valut on suunniteltu tehtäväksi ulkona koulun pihassa.
T ietty materiaalimäärä on varattu jokaiselle. Minunkin
työpisteessäni odottaa kaksi isoa kivikovaa vahamöh
kälettä, toinen valkoinen ja toinen suklaanruskea. Lisäksi
on keittolevy ja kattila. Ensi tehtäväni on ottaa ylivalta
tästä täysin erilaisesta vahasta, mihin olen Suomessa
tottunut. Sulattelen vahoja yhteen erilaisissa suhteissa
ja kokeilen ja kokeilen. Lopulta pääsen aloittamaan oi
kean työskentelyn. Sitten yhtenä päivänä seinälle ase
tetaan ns. "horror-lista". Siihen on merkitty muottien
keitto- ja polttopäivät sekä varsinaiset valut. T äällä on
tarkoitus valaa kaikki työt pronssiin. Tunnelma alkaa tii
vistyä. Kipsihuoneen pöytien äärellä on tungosta ja
muotteja syntyy, kuin tehtaasta.

Viiniä ja laulua

Tsekkiläisistä varsinkin moravialaisilla on vankka laulu
perinne. Aina kun ystävät kokoontuvat, aletaan lopulta
yhdessä laulaa. Tuntuu kuin laulutaidon lahja olisi täällä
suotu lähes jokaiselle. Lisäksi joukosta löytyy aina nii
tä, joilla on jokin soittopeli mukana. Niinpä heti ensim
mäisenä iltana Miroslav Kovarik taikoo viulunsa esiin ja
sitten laulu raikuu kipsihuoneen pitkän pöydän ympä
rillä. Paikallinen hyvä viini auttaa tietenkin ilmapiirin luo
misessa. Tunnelma on vapaa ja yhteishenki tiivistyy.
Näistä yhteisistä soitto- ja lauluhetkistä saamme usein
myöhemminkin nauttia.

Kaupungin tunnelma

Uherske Hradiste on viehättävä pieni kaupunki Mora
va-joen mutkassa lähellä Slovakioan rajaa. Koululta kes
kustaan on noin kymmenen minuutin kävelymatka. Vaik
ka joukkomme työtahti on tiukka, niin kaupungilla käy
dään usein yhdessä syömässä tai ostoksilla. Vanhan
kaupungin keskustassa on kolme toriaukiota, joita reu
nustavat vanhat historialliset rakennukset. Keskeinen
alue on päivisin kokonaan kävelyaluetta. Tunnelma on

Symposiumin osanottajat yhteiskuvassa:
Edessä oikealta Paul Huybrechts Belgiasta ja Marek Zysko
Puolasta. Takaa vasemmalta kirjoittaja, Jan Hasek, Milada
Othovå ja Ludvik Vasina Tsekin tasavallasta, Vladimir Durbåk
Slovakiasta, Jacek Dworski Puolasta, Miroslav Kovårik ja Jiri
Vlach Tsekistä.

Ensimmäinen valu lähestyy

Tunnelma koululla käy yhä sähköisemmäksi. Enää ei
ehditä edes yhdessä syödä. Jokainen hotkaisee eväitä
itsekseen, aukoo säilykepurkkeja huoneessaan ja läm
mittää niitä opiskelijoitten yhteiskeittokomerossa. Kip
sihuoneen kaasuhellan neljän liekin päällä porisee val
tava tynnyrinpuolikas täynnä muotteja. T äällä käytetään
erilaista työmenetelmää kuin meillä Suomessa. Valu
muotit keitetään vedessä vahan poistamiseksi ennen
varsinaista muotinpolttoa. Tästä syystä muottimassan
koostumus on paljon kipsipitoisempi kuin meillä on to
tuttu. Onneksi olen tutustunut tähän työtapaan aikaisem
min, sillä tällaisen symposiumin ideahan on työsken
nellä rintarinnan yhdessä, tutustua muiden maiden ku
vantekijöihin ja saada virikkeitä eri kulttuureista ja ryh
män muodostamasta ilmapiiristä. Ei siis ole oppilasta
tai opettajaa, vaan jokainen osallistuja toimii samanver
taisessa asemassa. Seuraa muottien polttopäivä. Ulko
na oleva valtava uuni ladotaan täyteen. Tulitikun raa
paisu ja kaasulla pohotus voi alkaa. Sitä kestää koko
päivän. Meillä on aikaa hengahtää ja olla yhdessä. Vii
niäkin taas löytyy ja laulut raikaa.
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Seuraavana päivänä valetaan pronssi. Pihan perällä
oleva sulatusuuni lämmitetään koksilla ja jonkinlainen
sähkökompressori puhaltaa siihen tarvittavan ilman.
Hyvin pian välillemme syntyy selkeä työnjako. Jokai
nen tuntee prosessin ja tietää sanomattakin, mitä mil
loinkin pitää tehdä. Puurramme tässä hikisessä työssä
koko kuuman päivän, kunnes tämän erän viimeinen
muotti on valettu.

Tsekkiläistä olutta

On helteisiä ilmoja. Symposiumi on puolessa välissä.
Pari valua on jo takana. Työtahti kiihtyy entisestään. li
massa on suorastaan kilpailun tuntua. Samalla kaikki
on muuttumassa jotenkin salaiseksi. Kenenkään työstä
ei näe kuin vilahduksen ennen muottimassojen rappa
usta. Kuitenkin jokainen yrittää vaivihkaa kurkkia tois
ten tekemisiä. T ätä kireää työtahtia laukaistaan joskus
paikallisessa pubissa. Pienen kävelymatkan takana on
lähiö ja lähiökapakka. Tavanomainen tilaus siellä on
tuoppi olutta ja makkara sinapin kera. Siinä sitten is
tuskellaan. Tunnelman voi aistia, vaikka en tsekin kie
lestä mitään ymmärräkään. Viimeistään kahden tuopil
lisen jälkeen joku sanoo, että eiköhän lähdetä töihin täs
tä. Niin marssii taas koko joukko koululle ja vetää haala
rit jalkaansa.

Viinitila ja hautausmaa

Ajamme läpi kumpuilevan maaseudun. Ympärillä on
viljavainioita ja hedelmätarhoja. On kaunista. Lopuksi
kiemurtelemme pikkukaupungin kapeita katuja. Edes
sä on korkea portti. T äällä on tapana aidata oma piha
niin, että sinne eivät sivulliset näe. Olisikohan se edelli
sen isännän perua kun kansa halusi vetäytyä elämään
oman perheen piiriin pois pahasta maailmasta. Menem
me portista sisään ja edessä aukeaa pieni puutarha. Vii
niköynnökset kasvavat heti talon takana. Laskeudum
me alas monia portaita, useista ovista sisään ja yhä
alemmaksi maan uumeniin. On kylmää ja kosteaa. Hiek
kaholvin molemmilla puolilla on koreissa suuria pullo
ja. T ilan emäntä imee lasisella imupillillä viiniä meille
maistettavaksi. Joku asiantuntija joukostamme valitsee
laadun, jota sitten ostamme kanisterit täyteen. Siinä
meillä on tulevan näyttelymme avajaistarjoilut valmii
na.
Nousemme holvista ylös ja ulos. Emäntä haluaa näyt
tää meille jotakin. Kierrämme talon taakse, josta heti
viinitarhan jälkeen alkaa hautausmaa. Paikka on kaunis,
hoidetut hiekkakäytävät, kivet suorissa riveissä, kukkia
paljon. Mutta sitten kapuamme alas tiilimuuria, sillä
porttia ei ole. Edessä on toisenlainen villi puutarha. Jär
kytyn. Kiviä on kallellaan joka suuntaan. Sade ja aika
ova syöneet pehmeästä hiekkakivestä valmistetut muis
tomerkit puhki. Muratti peittää monet. Ei ole omaisia
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Anna-Maija Urm, ervenec (Heinäkuu),
1 998, 200 x 1 00 x 15 mm
jäljellä hoitamaan tätä sodanaikaista juutalaishautaus
maata. Viinitilan emäntä selittää hiljaisella äänellä niitä
julmuuksia, joita täälläkin on tapahtunut.
Ajamme vähän totisempina takaisin viinikanisterit
takaluukussa hälskyen.

Moskiittoyö

Joskus työ vaatii täydellistä hiljaisuutta ja yksinäisyyt
tä. Istun siis makuuhuoneeni kerrossängyn reunalla ja
muovailen. Päivä on ollut helteinen. Avoimesta ikkunas
ta käy kevyt ilmavirta jos sitäkään. Pimeä laskeutuu
nopeasti ja täytyy sytyttää keinovalo. Tulee asiaa alas
kipsihuoneeseen. Olen poissa tunnin tai pari. Kun pa
laan on huoneessani korvia huumaava sirinä. Katto on
mustanaan moskiittoja. Niitä valtavan suuria otuksia
lentää joka puolella. En voi muuta kuin painaa oven
nopeasti kiinni ja palata muiden luo. llmeeni näyttää niin
epätoivoiselta, että joku kysyy, mikä on vikana. Kerron,
että huoneessani on ainakin miljonna hyttystä enkä voi
sinne enää palata. Niinpä kannamme yhdessä paina
van jousimatrassini alakerran työhuoneeseen. Nukun
siinä lattialla sen yön. Sillä aikaa huoneessani vaikuttaa
jokin mystinen hyönteismyrkkylaite yhdistettynä säh
kövirtaan. Seuraavana aamuna suurin osa lentävistä
ötököistä makaa nurkissa koivet suorina. Vain muuta
ma sitkein sinnittelee yhä elävänä. Sen yön jälkeen en
iltaisin helteestä huolimatta huonettani tuulettele.

Näyttely lähestyy
Kiire on kova. Pitää nimetä työt tsekin kielellä tietenkin.
Museon johtaja tulee hakemaan tiedot aivan kohta.
Selaan kuumeisesti sanakirjaa. Töiden patinointikin on
vielä kesken, sillä pronssin väri ei yleensä muodostu
hetkessä, niin kuin nyt pitäisi. Käytävältä kuuluu kiirei
siä askeleita ja koneet ulisevat yhä. Joku vielä sahaa
laikalla viimeisiä valukanavia poikki, joku kiilloottaa
pronssejaan koneharjalla ja yksi on menossa hitsautta
maan valuvikoja umpeen. Uskomaton ajatus, että huo
menna olisi näyttely valmiina. Kukaan ei ole tarkkaan
laskenut tässä symposiumissa syntyneiden teosten
määrää, mutta arvioimme sen olevan yli 150 kpl.

Avajaiset
Loppukirimme oli aika hurja. Näyttely on nyt pystytetty.
Jokaisella on oma pöytä, johon työt sai järjestää. Kat-

sojia on tilassa parveillut jo koko ripustuksen ajan. Nyt
tulevat kutsuvieraat. Alkaa musiikki. Sitten seuraa pu
heita ja televisiokamerat surisevat. Meidät esitellään yksi
kerrallaan yleisölle. Kaikki on hyvin virallista. Sitten skoo
lataan maljat. Ihmiset tungeksivat pöytien ympärillä. Pu
heensorina täyttää tilan. T änäkin vuonna näyttelyn paik
kana on taideteollisuuskoulun päärakennuksen avara
aula. Tuntuu hienolta nähdä omat sekä toistemme työt
nyt tässä valmiina. Yleisökin näyttää olevan kovin kiin
nostunut niistä. Minulla on haikea olo, sillä kuukauden
yhteinen aherrus on nyt lopussa. Siinä ajassa on jou
kossamme ehtinyt syntyä innostava yhteishenki. Mo
net uudet ideat ovat jo kytemässä. Kaikesta huolimatta
tänään pitää pakata kassit. Onneksi ei linja-autossa
matkatavaroita punnita, sillä niistä tulee todella paina
vat. Aamulla on jollakin keinolla päästävä Brnon linja
autoasemalle.

Allan Ylinen

AARRE VUORJ OKI 1903- 1998
Suomen Mitalitaiteen Killan perustajajäsen numero 1 1,
lehtori Aarre Vuorjoki kuoli 7.8.1998 Helsingissä 95-vuo
tiaana. Umpeutumassa oleva vuosisata antoi kehykset
hänen elämälleen paitsi ajassa myös tapahtumillaan.
Vuonna 1918 Aarre Vuorjoki oli viisitoistavuotias, kyllin
vanha näkemään ja ymmärtämään. Ylioppilaaksi hän
kirjoitti 1924 Hämeenlinnan lyseosta. Oli luonnollista,
että paria vuotta aikaisemmin perustettu Akateeminen
Karjala-Seura veti isänmaallisen nuoren miehen rivei
hinsä. Opinnot sujuivat kuitenkin aikataulussa,
maantiedettä, eläintiedettä, ja kasvitiedettä.
Varsinaisen elämäntyönsä Vuorjoki teki opettajana.
Alavuden keskikoulun luonnonhistorian ja maantiedon
opettajaksi Vuorjoki valittiin 1934. Vuotta myöhemmin

hänet nimitettiin koulun johtajaksi. Alavuden aikaa riitti
vuoteen 1945, välisoittona kuitenkin Talvi- ja Jatkosota.
Talvisodassa Vuorjoki taisteli Karjalan kannaksella,
Kiviniemessä ja Räisälässä. Jatkosota vei hänet Sorta
valaan ja Äänislinnaan. Vuonna 1943 ilmestyi runoan
tologia T ÄÄLT Ä JOSTAKIN, Suomen kenttäarmeijan
runoja. Sen toimitti Olavi Paavolainen. Antologiassa on
runoja 80 kirjoittajalta, lotasta ja sotamiehestä eversti
luutnanttiin. Luutnantti Vuorjoelta on antologiaan kel
puutettu neljä runoa.
Käpylän yhteiskoulun biologian ja maantieteen leh
torina Aarre Vuorjoki oli vuosina 1945-67, sekä vara
rehtorina 1955-67.
Numismatiikan viehätys avautui Vuorjoelle jo koulu-
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poikana. Suomen Numismaattiseen Yhdistykseen hän
liittyi 1953. S NY: n puheenjohtajana hän oli vuosina
1966-71. S NY valatti Aarre Vuorjoen 70-vuotispäivän
johdosta Kauko Räsäsen muovaileman mitalin (kuva),
joka totutut muodot rikkoen onnistuneesti symboloi
kuvattavansa otetta ajassa. Yhdistyksen ansiomitalin,
Kari Juvan muovaaman Pro Numismatican (numero 3)
Vuorjoki sai 1974.
Kun kutsu Suomen Mitalitaiteen Killan perustavaan
kokoukseen lähetettiin maaliskuussa 1965, niin sen al
lekirjoittajina olivat Suomen Kuvanveistäjäliiton puheen
johtaja Johan Finne, SNY:n puheenjohtaja Aarre Vuor
joki, radiokemian professori Jorma K. Miettinen ja
Kansallismuseon rahakammion intendentti Jouko Voi
onmaa.
Lehtori Aarre Vuorjoki oli uudistuvan mitalitaiteen
ymmärtäjä. Hän oli ensimmäisiä, jotka oivalsivat Kauko
Räsäsen nerokkuuden. Niinpä oli luonnollista, että Vuor
joen aloitteesta tehty Käpylän 50-vuotismitali annettiin

Räsäsen muotoiltavaksi. Vuorjoen kirjanomistajamer
kissä on aiheena Räsäsen Via Salaria -mitali. Aarre Vuor
joki oli Mitalitaiteen Killan kunniajäsen.
Suomen Numismaatikkoliitto perustettiin Aarre Vuor
joen aloitteesta 1970. Liitto toimii kattojärjestönä maan
eri numismaattisille yhdistyksille. Kymmenvuotiskoko
uksessaan 1980 Numismaatikkoliitto kutsui Vuorjoen
kunniajäsenekseen.
Keräilijänä ja tutkijana Vuorjoki oli hyvin monipuoli
nen. Eräs hänen kohteistaan oli "mikronumismatiikka",
poletit ja tilapäiset maksuvälineet. Sen parissa hän as
karteli viimeiset vuotensa.
Vielä on mainittava Aarre Vuorjoen Kalevala -koko
elma. Vuoden 1985 näyttelyluettelossa on 274 nume
roa, Kalevalan eri painoksia ja laitoksia, Suomessa ja
ulkomailla ilmestyneitä. Tiettävästi kokoelma vielä sen
kin jälkeen karttui. Kokoelma on nyt Joensuun yliopis
tossa.
Ihmisenä Aarre Vuorjoki oli ystävällinen ja korrekti.

Mauno Honkanen

UUSIA MITALEITA
MAU RI SOMPA -M ITALI
Kauko Räsänen : Mauri Sompa, 50-vuotismitali, valettu,
halkaisija 110 mm, 1997
Kuvanveistäjä Kauko Räsänen on tehnyt Mitalitaiteen
Killan hallituksen jäsenestä, johtaja Mauri Sompasta 50vuotismitalin jokseenkin vuosi sitten. Mitalin on vala
nut kuopiolainen Taidevalimo Pauli Venäläinen ja sitä
on valettu 20 kpl.
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Mitalin etupuolella sisään upotetussa neliössä on
Mauri Sompan kasvot. Sukunimen viimeisestä kirjai
mesta, aasta, laskeutuu köynnös joka pudottaa sieme
nensä maahan, josta kasvaa uusi hedelmä tai kasvi.
Vasemmalla puolella on mitaleita, jotka viittaavat hen
kilön mitaliharrastuksiin. Edessä keskellä on nippu pa
pereita ja puheenjohtajan nuija osoituksena monista
luottamustoimista eri yhdistyksissä niin paikallisella kuin
valtakunnankin tasolla.

Mitalin takasivulla samoin sisään upotetussa neliös
sä on neito, jonka kuvajainen heijastuu lähteen pintaan.
Edessä sammakko ja vasemmalla ylhäällä jokin paha.
Itse asiassa kysymyksessä voi olla satu, missä neito
suutelee sammakkoa, joka muuttuu prinssiksi - mutta
kaikissa saduissa on myös jokin paha? Ylhäällä äiti leik
kimässä lasten kanssa, alhaalla konttaava hahmo etsi
mässä valoa. Tai ehkä se kuvaa mitalin aiheen työtä,

auttaa muita ihmisiä. Kaiken kaikkiaan takasivu kertoo
työstä, rakkaudesta ja perheestä, joka on elämän tär
kein asia. Rakkautta on varmasti myös se, että Raili Laru
Sompa halusi teettää miehestään 50-vuotismitalin.
Kauko Räsänen on tehnyt Mauri Sompasta myös
mitaliin liittyvän valetun reliefin, joka on halkaisijaltaan
410 mm.

Arvo Aho

MIELENKIINTOINEN MITALI

Suomen Kiinteistöliitto on 1997 teettänyt Kauko Räsä
sellä mitalin (80 mm, lyöty), joka niin taiteilijan omassa
tuotannossa kuin mitalitaiteessa yleensäkin on varsin
harvinaislaatuinen. Siinä nimittäin on joko huumorillis
ta liioittelua tai sitten totisinta totta, mahdollisesti
molempia yhtaikaa. Tavallisesti mitalit ovat vakavamie
lisiä kuin henkivakuutusehdot.
Mitalin etusivulle on kuvattu kerrostalon muotoinen,
hieman ihmishahmoinen rakennus, joka samalla on kuin
peliautomaatti. Suuaukkoon syötetty markka tulostuu
vasempaan käteen satasena. Tulkitsen taiteilijan halun
neen tällä kuvata kiinteistöalan huikeaa kannattavuutta,
etten sanoisi voitollisuutta. Jos tämä ei satakertaista ole,

niin tulkinta kallistuu leikkimielisen liioittelun puolelle,
mutta jos se on satakertaista, niin esityshän onkin to
tisinta totta, leikkimielellä pehmennettyä realismia.
Takasivun keskelle on kuvattu Annankadun ja Lönn
rotinkadun kulmassa sijaitsevan Kiinteistöliiton toimi
talon solakka torni. Sen ympärillä on joukko iloisen nä
köisiä liiton johtohenkilöitä, ei näköisinään vaan sym
boleina. Katsojan arvioitavaksi jää, mitä takasivun kuva
etusivuun verrattuna merkitsee : vahvistaako se leikki
mielen vai realismin. Oli mitä oli, joka tapauksessa en
nakkoluuloton suoritus niin tekijältä kuin teettäjältäkin.
Kiinteistöliitto alayhdistyksineen jakaa mitalia alalla
kunnostuneille henkilöille, iloksi ja tunnustukseksi.
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likka Voionmaa

VI ISI KYSYMYSTÄ KAH DELLE M ITALI N KE RÄILIJÄLLE
Mitali-lehti pyysi kahta tunnettua keräilijää Allan Ylistä
Helsingistä ja Kurt Petterssonia Kauniaisista vastaamaan
kysymyksiin, jotka koskevat keräilyä yleensä ja mitalien
keräämistä erikseen. Kysymyksemme olivat seuraavat:
1. Kuka on hyvä keräilijä?
2. Neuvoni aloittelevalle keräilijälle.
3. Onko mitalien keräily erityisesti miehinen laji?
4. Perheesi suhtautuminen keräilyharrastukseesi?
5. Valitse viisi "parasta" mitalia kokoelmastasi ja perus
tele.

Raimo Heinon huipputyöt. Keräilijä pyrkii aina monipuo
listumaan ja uusiutumaankin tietyn välein. Pysähtyä ei
saa.
Hankintakanavat - esim Killan, SNY: n tai Ekmanin
huutokaupat on aina hyvä pitää mielessä.
3. On merkillistä että Suomessa on ollut ja on merkittä
viä naismitalitaiteilijoita, mutta keräilijäkunta on selke
ästi miesvoittoista. Toisaalta naiset ovat paras taustatu
kemme.

KU RT PETTERSSON

4. Perhe joutuu ajoittain koetukselle. Uuden mitalikaa
pin sijoitus esimerkiksi aiheutti varmasti keskustelua.

2. Mitalien keräilyssä on aluksi eräänlainen kokeiluvai
he. T ämän mahdollistaa se, että tunnettujenkin taiteili
joiden hienoja kohteita voi saada muutamalla kympillä.
Keräilyn voi aloittaa vaikka uuden vuoden tinamitaleis
ta, joita firmat käyttävät mainos- ja propagandavälinei
nään mutta joiden ei taiteellisesti tarvitse olla sen ih
meellisempiä.
Kun edellä mainittu punainen lanka on löytynyt on
herkuttelun aika: keräilijä voi tällöin keskittyä vaikkapa
juristi-, lääkäri- tai kirjailijamitaleihin tai asettaa tavoit
teekseen tietyn taiteilijan tuotannon paremman koko
naiskuvan saamiseksi. T ässä yhteydessä kannattaa
mainita kaksoiskappaleiden kerääminen joilla voi olla
keräilijälle ratkaiseva merkitys johonkin tavoitteeseen
pääsemiseksi.
Keräilyä ei pitäisi ottaa liian vakavasti. Ei pidä ma
sentua, vaikka naapurilla on kaikki Kauko Räsäsen tai

5. Gerda Ovistin Finlandia-sarja. Sanat eivät riitä kerto
maan.
Gerda Ovistin varhaistuotantoon kuuluva dramaat
tinen valettu lääkärimitali Hjalmar Ilmoni ( 192 1), joka
on harvinaisimpia lääkärimitaleita ja usein unohdettu.
Björn La ndströmin Skotska S : t Andreaslogen
Phoenix 200-vuotismitali (1977), jonka toisella puolella
puhdas heraldinen esitys, toisella taas salaisuuden ver
ho, joka kuvaa osuvasti vapaamuurarien ulkopuolisilta
salatun maailman.
Matti Hauptin Helsingin Sanomat 75-vuotta "rooma
laisraha" (1964). Pienikin mitali (25 x 22 mm) on kau
nis kun oikea taiteilija on sen muovaillut.
Pierre Louis De Maupertuis. 1700-luvun mitali, joka

1. Hyvä keräilijä syventyy mitalitaiteeseen: hän on ak
tiivinen "mitalihenkisellä" puolella, hankkii tietoja siitä
miten ja miksi jokin mitali on syntynyt. Hän pyrkii tutus
tumaan myös taiteen tekijöihin. Hän kartuttaa kokoel
miaan aluksi kokeilemalla. Hän tietää mitä haluaa, hän
on löytänyt kokoelmalleen punaisen langan. Hänen
suhteensa mitalikokoelmansa mitaleihin on henkilökoh
tainen. Ulospäin hän ei mitaliomistuksillaan kersku.
Mitalitaiteen Killan ja/tai SNY: n jäsenyys edistää mi
talikeräilijää pääsemään asiasta jyvälle ja vaikkapa saa
maan tietoa mitalien jälkimarkkinoista.
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esittää lappalaisia pulkassa, aikakaudelleen poikkeuk
sellinen "siviiliaihe". Mitali on kuulunut saksalaisen huip
pukeräilijän kokoelmaan ja se on hankittu huutokaupan
kautta suoraan Saksasta. Ex Julius 658.
Kurt Pettersson, 48 v. a loitti keräi lyn 1960-luvun a lku
puolel la, jolloin vanhat konkarit olivat hiljentämässä
keräi lytahtiaan. Kurt aloitti vanhojen rahojen keräilyllä,
mutta siirtyi sittemmin mitalien
keräilijäksi. Kurt on erikoistunut keräämään kaikki Fen
nica mitalit, jotka ovat valmistuneet ennen 1960-lukua.
Sitä nuoremmat hän pyrkii saamaan valikoiden. T ämän
hetken kiinnostuksen kohde on erityisesti Ruotsin mi
talitaide viime vuosisadan vaihteessa.

ALLAN YLI NEN
1. lhannekeräilijä on aktiivinen ja motivoitunut. Hän ei
kerää pelkästään esineitä, vaan myös niitä koskevaa tie
toa. T ieto tekee kokoelmasta elävän, puhaltaa siihen
hengen. Keräilijän pitää olla myös kriittinen, kaikkea ei
välttämättä tarvitse haalia, jossakin vaiheessa eteen tu
lee tietoinen rajaus. Esimerkillinen keräilijä pitää koko
elmastaan kortistoa, tai kirjaa sen tietokoneeseensa.
Keräilyn tulee tuottaa iloa ja tyydytystä.
2. Vastaus edellä.
3. Huutokauppayleisöstä päätellen : kyllä.
4. Hillityn suopea.
5. Vaikeata, vaikeata. " Paras" on huono määrite, hyvä
kin riittäisi. Hyviä sitten on enemmänkin, viiden nosta
minen esiin on hetken mielijohteiden ja vissi n sattuman
varaisuuden armoilla. Kauko Räsäsellä on omat suosik
kinsa kokoelmassani: Sculptor, Naistenvuosi, Bröckl .

John Munsterhjelmin Suomen sodan sankarit, kuuden
mitalin sarja jaksaa viehättää minua edelleenkin. Mar
jatta Weckströmin Kansanvalistusseuran mitali on lajis
saan oivallinen, abstrakti asiamitali. On mitaleita, jotka
olen välttämättä halunnut ja saatuani ollut onnellinen,
mutta kun aikaa kuluu, olen joutunut toteamaan niiden
hohdon himmenneen. "Tahto tahtoo tahtoa", väittää
Schopenhauer. Siis hankittu mitali on jo entinen mitali,
tahto tahtoo uutta. Toki on siis kuitenkin mitaleita, joita
ei lakkaa ihailemasta. Yleispäteviä perusteluja ei ole, vain
subjektiivisia mieltymyksiä.
Allan Ylinen kertoo omasta keräilijäurastaan seuraavaa:
Mitalivirus iski minuun kuusikymmenluvun puolivä
lissä, omituista kyllä Mitalitaiteen Kilta perustettiin sa
moihin aikoihin. Tapahtumilla ei kuitenkaan ollut mitään
yhteyttä, olin silloin vielä autuaan tietämätön niin Killas
ta kuin muistakin mitaliyhteisöistä. Tauti oli kuitenkin niin
rajua, että eipä aikaakaan, kun löysin sekä peruskirjalli
suuden että keräilijäveikot.
Tauti on siis riivannut minua jo melkoisen tovin, eikä
suinkaan osoita laantumisen merkkejä. Olen kuitenkin
koettanut panna vahingon kiertämään eli yrittänyt levit
tää virusta edelleen, sen voi todeta selailemalla vaikka
pa Mitali-lehden vuosikertoja.
Oma keräelmäni on otos suomalaista mitalitaidetta,
sen alusta nykypäivään asti. T äydellisyys on utopiaa,
mutta myös hyvä tavoite edes pienempiä saarekkeita
sommitellessa.
Taiteilijoista suosikkejani ovat olleet Räsänen, Tuki
ainen ja Essi Renvall. Erilaisia koosteita ovat kirjailijat,
taiteilijat ja lääkärit. Haluan kuitenkin korostaa jokaista
mitalia yksilönä, erikseen.
Valettuja, noita villejä ja vapaita, olen vierastanut. Ot
teeni on siis vahvasti "numismaattinen", joka lienee ki
rosana puhtaan taiteen edustajille.

TUUKKA TALVIO 50 VUOTTA

Mitali-Medaljen -lehden vakioavustaja fil .l is. erikoistut
kija Tuukka Talvio täytti 50 vuotta lokakuun 1.päivänä.
Parhaimmat onnittelumme !
Tuukka Talvio on Kansallismuseon Rahakammion
erikoistutkijan päätoimensa ohella ollut erittäin aktiivi
nen kirjoittaja sekä koti- että ulkomaisten numismatii-

kan ja mitalitaiteen alan lehdissä jo vuosien ajan. Tä
män lisäksi tunnemme hänet asiantuntevista esitelmis
tään mm. Killan vaalikokouksessa viime vuonna.
Toivomme mieluusti työsi mitalitaiteen ammattilai
sena ja meidän kaikkien hyväksi jatkuvan yhtä vauhdik
kaasti tulevalle vuosituhannelle.
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H U UTOKAU PAN MITALEITA
Ohessa muutama näyte tämänkertaisen tarjoushuutokaupan mitaleista. Luettelo asiaan kuuluvine tietoineen

ja ohjeineen on erillisellä liitteellä.

Essi Renvall, Otto Manninen

Wäinö Aaltonen, Anni Swan
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VALETTUJA M ITALEITA JA PI ENOISVEISTOKSIA

Anna-Maija Urm
Hikivuorenkatu 18 A 3
33710 Tampere
teosten hintatiedot taiteilijalta
Tuska
1998, pronssi, 250 x 110 x 5 mm
Kymmentä vaille 6 illalla
1998, pronssi, 200 x 120 x 5 mm
Tragedia
1998, pronssi, 100 x 115 x 15 mm
Kuten haluatte
1998, pronssi, 240 x 170 x 5 mm

Akilleen kantapää, V, 1998
Assi Madekivi
Soraharjunkatu 2a82, 33270 Tampere
tiedot : Galleria Sculptor
1 haaste, 1998
111 haaste, 1998
Leila Hämäläinen
Kastarintie 157, 16800 Hämeenkoski
tiedot: Galleria Sculptor
Mittari, V, 1996

Pekka Rytkönen
Yrittäjänkatu 41, 04460 Nummenkylä
tiedot: Galleria Sculptor, puh. 09-646903

Erkki Kannosta
Henrik Sohlbergintie 25 B 5, 00640 Helsinki
tiedot : Galleria Sculptor

Elämän eväät, V, 1998

Sarjasta Ikuiset ystävät, pronssi, 1997

Anna-Maija Urm, Kymmentä vaille 6 illalla
1 998, pronssi, 200 x 120 x 5 mm

Erkki Kannosto
Sarjasta Ikuiset ystävät, pronssi, 1 997
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Leila Hämäläinen, Mittari, V, 1996

Pekka Rytkönen, Elämän eväät, V, 1998

Assi Madekivi, 111 haaste, 1998
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SVEN SK RESUME

G I LLETS ÅRSMEDALJTÄVLING (s. )
Gillets årsmedaljtävling ordnas för finska och i Finland
fast bosatta skulptörer. Motivet är fritt och medaljen
gjuts. T iden för inlämningen av förslag slutar den 12.3.
1999. Närmare upplysningar ger sekreteraren.
M EDALJTÄVLIN G O RDNAD AV F I N LANDS
EVANGELISK-LUTH E RSKA KYRKA (s. )
1 anledning av att år 2000 firas i kristlDEM-kongress
( 1990), som vi tack vare Aimo fick tili Helsingfors. Aimo
har också suttit i FIDEM :s arbetsutskott sedan 1990.
Tidskriften Mitali - Medaljen började komma ut år 1987.
Många medaljprojekt har genomförts under hans era
t.ex. Finland 75 år, Finland 80 år och Topeliusmedaljen,
för att nämna några. Dessa har varit vinstbringande och
sålunda gjort det ekonomiskt möjligt att ordna sympo
sier och medaljtävlingar, dela ut stipendier och ordna
utställningar bl.a. utomlands (Kina, Lettland). Aimo an
ser, att de gångna 12 åren varit mycket berikande, han
har lärt känna medaljkonsten och -konstnärer. Ett hjärt
ligt tack, Aimo, för ett storartat arbete medaljkonsten
och Gillet till fromma.
G ILLETS VERKSAMH ET (s, )
Valmötet den 11.11.1998
Kvällen började med stipendieutdelning åt Leila Hämä
läinen, den finska pristagaren i Gillets Hungaria-Baltia
Fennia tävling i Haag, vinnarna av de ungas medaljtäv
ling samt deltagarna i en medaljworkshop i Konstaka
demien. Under mötet valdes tili ny ordförande FM Veik
ko Löyttyniemi efter vicehäradshövding Aimo Viitala
som undanbett sig omval. 1 stället för skulptör Pertti
Kukkonen valdes skulptör Erkki Kannosto. Akademiker
Jorma K. Miettinen talade tili den avgående ordföran
den.
lnternationellt medaljsymposium i Kankaanpää.
1 Kankaanpää konstskola hålls 5.5.-27.5.1999 ett med
aljsymposium för inhemska och utländska konstnärer.
Symposiet ordnas tillsammans av konstskolan och Gil
let.

M EDALJTÄVLI NG FÖR U NGA KONSTNÄRER (s.
likka Voionmaa
Gillet ordnade en medaljtävling för konstnärer under
35 år. Före den 30.10. 1998 kom 18 förslag, varav sex
blev placerade i C-klassen, fem i 8-klassen och sju i A
klassen. 1 priset (5000 mk) fick Markus Åström från Åbo
för sin medalj "Exil", 11 priset (3000 mk) gick tili Jari Rät
tyä för "Breaking pride" och 111 priset (2000 mk) tili Sakari
Kannosto för "Fasten seatbelts".

MEDALJMAKARNA FRÅN ÅBO RITSKOLA
I NTERVJ UAS (s. )
Mika-Matti Nieminen
Ett antal studeranden i årsklasserna 2 - 4 i Åbo ritskola
deltog i Gillets tävling för unga konstnärer. 1 och II pris
tagarna kom från denna grupp. Nieminen har intervju
at dem alla. Medaljkonsten intresserar dem, bl.a. fasci
nerar den strikta formen och dess utmaning. De har haft
en inspirerande läräre, själv medalkonstnär, Erik Mäki
nen.
FIDEM XXVI HAAG (s. )
likka Voionmaa
See it Catch it Touch it
Gillet ordnade på den finska ambassaden i Haag en ut
ställning av moderna finska medaljer av fem etablera
de och sju unga konstnärer.
FIDEM utställningen och katalogen
Utställningen var i museet Beelden an Zee, som är ett
museum för nutidskonst. Utställningen med vitriner från
kongressen i Neuchätel gjorde ett luftigt intryck, men
tyvärr var endast ena sidan av medaljerna utställd. Li
kaså i den annars högklassiga katalogen fanns för få
bilder.
Kongressprogrammet
Öppningshögtidligheten hölls i det medeltida Ridder
zaal med två ypperliga föreläsningar : Stephen Scher
'The birth of the Medal' och Janwillem Schrofer om
medaljens framtid. Den polskfödda svenskan Joanna
Troikowicz erhöll FIDEMs Grand Prix för sina medaljer i
bros och betong. Gillets Hungaria-Baltia-Fennia -stipen
dier gick tili Maria Lugossy, Ungern, Laimdota Grike,
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Lettland, och Leila Hämäläinen, Finland. På kongressen
fanns två parallella symposier, en med konstnärer som
föreläsare och en med forskare. Utfärden gick till Kröl
ler-Muller -museet med en stor skulpturpark och bl.a.
en stor samling verk, främst teckningar, av Vincent van
Gogh.
Allmänna mötet
FIDEM har 540 medlemmar mest från USA (118). Eko
nomien är stabil.. Till ny generalsekreterare valdes Car
los Baptista da Silva från Lissabon för två år framåt.
Mark Jones från Edinburgh fortsätter som president.
POSTKONG RESSTUREN (s. )
Aimo Linkosalmi
Postkongressturen gick i regn och rusk från söndag till
onsdag. På rutten fanns Zaanse Schans, staden Haar
lem med Teylers museum, kungliga slottet Het Loo,
dammen Burgh Haamsted, Amsterdam och Schoon
hoven.
FI DEM XXVI den HAAG (s. )
Alison Branagan
Den unga engelska skulptrisen deltog för första gång
en i en FIDEM-kongress. Hon berättar om den ur en
konstnärs perspektiv och tyckte mycket om det hon såg.
"MOSHE YOSSELEVICH FAR PÅ LÄG ER" MEDALJENS TI LLKOMST (s. )
Raimo Jaatinen
På FIDEM-kongressen höll Jaatinen ett föredrag om sin
medalj, hur ideer föds redan i barndomen. Som barn
bodde han nära en järnväg och tågen kom att symboli
sera både gott (resor till mormor) och ont (ryska krigs
tåg). 1 Uherske Hradiste år 1994 dök iden upp på nytt,
på flera medaljer fanns ett tåg eller en järnväg, till slut
formades Moshe Yosselevich -medaljen.
TUUKKA TALVIO 50 ÅR
Fil.lie., forskaren Tuukka Talvio fyllde 50 år. Han forskar
i medaljer av äldre årgång och är en flitig skribent, vil
ket läsarna av denna tidskrift kunnat observera.
SKEDEN I VÅR MEDALJKONST (2). FINSKA
MEDALJ ER ÅREN 1 898 - 1 91 7 (s. )
Tuukka Talvio
Kring sekelskiftet 1900 blev det populärt med porträtt
medaljer med allegoriska motiv på åtsidan. Då förekom
också en förryskningsperiod i Finlands historia, då få
fosterländska medaljer fick göras. Walter Runeberg var
den första finländska medaljkonstnären, av de yngre
var Ville Vallgren, Emil Wikström och John Munster
hjelm aktiva, Gunnar Finne hade en modernare stil. Tal-
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vio har också beskrivit denna period i finsk medaljkonst
i "Festskrift till Lars 0. Lagerkvisat" (Numismatiska Med
delanden 37, 1989).
MEDALJ ER I MÄLTI N RANTA (s.
Seija Rusko
1 Konstcentrum Mältinranta i Tammerfors fanns i som
ras en medalj- och myntutställning "Form och streck".
Där fanns verk av Reijo Paavilainen, Anna-Maija Urm,
Assi Madekivi, Mauno Kivioja, Tero Lounas, Kaarina
Tarkka, Arto Lappalainen och Ossi Somma, alla verk
samma i Tammerforstrakten. Utställningen var av hög
klass, men blev inte uppmärksammad av media. Är det
bara stora verk som räknas till någonting, frågar Rusko.
N I NA TERNO - SKU LPTR IS I NATUREN, UTAN
ATT G LÖMMA SMÄRTA OCH NÖD (s. )
Leena Passi
Som ung valde Nina Terno mellan musik och bildkonst,
men bildkonsten vann. Hon har många skulpturer i of
fentliga utrymmen, men hon har också modellerat 13
medaljer, både präglade och gjutna. Mycket kännspaka
är hennes utdragna människofigurer i aluminium eller
brons. Ett annat tema är hennes Pieta, t.ex.. 'Svart ma
donna' i keramik. Djur s.s. hästar och får har hon gärna
modellerat eller tecknat, de finns också på hennes med
aljer. Naturen år mycket viktig för henne "Människan
förgör sig själv när hon förstör naturen"säger hon. Hon
har gjort mest präglade medaljer, den senaste Torneå
församling 300 år ( 1986), men i förtsättningen viii hon
göra mera fria gjutna medaljer.
EN OFFENTLIG PERSONS MEDALJ ER (s. )
Arvo Aho
Offentliga personer får ofta som gåva medaljer. En så
dan person är ärkebiskop emeritus Martti Simojoki.
Hans samling av medaljer som han fått, inte aktivt sam
lat, ger en bild av hurudana medaljer en person i hans
ställning kan få.
GUSTAF I I ADOLF (s. )
Allan Ylinen
Den 24 oktober firades i Munster 350-årsminnet av fre
den i Westfalen 1648. Vi associerar det 30-åriga kriget
med Gustaf II Adolf, s.s. Topelius har skrivit i Fältskär
ens berättelser. 1 Artikeln beskriver Ylinen medaljer om
kungen och hakkapeliterna.
ERFARENHETER FRÅN MEDALJ- OCH
MINIATYRSKU LPTU RSYMPOS I ET I UH ERSKE
H RADISTE (s. )
Anna-Maija Urm

Skulptrisen Urm deltog i år i symposiet. Hon beskriver
resan, arbetet och fritiden steg för steg. Arbetstakten
var hård varvad med avkopplande stunder med vin,
sång och spelmansmusik. Tio deltagare skapade på
några veckor 1 50 medaljer och miniatyrskulpturer. Sym
posiet avslutades med en utställning. En otroligt trevlig
upplevelse allt som allt.
AARR E VUORJOKI 1 903 - 1 998 (s. )
Allan Ylinen
En av grundarna av Gillet, hedersmedlemmen Aarre
Vuorjoki, 95, har gott ur tiden. Han tjänstgjorde som
läräre i biologi och geografi, men hans stora intresse
var numismatik och medaljkonst.
NYA M E DALJ E R (s. )
Mauri Sompa -medaljen
Mauno Honkanen
Kauko Räsänen har modellerat en medalj av direktör
Mauri Sompa från Jyväskylä, medlem av Gillets styrel
se. Medaljen har gjutits i 20 ex.
Finlands fastighetstörbund
Arvo Aho
Finlands fastighetsförbund hade beställt en medalj av
Kauko Räsäen. Medaljen kom ut år 1997 och har präg
lats. Förbundet delar ut medaljen tili meriterade fören
ingar och personer på området.

FEM FRÅGOR TILL TVÅ MED A LJSAMLARE (s. )
likka Voionmaa
T vå kända medaljsamlare, Allan Ylinen och Kurt Pet
tersson, fick svara på följande frågor: 1 ) Hurudan är en
bra samlare? 2) Mina råd tili en novis. 3) Är samlandet v
medaljer en speciellt maskulin verksamhet? 4) Hur stäl
ler sig din familj tili samlandet. 5) V älj ut de fem bästa
medaljerna i din samling.
1 ) En idealsamlare är aktiv, tar reda på bakgrundsfakta
om medaljen, är metodisk, katalogiserar. 2) Först bör
man pröva sig fram, senare kan man välja ett speciellt
motiv t.ex. ett yrke eller en konstnär. Allt behöver man
inte äga. 3) Ja. D et finns fina kvinliga konstnärer men få
samlare. 4) Tidvis prövande för familjen, men inga större
konflikter. 5) Kurt Pettersson: Gerda Qvists Finlandia serie, Matti Haupt Helsingin Sanomat 75 år, Maupertu
is medalj från 1700-talet. Allan Ylinen: Kauko Räsänens
Sculptor, Kvinnoåret, Bröckl, John Munsterhjelms Hjäl
tarna från Finska kriget, Marjatta Weckströms Folkbild
ningsförbundet.
SKRI FTLIG M E DALJAU KTION (s. )
En skriftlig medaljaution äger rum. Medaljerna beskrivs
i en skild katalog, som utkommer samtidigt med detta
nummer. Närmare uppgifter ger sekreteraren likka
Voionmaa. Tiden för anbud går ut den 24.1 .1999.

GJ UTNA M E DALJER (s. )
Här visas medaljer och skulpturer,som direkt kan kö
pas av konstnärerna.

Anna-Maija Urm, Tragedia, V, 1998, pronssi
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