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VEIKKO LÖYTTYNIEMI, 
KILLAN UUSI PUHEENJOHTAJA 

Mitalitaiteen Killan uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 
kuluvan vuoden alusta lukien fil.maisteri Veikko Löytty
niemi. Millainen mies hän on? Tätä Mitali-lehti kävi ky
symään: 

Millainen työura sinulla on? 
- Opiskelin Helsingin yliopistossa historiaa ja kan

santaloustiedettä. Jo opiskeluaikana menin töihin Uu
den Suomen toimittajaksi. Sieltä siirryin valtionrauta
teiden tiedotuspäälliköksi neljäksi vuodeksi. 

Seuraava työpaikka oli viiden vuoden ajan puolus
tusministeriössä. Siellä olin henkisen maanpuolustuk
sen pääsihteerin vakanssilla. Keskeisenä tehtävänä oli 
suunnitella, että myös poikkeusoloissa tiedotustoimin
ta maassamme toimii. 

Seuraavaksi siirryin Sanomalehtien Liiton toimi
tusjohtajaksi. Siinä tehtävässä olen edelleen. Liitto on 
sanomalehtiyritysten vuonna 1908 muodostama toimi
alajärjestö. Kaikki maassamme ilmestyvät paikallisleh
det, maakuntalehdet ja pääkaupungin sanomalehdet 
ovat liiton jäsenlehtiä. 

Miten mitaliharrastukseksi alkoi? 
- Jättäessäni valtionrautateiden tiedotuspäällikön 

tehtävät sain muistoksi Aimo Tukiaisen tekemän rauta
teiden 100-vuotismitalin. Tästä kauniista mitalista ke
räily alkoi . Kohteeksi tulivat työtehtäviini ja harrastuk
siini liittyvät mitalit. Kokoelmassani on niitä nyt noin 100 
kappaletta. Joukossa on myös joitakin muiden alojen 

mitaleita, joita ystävät ovat 
tuoneet tietäessään mitali
harrastuksestani. 

Millaisia mitaleita olet ol
lut teettämässä? 

-Ollessani J.V.Snelman
nin juhlavuoden toimikun
nassa vuonna 1981 se teetti 
mitalin Terho Sakilla. Kana
va-lehden täyttäessä 50 
vuotta olin lehden julkaisijan 
Suomalaisuuden Liiton pu
heenjohtajana teettämässä 
mitalia Aimo Tukiaisella. 

Kalevalan juhlavuonna 
1985 olin juhlavuoden mita-
litoimikunnan jäsen ja silloin 

mitalikilpailun voitti Pekka Pitkänen ja hänen ehdotuk
sensa toteutettiin. Vuonna 1987 olin järjestämässä Suo
messa pidettyä sanomalehtien maailmankongressia. 
Jokainen osanottaja sai Sanomalehtien Liiton teettämän 
kongressiaiheisen mitalin, jonka suunnitteli Raimo Hei
no. 

Onko Sanomalehtien Liitolla oma mitalikokoelman
sa? 

- Useat sanomalehdet ovat teettäneet juhlavuosiensa 
kunniaksi mitaleita: mm. Forssan Lehti, Helsingin Sa
nomat, Hufvudstadsbladet, Hämeen Sanomat, Ilta-Sa
nomat, Kaleva, Karjalainen, Länsi-Suomi, Turun Sano
mat, Uusi Suomi ja Vasabladet. 

- Lehtien mitalit olen koonnut Sanomalehtien Liiton 
toimiston vitriiniin. Sinne olen koonnut myös sanoma
lehtien piirissä toimineista henkilöistä tehtyjä mitaleita; 
kaikkiaan mitaleita on vajaat 70 kappaletta. Lisäksi lii
ton kokoelmassa on erilaisia mitaleita, joita liitto on saa
nut vastaanottaa eri tahoilta. 

- Sanomalehtien Liiton toimiston seinille olen hank
kinut myös reliefit Aimo Tukiaisen sanomalehdistön 200-
vuotismitalista, Terho Sakin J.V.Snellman -mitalista, 
Raimo Heinon kongressimitalista ja Erkki Kannoston 
tekemästä Zachris Topelius -mitalista. Toivon, että näin 
saamme lisätyksi toimistossa kävijöiden kiinnostusta 
mitalitaidetta kohtaan. 



"Kiikun kaakun" 
Mitalitaiteen Killan järjestyksessään 35. vuosimitalikil
pailu on käyty. Vuonna 1965 perustettua kilpailuamme 
on käyty nämä vuodet suomalaisten mitalintekijöiden, 
veistäjien ja usein myös opiskelijoidenkin kesken. Mita
likilpailumme on tapahtuma, josta puhutaan kansain
välisissä mitalipiireissä ihastellen ja kenties toivoen, että 
edes EU saisi pistää joskus sormensa peliin ja näin 
mahdollistaa ulkomaiset osallistujat - mene ja tiedä. 
Minkäänlaisia herpaantumisen merkkejä ei vuosimitali
kilpailu ole osoittanut, mistä on osoituksena kilpailun 
kunnioitettavan runsas osanottaja määrä. Ehdotuksia 
jätettiin nyt 107, mikä on sama määrä kuin vuonna 1998. 
Jätettyjen ehdotusten lukumäärät vaihtelevat vuodes
ta toiseen sen mukaan, onko kyseessä valetun vain lyö 
mitalin kilpailu. Valetun mitalin kilpailun ollessa nyt ky
seessä, ehdotukselle oli julkaistussa kilpailuohjelmas
sa määritelty pienin (60 mm) ja suurin ( 120 mm) halkai
sija. Tekijällä oli ja on vapaus suunnitella ehdotuksen 
tekotapa. Vaikka ylivoimaisesti suurin osa ehdotuksista 
oli kipsistä, myös muita materiaaleja voi kilpailussam
me käyttää. 

Mitalitaiteen Killan vuosimitalikilpailu on aina myös 
taloudellinen voimainkoitos. Kilpailujen palkintosummat 
on pyritty pitämään korkealla kansallisella tasolla, min
kä lisäksi ministeriö on myöntänyt palkinnoille verova
pauden. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta on 
palkintolautakunta kolmen palkinnon lisäksi harkintan
sa mukaan lunastanut vuosittain kaksi kilpailuehdotus
ta. 

Kilpailun palkintolautakunnan muodostivat Mitalitai
teen Killan hallitus sekä Suomen Kuvanveistäjäliiton 
nimeämät kaksi tuomaria, kuvanveistäjät Matti Nurmi
nen ja Nora Tapper. Kilpailun työvaliokunnassa hallitusta 
edustivat taiteilija Mauno Honkanen, kuvanveistäjä Erkki 
Kannosta ja yleissihteeri likka Voionmaa, joka toimi sih
teerinä. 

Killan vuosimitalikilpailun eräs piirre on monena 
vuonna ollut se, että palkinnot on jaettu samoille teki
jöille. Tällä kertaa kilpailun voitti 'ensikertalainen' Pekka 
Kauhanen teoksellaan "Kiikun kaakun". Lunastuksen 
saanut Minna Tuominen taas osallistui mitalikilpailuun 
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likka Voionmaa 

VUOSIMITALIKILPAILU 

ensi kertaa. Muut palkitut, Matti Peltokangas, Reijo Paa
vilainen ja Erik Mäkinen ovat monesta aiemmasta kil
pailusta tuttuja. 

Kilpailuehdotukset ja taso 
Kilpailun palkintolautakunta toteaa loppu lausuntonaan, 
että kilpailun ehdotukset edustavat mitalitaidetta moni
puolisesti, mistä aiheutui ehdotusten jako neljään (A
D) luokkaan. Näin haluttiin korostaa kilpailun C-luokan 
ja koko kilpailun hyvää kokonaistasoa. Palkitut ehdotuk
set olivat varsin tasaväkisiä - yksikään ehdotus ei nous
sut selvästi toisen yläpuolelle. 

Kilpailuehdotusten nimimerkit tarjosivat tälläkin ker
taa aihetta mielipiteen vaihdolle. 

1 Lahja 
2 Miksi 

3 Isännän ääni 
4 Egyptistä Eurooppaan 
5 Kiikun kaakun 
6 Alku 
7 Linssi 
8 Käräjäkivet 
9 Pyhä kolminaisuus 
10 Musical 
11 Kadonnut Safari 
12 Ikkuna 
13 Markkinavoimat 
14 Y2K 
15 Murros 
16 Ei ihminen elä ainoastaan 
17 Alppien kevät 
18 Kaviopolkka 
19 Syrjäytynyt 
20 Oi kuu 
21 Merkillinen ihminen 
22 Valopuolet 
23 Elämisen ehdot 
24 Konflikti - sopimus 
25 Suden hetki 
26 Kuuntelen hiljaisuutta - katselen aikaa 
27 Naapurin sekarotuinen 



28 Puuttuva taivaspala 
29 Kissanpäivät 
30 Shakki 
31 Lampun henki 
32 Atlantis 
33 Klassinen tapaus 
34 Puhdas pisara 
35 a) Kuljetus 

b) Elämän puu 
36 Tyyny 
37 Alku 
38 Linnut 
39 EMU 
40 Sayonara 
41 Aino 
42 Unelman kuolema 
43 Jing Jang 
44 Omena tuo onnen tunteen 
45 Lauantai 
46 Kännykät ja tietokoneet ovat in 
47 Taas minua tarvitaan 
48 Hiljainen todistaja 
49 Pitkät jäähyväiset 
50 Jäljet 
51 Metsä - ssä 
52 Kaikkiko taivaaseen 
53 Miksi 
54 Kotiinpaluu 
55 Keli' aarre on se aarteen peittäköön 
56 Suojelusenkeli - nuori poika 
57 Tärkeitä asioita pojalleni 
58 a) Kasvu 

b) Yksilö 
59 Vain pieni kansanlaulu 
60 Iso tammi 
61 Viime vuosituhannella 
62 Romeo and Juliet 
63 Kohti uutta vuosituhatta 
64 VOODOO 
65 Onnenpäivä 
66 B.B. 
67 Ennen sadetta (tuhoutunut postissa) 
68Ikkuna 
69 Tint - tint 
70 Metamorphosis 
71 Lasaruksen leipä 
72 Maalisjäillä 
73 Ihmisen jäljillä 
74 Feles contra ovum 
75 Johanneksen ilmestys 
76 Tarkoin varjeltu salaisuus 
77 Kulttuurierot 
78 Kun kaikki särkyy 

79 Naisen tuoksu 
80 Jonossa 
81 Kaupunkimaailma 
82 a) Savotta 1 

b) Savotta 11 
83 Kunnes kuolema erottaa 
84 Olemisen porteilla 
85 Pako 
86 Hullu kääpiö 111 
87 Prometheus Tulen tuoja 
88 Sato 
89 a) Ajan siivet 

b )  Eepos 
c) Palava pensas 

90 Matbombning Ruokapommitus 
91 Epäröinnin hetki 
92 Epäkunnossa 
93 Hullu kääpiö 11 
94 Hullu kääpiö 1 
95 Yöpöllö 
96 Hygienia & moraali 
97 Ruhjotun sikarikauppiaan päiväkausien pöly 
98 Veli Viktorin punaiset haalarit 1 

99 Veli Viktorin punaiset haalarit 11 
100 Tuntematon runoilija 
101 Pelin henki 
102 Vauhdin hurmaa 

B-luokkaan siirrettiin seuraavat ehdotukset: 
Työvaliokunta päätti yksimielisesti siirtää B-luokkaan 
seuraavat 10 ehdotusta: 
3, 18,28,29,41,43,44,52, 70, 73,. 

A-luokkaan siirrettiin seuraavat ehdotukset: 
Työvaliokunta päätti yksimielisesti siirtää A-luokkaan 
seuraavat 15 ehdotusta: 
4,5,6,8, 17,24,27,40,45,48,56,57,65, 77,90. 

Palkituista ja palkinnoista 
Palkintolautakunta teki yksimielisen päätöksen kilpailun 
ratkaisemiseksi. Kilpailuohjelman ohjeen mukaisesti 
kolmen palkinnon lisäksi jaettiin myös kaksi lunastusta. 

Kilpailun ensimmäisen palkinnon ja 22.000 mk voitti 
espoolainen kuvanveistäjä Pekka Kauhanen ehdotuksel
laan "Kiikun kaakun". Toinen palkinto ja 15.000 mk an
nettiin helsinkiläiselle kuvanveistäjä Matti Peltokankaalle 
ehdotuksesta "Lauantai". Kolmas palkinto ja 12.000 mk 
meni pyhärantalaiselle kuvanveistäjä Reijo Paavilaisel
le ehdotuksesta "Sayonara". Turkulaisen kuvanveistäjä 
Erik Mäkisen ehdotus "Tärkeitä asioita pojalleni" ja mar
tinkyläläisen kuvanveistäjä Minna Tuomisen ehdotus 
"Lahja" lunastettiin kumpikin 6.000 markan hinnasta. 
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Ehdotusten julkistus ja esillepano 
Vuosimitalikilpailun palkinnot jaettiin Killan vuosikoko
uksessa, josta on selostus tuonnempana tässä lehdes
sä. Kuvanveistäjä Matti Nurminen selosti kokousyleisölle 
käytyä kilpailua diakuvin. 

Kaikki ehdotukset olivat näytteillä 5.-26.5. Kankaan
pään taidekoulussa, jossa ehdotuksiin tutustui koulun 
opiskelijoitten ja yleisön lisäksi myös Kankaanpään mi
talisymposiumin osallistujat. Kuten ennenkin, julkaisem
me tässä lehdessä A- ja B-luokan ehdotusten kuvat, jotka 
on ottanut Mauno Honkanen. 

Vuosimitalin toteutus 
Vuosimitalikilpailun voittanut työ Pekka Kauhasen "Kii
kun kaakun" tullaan toteuttamaan Mitalitaiteen Killan 
vuoden 1999 vuosimitalina. Mitalin valamisesta käytiin 
tarjouskilpailu, jonka tuloksena vuos9imitali valetaan 
Pauli Venäläisen taidevalimossa Kuopiossa. 

Lausunnot 
A-luokka: 
4 Lahja 
Esteettisen kaunis ja kulmikkuudesta huolimatta käteen 
sopiva. 
5 Kiikun kaakun 
Mitalinomainen ja viimeistelyssään ehdoton. 
6 Alku 
Pelkistetty työ, jonka aihe kasvaa sisältä lävistäen kan
nen 

8 Käräjäkivet 
Hyvä sisältö ja suunnittelu. Kesy. 
17 Alppien kevät 
Ajankohtainen, dramaattinen aihe, kääntöpuolet eivät 
aivan tasapainossa keskenään. 
24 Konflikti - sopimus 
Sisältö ja kuva kieli vastaavat toisiaan. 
27 Naapurin sekarotuinen 
Mitalin muotokieli ja tarinan sisältö täydentävät toisi
aan. 
40 Sayonara 
Tasapainoinen, hallittu, viimeistelty ja jäntevä kokonai
suus 
45 Lauantai 
Herkästi toteutettu lämminhenkinen aihe. 
48 Hiljainen todistaja 
Kasvosivu onnistunut ja herkkä, muttei saa tukea kään
töpuolelta 
56 Suojelusenkeli - nuori poika 
Hyvin sommiteltu kasvopuoli ei avaudu tarinan osaksi 
57 Tärkeitä asioita pojalleni 
Rehevä toteutus luo mielenkiintoisen kuvamaailman 
positiivisen aihepiirin kanssa. 
65 Onnenpäivä 
Rehevä ja iloinen. Sommittelullista toistoa. 
77 Kulttuurierot 
Sivut muodostavat hyvän kontrastiparin. Figuurisivun 
rajuus sommittelullisesti mielenkiintoinen. 
90 Matbombning 
Ajankohtainen aihe saanut mielenkiintoisen toteutuksen 

5 Pekka Kauhanen, Kiikun kaakun 
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45 Matti Peltokangas, Lauantai 

40 Reijo Paavilainen, Sayanara 

4 Minna Tuominen, Lahja 



57 Erik Mäkinen, Tärkeitä asioita pojalleni 
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8-luokka: 
3 Egyptistä Eurooppaan 
Varma toteutus. Vanhahtava yleisilme. 
18 Kaviopolkka 
Tyylilajiltaan vanhahtava. Haitaripuoli tasapainoinen, 
takasivu levoton. 

77 

90 

28 Puuttuva taivaspala 
Hyvin sommiteltu. Paljon käytetty aihe. 
29 Kissanpäivät 
Puolet samanarvoiset, eivät rikastuta toisiaan. 
41 Aino 
Viimeistelty. Kääntöpuolen toteutus mielenkiintoinen. 
43 Jing Jang 
Figuuripuoli grafiikanomainen. Tunnuspuolen käsittely 
ei ole harkittu riittävästi. 

44 Omena tuo onnen tunteen 
Omenasivu rikkaasti toteutettu ja herkkä. Kääntöpuoli 
tavanomainen. 
52 Kaikkiko taivaaseen 
Toimiva kokonaisuus. Kuva-aihelmat eivät jäsenny. 
70 Metamorphosis 
Perhospuoli jännitteinen ja kaunis. Takasivu kuormitet
tu. 
73 Ihmisen jäljillä 
Harkitun tuntuinen työ jää vaisuksi. 
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likka Voionmaa 

PEKKA KAUHANEN - KIIKUN KAAKUN 

Pekka Kauhasesta, tämän vuoden vuosimitalikilpailun 
voittajasta, löytyy tarvittavat taustatiedot hänestä ker
tovista kirjasista. Urasta ansiokkaana kuvanveistäjänä 
ovat osoituksena monet koti- ja ulkomaiset näyttelyt, 
palkinnot kuvanveistokilpailuissa - mm Kajaanin kau
pungin järjestämän Urho Kekkosen muistomerkkikilpai
lun voitto - ja maamme taidemuseoiden kiinnostus 
Kauhasen veistotaiteeseen. Kauhasen ympäristöteos 
tultaneen näkemään pääkaupunkiseudun liepeillä moot
toritien yllä lähivuosina. Mitalitaiteilijana Pekka Kauha
nen saavutti nyt ensimmäisen voittonsa, vaikkakin voi
daan osoittaa, että muutama erinomainen sijoitus Kil
lan kilpailuista viime vuosilta löytyy. 

Vuosimitalikilpailun juryn mielestä "Kiikun kaakun on 
"mitalinomainen ja viimeistelyssään ehdoton". Mitalin 
koko ja muoto korostavat sen mitalinomaisuutta kurin
alaisuudellaan. Työ on "skarppi ja viilattu". Mitalin mo
nimuotoisuus ilmenee myös nimen valinnassa, joka 
tarjoaa annoksen savolaista leikkimieltä. Mitali on ke
vyt ja ilmava, kuin se olisi ilmatyynyt päällä. Pöydälle 
asettamalla sen voisi saada kiikkumaankin, mikä syn
nyttää liikkeen vaikutelman. Teos sai alkunsa jo vuonna 
1998 ja on siitä edelleen jalostettu. Mitali on abstrakti 
kokonaisuus, jolla on kahden sivunsa lisäksi myös si
sus. 

Pekka Kauhasen työhuoneen valtaajat ovat kesänäyt
telyyn meneviä taideteoksia. Näkymä on hämmentäva 
pienen voittajatyön ympärillä: työt ovat kuin eri maail-
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moista ja kuitenkin saman miehen käsialaa. Yhteistä 
löytyy siinä, että sekä veistos että mitali tutkivat materi
aalin, aiheen ja muodon keskinäistä yhteyttä, kuten do
sentti Liisa Lindgren, Pekka Kauhasen veistoksia esitte
levien kirjasten tekijä, kirjoittaa analysoidessaan Kau
hasen taiteessa tapahtuneita viime vuosien muutoksia. 
Eräissä veistoksissa voi nähdä Kauhasen pyrkimyksen 
abstrahoida figuratiivinen spiraalisuus, toisissa veistok
sissa taas graafinen viivaverkosto saa aikaan painottom
uuden vaikutelman, mistä voi löytyä paremmin yhty
mäkohtia "Kiikun kaakun" -teoksenkin muotokieleen. 
Etäisyys Kauhasen mitalien ja veistosten välillä lienee 
suurimmillaan silloin, kun - Lingreniä lainatakseni- "kuri 
pääsee höltymään ja viiva ryöstäytyy kurittomana kie
murana sieppaamaan puristuksiinsa vaikkapa kevään
vihreän idun". "Kiikun kaakun" on mahdollisen kuritto
muuden seesteisen kurinalainen vastakohta. Muotokie
len muutosprosessi on jatkuvaa henkilökohtaista uusiu-
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tumista, jonka kautta myös herätetään mielenkiintoa ja 
toisaalta pidetään sitä yllä. Kauhasen mielestä vastoin
käymiset opettavat ja auttavat pääsemään takaisin "pää
väylälle". Taiteilijan muotokielen kehittyessä yleisökin 
tulee paremmin mukaan. Kehitys kehittyy - mutta ajan 
kanssa. 

Vuoden 2000 vuosimitalikilpailun aihe on jo kehit
teillä, mutta siitä sitten enemmän ensi vuosituhannella. 
Sitä ennen Pekka Kauhasen ohjelmasta löytyy monia 
koitoksia, kuten osallistuminen Anjalankosken taidetö
mäykseen, joka avataan 20.6. Helsingissä 17.6. avatta
van uuden näyttelytilan Forum Boxin järjestelyt ovat 
myös vaatineet oman aikansa. 

"Kiikun kaakun" valetaan pronssiin. Mitalin tietyt 
ominaisuudet olisivat puoltaneet sen lyömistä, mistä 
ajatuksesta oli kuitenkin luovuttava. Klassisen koulun 
käyneenä Kauhanen luottaa mitalien kohdalla vielä 
pronssiin. 



Liisa Lindgren 

TOPELIUKSEN MUISTOMERKKI 
TARUN JA TOTUUDEN PURISTUKSISSA 

Zacharias Topelius kuoli maaliskuussa 1898 ja haudat
tiin kansalaisten saattamana Hietaniemen hautausmaal
le. Suomalaisen Naisliiton aloitteesta haudalle pystytet
tiin Walter Runebergin 'Mot ljuset', 1800-luvun kuului
suuksien hautamuistomerkeissä suosittu, ikuista mai
netta vartioiva Fama. 

Hautaveistoksen paljastustilaisuudessa toukokuus
sa 1905 esitettiin kansalaisille toivomus "runoilijan var
talon ja kasvonpiirteet" ikuistavasta muistopatsaasta. 
Ennenkuin Helsingissä kuitenkaan saatiin mitään konk
reettista aikaan, oli Vaasassa herätty jo vuonna 1906 
vaalimaan Topeliuksen muistoa. Ensimmäisen maail
mansodan puhkeaminen viivytti hanketta niin, että Emil 
Wikströmiltä tilattu, lasten ympäröimää satusetää ku
vaava patsas paljastettiin vasta toukokuussa 1915. 

Varsinainen kansallismuistomerkki oli kuitenkin tar
koitus pystyttää pääkaupunkiin. Hanke aktualisoitui, kun 
Svenska Litteratursällskapet i Finland aloitti vuonna 1908 

kansalaiskeräyksen pat
saan pystyttämiseksi. 
Aloitteen oli tehnyt ruot
salainen poliitikko ja kir
jailija Claes Adolf Adel
sköld, joka oli lahjoitta
nut vuonna 1906 sym
boliset 100 kruunua 
pohjarahastoksi. Sorto
vuosien päätyttyä myö
tätunnosta tehty aloite 
lankesi kansallisten tun
tojen otolliseen maape
rään. 

Sivistyneistön lisäksi 
myös taiteilijat pitivät 
kansallismuistomerkke
jä ja suurmiespatsaita 
arvossaan. Heille pat
saat olivat ensiarvoisen 

Walter Runebergin tekemä 
Topeliuksen hautamuisto
merkki Mot ljuset paljas
tettiin toukokuussa 1905. 

Emil Wikströmin 'Zachris Topelius' paljastettiin Vaasassa 
vuonna 1915. 
tärkeitä karriäärinkin vuoksi. Topeliuksen patsas oli an
tanut ajatuksen aihetta jo kansallismuistomerkkien 'en
simmäisen aallon' veistäjille. Carl Eneas Sjöstrand teki 
vuonna 1883 myöhemmälle topeliaaniselle ikonografi
alle suuntaa-antavan ensiluonnoksen kuolemattomas
ta runoilijasta. 

lntrigejä Runebergin selän takana 
Ville Vallgren, joka tunsi hyvin Sjöstrandin tekemän To
peliuksen, teki Litteratursällskapetin hankkeen vauhdit
tamana ensimmäisen oman Topelius-luonnoksensa 
Pariisissa vuonna 1908. Vallgren, vaikka olikin kotimai
sen maineensa huipulla, ei ollut tehnyt suurmiespatsasta 
pääkaupunkiin - kuten kollegansa Walter Runeberg ja 
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Emil Wikström. Kilpailu mahdollisuuksista oli tiukkaa, 
sillä vaikka veistäjiä oli vähän, oli suurmiehiäkin harvassa 
ja rahaa niukasti . Vallgren oli oppinut kuitenkin toimi
maan omana promoottorinaan. Hän loi teokselleen 
menestystarinan, johon kuului näyttely- ja arvostelume
nestys ja lopulta status museoteoksena. 

Syksyllä 1908 Vallgrenin ensiluonnos esiteltiin tuo
reeltaan Arguksessa suomalaiselle yleisölle. Kehitelty
ään luonnostaan Vallgren hankki uudelle teokselleen 
mainetta kevään 1909 salongissa. Ranskalaisten osto
haluista huolimatta Topelius sai matkata Helsinkiin tar
jottavaksi Litteratursällskapetille. Seura, joka vastaan
ottaessaan varoja Ruotsista oli sitoutunut myös ruotsa
laisille veistäjille avoimeen kilpailuun, kieltäytyi kohteli
aasti. Ammattikunnan etuja valvova Suomen Kuvanveis
täjäliittokin oli saanut vihiä tarjouksesta ja vaati yleisen 
kilpailun järjestämistä. 

Vallgren ei luovuttanut, vaan tarjosi Topeliustaan 
seuraavaksi Vaasan kaupungille. Edes hintakilpailu ei 
auttanut, kun vaasalaiset valitsivat kalliimman vaihto
ehdon, Wikströmin teoksen "kotoisempana" ja "kansal
lisempana". Tästä lannistumatta Vallgren kääntyi Hel
singin kaupungin puoleen ja tarjosi keväällä 1914 teos-

S ETÄ TOPELI U K S E N  M U T  TO 
M U 1 !i T ! ) l' A T :, /\ �, t  1 ; n � ."- tJ � 1: 1 1  l' A l l  l ' S T U L �  ... , t  

Svenska Litteratursällskapet i Finland järjesti kilpailun 
Topeliuksen muistomerkistä vuonna 1929. Suomen 

Kuvalehti raportoi kilpailun tuloksia. 
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taan valettavaksi julkiseksi veistokseksi. Kaupunginval
tuusto ei tarttunut velvoittavaan tarjoukseen, koska pel
käsi häiritsevänsä virallisia muistomerkkisuunnitelmia. 
Kansallismuistomerkiltä vaadittiin myös kvaliteetteja, 
joita ranskalainen 'style Vallgren' ei täyttänyt, nimittäin 
herooista aiheenkäsittelyä, monumentaalisuutta sekä 
vakavaa 'eeppisyyttä'. 

Koko hanke oli problematisoitunut, kun Suomalai
sen Kirjallisuuden Seuran esimies Eliel Aspelin-Haap
kylä moitti julkisesti, että Litteratursällskapet pyrki liet
somaan kansallista hajaannusta ja pystyttämään suo
menruotsalaisuuden muistomerkkiä. Toisin oli toiminut 
tietenkin Suomalaisen Kirjallisuuden Seura pystyttäes
sään Emil Wikströmin tekemän Lönnrot-muistomerkin. 

Maailmansota hiljensi muistomerkkihankkeen, ja 
valtiollista itsenäistymistä seurannut sisällissota siirsi 
sen käynnistämisen vuoteen 1922. Silloin Litteratursäll
skapet määritteli hankkeen ajan suomalaisuusideologi
an vastaiseksi. Painotettiin historiallista ja henkistä kult
tuuriyhteyttä Ruotsiin, mutta myös sitä, että kokonai
sen sukupolven kasvattanut Topelius voisi muistomerk
kinä jälleen yhdistää suomalaiset. Tälle ajatukselle an
toi tukensa myös V. A. Koskenniemi. 

Litteratursällskapetin ja kaupunginvaltuuston neuvot
telut patsaan sijoituspaikasta pitkistyivät ja mutkistui
vat, vaikka tiedettiin Topeliuksen paikan Teatteriespla
nadilla, Runebergin, 'suuren edelläkävijän' selän taka
na, valitun jo Runebergin patsasta pystytettäessä. Si
joitusongelmaan liittyi kuitenkin myös kysymyksiä teok
sen statuksesta. 

Sillä välin, kun kävi Litteratursällskapet kävi pitkälli
siä neuvottelujaan, Vallgren toimi tahollaan. Syksyllä 
1923 Suomen Taiteilijaseuran perustamisesta tuli kulu
neeksi 60 vuotta. Kuvanveistäjäliiton puheenjohtajana 
Vallgren asetti Taiteilijaseuran ensimmäisen puheenjoh
tajan Sakari Topeliuksen kunniaksi kipsinsä esille Teat
teriesplanadille. Kipsi ei kuitenkaan säästynyt vahingon
teolta, ja Vallgren oli valmis hankkimaan Leppävaaran 
suojeluskunnan vahtimaan teostaan asein sivistymät
tömän suomalaisyleisön hyökkäyksiltä. Hän katsoi par-
1aimmaksi lähettää Topeliuksen 'suojaan' vuonna 1925 
perustamaansa, nimeään kantavaan museoon Porvoo
seen. Maineikkaasta luonnoksesta tuli museoteos. 

Ultramoderni veistos 
Litteratursällskapetin keräys 1920-luvulla tuotti hyvin. 
Erityisesti varoja saatiin kirjailija Selma Lagerlöfin ja tu
kijoukkojen Ruotsissa organisoimasta, koululaisille 
suunnatusta keräyksestä. Helmikuussa 1929 Litteratur
sällskapet julisti muistomerkkikilpailun, jonka sato, ne
l isenkymmentä ehdotusta asetettiin syksyllä esille Hel
singin Taidehalliin. 

Valintaprosessi oli nopea, mutta kilpailulautakunta 



Ville Vallgrenin patsaan pystyttämiseksi myytiin mm. posti
kortteja. 

eripurainen. Kilpailun voitti Gunnar Finne ehdotuksel
laan Saga och Sanning - Taru ja totuus. Ruotsalainen 
kuvanveistäjä Tore Strindberg olisi antanut etusijan toi
seksi tulleelle Viktor Janssonille, ja Felix Nylund olisi 
valinnut voittajaksi ruotsalaisen Carl-Oskar Avenin. Ark
kitehdit Ragnar Östberg ja Gunnar Taucher olivat kui
tenkin Finnen kannalla. Litteratursällskapetin riitaisa 
hallitus päätti siten tilata uuden luonnoksen vain Fin
neltä. 

Finne työsti syksyksi 1930 uuden allegorisen luon
noksen, johon oli lisännyt toivotun muotokuvareliefin, 
uusinut muusat ja näiden attribuutit - mutta riita yltyi. 

Finnen luonnos ja ylipäätään allegoriset ehdotukset 
olivat herättäneet kiivaan vastareaktion. Yleisönosastoil
la vaadittiin lapsuuden sadunkertojan näköiskuvaa ja 
torjuttiin allegoriset "ultramodernit" veistokset. Veistä
jäkunnan nestorin ominaisuudessa Ville Vallgren hauk
kui luonnokset hyppynukeiksi ja sirkusakrobaateiksi 

Jatkon kannalta merkityksellisintä kuitenkin oli vas
tustus, joka sai alkunsa Litteratursällskapetin omasta 
piiristä. Muistomerkkikomitean sihteeri, Topeliuksen 
tyttärenpoika Paul Nyberg ei halunnut kieltää Finnen 
luonnoksen taiteellista arvoa, muttei myöskään nähnyt 
teoksen epäselvällä symboliikallaan vastaavan Topeliuk
sen runoilijanlaatua. 

Lehdistössä vellova keskustelu, vastakkaiset näke
mykset sekä kilpailun mitätöimistä vaativa 300 allekir
joittajan addressi vaikeuttivat päätöksentekoa. Lopulta 
teos kuitenkin tilattiin Gunnar Finneltä. 

Vai lapsuuden sadunkertoja? 
Vallgren hoiti julkisuuskuvaansa ja oli vähän väliä esillä 
lehdissä tarjouksineen, ehdotuksineen ja 75-vuotisjuh
lineen. Vaikka syksyllä 1 929 puhjennut riita oli koskenut 
vain kilpailussa palkittuja teoksia, hän onnistui luomaan 
mielikuvan siitä, että juuri hänen luonnoksensa oli Fin
nen teoksen ainoa ja todellinen vaihtoehto. Tähän vas
takkainasetteluun perustettiinkin sitten koko tuleva Vall
grenin-kampanja. 

Tammikuussa 1931 järjestäytyi kansalaistoimikun
naksi itseään kutsuva, lähinnä ruotsin- ja suomenkieli
sestä sivistyneistöstä koostuva ryhmä tarkoituksenaan 
toteuttaa Vallgrenin luonnos. Se toimi tehokkaasti, hank
ki myönteistä julkisuutta tiedotusvälineissä, anoi ja sai 
luvan rahankeruuseen sekä selvitti ennätysajassa sijoi
tuskysymyksen. Projektin kiireellisyyttä selitettiin taitei
lijan iällä. 

Kirjailija Maila Talvio keula hahmonaan se järjesti kes
kellä pahinta pulakautta Petsamoa ja saariston köyhiä 
kalastaja kyliä myöten ulotetun keräyksen, jonka erityis
kohteena olivat kansakoululaiset. Rahaa ei tullut aivan 
odotetusti, mutta Vallgrenin teos saatiin paljastettua 
ennen kuin Finnen teosta oli edes valettu. 

Paljastustilaisuus Flooran päivänä, 13.5. 1932 todisti 
juhlan käsikirjoittajien draaman tajusta. Ylioppilaskun
nan Laulajat, Akademiska Sångföreningen, suomalai
nen ja ruotsalainen lapsikuoro ja Valkoisen kaartin soit
tokunta esiintyivät. Tasavallan kerma presidentti Svin
hufvudia myöten oli paikalla varmistamassa teoksen 
statusta kansallismuistomerkkinä. Koko juhla päättyi 
Helsingin koulujen monituntiseen ohimarssiin. Spek-

Ville Vallgrenin 'Z. Topelius ja lapset' 

paljastettiin 13.5.1932. 
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taakkelista tehtiin mediatapahtuma: se radioitiin koko
naisuudessaan. 

Lokakuussa 1932 paljastettiin Finnen teos juhlavin, 
mutta vaatimattomammin menoin. 

Syitä "outoon patsasinnostukseen" 
Jo aikalaiskirjoittajat joutuivat ottamaan kantaa "outoon 
patsasinnostukseen" . Helsingin Sanomien kriitikosta 
Edvard Richteristä lähtien on patsaskiista redusoitu 
poliittisesti kireän ajankohdan tuottamaksi, kieliriidan 
höystämäksi, edistyksellisten ja konservatiivisten esteet
tisten ja poliittisten näkemysten törmäykseksi. Vallgre
nin teoksen helppotajuisuutta puolustaneiden on näh
ty toimineen suomalaisuusideologian mukaiseksi Fin
neä tukeneiden suomenruotsalaisten kulttuuripiirien ja 
taiteen asiantuntijoiden korostaessa kansainvälisyyttä 
ja modernismia. 

On kuitenkin unohdettu hankkeen pitkä aikajänne: 
1880-luvulla luonnostellun patsasajatuksen edetessä 
monet esteettiset ja poliittiset käsitykset ehtivät muut
tua, henkilöt vaihtua ja kielikysymys saada uusia sisäl
töjä. Pysyvää oli vain runoilijan kuolematon maine ja 
Vallgrenin lannistumattomuus. 

Vaikka kieliriitaa hyödynnettiin hankkeen eri vaiheis
sa, kyseessä oli varsinainen professorien projekti, jon
ka takana oli runsaasti ruotsinkielistä sivistyneistöä. 
1920-luvulla Talviota pidettiin valkoisen Suomen ääni
torvena. Vallgrenin provosoivat konservatiiviset kannan
otot sekä tietoisuus Talvion myöhemmästä poliittisesta 
orientoitumisesta saattavat johtaa pitämään projektia 
aikansa radikaalin oikeiston hankkeena. Heikosti suo
mea puhuvasta ja takkiaan useasti kääntäneesta Vall
grenista tuskin oli mannekiiniksi jyrkälle suomalaisuus
liikkeelle tai äärioikeistolle. Talviolle projekti oli omakoh
tainen haaste. Hän toimi kuten eurooppalaiset kirjailijat 
Victor Hugosta lähtien Rodinin Balzac-hankkeen ajana 
olivat toimineet. Hän haki tilaa itselleen kulttuurin ken
tällä - ja ehkä siten myös varmisti oman tulevan muis
tomerkkinsä. 

Litteratursällskapetin kilpailulautakunta oli johdon
mukainen linjassaan. Hiukan myöhemmin kuin Keski
Euroopassa, oli kysymys allegorisista muistomerkeistä 
aktualisoitunut Suomessa. 1920-luku toi perinteiselle 
muistopatsaalle modernin vaihtoehdon, näyttävänä 
esimerkkinä Tampereella vuonna 1928 paljastettu Wäi
nö Aaltosen Aleksis Kivi -muistomerkki. Vuonna 1926 
oli Tukholmassa paljastettu Carl Millesin kiistelty Esaias 
Tegnerin muistopatsas Solsångaren. 

1930-luvun taite tuntui kärjistävän populaari- ja asian
tuntijadiskurssit. Yleisönosastoissa asetettiin vastakkain 
"kansan sielussa elävä Topelius-kuva" ja "herrojen tai
dehistorikoiden" vaikeaselkoiset teoriat. Populismi oli 
kuitenkin tehokkain ase, jota Vallgren kannattajineen 
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estoitta käytti. Siinä missä 'tavallisina kansalaisina' ylei
sönosastoilla esiintyneet kulttuuriaktiivit käyttivät suve
reenisti tiedotusvälineitä, kuvataiteen asiantuntijat vai
kenivat kummallakin kielellä. 

Esimerkiksi Litteratursällskapetin taiteellinen asian
tuntija, Helsingin Taidehallin johtaja Bertel Hintze oli 
vuonna 1928 julkaissut ensimmäisen osan kirjastaan 
Modern konst. Sitä lukemalla selviää, että Hintzelle Vall
grenin teos oli väistämättä aikansa elänyttä, kuvanveis
ton rappioon johtanutta rodiniläistä maalariplastiikkaa 
edustava anakronismi. Finne sen sijaan kesti vertailun 
kansainvälisestikin tunnustettujen esikuvien, kuten Aris
tide Maillolin ja Antoine Bourdellen rinnalla. 

Historismi suurmiesten kumppanina 
Vallgrenin teos perustui ranskalaiseen 1800-luvun ta
paan kuvata kirjailijoita luomiensa fiktiivisten hahmo
jen tai lukijakuntansa edustajien kanssa. Finnen ja Vall
grenin teokset sen sijaan edustivat paitsi eri tyylisuun
tia, ne myös lähestyivät eri tavoin kysymystä taiteilijan 
vapaudesta, kansallisesta kulttuurista ja suurmiehistä 

Romanttinen historismi oli johtanut suurmiesindivi
dualismiin, jonka yksi seuraus ja oiva kumppani oli 
meillekin ulottunut eurooppalainen patsasinnostus. His
torismin metodisiin lähtökohtiin kuuluu arvojen yleis
pätevyyden torjuminen ja kohteen välitön kohtaaminen, 
ymmärtäminen 'sisältä käsin' ja suhteessa konkreetti
seen historialliseen tilanteeseen. Vallgrenin teoksen 
nähtiin täyttävän historismin lähdekriittiset vaatimukset 
myös pitäytymisessään yksittäiseen. 

Talvion tehtäväksi tuli kirjoittaa Vallgrenin teos sekä 
historismin että realismin diskursseihin, todistaa Tope
lius siksi, jonka "me näimme". Talvio ja monelle muulle 
teos edusti autenttista, henkilökohtaisesti nähtyä koke
musta, jota väritti nostalgia, kaipuu suurmiesten ja isäl
listen johtajien aikaan. 

Harva kiisti Finnen teoksen taiteellisia ansioita. Sen 
sijaan se torjuttiin luoksepääsemättömänä, käsitteelli
senä abstraktiona ja tekijänsä persoonallisena ilmaisu
na, tyylinä. Yleistävän 'taide ja totuus' -teeman sijaan 
haluttiin yksilöivää tarkastelutapaa ja kohteeseensa tar
kentuvaa symboliikkaa. 

Monen myöhemmänkin muistomerkkikiistan yhtey
dessä on vedottu realismin oletettuun läpinäkyvyyteen. 
Kuvitelma kansantajuisesta realismista perustui siihen, 
että Suomessa muistomerkkibuumin alku osui vuosi
sadan vaihteeseen. Kun realismi eri muodoissaan muut
tui vähitellen konventioksi, se alkoi näyttää muistomerk
kien luonnolliselta kieleltä. Vallgrenin käyttämä taiteel
linen kieli oli kuitenkin yhtä konventionaalia oman syn
taktinsa puitteissa kuin Finnen eklektinen modernismi. 
'Style Vallgrenin' realismi oli tulkitsijoidensa konstruoi
maa. Vallgren toki tiesi realismin olevan retoriikkaa: hän 



sanoikin noudattavansa hyväksi koettua konventiota. 

Jälki maine 
Vallgren tukijoukkoineen voitti välittömässä ja laajassa 
kansansuosiossa, mutta Finne saavutti teoksellaan py
syvän jälkimaineen, jolle oman ajan ymmärtämättömyys 
antoi myyttisiä ulottuvuuksia. Välittömän kansansuosi
on modernismi onkin kokenut taiteellisen vaikuttavuu
den esteenä, jälkimmäisen taas lähes sen edellytykse
nä. 

Taiteen asiantuntijat ovat preferoineet "Finnen tyt
töjä" modernisuutensa, formaalisten kvaliteettiensa ja 
hallitun tilasommittelunsa ansiosta. Kun 1960-luvun 
alussa käytiin keskustelua monumentaalitaiteen perus
teista, edeltävästä julkisesta taiteesta nostettiin kestä
vänä esimerkkinä juuri Finnen Topelius-muistomerkki. 
Jotain kuitenkin jäi huomaamatta sen "alati elävästä 
dynaamisesta voimasta". 

Loppujen lopuksi todellisuus onkin myyttejä merkil
lisempää. Kun Taru ja totuus paljastettiin lokakuussa 
1932, lintua pitelevä tyttö katsoi kohti puistokäytävää ja 
totuuden liekkiä nostava muusa Pohjoisesplanadille. 
Tänään muusat seisovat toisinpäin, eikä kukaan tunnu 
tietävän miksi. 

Sotavuosina Helsingin julkisia teoksia suojattiin ja 
kevyempiä siirrettiin varastoon. Kumpikin Topelius lä
hetettiin Kellokoskelle kevättalvella 1944 ja palautettiin 
seuraavana vuonna paikoilleen. Ensimmäiset kuvat 
nurinkurisesta veistoksesta ovat juuri sodan jälkeisiltä 
vuosilta. 

Arvoitukseksi jää, miksi Finne (k. 1952) ei puuttunut 
teoksensa kääntymiseen. T äytyihän hänen huomata 
vahinko, jonka vuoksi Tarun pitelemä lintu peittyy ikä-

Näin kuvanveistäjänä, tai paremminkin kuten usein it
sestäni totean, kivenveistäjänä, osallistumiskynnys mi
talikilpailuun oli turhankin korkealla. Olin jo pari vuotta 
suunnitellut asiaa, mutta se aina vain siirtyi hamaan tu
levaisuuteen. Tai ajattelin, etten osallistu ennen kuin on 
jotain sanottavaa muka tärkeämpää tai aidompaa. 

Tänä vuonna alkoi taas sama itsetutkiskeluvaihe. Kun 
ei varsinaista aihetta annettu on mietittävä miten ja mistä 

Gunnar Finnen Taru ja totuus paljastettiin 12.1 0.1932. 

västi, kun teosta katsoo 'etupuolella' - siis Topeliuksen 
profiilikuvan ja nimitekstin puolelta. Enää on tietenkään 
mahdotonta sanoa, mikä on oikein-, mikä väärinpäin, 
kun veistos on ollut nurinpäin jo 55 vuotta. 

Teosta tutkineet ja kiittäneet kirjoittajat sekä puhtaan 
katseen nimiin vannoneet modernistit eivät huoman
neet käyttää silmiään. Syy on puhtaan katseen mah
dottomuudessa ja katsomistamme ohjaavissa ennakko
oletuksissa. Me näemme mitä odotamme näkevämme. 

Artikkeli perustuu dosentti Liisa Lindgrenin ensi vuon
na julkaistavaan, suomalaista julkista taidetta koskevaan 
tutkimukseen. 

Minna Tuominen 

MITALI DEBYYTTI N l  

lähtökohdista liikkeelle lähdetään, muutoin se on kuin 
kävelisi rämeisellä suolla ja vain odottaa uppoavansa 
johonkin 'trivialiteettiin'. 

En ole oikein tykästänyt tekemään työssäni keksin
töjä. Mutterit ja haka neula ovat niitä ja ne on jo keksitty, 
taide on minulle jotain muuta. Nyt oli kuitenkin edessä 
kova pala: "Pitääkö se aihe ns. keksiä?" "Ei helkkari sovi 
mulle! " ajattelin, jo luovuttaneenakin. Kun en asiaa sit-
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ten enää miettimällä miettinyt vaan kelasi n omia töitäni 
ja tekemisiäni, niin se pulpahti pintaan kuin korkki. Olen
han paketoinutkiviä jo muutamia. Olisiko siinä jotain. 
Veistämöllä työskennellessäni sain käsiini palan tätä 
surullisen kuuluisaa Finlandia-talon marmoria . Se on 
pehmeätä, 'hötöä', kuten totesin. Siitä saisi käsin hio
malla työstettyä tarpeeksi pienen. Halusin hioa sen kä
sin, onhan mitali kädessä pidettävää taidetta. Se on lä
hempänä fyysisesti kuin muu taide. Fyysisyys on mi
nulle tekemisenä visuaalisen puolen lisäksi tärkeätä 
töissäni. Kun aloittelin tekemistäni aikoinaan, niin erän 
vanhempi veistäjä sanoikin, että Minttu se luulee pel
källä kädellään hiovansa kiviä, kun materiaalista ja muo
dosta hurmaantuneena sivelin kiven pintaa. 

Marmori taipui pieneksi 'Lahjaksi' helposti ja antoi 
minulle uskoa, että näinkin sen asian voi toteuttaa. Sii
nä kiteytyi miniatyyrikoossa suuresta louhoksesta pala 
taidetta. Onhan mitali 'annettava' ja lahjamainenkin. 

Tämän muotoinen työ jättää myös pois 'liiat' tilat ja 
kuolleet tilat, pinnan jolla ei ole sen enempää funktiota. 
Näin se selittää oman olemassaolonsa paremmin. Mi
nulle mitali on siro enemmän kolmiulotteinen kuin kak
siulotteinen, enemmän esine kuin kuva. 

Alkuperäismallin tekeminen marmorista asettaa tie
tenkin omat rajansa työstämiselle; siitä otetaan pois eikä 
lisätä. Siinä lähestytään pintaa ulkoapäin kunnes työ tii
vistyy paikalleen. Mutta eihän tekotapa lopultakaan ole 
tärkeä, vaan lopputulos. 'Voima' , kivi, kork. n. 1 20 cm, 1990 

Tuukka Talvio 

SUOMEN MITALIT (3) 1 920-LUKU) 

Olen tämän lehden viime vuoden numeroissa luonnos
tellut mitalitaiteemme vaiheita alkaen Ruotsin vallan 
loppuvuosista. Jälkimmäinen kirjoitukseni päätyi vuo
teen 1 917, jolloin viimeiset itsenäisyysaikaa edeltävät 
mitalit pantiin alulle. Maailmansota ja sen aiheuttamat 
valuuttaongelmat lykkäsivät niiden valmistumisen vuo
siin 1920-21 ,  mutta kun ne tällöin kaikki lyhyen ajan si
sällä tulivat tilaajien saataville, ne epäilemättä toimivat 
kannustimena uusien mitalien lyöttämiseen nuoressa 
tasavallassa. Enemmän merkitsi kuitenkin varmasti se, 
että mitalitaiteen harrastajien järjestö, Suomen Numis
maattinen Yhdistys, pääsi nyt vaikuttamaan monin ver
roin tehokkaammin kuin Venäjän vallan viime vuosina. 
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Vänrikki Stoolin miesten sarjan ohella mainittakoon täs
sä vain valtioneuvoston lyöttämä itsenäisyyden juhla
mitali, joka syntyi SNY: n aloitteesta. Yhdistyksen jäsen
ten toiminta muissa yhdistyksissä lienee myös ollut 
syynä monen mitalin syntymiseen. 

Edellisissä artikkeleissani pyrin mainitsemaan erik
seen kaikki vuotta 1920 aikaisemmat taidemitalit. Seu
raavassa keskityn yksittäisten teosten sijasta taiteilijoi
hin, sillä mitalien määrä nousee muutamassa vuodes
sa niin suureksi, ettei niitä kaikkia voi lyhyessä yleiskat
sauksessa esitellä. Tämä kirjoitukseni päättyy vuoteen 
1 929 - ei siksi, että tuolla vuodella olisi mitalitaiteen kan
nalta mitään suurempaa merkitystä, vaan siksi että ky-



seessä on jatko-osina ilmestyvä kronikka. Yhteenvedon 
omaisessa esityksessä on vaikea välttää yksinkertais
tuksia ja subjektiivisia tulkintoja. Toivottavasti ne voivat 
tarjota lähtökohtia muille, jotka haluavat ottaa kantaa, 
puolesta tai vastaan. 

Sana "taidemitali" on itsessään arvoväritteinen. Tar
koitan sillä ammattitaiteilijan muovailemaa mitalia, joka 
on tarkoitettu pysyväksi muistoksi jollekin henkilölle tai 
tapahtumalle. "Vapaita" taidemitaleita ei 1920-luvulla 
juuri tunnettu,  vaikka Gerda Qvistin varhaistuotanto 
voidaankin meillä nähdä tämän mitalityypin edeltäjänä. 
Yleispiirteenä voimme todeta, että suomalaisia mitalei
ta muovailivat tähän aikaan etupäässä kotimaiset ku
•1anveistäjät, mutta niiden teknisen toteutuksen hoiti
vat ulkomaiset rahapajat tai yksityiset yritykset, useim
miten Tukholmassa, Berliinissä tai Pariisissa. Lyödyn 
mitalin tyypillinen läpimitta oli 55-56 mm (Ruotsista 
omaksuttu perinteinen formaatti), mutta erityisen tär
keätä aihetta korostettiin mielellään hieman suuremmal
la koolla - esim. itsenäisyyden juhlamitalin läpimitaksi 
valittiin 72 mm. Harvalukuiset valetut mitalit olivat re
n�ssanssin perinnettä noudattaen kookkaampia, jopa 
vli 100 mm. 

Eräänlaisen subjektiivisen lähtökohdan aikakauden 
mitalien tarkastelemiseen muodostaa jako traditionalis
teihin ja uudistajiin. Sovellan tätä jakoa lähinnä niihin 
taiteilijoihin, joita tuotannon laajuuden takia tai muista 
syistä voidaan pitää varsinaisina mitalitaiteilijoina. "Yh
den mitalin miehet" saavat esittelyn kirjoituksen lopus
sa. 

Walter Runebergin (1838-1920) kutsuminen traditio
nalistiksi tuskin loukkaa ketään. Hän päätti uransa kuo
linvuonnaan lyödyllä mutta 1919 muovaillulla mitalilla 
E. A. ja R. M. Dahlströmistä. Kyseessä on itse asiassa 
Turun ruotsalaisen yliopiston perustamisen juhlamitali, 
jonka etusivulle on näiden merkittävien lahjoittajien 
muotokuvat. Mitalin takasivu on lainaus Runebergin 
reliefistä Helsingin vanhan ylioppilastalon friisissä. Al
legoriaa voi pitää osuvana: se sopi epäilemättä ajan 
h1:mlcP.P.n 

Kuva 1 .  Emil Wikström: Tornion 300-vuotisjuhla, 1921 (60 

mm). Wikströmistä on sanottu, että hän "muovaa ikään kuin 

1800-luvun jälkeen ei olisi tapahtunut mitään". 

Emil Wikström ( 1864-1942) oli aloittanut uransa 
mitalitaiteilijana Suomen Taideyhdistyksen 50-vuotismi
talilla 1896. Itsenäisyysajan alkaessa hän oli uransa hui
pulla. Hänen asemaansa heijastavat useat julkiset tila
ukset, kuten yllä mainittu itsenäisyyden juhlamitali sekä 
samalla kertaa (1923) lyöty mitali tasavaltalaisen halli
tusmuodon kunniaksi. Hän sai vuosikymmenen alku
puolella tehdäkseen myös useita muita isänmaallishen
kisiä mitaleita, joiden aiheina olivat mm. Vaasa Valkoi
sen Suomen pääkaupunkina ja Jääkärien saapuminen. 
Syntyperä lienee myötävaikuttanut si ihen, että Turun 
kaupunki sekä sen hovioikeus ja suomalainen yliopisto 
tilasivat häneltä juhlamitalinsa. 

Useimmiten mitalit kuitenkin ovat parhaimmillaan 
silloin, kun ne ovat muotokuvataidetta. Tällä alalla Wik
strömin 1920-luvun teoksista puhuttelee nykypolvea 
ehkä eniten Paavo Nurmen mitali vuodelta 1925. Mutta 
älkäämme unohtako muitakaan: Juhani Aho, P. E. Svin
hufvud, Uno Kurten, Alfred Kihlman, Agathon Meurman, 
Antti Ahlström, J. R. Danielson-Kalmari, Robert Kaja
nus, nämä kaikki vuosina 1921-27. 

Wikström pysyi uskollisena Pariisissa 1880-luvulla 
oppimalleen "ranskalaiselle" tyylille: hänen mitalinsa 
ovat hillityn arvokkaita, muovailultaan maalauksellisia 
ja ni ille on tyypillistä hyvin matala reliefi. Kari Suoma
laisen kirjoittamassa tietosanakirja-artikkelissa (Otavan 
Suuri Ensyklopedia 10, 1981) hänen sanotaan mitaleis
saan noudattaneen "litteätä" tekniikkaa: "sääntönä oli, 
että jos viivoitin vedettiin reunakohoutuman yli, se ei 
saanut koskettaa kuvapiintaa". En ole varma. voiko tätä 
ottaa aivan kirjaimellisesti, mutta kyse on selvästi "nu
mismaattisesta" mitalitaiteesta, vaikkei Wikströmin teok
sia sinänsä voi pitää mitenkään rahamaisina. Hänen 
mitaleihinsa pätee joka tapauksessa mainitun artikkelin 
luonnehdinta, että hän "muovaa ikään kuin 1800-luvun 
jälkeen ei olisi tapahtunut mitään". 

Toinen vanhemman polven edustaja, mitalitaiteilija
na melko vähän tunnettu Viktor Malmberg (1867-1936), 
oli 1913 muovaillut yksipuolisen plaketin Walter Rune
bergista (valmistui 1920). Vuosina 1923-34 hän sai val
miiksi yhdeksän mitalia, joiden muotokuvat kenties ovat 
hyvinkin karakterisia. On vaikea sanoa, mitä taiteilija 
halusi ilmentää niiden naivistisilla takasivuilla; ne teke
vät varsin kotikutoisen vaikutuksen. 

Wikströmin ohella John Munsterhjelm (1879-1925) 
saavutti ennen varhaista kuolemaansa lähes virallisen 
aseman. Saatuaan tehdäkseen R itariston ja Aatelin 
vuonna 1907 lyöttämän säätyvaltiopäivien muistomita
lin hänestä oli tullut oman säätynsä luottomies taiteen 
alalla, ja ja häneltä tilattiin vapaussodan päätyttyä myös 
Mannerheim-mitali , joka teknisten vastoinkäymisten 
takia valmistui vasta 1922. Saman yhteiskuntaluokan 
perinteisiä virka-aloja heijastavat myös Haapaniemen 
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ja Haminan kadettikoulujen sekä Suomen Kaartin muis
tomitali ja muotokuvamitalit R. A. Wredestä ja edesmen
neestä Alexander Armfeltista. Hänen suurin urakkansa 
tällä taiteen alalla oli Suomen Numismaattisen Yhdis
tyksen tilaama kuuden mitalin sarja Vänrikki Stoolin ta
rinoiden sankareista. Sujuvasti toteutettu ja aikanaan 
ulkomaillakin kehuja saanut maamme ensimmäinen 
yhteen aihepiiriin keskittyvä mitalisarja tekee nykyään 
melko vanhahtavan vaikutuksen, mikä osaltaan johtu
nee siitä, että Numismaattisen Yhdistyksen iäkäs pu
heenjohtaja, valtioneuvos Mauritz Hallberg, halusi joh
taa sen suunnittelua. On siinä suhteessa jotenkin osu
vaa, että Munsterhjelmin viimeiseksi teokseksi jäi hä
nen 1925 signeerattu muistomitalinsa Hallbergista. 
Sympaattisin hänen henkilömitaleistaan on epäilemät
tä kuitenkin pieni yksipuolinen plaketti, jonka hän 1923 
lyötti omasta aloitteestaan isänsä Hjalmar Munsterhjel
min muistoksi. 

Etupäässä traditionalistina esiintyy 1920-luvun mi
taleissaan myös Felix Nylund ( 1878-1940). Ainakin tämä 

Kuva 2. John Munsterhjelm: Mauritz Hallbergin (1851 -1924) 

muistomitali, 1925 (60 mm). Mitalin takasivulle on kuvattu 

Vänrikki Stoolin tarinoiden mitalisarjan etusivut jaElias 

Brenner -mitalin takasivu. 

koskee William Ruthin (1924), Wilhelm Ramsayn (1928) 
ja H. G. Porthanin (1929) mitaleita. F. A. B. Krogiuksen 
kookas mitali (1929) edustaa omaperäisempää tyyliä, 
mikä osittain selittyy sillä, että Nylund on sen takasi
vuun käyttänyt alun perin muuhun tarkoitukseen aiot
tua Pyhän Yrjänän kuvaa. Eino Leinon mitalia (muovail
tu 1929, lyöty 1940) voidaan pitää selvästi uudentyyli
senä: sen korkea reliefi, epämuodollinen muotokuva 
ja maalauksellisesti esitetty Pegasos-aihe tuovat lähin
nä mieleen 1960- ja 70-luvun mitalitaiteen. Yleisvaiku
telmaksi jää, että Nylund teki mitaleita satunnaisesti 
muiden töidensä ohessa, pyrkimättä yhtenäiseen tyy
liin. Useat hänen muotokuvistaan ovat joka tapaukses
sa erinomaisia. Mainittakoon vielä, että Nylund on tätä 
nykyä eräs maamme parhaiten dokumentoiduista mi
talitaiteilijoista, sillä Bengt von Bonsdorf on julkaissut 
hänen tuotannostaan runsailla lähdeviitteillä varustetun 
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luettelon (Taidehistoriallisia tutkimuksia 12, 1991, s. 47-
66). 

1920-luvun mitalitaiteen varsinaisista uudistajista on 
Gunnar Finne ( 1886-1952) mainittava ensimmäisenä. 
Kuten aikaisemmassa kirjoituksessani totesin, hänen 
1915 muovailemansa mutta sota-ajan takia vasta 1920 
valmistunut mitali Suomen T iedeseuran sihteeristä 
Anders Palmenista edusti tällä alalla uudenlaista mo
dernistmia maassamme. Mitalit Anders Donnerista 
( 1924), J. W. Runebergista ( 1927), K. R. Sieversistä ja E. 
R. Alceniuksesta (1929) jatkoivat sarjaa erinomaisen elä
viä muotokuvamitaleita. Finnen taiteen yhteydessä on 
tapana mainita 1920-luvun klassismi ja hänen toimin
tansa useiden arkkitehtuurimuistomerkkien (mm. Edus
kuntatalon) koristajana. Mitalitaiteessa klassismi yhdis
tyy veistoksellisuuteen, ja tässä suhteessa Finnen mi
talit liittyvät epäilemättä klassismin perinteeseen. Nii
den yhteydessä käytetään usein myös adjektiivia arkais
tinen. Näen tämän hänen kohdallaan eräänlaisena nai
vismina, joka kuitenkin on leikittelevää pikemmin kuin 
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Kuva 3. Gunnar Finne: Anders Donnerin 70-vuotismitali, 1 924 

(56 mm). Tunnetun tähtitieteilijän mitali edustaa Finnen 

tyylipuhdasta tuotantoa. 

kosiskelevaa. 
Finnen rinnalle ja tulevia vuosikymmeniä ajatellen 

hänen ohitseenkin nousee edelläkävijän asemaan Wäi
nö Aaltonen ( 1894-1966). Hänen ensimmäisen mitalin
sa aiheena oli Jaakko Ilkan muistopatsaan pystyttämi
nen 1924. Talonpoikaispäällikön voimakkaasti muovail
tu profiili karvalakkeineen ja si ihen li ittyvä niukkaelei
nen mutta monumentaalinen takasivu tuntuvat viittaa
van Bertel Hintzen samana vuonna kirjassaan Renäs
sansmedaljer esittämiin luonnehdintoihin renessanssi
mitalien karusta ilmaisuvoimasta, vaikka onkin vaikea 
uskoa, että Aaltonen olisi tässä vaiheessa jo ehtinyt 
perehtyä Hintzen ideoihin. Taidehistorioitsija J. J. T ik
kasen huomattavasti herkkäluontoisempi mitali vuodelta 
1929 ilmentää joka tapauksessa renessanssin kulttuu
ria. Sen takasivulla kuvastuu kauniisti myös Aaltosen 
taito käyttää legendaa. Samana vuonna valmistunut 



Kuva 4. Wäinö Aaltonen: Jaakko likka, 1924 (54 mm), etusivu. 
Aaltosen ensimmäinen mitali lyötiin Ilkan muistomerkin 
pystyttämisen johdosta, mutta se saatiin valmistajalta vasta 
seuraavana vuonna, 1925. 

Aleksis Kiven mitali edustaa kansallisempaa näkemys
tä, mutta sitä rasittaa pateettinen mielikuvitusmuoto
kuva, ja sen takasivun runosäe on kauan sitten menet
tänyt tuoreutensa. 

Vuosikymmenen uusiin nimiin kuului myös Alpo 
Sailo (1877-1955) joka jo oli varsin tunnettu veistäjänä. 
Hän teki 1920-luvulla neljä ilmeikästä muotokuvamita
lia, joista erityisesti mieleen jäävä on Akseli Gallen-Kal
lelan mitali hieman omalaatuisine kaksoismuotokuvi
neen (etusivulla tuikea AGK, takasivulla terävästi tuijot
tava kotka). 

Gerda Qvist (1883-1957) kulki omaa tietään ja se oli 
1920-luvulla vasta alussa. Monet hänen huomatuimmis
ta töistään kuuluvat kuitenkin nimen omaan tälle vuosi
kymmenelle. Itselleni tulevat ensimmäisinä mieleen 
valettutut mitalit Toistoista (1920) ja Sibeliuksesta (1923), 
mutta Qvistin tuotannon tuntija voisi perustellusti mai
nita muitakin nimiä. Hän näyttää aloittaneen valettujen 
mitalien muovailemisen vasta 1910-luvun jälkipuolella, 
jo kolmekymmentä täytettyään, ja osittain kirjallisten 
vaikutteiden innoittamana. (Rahakammiossa on hänel
tä periytyvä, paljon alleviivattu ja lähes rikki luettu Max 
Bernhartin teos Miinchener Medaillenkunst der Gegen
wart, 1917). Mitalien keräilijät eivät aluksi osanneet päät
tää, miten suhtautua hänen teksiinsa, sillä monet niistä 
olivat perheen jäseniä esittäviä yksipuolisia pienoispla
ketteja. Pian hän alkoi kuitenkin kuvata myös kansalli
sia ja kansainvälisiä kulttuurihenkilöitä, ja hänen näyt
telynsä Stenmanin taidesalongissa 1921 oli arvostelu
menestys. Kaikkiaan hän muovaili 1920-luvun loppuun 
mennessä noin 35 valettua mitalia. Tarkkaa lukua on 
vaikea mainita mm. siksi, että eräistä mitaleista on useita 
enemmän tai vähemmän toisistaan poikkeavia versioi-

ta. Ensimmäinen lyöty mitali tilattiin häneltä jo 1922, 
mutta se oli vain pieni maatalousnäyttelypalkinto. Hä
nen ensimmäiset lyödyt muotokuvamitalinsa ovat vuo
delta 1926, aiheinaan naisliikunnan uranuurtajat Elli 
Björksten ja Elin Kallio. Vuodesta 1929 alkaen niitä seu
rasivat lukuisten muiden kulttuurihenkilöiden mitalit. 

Qvist oli ensimmäinen ja vuosikymmenien ajan ai
noa valettuihin mitaleihin keskittynyt taiteilija maassam
me. Hänen lähtökohtanaan mainitaan yleensä Italian 
renessanssi, mutta vaikutteet tulivat kuitenkin suurelta 
osalta 1900-luvun alun m0ncheniläisen mitalikoulun 
kautta. Hänen muotokuvansa ovat parhaimmillaan jy
kevästi ja vakuuttavasti muotoiltuja. Myös takasivut 
pyrkivät monumentaalisuuteen mutta eivät onnistu sii
nä yhtä usein. Toistuvasti käytetty puttoaihe ei auta asi
aa, ei myöskään se, että Qvist nähtävästi väheksyi le
gendan merkitystä. 

Qvist koki urallaan monia vaikeuksia mutta ei jäänyt 
vaille kiitosta. Suomalaisen mitalitaiteen puolestapuhuja 
H. J. Boström lahjoitti hänen teoksiaan useihin ulkomai
siin kokoelmiin, ja muistan lukeneeni Helsingin yliopis
ton kirjastossa Boströmin saaman kirjeen, jossa tunnettu 
amerikkalainen numismaatikko 1920-luvun puolivälis
sä kertoo, kuinka hän nauttii voidessaan kuunnella Si
beliuksen musiikkia ja ihailla hankkimaansa Qvistin Si
belius-mitalia. Kuolemansa jälkeen Qvist sai maamme 
mitalitaiteessa lähes legendaarisen maineen, mutta lop
puvuosinaan hänen osakseen oli tullut myös kritiikkiä -
siitä lähemmin myöhemmässä kirjoituksessa. 

Qvist oli käytännössä ainoa, joka teki valettuja mita
leita 1920-luvulla, sillä Aarre Aaltosen ( 1889-1980) pie
net pyöreät seinäreliefit kansallisista suurmiehistä ei
vät ole mitaleita sanan varsinaisessa merkityksessä (ks. 
Mitali- Medaljen 1/1992, s. 12-13). Omana tapauksen
aan on mainittava muutamat presidentti Ståhlbergia 
esittävät valetut mitalit, mutta niiden olemassaolon se
littää kilpailu, joka järjestettiin hänen 60-vuotispäivänsä 
(1925) johdosta. Tämän kilpailun perusteella hänestä 
lyötiin 1927 mitali, jonka etusivu perustui Viktor Jans
sonin ( 1886-19589 ja takasivu Emil Filenin ( 1890-1958) 

Kuva 5. Gerda Qvist: Eero Järnefelt, 1928 (73 mm). Qvistin 
mitaleissa muotokuvat ovat yleensä elävämpiä kuin takasivut. 
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Kuva 6. Sulho Sipilä: Nils Ehrenschiöldin kuoleman 200-

vuotismuisto, 1928 (59 mm). Mitalin takasivu kuvaa Riilahden 
meritaistelua. 

ehdotukseen. Kilpailuun osallistuneiden ehdotusten tuli 
olla 12 cm: n  läpimittaisia, ja jälkikäteen eräät osanotta
jat - jaetun ensimmäisen palkinnon saanut Finne sekä 
hänen lisäkseen Emil Halonen (1875-1950), Arttu Halo
nen ( 1885-1963) ja Lauri Leppänen ( 1895-1977) - teetti
vät ehdotuksistaan valettuja versioita (ks. Numismaat
tinen Aikakauslehti 2/1994, s. 35-36). Merkittävimpänä 
1920-luvun valettuna mitalina Ovistin tuotannon ohella 
on kuitenkin epäilemättä pidettävä Leppäsen mitalia G. 
A. Wallinista vuodelta 1926 (ks. myös Mitali- Medaljen 
1 / 1 992, s. 1 3- 1 4) .  

Yllä mainittujen "yhden mitalin miesten" joukossa 
oli Akseli Gallen-Kallela (1865-1931) omaa luokkaansa. 
Hän oli saanut alaan tuntumaa kunniamerkkien suun
nittelijana ja monitaiturina, mutta hänen ainoa varsinai
nen taidemitalinsa oli Mannerheimin muotokuvamitali, 
joka valmistui 1919-20. Tästä yleisesti ihaillusta teok
sesta on kirjoitettu niin paljon, että voimme tässä ohit
taa sen viittauksella Gallen-Kallelan museon näyttelylu
ettelossa Gallen-Kallela & Mannerheim ( 1992, s. 72-78) 
esitettyihin tietoihin ja kirjallisuusviittauksiin. - Tässä 
yhteydessä on ehkä myös syytä mainita, että ranskalai
sen Henri Varennen (1866-1933) aikaisemmin vuonna 
1919 toteuttamasta Mannerheim-plaketista on Antti 
Matikkala hiljattain julkaissut täydentävää tietoa (Numis
maattinen Aikakauslehti 2/1998, s. 38-41 ) .  

Vain yksi mitali on kontollaan myös Bruno Aspelinil

la (1870-1941), joka lisäksi muovaili useita mitalimaisia 
seinäreliefejä. Mitalin aiheena oli E. R. Furuhjelm (1929). 
Asiasta kiinnostunut löytää lähempiä tietoja luettelosta 
Ars Universitaria - Mitaleita Helsingin yliopiston koko

elmista (1990, s. 56-57). 
Yrjö Liipola ( 1881-1971) muovaili 1920-luvulla yhden 

yksipuolisen plaketin (Karjalan nousu, 1922) sekä yh
den varsinaisen mitalin (Heikki Klemetti, 1926). Molem
mat valmistuivat Budapestissa, missä hän nuoruudes
saan asui monia vuosia. Johannes Haapasalon (1880-
1965) tuotannosta on Boströmin luetteloon päätynyt 
Stockmannin kauppahuoneen perustajaa esittävä pla-
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ketti, joka suuremmassa koossa on nähtävänä Helsin
gin tavaratalon ala-aulassa. Sekä Liipola että Haapasalo 
tekivät pitkän elämänsä aikana muitakin mitaleita, mut
ta heidän tuotantonsa tällä alalla jäi lähinnä satunnai
seksi. 

Lopuksi on vielä mainittava kaksi vuonna 1928 vie
tettyyn isänmaalliseen muistojuhlaan liittyvää mitalia. 
Tuolloin oli kulunut 200 vuotta amiraali Nils Ehrenschiöl
din kuolemasta, ja tässä yhteydessä paljastettiin Riilah
den taistelun (1714) muistopatsas. Sen tekijä, Bertel 

Nilsson (1887-1939), muovaili samalla omasta aloittees
taan Ehrenschiöldin muistomitalin, ja meriupseeripiiri
en tilauksesta teki myös Sulho Sipilä ( 1895-1949) sa
maan aikaan samasta aiheesta melko samantapaisen 
mitalin. Nilssonin myöhempään tuotantoon sisältyy vain 
yksi pieni plaketti. Meriupseerina toiminut ja taidemaa
larina tunnetuksi tullut Sipilä sen sijaan oli sotien jäl
keen aloittamassa uuttaa uraa mitalitaiteilijana, kun en
nenaikainen kuolema kohtasi hänet. 

1920-luvun mitalien taustoista on ilman lähempiä 
tutkimuksia vaikea sanoa paljoa, mutta etupäässä asi
alla olivat aatteelliset yhdistykset ja muut akateemiset 
yhteisöt. Liikeyritykset olivat tuolloin vielä vähemmän 
aktiivisia - Otava ja WSOY teettivät mitaleita tunnetuis
ta kirjailijoista, eivät omista johtajistaan. Useita mitalei
ta lyöttivät merkkimiesten omat jälkeläiset, mitä voidaan 
pitää kulttuuritahdon osoituksena, sillä mitalien valmis
taminen ei 1920-luvulla ollut rahallisesta sen kannatta
vampaa kuin nykyäänkään. 

Näyttää siltä, että monet pitivät suomalaisen mitali
taiteen edistämistä suorastaan isänmaallisena velvolli
suutena. T ässä heijastuu varmaankin se, että maamme 
uudempi mitalitaide oli saanut alkunsa itsenäisyystais
telun vuosina. Taustalla voidaan nähdä myös aikaisem
pien vuosisatojen "metallisen historiankirjoituksen" rooli 

Kuva 7. Lauri Leppänen: G. A. Wallin, 1 926 (yksipuolinen 
versio; 1 05 mm). Eräs vuosikymmenen hienoimmista suoma
laisista mitaleista. 



kansakunnan yhtenäisyyden korostajana. Hyvän esimer
kin idealistisesta suhtautumisesta mitaleihin löydämme 
Numismaattisessa Aikakauslehdessä hiljattain (4/1998, 
s. 105) julkaistusta H. J. Boströmin kirjeestä ruotsalai
selle numismaatikolle Erik Personille joulukuussa 1930. 
Kirjeessä Boström kertoo mm. tekeillä olevasta Suo
men muistorahat -teoksestaan: 

Uskon että tämä teos tulee leviämään myös maa
seudulle rahvaan keskuuteen. Tämä kuulostaa ehkä 
omalaatuiselta, mutta on joka tapauksessa varmaa, että 
ostajia löytyy syveistä riveistä. On ihmeellistä, kuinka 
maaseutuväestö ostaa suuria tieteellisiä teoksia, kun
han ne vaan ovat kuvitettuja . . .  Minulla on jo muuta
mia mitaliasiakkaita talonpoikien joukossa. Nämä ovat 
nimittäin antaneet minulle tehtäväksi, että heti kun jo
kin uusi mitali ilmestyy maassamme, pidän huolta, että 
se lähetetään heille. Tämä tapahtuu postiennakolla, eikä 
kukaan lunasta mitaleita niin nopeasti kuin juuri nämä 
kansanmiehet. 

Finnish medals in the 1 920s 
ln the last two issues of this journal I have tried to give 
a short presentation of the Finnish medallic art before 
the period of lndependence which began in 1917. Ow
ing to the First World War, no medals were issued (al
though some were designed) between 1914 and 1920. 

ln the 1920s, most of the medallists in Finland were 
sculptors, and most of the first-rate sculptors made at 
least a few medals. T he medals were, however, en
graved and struck abroad. 

Emil Wikström ( 1864-1942) was the best-known 

Lehtemme viime vuoden jälkimmäisessä numerossa 
kerrottiin vuosituhannen mitalikilpailusta. Vuotta 2000 
vietetään näet kristikunnassa riemuvuotena. Maassam
me vuoden ohjelmaan kuuluu - paljon muun ohella -
juhlamitalin teettäminen. Mitalitoimikunnassa ja palkin
tolautakunnassa on Kiltamme kahdella jäsenellä, Mau
no Honkasella ja Arvo Aholla, ollut mieluinen tehtävä 
olla jäsenenä. Heidän toimestaan järjestettiin kirkkohal
lituksen tiloissa 28 kohdetta käsittävä kirkollisten mitali
en näyttely, joka ajallisesti ulottui 1700-luvun alusta ny-

sculptor of the period. He had studied medallic art in 
Paris in the late 19th century, and his style remained 
conventional - according to ane critic, he worked as if 
nothing had happened since the 19th century. He was, 
however, given many official commissions, such as the 
medal of lndependence (1923) . 

John Munsterhjelm ( 1879-1925) was another tradi
tionalist who had studied in Europe. He made several 
medals for the Finnish Numismatic Society. ln general 
he was favoured by the Swedish-speaking circles of 
Finland. 

Gunnar Finne (1886-1952) had a more modern ap
proach. His work was strongly influenced by the classi
cism of the 1920s, and there was an element of archa
ism in his elegant medals. Severat of them are portraits 
of academic persons. Another modernist was Wäinö 
Aaltonen (1894-1966), but most of his better-known 
medals belong to a later time. 

Gerda Qvist ( 1883-1957) is nowadays probably the 
best known Finnish medallist of the first half of the 20th 
century. She started modelling east medals in the late 
1910s, making portraits of, among others, Leo Tolstoy 
(1920) and Jean Sibelius (1923). Although she appar
ently admired the medallists of the Italian Renaissance, 
she was aisa strongly influenced by the South-German 
school of her own time (as is shown by her much-an
notated copy of Max Bernhart's Munchener Medai/
lenkunst der Gegenwart, 1917). She was generally hap
pier with portraits than the reverses. Later she aisa made 
many struck medals. 

Arvo Aho 

RIEMUVUOSI 2000 
MITALIKILPAILU RATKAISTU 

kypäivään. T ietämämme mukaan sen on voinut omien 
ohjelmiensa ohessa nähdä useaan sataan nouseva jouk
ko. 

Kilpailu on nyt käyty ja siihen osallistui kaikkiaan 46 
ehdotusta. Palkintolautakunnan arvion mukaan ehdo
tusten taso oli hyvä, ja nimenomaan kärjen tasaisuus 
oli arvostelua vaikeuttava. Tehtävänä oli luonnollisesti 
sellaisten ehdotusten löytäminen, joissa riemuvuoden 
kiteytetty sanoma "Jubilate Deo Omnis Terra" saisi 
omaperäisen ja veistoksellisesti oivan muodon. Oli näet 
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Toivo Jaatinen, Juhlavuosi 

selkeästi julistavia, mutta taiteelliselta tasoltaan eikovin 
korkealle yltäviä ehdotuksia ja sitten taas taiteellisesti 
ansiokkaita, mutta sanomaltaan vaisuksi tai suorastaan 
olemattomaksi jääviä teoksia. 

Ammattitaitoisen ja huolellisen työskentelyn tulok
sena A-luokkaan valikoitui yhdeksän ehdotusta. Yksi
mielisesti näistä löydettiin kolme palkinnon saajaa ja yksi 
lunastettava. Ja nämä olivat: 

1 palkinto. "Juhlavuosi", tekijä kuvanveistäjä Toivo Jaa
tinen. 
11 palkinto. "Tuskasta riemuun", tekijä kuvanveistäjä Pertti 
Mäkinen. 
1 1 1  palkinto. "Näen valon, kuulen riemun", tekijä kuvan
veistäjä Reijo Paavilainen. 
Lunastus: "Jumalan viljaa", tekijä kuvanveistäjä Matti 
Pelto kangas. 
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Mitalitaiteen harrastajille voittajien nimet ovat tuttu
jja jo monista aikaisemmista yhteyksistä. Oman henki
lökohtaisen arvioni mukaan Jaatisen työ on hyvin kau
nis ja ajattoman kirkollinen. Leikkisästi nähden se lisää 
tuntemiini moniin mitalin puoliin vielä yhden: se voi
daan laulaa. Mäkisen teos on hieno ja sisällöltään väke
västi puhutteleva. Se puolestaan tuo mieleen vanhan 
hengellisen laulun säkeet : "Paula on rikki ja lintu on 
poissa/ niin minä riemulla laulaa nyt saan". Paavilaisen 
ehdotus on hänen tyyliinsä huolellisesti viimeistelty ja 
se toteutus sanomaansa kekseliäästi ilmaiseva. Pelto
kankaan ehdotus on puhdasta iloa tulvillaan, vailla min
käänlaista tyrkyttämistä. 

Mitalitoimikunta valitsi toteutettavaksi Toivo Jaatisen 
"Juhlavuoden". Hartaasti toivon, että myös jotkut muut, 
esimerkiksi Mäkisen "Tuskasta riemuun" saisi pronssi
sen hahmon. 
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Pertti Mäkinen, Tuskasta riemuun 0. 0 
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Reijo Paavilainen, Näin valon, 

kuulen riemun 

Matti peltokangas, 

Jumalan viljaa 

Toivo Jaatinen ja voittanut mitaliehdotus 
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On kiinnostavaa ryhtyä arvioimaan teoksia, joihin kyt
köksissä oleva aihepiiri on ladattu vahvoil la vertausku
vil la .  Kristi l l isen kirkon väl ittämää sanomaa ja sisältöä 
havainnol listetaan ja käsitel lään pitkä lti juuri symbolien 
ja kielikuvien avulla ja niiden kautta, koska silmin näh
tävää ei useinkaan ole. Mutta missä kulkee raja symbo
lin kuluneen käytön ja positiivisen perinteen vä li l lä? 

Kuva l l inen kerronta voi antaa viitteitä ja vihjeitä, sen 
ei tarvitse tarjoil la antiaan valmiina; pieni kumma l lisuus 
saattaa painaa mitalin ja sen aiheen lähtemättömäm
min mieleen kuin yksiselitteinen symbolien asettami
nen kuvapinna l le ja näiden synteesi. Keskeisen paikan 
arvo puhututti arvostelu raatia : onko pienempi ta i sivus
sa oleva merkityksettömämpi kuin kookas tai keskel lä? 

Mitali mahdol listaa mm. tarinankerronnan, toteamuk
sen, vastakohtien esittelyn, ennen-nyt -rinnastuksen, 
yleinen-yksityinen -asettelun, mutta ei tietenkään vaadi 
näitä. Mita l in kaksi puolta ovat mahdol l isuus, mutta 
monesti myös mahdottomuus. Kuvaidean tulisi kantaa 
puolelta toisel le ja hal lita koko mitali niin, ettei toinen 
puoli kerro ekumeenisesta juhlavuodesta ja toinen kei
tetystä lampaanpäästä . 

Mitalikilpailuun osal listumisen kiehtovina tavoittei
na voisi pitää teknisesti toteuttamiskelpoista ehdotus
ta, joka annettujen kehysten sisäl lä rikkoo rajojaan. Sa
nomattakin selvää on mielenkiintoisten kuvien ja muo
tojen etsiminen ja niiden luova ilmentäminen mita lissa . 

Olisin minäkin voimani päivinä, valokuvatuloste metallille, 

1 995, kuva: M. Kekki 
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Marjatta Kekki 

MITALIN KIILTO SILMISSÄ 

Meri pisarassa, valuhartsi, 1 998, kuva: M. Helander 

Ei mikään vähäinen tavoite! Kun näihin lisätään som
mittelun, veistoksel l isuuden ja tilan käsittelyn ha l l itse
minen, tila l lisen il luusion luominen sekä ta iteel l isen 
voimakkuuden esi l le tulo, puhummekin tä l löin jo luul
tavasti täydel lisyydestä. 

Pa lkintolautakunnassa olon kiehtovimpia ja olennai
simpia osia on ehdotuksista keskusteleminen. Pohdis
keleva ja punnitseva arviointi on parhaimmil laan raken
tavaa ja kokonaisvaltaisesti katsoen oikeaan lopputu
lokseen johdattavaa. Tehtävässä yhdistyvät kuvan nä
kemisen ja kuvakielen lukemisen taito, valta sekä vas
tuu mielipiteistään tai muiden ajatuksiin yhtymisestä. 
Hyväksi ja huonoksi kategorioiminen on raaka ja mah 
doton työ. Onkin inhimillisempää puhua esimerkiksi kiin
nostavuudesta, koskettavuudesta, sisäl löl l isyydestä tai 



tykkäämisestä sekä kuitenkin myös A-, B- ja C-luokista. 
Arvosteluraatihan antaisi taiteilijalle mielellään myös 

tukun ohjeita, kuinka mitalista saisi vielä paremman. 
Ehdotuksia lausutaan muiden muassa objektien paikasta 
ja koosta kuvapinnalla, kuva-aiheiden vähentämisestä 
ja lisäämisestä sekä mitaliehdokkaan niukkuudesta ja 
runsaudesta. Kyllähän toisten tekemisistä aina sanotta
vaa on. 

Kilpailun annetun aiheen onnistunut toteutuminen 
ehdotuksissa ja kokonaisen, kaksipuolisen mitalin löy
tämisen haasteellisuus pohdituttavat vielä näin jälkeen-

Wäinö Aaltonen, Aleksis Kivi, 1929 

Aleksis Kivestä ei ole jäänyt valokuvaa kertomaan mie
hen ulkoisista piirteistä. Vain E.A.Forsellin piirros Kiven 
kuolinvuoteella luonnosteltu, välittää meille kuvan kor
keaotsaisesta, kärsimysten runtelemasta vanhuksesta 
takkuisine hiuksineen ja ruokkoamattomine partoineen. 
Kivi oli kuollessaan vasta 38-vuotias, mies parhaassa 
iässään. Saatettaneen sanoa, että Forsellin piirros on 
näköinen, mutta vain kuolleen, ei elävän, todellisen Alek
sis Kiven. 

Paradoksaalista kyllä, elävän Aleksis Kiven tapaam
me Helsingin Rautatientorilla Wäinö Aaltosen henkiin 
herättämänä. Sillä, eikö mielikuvamme Kivestä perustu 
tähän Wäinö Aaltosen jalostamaan runoilija- hahmoon, 
mietteliääseen, rennosti istuvaan, oman sydämensä 

päinkin. Mielelläni näkisin useita ehdotuksia valmiina 
mitaleina. Jurytyksen aikana monesti totesimme mita
lille luonteenomaisen tosiasian: kuinka pieni mitali 
yleensä onkaan - juuri kämmenelle sopiva. Mitaliin tu
tustumisessa olisikin sallittava ja mahdollistettava kä
sin koskettelu, kämmenellä pitäminen ja sillä pyöritte
ly; vitriini tappaa mitalin voiman. 

Kilpailulla haettiin ja löydettiin evankelis-luterilaisel
le kirkolle juhlamitali. Toivon mitalille laajaa levikkiä ja 
paljon hypistelyjä! 

Allan Ylinen 

"KASVOTTOMAT" 

laulua kuuntelevaan neroon. 
Patsas paljastettiin lokakuussa 1939, runoilijan 

106:ntena syntymäpäivänä . Monumentti vaati tekijäl
tään pitkän kypsyttelyn, eräs kehitysvaihe on Aaltosen 
vuonna 1929 Kustannusosakeyhtiö Otavalle tekemä 
Aleksis Kivi-mitali, jaloviivainen ja sielukas runoilijaku
va. 

Wäinö Aaltonen on luonut ja lahjoittanut meille to
dellisen Aleksis Kiven, Kivi puolestaan Seitsemän Vel
jestä ja Nummisuutarit. Lukekaamme siis Kiveä ja ohi
kulkiessamme vilkaiskaamme kiitollisina tuolissaan is
tuvaa "metsän poikaa". 

Wäinö Aaltosen Kivi on siis klassikko. Vaatii suurta 
rohkeutta esittää uudenlaisia näkemyksiä. Sitä ei kui
tenkaan puutu Kauko Räsäseltä. Aleksis Kivi Seuran 

Wäinö Aaltonen, Jaakko likka, 1924 
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Kauko Räsänen, Aleksis Kivi, 1984 

vuonna 1984 lyöttämässä mitalissa Räsänen on tyyli
tellyt Aleksis Kiven hieman alakuloiseksi lähiöpubin asi
akkaaksi. Ehkäpä ei sekään ole järin kaukana totuudes
ta. Tulkinta tosin on minun. Mitalin takasivun veljes
sommitelma on erittäin onnistunut, rytmikäs ja pyöre
ää tilaa loistavasti hyödyntävä. 

Toinen Wäinö Aaltosen "kasvoton" on Nuijasodan 
talonpoikaispäällikkö Jaakko likka, joka mestattiin lima
joella tammikuussa 1597 . 

Mitali on eteläpohjalaisten lyöttämä Ilkan muistomer
kin paljastustilaisuuteen 1924. Se kuitenkin valmistui 
vasta seuraavana vuonna. Mitalin etusivulla on Jaakko 
Ilkan "muotokuva", tarmokkaan näköinen, viiksekäs 
mies, karvalakki päässään. Wäinö Aaltonen on siis tai
teilijan vapaudella antanut kasvot myös Jaakko Ilkalle. 
Siistit ja hyväksyttävät, realismista lienee turha puhua. 

Mikael Agricola, uskonpuhdistaja ja Uuden Testa
mentin suomentaja on myös saanut kasvonsa taiteili
jain näkemyksinä. Edessäni on viisi mitalia - viisi Agri
colaa. Yhteistä niille kaikille on päähine, eräänlainen 
oppineen baretti. 

Emil Wikströmin mitalissa uskonpuhdistuksen 400-
vuotisjuhlan johdosta vuodelta 1917 on sekä Agricola 
että Martti Luther, kumpikin omassa ympyrässään. Lut
her, rehevä kuvainkaataja, Agricola taas kuivakka kan-

Emil Wikström, Uskonpuhdistuksen 400-vuotismitali 
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sanvalistaja. Myös Viipurin Agricola-patsas oli Emil Wik
strömin käsialaa. 

Kustannusosakeyhtiö Otavan ansiomitalissa vuodel
ta 1930 on itsestäänselvyytenä ABC-kirjaansa selaileva 
Agricola. Muotokuvan luonnosteli Toivo Vikstedt ja 
muovaili Viktor Malmberg. 

Uuden Testamentin suomennoksen 400-vuotisjuh
lan johdosta 1948 ilmestyi kaksikin Agricola-mitalia. 
Suomen Numismaattinen Yhdistys lyötti Sulho Sipilän 
muovaileman, mukavasti lihonneen Agricolan, Gerda 
Qvistin mitalissa sen sijaan on jälleen tuttu tiukkailmei
nen puritaani. 

Kulttuurirahaston Agricola-mitali vuodelta 1979 on 
Oskari Jauhiaisen käsialaa, mies on laihempi kuin Sipi
län Agricola, mutta kummasti kuitenkin samannäköinen. 
Muistelen Jouko Voionmaan maininneen, että Jauhiai-

Sulho Sipilä, Uuden testamentin suomennoksen 400-vuotis

mitali, 1948 

nen olisi ollut Sipilän mallina mitalia tehtäessä. Näin 
ollen Jauhiainen olisi ollut omankin Agricolansa malli
na! Oskari Jauhiainen on tehnyt myöskin Turkuun 1951 
pystytetyn Mikael Agricolan patsaan. 

(Agricolan nimen kirjoittaminen vaihtelee. Uskon
puhdistuksen 400-vuotismitalissa se on Michael, samoin 
Gerda Qvistin ja Sipilän mitaleissa. Otavan ja Kulttuuri
rahaston mitaleissa sen sijaan Mikael.) 

Viimeinen tämän juttuni "kasvottomista" on kirjan
keräilijä Matti Pohto (1817-1857). Pekka Kontion mita
lissa vuodelta 1967 on tyydytty Matti Pohdon käsiala
näytteeseen mitalin takasivulla. Etusivua ryhdittävät ki r
jojen selkämykset. Ratkaisu on toimiva kuvaamaan sekä 
Matti Pohdon persoonallisuutta että hänen työtään van
himman kirjallisuutemme pelastajana. 



Viktor Malmberg, Kustannusosakeyhtiö Otavan 
ansiomitali, 1930 

Kuvanveistäjä Ryszard Stryjecki pohtii tutkielmassaan 
"Luonnon kaksinaisuus" (The Duality of Nature) mita
lin, mitalien kaiverruksen ja mitalitaiteen asemaa suh
teessa ns. suuriin taidelajeihin, taidemaalaukseen ja 
kuvanveistoon. Onko mitalitaide kaikkinensa näiden 
kanssa tasavertainen vai onko se reunailmiö? 

Aikakaudestamme ei ole käytössä mitään yleistä lei
maa, mutta ehkä sitä voisi kutsua, kuten Stryjecki on 
ehdottanut, "neo-neo-neo-modernismiksi". T ämä ter
mi herättää sopivia, optimistisiakin ajatuskytkeymiä. 

Tämän modernismin tyypillisiä piirteitä on sen no
peatempoisuus: mikään ei kestä muotina pitkään. Kaik
ki pyrkivät pysymään pinnalla. T ilanne on destruktiivi
nen, hävittävä, ja sen taiteilijat voivat pysäyttää asetta
malla destruktiivisuuden rinnalle kriittisyyden ja nuor
ten innostuneen radikalismin. 

Mitalitaiteella on omat rajoituksensa, mutta mitkä 
niistä kannustavat tätä taiteenalaa kehittymään, mitkä 
taas estävät sitä kehittymästä? 

Estävät tekijät ovat Stryjeckin mielestä merkitykset-

Oskar Jauhiainen, Mikael Agricola 

Ryszard Stryjecki 

LUONNON KAKS INAISUUS 

tömiä, koska ne littyvät mitalien teknisiin puoliin ja näil
lä tulisi aina olla alisteinen sija. Edistys ei ole missään 
taiteen lajissa mahdollista, jos tekniikan annetaan yksin
omaisesti määrätä sitä. 

Mitalilla on kaksi puolta, joiden suhde on tärkeä: 
luonnon kaksinaisuus on näiden kahden puolen välillä. 
Kaksinaisuutta on luonnossa sellaisten vastakohtien kuin 
valon ja pimeyden sekä hyvän ja pahan välillä. liman 
toista ei ole toista. Tämä mitalin kaksinaisuus on ehkä 
sille ainutlaatuinen piirre. Onko muissa taiteenlajeissa 
mahdollista löytää tällaista uutta, laatua luovaa ulottu
vuutta? 

Mitalitaide on ainutlaatuinen kaksinaisen perusluon
teensa takia. Ja tässä mitalitaiteella on edessään suuri 
kehitysmahdollisuus. Sen luojien on vain vapaudutta
va tekniikan asettamista kahleista ja pyrittävä kuten tai
demaalarit ja kuvanveistäjät valitsemaan teostensa 
koko, muoto ja materiaali. T ällöin mitalitaiteilijat ehkä 
havaitsisivat, että taidemaalaus ja kuvanveisto ovat yk
sipuolisia taidelajeja. 
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Ehkä mitalitaidetta kehittäisi se, että siihen koulittai
siin sellaisia joilla on alalle erityistä taipumusta. Taide
luomusten tulisi ottaa esteettisten ja tunnekokemusten
sa lähtökohdaksi se kaksinaisuus, joka on mitalikaiver
rukselle ominaista mutta joka on vain osittain taide
maalareiden ja kuvanveistäjien tavoitettavissa. 

Stryjecki toteaa lopuksi, että olemme eläneet taiteen 
aikakautta, joka "ei sanonut mitään" - sillä ei ole ollut 
omaa nimitystäkään - mutta on tuleva aika, jolloin taide 
sanoo "kaiken" koska kaikki sisältyy etu- ja takasivun 
väliseen tilaan. Mitalitaide esittää - tosin onnistuneesti -
edelleen suurten taidelajien "köyhän sukulaisen" osaa. 

Onko tähän suhtauduttava vakavasti? Kyllä ja ei. 
Maailmankaikkeuden kehitys voi tapahtua eri tavoin. 
Olipa tuo kehitys sisällöllisesti minkälainen tahansa, 
voimme olla vakuutteneita siitä, että luonteeltaan kak
sinainen kuten mitali. 

Kuvanveistäjä Ryszard Stryjecki toimi viime syyskuus
sa opettajana Kuvataideakatemiassa järjestetyn mitali
kurssin opettajana. Tämän tekstin on englanninkielisestä 
alkuperätekstistä THE DUALITY OF NAT URE suomen
tanut ja koostanut FT Kaarlo Voionmaa James Joyce, 1979 

Leena Passi 

PERTTI MÄKINEN 
KUVANVEISTÄJÄ - MITALITAITEILIJA - TAIDEGRAAFIKKO 

Artikkeli pohjautuu tulevaan laajempaan kokonaisuu
teen. 

Pertti Mäkisen (s. 1952) tie suomalaisen kuvanveiston 
ammattilaiseksi tyrvääläisen maatilan kuusilapsisesta 
joukosta on ollut suotuisa. Mäkinen on osallistunut yli 
80 näyttelyyn - näistä noin 20 on kansainvälistä - hänel
lä on julkisia teoksia yli 20 ja työryhmän kanssa toista
kymmentä. Lisäksi hän on osallistunut kuvataiteen kil
pailuihin ahkerasti, sillä pelkästään palkittuja omia osal
listumisia on yli kaksikymmentä ja työryhmässä osal
listumisia yli kymmenen. Hän on toiminut kuvanveis
ton ja piirustuksen opettajana pääasiassa Kankaanpään 
taidekoulussa, nykyisessä Satakunnan ammattikorkea
koulussa lähes koko kaksikymmenvuotisen aktiivitaitei
lijan uransa ajan eli 1980 alkaen. Pertti Mäkisellä on 
myös neljän lapsen perhe ja alati rakenteilla olevat talo . . .  
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tai ateljee. Hänellä täytyy olla luterilainen työmoraali ja 
runsaasti ideoita ja innostusta työhönsä. 

Opinnoista 
Pertti Mäkisen lapsuusmaisemassa on ollut tilaa elää 
ja hengittää ympäröivän luonnon tahtiin. Lapsena vi
rinnyt kiinnostus luontoon, sen ilmiöihin ja kasveihin 
on säilynyt Pertti Mäkisen harrastuksena kukkiin ja vi
herkasveihin, joita perheen lasierkkerissä on rusaasti 
kuvanveistäjän hoidossa. Mäkisen kiinnostus kuvatai
teeseen on peräisin varhaisilta kouluvuosilta: hän lai
nasi kaikki käsiin saamansa taidekirjat. 

Mäkinen pyrki Kankaanpää taidekouluun vuonna 
1976 toimittuaan sitä ennen ammattikoulun käytyään 
työkaluviilaajana koko 1970-luvun alkupuolen. Kankaan
pään Taidekoulu oli tuolloin toiminut kymmenen vuot
ta ja luonut omaa, periferiaa kohottavaa henkeään, jon-
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Häkki 

ka mottoa kuvaa lausahdus: "Taidetta on muuallakin 
kuin Helsingissä." Ympäristössään maaseutukauppa
lassa taidekoulu ja sen oppilaat herättivät alkuvuosina 
kummeksuntaa, mutta koulun perustajien, kuvanveis
täjä Kauko Räikkeen (s. 1936-) ja taidemaalari Juhani 
Tarnan (s. 1937- ) vahva taiteen tekemisen oikeutta ju
listava henki on lopulta vienyt voiton epäilijöistä. Nyt, 
yli komenkymmenen toimintavuoden jälkeen taidekoulu 
ja nykykuvataide ovat olennainen osa kaupungin ima
goa - siitäkin huolimatta, että Kaupunginmuseota ollaan 
myymässä paikalliselle antiikkikauppiaalle. 

Pertti Mäkinen, joka opiskeli kuvanveistäjä Ossi Som
man (s.1926-) toimiessa veistonopettajana, katsoo saa
neensa hyvin vapaasti tehdä oppilastyönsä - ehkä niin, 
että Somma antoi viitteitä tehtävi in enemmänkin 
tyyliin: "Taide elää koko ajan." Kuitenkin Pertti Mäkisen 
veistoksissa on vahvasti nähtävissä geometrisen abst
raktismin vaikutteita ja konstruktioon pohjautuvaa ei
esittävää muotoa. Sovellettua sommittelua ja elävän
mallinpiirustusta Mäkiselle opetti Reijo Paavilainen (s. 
1946-) ja grafiikkaa Ensio Lamberg (1922-1986). 

Pertti Mäkinen voitti opiskeluaikanaan taidekoululai
sille suunnatun Kankaanpään Mailan 20-vuotismitalikil
pailun vuonna 1978. Pelkistetty, mailaa ja palloa esittä
vä mitali toteutettiin lyötynä ja sitä myytiin tuen hankki
miseksi urheiluseuralle. Kuitenkin grafiikka oli aluksi 
Pertti Mäkisen ominta aluetta ja grafiikka onkin mitali
taiteen ohella ollut se taiteen laji, joka on ollut hänen 
tuotannossa esittävää. Maisemista on luettavissa luon
toa tarkkailevan tekijän pii rtimen jälki, jolle on ominais-
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ta tiheäviivainen valo-varjo -aaltoilu. 
Opiskelija Mäkisen tie taiteilijaksi sai sysäyksen, kun 

työryhmä Ossi Somma - Reijo Paavilainen - Pertti Mäki
nen syntyi 1979. Mäkinen tuli Soluleikki -veistoksen 
kautta hyväksytyksi opettajiensa, Somman ja Paavilai
sen toimesta, ja sitten yhteistyömenestyksen aikana 
myös virallisesti jäseneksi institutioon tademaailma (art
world), jossa taiteen parissa jo toimivat tahot: palkin
tolautakunnat, kriitikot, taidehistorioitsijat, museot, gal
leristit, taidekauppiaat ja taiteilijat vahvistavat hyväk
synnällään taidetta, toisiaan ja uusia taiteilijoita. 

Yhdessä 20 vuotta toiminut työryhmä Somma - Paa
vilainen - Mäkinen on ollut merkittävä jokaiselle jäse
nelleen, mutta varsinkin aloittelevalle kuvanveistäjä 
Mäkiselle, sillä ryhmän osalle tuli menestyksiä ja voit
toja useissa julkisissa veistoskilpailuissa. Näistä toteu
tuivat mm. Muuttunut maisema Lapualle 1983, Merel

le ja Tervaveneet molemmat Ouluun 1985 ja Päivän

kierto Poriin 1990. Mäkinen - Paavilainen -työryhmä on 
lisäksi toteuttanut mm. Memoria tilateoksen Kankaan
pähän 1995, tiilireliefin Aivoni ajattelevi Kankaanpään 
lukioon 1996 ja Kehrä -teräsveistoksen Noormarkkuun, 
Pori-Kankaanpää Taidetien varrelle 1998. Lumenveis
tokilpailuihin työryhmä Mäkinen - Paavilainen on osal
listunut voittoisasti 1990-luvulla neljä kertaa, näistä vii
meinen oli täydennettynä Maarit Puhakalla Naganon 
olympialaisten yhteydessä 1998 saavutettu kultamitali 
ja kilpailun taiteellisimman veistoksen palkinto. 

Omista julkisista veistoksista 
Pertti Mäkisen veistäjänuran pääteos tähän mennessä 
on kieltämättä Pispalanharjulle 1991 valmistunut Lauri 
V i idan muistomerkki Betonimyllystä runon siivet. 
Muita hänen suunnittelemiaan kookkaita julkisia töitä 
ovat suoriksi tilauksiksi katsottavat Aasta alkuun 1987 
Vammalan ammattikoulun edustalle, Koulun kynnös 

Euran yläasteen aulaan 1989 ja Uittomiehen kosinta 

Maja 



Musta laatikko 1 1 

1992 Vammalaan sekä Sampakosken taistelun muis

tomerkki 1998 Lavialle. Kuitenkin uittomiesmuistomer
kin valmistelun alkuvaiheessa taiteilijoita, joiden kans
sa neuvoteltiin, oli Mäkisen lisäksi neljä: Erkki Kannos
ta, Antti Neuvonen, Panu Patomäki ja Ari Virtanen (Tyr
vään Sanomat 13.9.1990) 

Betonimyllystä runon siivet on kahden kookkaan 
betonimyllyn siipeä muistuttavan pronssisen pystyele
mentin ja kolmannen pienemmän "kesken katkenneen" 
lohkareen yhteys, jota täydentää pyöreä, punagraniitti
nen jalusta. Jalustassa, jolla voi myös istua, on teksti 
LAURI V IITA 1916-1965. Monumentin halkaisija on 5 
metriä ja korkeus 4 ja painoa työlle kertyy runsaat 3,5 
tonnia. 

Muistomerkki assosioituu Lauri Viidan runoon Beto
nimylläri; kokonaisuutta vahvistavat siipielementit -
betonimyllyn jauhaminen, raskas, pyörimisen kitkan
kaltainen liike on läsnä katkenneessa siivekkeessä ja 
lohkaremaisissa, reunoiltaan karheissa muodoissa sym
boloimassa runoa ja Viidan koko tuotantoa. Mäkisen 
nopeasti katsottuna abstraktilta näyttävässä teoksessa 
on ilmeisen esittävä lähtökohta. Tutustuttuaan Lauri Vii
dan tuotantoon taiteilija kertoi itselleen syntyneen mie
likuvan kirjailijan onnettomuudessa kesken katkenneesta 
elämästä sekä monimerkityksisestä betonimyllärirunos
ta, joiden pohjalta kilpailuehdotus muotoutui kohti lo
pullista asuaan. Kilpailuluonnos oli myös harvinaisen 
valmis hyvissä ajoin. (Haastattelu 24.6.1998.) 

Koulun kynnös on 2,5 x 5 metrinen puureliefi Euran 
yläasteen aulassa, joka valittiin neljästä Mäkisen teke-

mästä luonnoksesta. Suora tilaus toteutettiin ns. pro
senttilinjan mukaisella osuudella koulun uudistuskus
tannuksista. Materiaalina on liimattu koivu ja reliefin 
kerronnalle löytyy maanläheinen vertaus: yhdeksän 
puista kyntöviilua kuvaa peruskoulun luokkia ja viilulta 
toiselle etenevät kaaret ovat asioita, jotka siiryvät oppi
laiden mukana luokalta toiselle. Koulu on kuin maa, jon
ka kynnöksissä oppilaat kasvavat. Kynnös-reliefistä on 
muodon ja sisällön temaattinen yhteys Mäkisen veis
toksiin ja valettuihin mitaleihin. 

Mäkinen tutki maa- ja maaseututematiikkaa myös 
mitalissa Katkennut kynnös (halk. 110 mm), jossa 
molemmilla sivuilla näkyvät kyntöviilut . Vielä myöhem
min, vuonna1994 syntyi valettu mitali Reunaehdot (halk 
120 mm), jolla Mäkinen ottaa kantaa luonnon ja koti
maisen maatalouselinkeinon puolesta. Hän säilytti tie
toisesti alueellisen, maakunnallisen lähtökohtansa. 

Mitalit ja rahat 
Mitalit 
Mitalitaiteilijana Pertti Mäkinen aloitti mainitulla Kankaan
pään mailan 20-vuotismitalilla Maila ja pallo vuon
na1978. Menestyksekäs oli myös osallistuminen Nuo
ren Taiteen tuki r.y :n  kilpailuun 1983 ehdotuksella Lin

nunpäästäjä, jota valettiin ilmeisesti vain Mäkisen saa
ma mallikappale. Mitalissa on häkistään vapauteen len
täviä lintuja - nuoria taiteilijoita, joita on tuettava, että 
nämä pääsevät vapaasti liitelemään luomiskykynsä kan
nattamina? Muovailussa on plastisia kohomuotoja, 
mutta myös grafiikanomaista, mitalin pintaan tehtyjen 
uurtojen käyttöä. 

Mäkinen on ottanut osaa Suomen Mitalitaiteen Kil
lan ja muihinkin mitalikilpailuihin 1982 alkaen toisinaan 
usealla ehdotuksella kilpailua kohti. Niinpä hän sai toi
sinaan kaksikin palkintosijaa samalla kerralla. Näin kävi 
mm. 1988, jolloin toiseksi sijoittuneesta Kilta -ehdotuk
sesta (halk. 108 mm) tuli vuosimitali ja mainittu Kat

kennut kynnös arvosteltiin kolmanneksi. Killan kilpai
lussa I i-sijalle 1990 menestyi myös Mäkisen vuosimi
talina toteutettu Oispa kesä - oispa talvi, jonka talvinen 
latuaihe ja kesäinen riippukeinu -teema kuvaavat taval
lista ja tyypillistä ihmistä, joka ei osaa elää parhaillaan 
kuluvassa ajassa ja hetkessä vaan aina odottaa jotakin 
muuta ei-läsnäolevaa. Reunaehdot oli II-sijalla 1994. 

Suurin osa Pertti Mäkisen 28 mitalin tuotannosta on 
valettuja töitä. Lyömällä on valmistettu ensimmäisen 
Pallo ja maila -työn jälkeen kaksi Kankaanpää-aiheista 
mitalia: Kankaanpää-Tuomaria -hiihto 1988 (halk. 70 
mm) ja Katseet Kankaanpäähän vuonna 1998 (halk. 80 
mm). Mitali on yhteistyö Reijo Paavilaisen kanssa. 

Vammalan taideyhdistyksen tilaama ja vuonna 1990 
lyöty on Akseli Gallen-Kallelan syntymän 1 25-vuotis

mitali (halk. 80 mm). Gallen-Kallela asui lapsuudessaan 
37 



Brysselin pitsi 

myös Tyrväällä, Mäkisen syntymäkotikunnassa, joten 
tehtävä tuntui kuvanveistäjälle läheiseltä, mikä näkyy 
työn jäljessä. Mitalista tuli onnistunut; Mäkinen kertoo 
Gallen-Kallelasta kasvokuvan ja työvälineiden avulla, 
mutta myös viittaamalla etusivulla taiteilijan tuotantoon 
Poika ja varis -kuvalla ja toisella sivulla Kalevala-tema
tiikkaan Vaiennut pursi - Väinämöinen-aiheilla. Muovai
lun jälki on lyödylle mitalille ominaista selvärajaista ja 
hiukan terävääkin, mutta plastiset muodot ovat onnis
tuneita ja kokonaisuus antaa katsojan mielelle riittäväs
ti askarreltavaa Gallen-Kallelan viittauksilla tuotantoon. 
Kuvat ovat sopivasti tuttuja, niin että maalaustaidetta 
hiukankin tunteva löytää taitelijan tuotannon alkuvaihei
den realistisen peruslinjan ja Kalevan kuvittajana teh
dyn työn. 

Juhlarahat, rahat 
Juhlarahakilpailuissa Mäkinen on menestynyt ainakin 
yhtä hyvin kuin mitalikilpailuissa: osallistumiset Atene
umin (1988), Sotainvalidien (1989), Helsingin yliopiston 
350-vuotisjuhlarahan (1989) ja Suomen itsenäisyyden 
75-vuotisjuhlarahan suunnittelukilpailuihin tuottivat ku
kin vähintään kaksi palkinto- tai tunnustuspalkintosijaa. 

Kun tiedetään, että rahojen suunnittelu on nimenomaan 
tarkkuutta ja huolellisuutta vaativaa työtä sekä reliefi
korkeuksiensa että tekstiensä vuoksi, niin totuudeksi jää, 
että ammattitaitoa löytyy ja graafikonsielu pääsee ra
hoissa toteuttamaan itseään. Hänen ensimmäinen osal
listuminensa 1983 oli yleisurheilun MM-kisojen juhla
ran suunnitteluun toi jaetun 1 1-palkinnon ja myös toteu
tuksen Toivo Pelkosen kanssa. Lopullinen, nimellisar
voltaan 50 markan juhlaraha sisälsi molemmilta kuvan
veistäjiltä yhden sivun. Mäkisen Puhuri-sivu löytää lä
hisukulaisensa taiteilijan maisemagrafiikasta taipuisine 
koivuineen ja luonnontuntoineen . 

EU-juhlarahasarjan suunnittelukilpailussa vuonna 
1991 Mäkinen sijoittui kolmanneksi ehdotuksellaan Juh
lahetket. Sarja toteutettiin palkituista luonnoksista seu
raavasti: Arto ja Marita Lappalaisen ehdotuksen poh
jalta lyötiin kultainen 50 rauhan vuotta -juhlaraha, Reijo 
Paavilaisen ehdotuksesta valmistui hopeinen YK 50 
vuotta -juhlaraha ja Pertti Mäkisen kilpailutyön pohjalta 
syntyi 10 markan bimetalliraha, jonka keskiosa on alu
miinipronssia ja reunukset nikkelikuparia. Mäkisen 
suunnittelemaa on kolikon tunnuspuoli, jossa on perin
teisesti suomalaiseksi koettu joutsenteema sekä kehällä 

Ranskalaiset korot 
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12 EU-tähteä. Kolikosta lyötiin kulta- ja hopeaseoksinen 
keräilijäpainos, jonka tunnisti joutsenen siivenkärjen Au 
ja Ag -merkinnöistä. Arvopuolena säilyi edelleen nor
maali Antti Neuvosen aiemmin suunnittelema 10-mark
kasemme kuvio. 

Suomessa käytettäväksi tulevan yhden euron koli
kon kruunapuoleksi oli valittu jo 1997 Pertti Mäkisen 
ehdotuksen mukainen kahden joutsenen ja järven ko
konaisuus EURO- kansallisen puolen suunnittelukilpai
lun kolmannen sijan perusteella. Järven kuvassa oli 
kuitenkin korjaamisen ja viimeistelyn varaa ja samoin 
Rahapajassa kohennettiin myös muiden kansallisten 
kolikonpuolten kuvia . Näihin tulivat: Heikki Häiväojan 
Leijona-vaakJna senttiin ja Raimo Heinon lakka ja lehti 
-sommitelma kahden euron kolikkoon . Arvopuoli on 
kaikissa eurokolikoissa belgialaisen Luc Lynxin suun
nittelema. ( Satakunnan Kansa 10.6.1997 Karita Kontu
la, Aiheet leij:masta Suomen luontoon - Eurokolikoiden 
Suomen kuvat kommentoitavina ja Helsingin Sanomat 
12.3.1998, Rahapaja esitteli Suomen eurokolikot.) 

Taiteilijan laatu 
Perustekijä Pertti Mäkisen veistäjän, graafikon ja mitali
taiteilijan orrinaisuuksissa on vahva yhteys luontoon, 
josta teokset saavat alkusysäyksensä. Veistotyön lajis
ta riippumatta hänellä kulkee juonne kohti luontoa tai 
maisemaa, tai hän vähintään viittaa elämän peruskysy
myksiin. Mäkinen ei myöskään ole kaihtanut ilmaise
masta taustaansa maaseudun kasvattina tai maahenki
senä ihmisenä, joka on saanut verenperintönään puu
sepäntaidot ja opetellut metallityömiehen taidot. 

Toinen Mäkistä kuvanveistäjänä määrittävä tekijä on 
tuotannon eteneminen ja muuttuminen kausittain sitä 
mukaa, kuin hän on kasvanut taiteilijana ikään kuin hän 
olisi sisäistänyt opettajansa professori Ossi Somman 
lausahduksen taiteen jatkuvasta elämisestä. Grafiikkaa 
ovat seuranneet puuveistokset, sitten lyhyt teräslanka-

Suomen Numismaattisen Yhdistyksen huutokaupassa 
14.11.1998 oli tarjolla numerolla 811 Keskinäisen hen
kivakuutusyhtiö Suomen 75-vuotismitali vuodelta 1965. 
Mitalin tekijäksi mainittiin M.Honkanen. Kirjallisuusviite 
oli Laitakari 870. 

töiden kausi, valkobetoni ja lopulta haltuunotettu prons
siveistosten työstäminen. Mäkisen opiskeluaikaan Kan
kaanpään taidekoulussa ei ollut valmiuksia opettaa 
pronssivalua, vaan he kävivät esimerkiksi kuvanveistä
jä Unto Hietasen opissa Tampereella. Julkisten veistos
ten syntymisen vaihe keskittyi Solu-ryhmän tiiviin yh
teistyön aikaan 1980-luvulle, minkä jälkeen teoksia on 
valmistunut tasaisesti - juhlarahojen ja rahojen suun
nittelu on ehkä julkisuudessa ollut esillä eniten viime 
vuosina. 

Muotokieleltään Mäkisen veistokset ovat olleet pel
kistettyjä kautta vuosien ja etenkin 1980-luvulla abst
raktismia läheneviä. Hän on todennut 1983 ensimmäi
sen kokovuotisen apurahan saatuaan pyrkivänsä pitkälle 
pelkistettyyn ilmaisuun. (veräjä, Turun ja Porin läänin 
taidetoimikunnan lehti, Birgit P. Jaakola.) 

Mitalit ja rahat ovat sen sijaan olleet esittäviä; latu-, 
talvi- ja maisemateemoista löytyy yhtymäkohtia varhai
seen grafiikkaan. Mieleen nousevat Talvitie ja Kevättal
vea -puu piirrokset, kun katsoo esimerkiksi mitaleita Varjo 
hangella (1984, halk 106 mm), Halla (1985, halk 108 mm) 
tai Jos metsään haluat.. . (1988, halk 98 mm). Mitaleissa 
on toisinaan myös ihmisfiguureja, joita veistoksissa ei 
juuri ole näkynyt opiskeluaikaisten töiden jälkeen lukuun 
ottamatta Uittomiehen kosintaa (1992) tai muutamaa 
muotokuvareliefiä ja -veistosta. Mitaleiden muovailua 
hän pitää myös eräänlaisena terapianaan. Mäkinen vai
kuttaa osanneen suhteuttaa taiteilijalaatunsa ja -per
soonansa ympäristöönsä. 

Lähteet: 
Pertti Mäkisen haastattelut: 
24.6.1998/, Esko Nummelin, Porin taidemuseo 
29.3.1999/Leena Passi, Nelimarkka-museo 
Pertti Mäkisen leikearkisto vuosilta 1975-1999 
Passi, Leena, Ilmiö mitalitaide 1960-luvulla valetut suo
malaiset mitalit, Jyväskylä 1996, luettelo-osat 

Allan Ylinen 

TEKIJÄ ESIIN 

Ohoh, ajattelin oitis, onpa Männistölle sattunut pie
ni lipsahdus. Vilkaisu Laitakariin vahvisti epäilykseni. 
Wäinö Aaltonenhan on mitalin tekijä ja Aaltosena se on 
omassa kokoelmassanikin ollut. 
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Keskinäinen vakuutusyhtiö Suomi 

Katsoin kuitenkin vielä Leena Passin luetteloa Mau
no Honkasen mitaleista - ja siellähän se oli! Moka oli 
siis Passin eikä Männistön! 

Otin tietysti asian puheeksi ja Hannu vakuutti, että 
Passi on oikeassa ja Laitakari väärässä. Ja kuinka olla
kaan, käännellessäni omaa kappalettani mitalista tote
sin, että Aaltosen signeerausta siinä ei ollut, sen sijaan 
on mitalin syrjässä (lieriöpinnassa) kirjaimet M H. 

Soitto Mauno Honkaselle varmisti asian. Honkanen 
kertoi juuri noihin aikoihin tulleensa T illanderin palve
lukseen ja sai tehdäkseen mitalin, johon tilaajalla oli 
valmis ajatus. Sen etusivulle toivottiin yhtiön hydran
tappajaa ja takasivulle Wäinö Aaltosen Marjatta-veis
tosta. (Veistos oli Suomi-yhtiön omistuksessa ja sen 
avaran toimistoaulan juhlistajana). 

Mauno Honkanen siis teki mitalin asiakkaan toivei
den mukaan. Marjatta-veistos on saanut sen lokeroitu
maan Wäinö Aaltosen nimiin. Aaltonen kuoli 1966, jo
ten Laitakarin (sekä meidän muidenkin) erehdys on pe
räti anteeksiannettavaa. Ja niin kuin aina käy, väärä tie
to ketjuuntuu: Mitali-lehdessä 2/1993 Heikki Hongisto 

esittelee Suomi-yhtiön mitalin Wäinö Aaltosen viimei
seksi työksi. Kuvakin siitä on artikkelissa. 

Jossain määrin analoginen Suomi-yhtiön mitalin 
kanssa on Mannerheimin patsaan paljastusmitali vuo
delta 1960. Sen etusivulla on patsastoimikunnan vaati
muksesta Aimo Tukiaisen ratsastajapatsas. Mitalin teki
jä on silti Jussi Vikainen. 

Toinen Leena Passin luettelosta lisävaloa saava Mau
no Honkasen mitali on SAHA-PALO 1 890-1964, jonka 
Passi mainitsee tehdyn yhteistyössä Ossi Somman 
kanssa (Laitakari 721 ). T ähän Honkanen täsmentää Ossi 
Somman muovailleen takasivun henkilökuvat, muilta 
osin mitali, sen sommittelu ja toteutus on Mauno Hon
kasen. 

Mitali-lehden edellisessä numerossa (2/1998) haas
tateltiin Kurt Petterssonia ja kysyttiin hänen kokoelmansa 
helmiä. Pettersson mainitsee Björn Landströmin Skots
ka S : t  Andreaslogen Phoenix-mitalin vuodelta 1977. 
Mitali on kuitenkin Mauno Honkasen muovailema, to
sin Landströmin luonnoksen pohjalta (Passi 17). 

SAHA-PALO 1890-1964 
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Skotska S:t Andreaslogenin Phoenix-mitali 

Mika-Matti Nieminen 

TURUN TAIDEMUSEON MITALIKOKOELMA 

Pääsin tutustumaan Turun Taidemuseon mitalikokoel
maan kesken museon muuttokiireitten. Puolalanmäen 
kallioon museon alle aletaan rakentaa parkkiluolaa, min
kä takia koko museo suljetaan pariksi vuodeksi ja kaikki 
tavarat ja ihmiset evakuoidaan eri puolelle kaupunkia. 

Mitali kokoelma löytyi kellarista, ahtaan varastokopin 
pienen metallisen laatikoston viidestä ylimmästä laati
kosta. Mitalit makasivat siellä paketeissaan, ruskeaan 
suojapaperiin ja läpinäkyvään kuplamuoviin käärittyinä. 
Kokoelma ei ole koskaan ollut esillä. Sitä kyllä periaat
teessa lainattaisiin, mutta kukaan ei sitä lainaan kysy. 
Vitriinien puutteessa ei mitaleita ole museokaan esillä 
pitänyt. 

Sain valkoiset hansikkaat käsiini ja luvan tutkistella 
paketteja. Jokaisen paketin päällä oli pieneen lappuun 
kirjoitettuna mitalin ja sen tekijän nimi. Kuinka ollakaan 
osui ensimmäisenä silmääni ja käteeni Raimo Heinon 
"Ritarin hauta", Killan vuosimitali 1992. Mitalin viileän
rauhallinen tunnelma sopi mainiosti kuvaamaan sitä 
tunnelmaa joka sillä hetkellä oli, mitalien maatessa laa
tikoissaan kuin ritari haudassaan ... Asettelin ritarin ta
kaisiin kääreisiinsä ja poimin harkiten ja valikoiden kiin
nostavantuntuisia paketteja. Taisto Martikaisen Avanto 
teki minuun vaikutuksen, samoin Toivo Jaatisen Pisanel
lo, Räsäsen Neidon uni, Kukkosen Muinaiset ajat, kuten 
myös Gerda Ovistin mitalit, vaikka Roald Admundsen -
plaketti toikin ensimmäisenä mieleen tuhkakupin. Vilho 

Härkösen Harjoitusvastustaja oli hauska, ja hieno löytö 
oli myös Kauko Räsäsen tummanpuhuva, vaikuttava 
muotokuvamitali Aimo Tukiaisesta. Putte Koivun Saar
torengas oli kummajainen, joka jostain syystä jäi myös 
mieleeni: pikimustaa, kirkasta kiiltävää ja pientä viher
rystä. 

Viimeisimpiä vuosimitaleita ei löytynyt näistä laati
koista, ne olivat kuulemma muualla odottamassa luet
telointia. 

Kilttinä poikana en kehdannut kurkistaa jokaiseen 
pakettiin, vaikka mieleni tekikin. Museonjohtaja jos oli
sin, hiipisin varmasti öisin kellariin, avaisin kaikki pake
tit ja paljain käsin hyväilisin jok'ikistä mitalia ! 

Tarkasteltuani ensin mitaleita siirryin tutkimaan kor
tistoa. Jokaisesta mitalista oli oma korttinsa. Parhaim
millaan tuollainen kortti kertoi suomeksi tai ruotsiksi 
mitalin tekijän, mitalin nimen ja aiheen, lyhyen kuvauk
sen mitalin etu- ja takasivuista, reunan tiedot, lyönti
määrät, materiaalin, ostohinnan ja ostopaikan tai lah
joittajan. Kortin takasivulla oli lisäksi kirjallisuusviitteitä 
sekä tietoja näyttelyistä joissa mitali oli ollut esillä. Muu
tama esimerkki etu- ja takasivujen kuvailusta: "Tyylitel
ty tehdasyhteiskunta korkeine savupiippuineen lintu
perspektiivissä." "Tyylitelty tähtikuvio, keskellä syven
netty vinoneliö." "Kaulakuva v.p., omakätisen nimikir
joituksen mukainen teksti vasemmalla." "Pegasos, nel
jä Minervan pöllöä ja Notre Damen pirunkuva nidottu 
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sommitelmaksi, jota arkitehtuuridetaljit täydentävät". 
Arvatkaapa mitkä kaksi mitalia ovat kyseessä! 

P ikaisen tutustumisen jälkeen sain kortistosta irti 
seuraavanlaisia tietoja; viimeinen merkintä oli vuodel
ta 1991, ja ensimmäiset taisivat olla Viktor Westerhol
min käsialaa. Erilaisia mitaleita oli myös kortistoitu hie
man yli sata, ja kaksoiskappaleita kolmisenkymmentä. 
Noin puolet mitaleista oli merkitty ostetuiksi, parikym
mentä niistä Killan vuosi mitaleita. Ennen 60 -lukua mu
seo oli ostanut mitaleita neljä kertaa: 1908 näyttelystä 
Alexander Charpentierin plaketteja 6 kpl, 1930 5 kpl 
Gerda Ovistin mitaleita ja plaketteja, 1940 yksi Gerd 
Ovistin ja 1955 Teodor Schalinin pronssinen mitali pro
fessori Axel Haartmanista. 60 - 70-luvuilla oli Killan vuo
si mitalien lisäksi ostettu silloin tällöin muutamia yksit
täisiä mitaleita. Nykyisin mitaleita ei osteta lainkaan. 
Mitalitaiteen killan jäsenyyden kautta tulevat vuosimi
talit ovat yksittäisten, satunnaisten lahjoitusten lisäksi 
ainoita lisäyksiä kokoelmaan. Lahjoittajien nimiä löytyi 

Pekka Kauhanen, voittaja 1999 
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kortistosta kolmisenkymmentä. 
Näyttelytiedot kertoivat, että muutama mitali oli ol

lut esillä 80-luvun alkupuolella vuosittaisissa "Turun 
Taidemuseoon hankitut ja lahjoitetut teokset" -näytte
lyissä. 

On sääli ettei tällainen pieni kokoelma, joka kuiten
kin pitää sisällään monta hienoa teosta ja suomalaisen 
mitalitaiteen klassikkoa, pääse yleisön nähtäville. Us
koisin että tämänkinkaltainen tutustuminen mitalitaitee
seen saisi ainakin monet kuvanveistonopiskelijat entis
tä hanakammin tarttumaan muovailutikkuihinsa. Minulle 
itselleni ainakin oli ihmeellinen kokemus saada silmieni 
eteen mitaleita, jotka aikaisemmin oli nähnyt vain pie
ninä usein mustavalkoisina kuvina kirjoissa tai lehdis
sä. Monet kuvien perusteella hyväksi havaitsemani mi
talit näyttivät ja tuntuivat nyt vieläkin paremmilta, mut
ta samalla monet sellaisetkin jotka aikaisemmin olin si
vuuttanut vähemmän kiinnostavina, rupesivat nyt ou
dosti kiehtomaan. 

likka Voionmaa 

KILLAN TOIM I NTAA 

Killan vuosikokous 1 5.4. 
Mitalitaiteen Killan vuosikokous pidettiin kuten niin 
monesti ennenkin Suomalaisella klubilla Helsingissä. 
Kokouksessa oli läsnä 44 Killan jäsentä ja seuralaista. 
Killan puheenjohtajan FM Veikko Löyttyniemen avattua 
kokouksen kokousasiat käsiteltiin kansanedustaja LKT 
Eero Akaan-Penttilän puheenjohdolla. Kokous hyväksyi 
yksimielisyyden vallitessa vuoden 1998 tilit ja toiminta
kertomuksen. Vuoden 1998 toiminnan pääkohtia olivat 
mm.vuosimitalikilpailun ohella, Topelius-mitali -projekti, 
FIDEMin XXVI kongressi ja näyttely Hollannin Haagissa 
ja erillinen nuorille veistäjille tarkoitettu mitalikilpailu, 
nuorista mitalitaiteilijoista koostuvan Hvitträsk 98 -ryh
män kesänäyttely Hvitträskissä, nuorten veistäjien va
lukurssi Kuvataideakatemian kanssa yhteistyössä ja Kil
lan kotisivun koostaminen sanoin ja runsain kuvin. Kil
lan kirjanpito puolestaan osoitti 201.989 markan alijää
mää ja Mitalitaiteen edistämisrahasto 12.520 markan 
alijäämää. 

Vuoden 1 999 vuosimital ik i lpai lun palkintojen jako 
Killan puheenjohtaja jakoi varainhoitaja Kari Vaalaksen 



FIDEM delegaattien kokouksesta Lissabonissa: likka Voion

maa (vas.), Aimo Viitala ja Bernhard Mayer, Weimarin kon

gressin presidentti. 

avustuksella vuoden 1999 vuosimitalikilpailun palkinnot 
viidelle palkitulle, kilpailun voittajalle Pekka Kauhaselle, 
11 palkinnon saajalle Matti Peltokankaalle, 1 1 1  palkinnon 
saajalle Reijo Paavilaiselle sekä lunastettujen töiden te
kijöille Erik Mäkiselle ja Minna Tuomiselle. A- ja 8-luo
kan tytöt oli pantu esille kokoustilan pöydälle, minkä 
lisäksi juryn jäsen kuvanvesitäjä Matti Nurminen kertoi 
kilpailun kulusta ja tuomarityöskentelystä. 

Erkki Kannoston vuosikokousesitelmä 
Kuvanveistäjä Erkki Kannosta kertoi esityksessään 
"Kymmenen kuvanveistäjän renkinä - mitä jäi mieleen" 
mukaansa tempaavasti intensiivisestä työskentelystään 
maamme tunnetuimpien kuvanveistäjien mm. Raimo 
Heinon, Aimo Tukiaisen, Eila Hiltusen ja Essi Renvallin 
kanssa. Kommelluksia täynnään olevan vauhdikkaan 
tarinan höysteenä oli roima annos huumoria ja itseiro
niaakin. Toivotaan, että kevät- ja kesäkiireiden vähetes
sä saisimme lehtemme seuraavaan numeroon mahdol
lisimman täyteläisen otoksen Kannoston esityksestä! 

Kaksi uutta kunniajäsentä ja ansiomitalisti 
Vuosikokous kutsui Mitalitaiteen Killalle kaksi uutta kun
niajäsentä, Killan edellisen puheenjohtajan varatuoma
ri Aimo N.K.Viitalan sekä kuvanveistäjä Toivo Jaatisen, 
valutaidon kehittäjän, mitalitaiteilijan ja mitalitaiteen tun
netuksi tekijän. Killan ansiomitalin sai Killan perustaja
jäsen ja tilintarkastaja ekonomi Klaus Selinheimo ja 
Aimo Viitala. Killan puheenjohtaja on analysoinut merk
ki henkilöitämme tässä lehdessämme. 

FIDEM 1 999 - 2000 ja Weimar 
FIDEMin, Kansainvälisen Mitaliliiton delegaattien kokous 
pidettiin 28.5.1999 Lissabonissa, jossa Suomea edusti
vat kunniajäsenemme ja toimeenpanevan komitean jä-

sen Aimo N.K.Viitala ja yleissihteeri likka Voionmaa. 
Tapaamisen asialistalla oli Haagin kongressiasioiden ja 
FIDEMin lehden Medaillesin ohella FIDEMin sääntöjen 
uudistus ja Weimarin kongressi. 

Sääntöjen korjaus annettiin kolmen miehen ryhmän 
tehtäväksi, johon pääsihteeri Carlos Baptista da Silvan 
ja ranskalaisen M. Arthus Bertrandin lisäksi kuuluu myös 
Aimo Viitala. 

Weimarin kongressi pidetään 19-23 päivinä syyskuu
ta vuonna 2000 -saapuminen Weimariin 18.9. Kongres
sin teema liittyy mitalitaiteilijoihin, keräilijöihin ja taiteen 
tukijoihin renessanssista nykypäivään. Näyttelyn mita
lit ovat vuodelta 1995 tai nuorempia. Suomen kiintiö 
on 60 mitalin sivua/ puolta. Mitalien kokoaminen näyt
telyyn alkaa ensi syyskuussa, koska mitalit lähtevät 
Weimariin valokuvausta varten jo ensi tammikuussa. 
Kongressi matkasta, jälki matkasta, nuorten alle 35 vuo
tiaitten taiteilijoitten kongressistipendeistä ja kaikesta 
muusta kongressiin ja näyttelyyn liittyvästä tulee lisä
tietoa syksyn kuluessa. 

Kankaanpään mitalisymposiumi 
Alkuvuoden kansainvälinen koitos oli mitalitaidesym
posiumi joka toteutettiin Mitalitaiteen Killan ja Kankaan
pään taidekoulun yhteistyöprojektina. Symposiumin 
ulkomaiset osallistujat tutustuivat symposiumia ennen 
ja sen jälkeen pääkaupunkiin, jossa he tutustuivat mm. 
Suomen kuvanveistäjäliittoon ja Rahapajaan. Sympo
siumia tukivat Opetusministeriö ja seuraavat yritykset : 

Kalevala koru Kevra Oy 
Telko Oy Merkkikeskus Oy 
Rahapaja Rautaruukki Oy 
Onvest Oy Kankaanpään Osuuspankki 
Kumitukku Oy 

Killan hallitus kutsui Aimo Viitalan Killan kunniajäseneksi, 

vasemmalta Mauno Honkanen, Aimo Viitala, Veikko Löyttynie

mi, Kari Vaalas ja Erkki Kannosta, kuvaajana likka Voionmaa. 
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Symposiumin suomalainen osallistuja Tiina Laasonen 
kertoo tuonnempana laajemmin tästä tapahtumasta. 

Killan mitaleista, kirjoista ja kotisivusta 
Killan hallitus on kuluneen kevään aikana kartoittanut 
omia mitalivarastojaan. Kartoituksen perusteella voi
daan sanoa, että vuosimitalien kohdalla tilanne vaihte
lee melkoisesti. Esimerkiksi 1960-luvun lopun ja 1970-
luvun mitaleita varastoissa ei ole, kun taas 1980- ja 1990 
lukujen mitaleita on vielä tarjolla. Tämä ei tosin kokske 
niitä vuosimitalikilpailun voittaja mitaleita, joita ei toteu
tettu (Pirkko Viitasalon 276 päivää vuodelta 1986 ja Sei
ja Ruskon ja Ossi Somman yhteismitalia Mitalin toinen 

puoli) . Aina siis kannattaa kysyä. Saatavilla olevat vuo
simitalit ovat edelleen huhtikuussa julistetun jäsenhan
kintakilvan palkintoja, niin kuin huhtikuun jäsenkirjees
sä kerrottiin. 

Killan lyötyjen mitalien kohdalla tilanne on se, että 
esim Kari Juvan vuoden 1973 Helsingin FIDEM -mitalia 

ja Kauko Räsäsen vuoden 1990 Helsingin FIDEM -mita
lia on vielä varastossa, samoin kuin Terho Sakin Juuret 

syvällä -mitalia, joka on Suomen itsenäisyyden 75 vuo
tisjuhlamitali. Presidenttisarjan mitaleista löytyy muu
tamia Nina Temon Risto Ryti mitaleita, muita president
timitaleita vain muutama kappale. Kauko Räsäsen Kari 

Rahiala -mitalia vuodelta 1997 löytyy niin ikään muuta
mia. 

Killan 1990-luvun mitalikirjoja Anne Valkosen Taidetta 

molemmat puolet sekä Olli Valkosen Aimo Tukiainen -
kirjaa löytyy varastosta, jälkimmäistä tosin vain muuta
mia. 

Killan kotisivu www.kolumbus.fi/mitalitaide on voi
missaan. Sillä on vanhastaan Killan esittely ja kaikkien 
vuosimitaliemme kuvat. Sivulta pääsee katsomaan 
omien mitalitaiteilijoittemme ja eräitten jäsentemme 
sivujen ohella myös esim FIDEMin kotisivua http:// 
www.fidem.org/ tai British Art Medal Societyn kotisi
vua, josta on aiemminkin ollut puhetta. 

Veikko Löyttyniemi 

HUOMIONOSOITUKSIA ANSIO ITU N E l  LLE 

Suomen Mitalitaiteen Killan säännöisssä on - monien 
muiden järjestöjentapaan - maininta, että Kilta voi kut
sua kunniajäseneksi Killantarkoitusperien hyväksi ansi
oituneesti toimineen henkilön. Tällainenhuomionosoi
tus on toteutettu Killan vuonna 1965 alkaneen toimin
nan aikanahyvin harvoin. Kunniajäsenyys edellyttää 
huomattavia ansioita. 

Kuluvan vuoden vuosikokouksessa päätettiin kutsua 
Killan kunniajäseniksikaksi henkilöä: kuvanveistäjä Toi
vo Jaatinen ja varatuomari AimoN.K.Viitala. Näistä edel
linen on suuresti ansioitunut mitalitaiteentekijänä, jäl
kimmäinen puolestaan Killan toiminnan edistäjänä. 
Molemmatedustavat mitä parhaimmalla tavalla sitä työ
tä ja toimintaa ja niitätarkoitusperiä, joita varten Kilta 
on aikoinaan perustettu. 

Kuvanveistäjä Toivo Jaatinen on syntynyt vuonna 
1926 ja jo Helsinginolympiavuonna 1952 hänen teoksi
aan oli ensi kertaa näyttelyissä. Sittemminniitä on vuo
sien mittaan lunastettu lukuisiin kokoelmiin sekä koti
maassaettä ulkomailla. Hänen tekemiään monia julki
sia teoksia voimme ihailla eripuolilla Suomea. 

Toivo Jaatinen on ollut yksi huomattavimpia mitali
taiteen edustajiamaassamme. Lukuisat yhteisöt ovat 

44 

saaneet hänen muovaileminaankorkeatasoisia ja kan
sainvälisestikin arvostettuja mitaleita. Killanvuosimita
likilpailuissa hän on saanut palkintoja jo Killan ensim
mäisestävuosimitalikilpailusta lähtien. 

Toivo Jaatinen on osallistunut mitaleillaan FIDEMin 
kansainvälisiinnäyttelyihin aina vuodesta 1973 alkaen. 
T iedämme hyvin myös hänen ansionsamitalien valaja
na ja valu menetelmien kehittäjänä. Kuvanveiston opet
tajanahän herättänyt nuorten kiinnostusta mitalitaitee
seen ja taidemitaleidentekoon - aina omaa perhettä 
myöten. 

Toivo Jaatinen on ollut mukana myös Killan hallituk
sessa ja senvarapuheenjohtajana. Kokouksissamme hän 
on ollut ahkerasti mukana japitänyt näin yllä henkilö
kohtaisesti yhteyksiä mitalintekijöiden,mitalienkerääjien 
ja mitalitaiteen harrastajien kesken. 

Toinen uusi kunniajäsen on varatuomari Aimo 
N.K.Viitala. Hänet valittiin 12 vuotta sitten Killan puheen
johtajaksi. Viime syksynä pidetyssä Killanvaalikokouk
sessa hän jätti paikkansa tuon Killan historiassa pisim
män jatuloksekkaan puheenjohtajakauden jälkeen. Sil
loin Killankunniapuheenjohtaja, akateemikko Jorma 
K.Miettinen palautti läsnäolijoidenmieleen Viitalan suu-



ret ansiot : F IDEMin kongressin erinomaisetjärjestelyt, 
Killan toiminnan voimakastahtoinen johtaminen, mitta
vatvarainhankinnat Killan toimintaan ja erityisesti kuvan
veistäjillemyönnettäviksi stipendeiksi. Hänen toimes
taan on myös tuntemusta Suomenmitalitaiteesta ja Kil
lasta entistä enemmän viety kansainväliseentietoisuu
teen. Koska varatuomari Viitalalla ei vielä ollut Killanan
siomitalia, se luovutettiin hänelle kunniajäsenyyden 
mukana. 

Paula Salmela, Kiss 

Mitalitaiteen symposium Kankaanpään Taidekoulussa 
5.-27. Toukokuuta 1999 

Suomen Mitalitaiteen Kilta ja Kankaanpään Taidekoulu 
järjestivät Kankaanpään Taidekoulussa mitalitaiteen 
symposiumin, johon osallistui kuvanveistäjiä kuudesta 
maasta. Symposiumin opettajina toimivat kuvanveis
täjät Raimo Jaatinen, Pertti Mäkinen ja Joanna Troiko
wicz Ruotsista. Ulkomailta symposiumiin osallistuivat 
Petr Horak Tsekin tasavallasta, Mirjam Mieras Hollan
nista, Helena Szilva Slovakiasta, Hazel White Skotlan
nista ja Judit Zsin Unkarista. Suomalaisia kuvanveistä
jiä symposiumissa olivat Päivi Hellman Tampereelta, 
T i ina Laasonen Seinäjoelta, Juha Menna Helsingistä, 
Aarno Rankka Porvoosta, Jani Rättyä Turusta ja Tero 

Killan ansiomitali annettiin lisäksi ekonomi Klaus 
Selin heimolle. Hän oliaikoinaan perustamassa Kiltaa ja 
on ollut Killan jäsenkunnan näkyvimpiähenkilöitä, ah
kera mukanaolija Killan kokouksissa, eri puolillesuun
tautuneilla retkillä, FIDEMin kongresseissa jne. Lisäksi 
hän onpitkään toiminut Killan tilintarkastajana ja näin 
ollut osaltaanturvaamassa sitä taloudellista panosta, jota 
Kilta on vuosikymmenienaikana voinut osoittaa mitali
taiteen edistämiseen. 

Tiina Laasonen 

MITALEITA YÖTÄ PÄIVÄÄ 

Liljamo Kankaanpäästä. Mitalia vääntämässä oli myös 
joukko Kankaanpään Taidekoulun nykyisiä kuvanveis
ton opiskelijoita. 

Joukko oli kaiken kaikkiaan nuorekas ja reipashenki
nen, turhasta vakavamielisyydestä ei symposiumissa 
kärsitty. 

Symposium 
oli minulle tuttu käsitteenä, mutta koska en ollut aikai
semmin sellaiseen osallistunut, menin Kankaanpäähän 
katsomaan mitä oli tulossa. Mitalejakaan en ollut tur
han monta tehnyt, vaikka kiinnostus asiaan on ollut aina 
olemassa. 

Symposium alkoi torstaina tutustumistilaisuudella. 
T ilaisuudessa läsnä olivat myös Suomen Mitalitaiteen 
Killan edustajat likka Voionmaa ja Mauno Honkanen. 
Kankaanpään Taidekoulun rehtori Liisa Juhantalo esitti 
tervetuliaissanat ja kertoi taidekoulusta, jonka jälkeen 
Suomen Mitalitaiteen Killan yleissihteeri likka Voionmaa 
esitteli Killan historiaa ja toimintaa. T ilaisuudessa kaikki 
kertoivat muutamalla sanalla itsestään. 

Killan edustajat olivat m ukana myös siksi , että pys
tyttivät taidekoululle Killan järjestämän vuosimitalikilpai
lun kilpailuehdotuksista näyttelyn sekä Nykymitalitaidet
ta Suomesta -näyttelyn. Näyttelyn avajaisia vietettiin 
heti symposiumin alkupäivinä. Näyttelyt olivat hyvä 
kooste esitellä suomalaista mitalitaidetta ulkomaalaisil
le osallistujille. 

Itse asiaan 
Ja niin päästiin käsiksi plastoliiniin, vahaan, kipsiin, sili
koniin . . .  Hyvin pian huomasin, että symposiumin osal
listujat olivat todellakin tulleet tekemään mitaleja. Kai-
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Työn touhussa Raimo Jaatinen (oik.) ja Aarno Rankka 

kiila oli oma tyylinsä - perinteinen, yksipuolinen, kokei
leva. Joillakin oli muotteja mukana, toiset alkoivat luon
nostaa ja toteuttaa. Joka tapauksessa töitä tehtiin pit
källe yöhön. Ja kaiken aikaa kuului viheltelyä ja ralla
tusta. 

Symposiumin ohjelma oli vapaa. Jokainen työsken
teli itselleen sopivaan tahtiin, ainoat päivää rytmittävät 
asiat olivat ruoka, kahvi ja luennot. Kaikki symposiumin 
osallistujat mukaan lukien Raimo Jaatinen ja Joanna 
Troikowicz pitivät pienen esityksen omista teoksistaan 
ja lähtökohdistaan. Tällä lailla kokonainen henkilökuva 
osallistujista muotoutui hyvin ja oli helppo ymmärtää 
työskentelytapoja ja aihemaailmaa. Jaatinen luennoi 
myös pronssivalusta ja patinoinnista. 

Opettajat jaksoivat olla ajan tasalla, hoitaa materiaa
lien hankkimisesta ja kärsivällisen opastuksen. Varmaan 
monta kompromissia jouduttiin symposiumin aikana 
tekemään, jokainen osallistuja kun oli saanut oppinsa 
eri paikasta. Symposiumin aikana myös retkeiltiin kah
desti. Ensimmäinen retki suuntautui Tampereelle näyt
tely- ja ateljeeturneelle, mm. Ossi Somman taiteilijako
tiin. Toinen retki tehtiin Alvar Aallon suunnittelemaan 
Villa Maireaan, Poriin ja Raumalle. Ulkomaalaiset vie
raat nauttivat retkistä vastapainona tiukalle veistämiselle. 

Loistoti lat 
Kankaanpään nykyinen taidekoulurakennus on tiloiltaan 
ja ilmastoltaan toimiva ja moni-ilmeinen. Eri studiot 
muovailulle, valamiselle, puu- ja kivityöskentelylle ta
kaavat miellyttävät olosuhteet. Vaikka symposiumin 
osallistujamäärä kaiken kaikkiaan kohosi yli kahdenkym
menen, ahtaudesta ei tarvinnut kärsiä. 

Valo on tiloissa kaunis. Toisessa kerroksessa olevassa 
muovailutilassa luonnon valo ainakin näin keväällä tun
tuu riittävän pitkälle iltaan. Harppaus vanhan taidekou
lun ajoilta tähän päivään on valtava ja taidekoulun ra-
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kennusvaiheessa tilojen ja laitteiston suunnittelu on ol
lut loistavaa.  

Pronssin valantaa 
Kahdentenatoista symposiumpäivänä oli päätetty pitää 
pronssivalu. Muotit poltettiin taidekoulun valtavassa 
sähköuunissa. Poltto sujui miltei huomaamatta, varmaan 
katkerana muistelen sähköuunin helppoutta istuessani 
toistakymmentä tuntia oman muotinpolttopönttöni vie
ressä. 

Pronssivalutila on järjestetty taidekoulun rakennus
vaiheessa tehokkaaksi .  Lattiasta löytyy hiekkamonttu 
muoteille ja pronssin kaatovaiheessa upokasta saattaa 
liikutella vaivattomasti katossa olevan nostolaitteen avul
la. 

Varsinainen valu oli kaksi vuorokautta muottien pol
ton aloituksen jälkeen. Urakka oli valtava, mutta hyvällä 
yhteistyöllä ja Jaatisen ammattitaidolla selvisimme. Pie
niä vastoinkäymisiäkin sattui, kun taidekoulun upokas 
lorautti osan pronssista upokasuunin pohjalle. Tilantees
ta selvisimme kuitenkin hienosti ja kiitimme onneam
me, kun taidekoulun varastosta löytyi uusi upokas. Kaikki 
muotit saatiin valettua ja urakka oli valmis kolmelta yöl
lä. Toinen pronssivalu järjestettiin viikkoa myöhemmin. 
Loppuvaiheessa alkoi ilmetä pieni paniikki muotin pol
ton lähestyessä, mutta kaikki muotit tuli tehtyä ja sym
posiumin aikana valoimme arviolta 140 muottia. 

Vielä vuorokausi 
Juttua kirjoittaessani voin olla jo huojentunut, omat 
kuusi mitaliani ovat valmiina. Viimeisen päivän ohjel
maan kuuluu näyttelyn ripustus symposiumissa valmis
tuneista mitaleista, tilojen siivousta sekä avajaiset ja läh
töjuhlat illalla. 

Symposiumin saldo oli minulle antoisa, oli kerran
kin aikaa kokeilla erilaisia materiaaleja ja ideoida tulevia 
mitaleja. Symposiumin aikana minulle aukeni mitalitai
teen maailma koko komeudessaan ja uskon jatkavani 
mitalitaiteen parissa. Kiitos Kankaanpää Taidekoululle 
symposiumstipendistä. 

Huolto pelaa 
Vielä täytyy antaa kiitosta symposiumin mainiolle or
ganisoinnille. Hotelli, jossa olimme majoittuneina, tar
josi tuhdin aamiaisen, lounas oli päivittäin lounaspai
kassa ja oppilaskunnan Anne ja Mari järjestivät meille 
mainiot iltapäiväkahvit ja -teet tuoreine leivonnaisineen 
ja jäätelöineen. Tunsin olevani kolmeviikkoisella luksus
lomalla. 



Kalevan 1 00-vuotisjuhlamitali 
Kuvanveistäjä Kauko Räsänen on Kaleva Kustannus 
Oy:n tilauksesta suunnitellut sanomalehti Kalevan sa
tavuotisjuhlavuoden johdosta lyötetyn juhlamitalin. 
Räsänen luonnosteli mitalin kuvioaiheen vapaasti, jos
kin hänelle tarjottiin virikkeiksi eräitä Kalevaan liittyviä 
aiheita. 

Kaksipuolisen mitalin koko on 80 mm ja materiaali
paksuus 10 mm. Sporrong Oy on valmistanut kaikkiaan 
20 hopeista, numeroitua kappaletta sekä 500 kappalet
ta pronssista mitalia, joista 110 kpl numeroituina. Ho
peinen mitali numero yksi luovutettiin tammikuussa ta
savallan presidentti Martti Ahtisaarelle. 

Juhlamitalia jaetaan Kaleva Kustannus Oy:n johdon 
harkinnan mukaan kiitoksena ja tunnustuksena ansiok
kaasta toiminnasta, joka on kohdistunut sanomalehti 
Kalevaan pohjoissuomalaisena, sitoutumattomana sa
nomalehtenä taikka tuesta lehden edustamille pyrkimyk
sille. 

Juhlamitalia voidaan jakaa myös tunnustukseksi jul
kisen hallinnon tehtävissä taikka koulutus- ja tutkimus
työn tai elinkeino- ja kulttuurielämän piirissä tapahtu
neesta ansiokkaasta toiminnasta, joka on merkittävästi 
edistänyt maamme pohjoisten alueiden kehitystä ja 
väestön aineellista ja henkistä hyvinvointia. 

Lisäksi mitalinjaon perusteiksi on määritelty valta
kunnallisissa tai kansainvälisissä tehtävissä tapahtunut 
ansiokas toiminta, joka on edistänyt yhteiskunnallista 
oikeudenmukaisuutta tai merkittävästi palvellut muita 
Kalevan periaatelinjan mukaisia pyrkimyksiä. Myös ta-

U USIA M ITALEITA 

tuudenmukaista ja monipuolista tiedonvälitystä ja sa
nanvapautta edistävä ansiokas toiminta katsotaan pe
rusteeksi saada juhlamitali. Mitali voidaan jakaa sekä 
yksityishenkilöille että yhteisöille. 

Mitalitaiteen Killan kannattajajäsen Kaleva on lyöttä
nyt juhlamitalin myös sanomalehtensä 75- ja 90-vuo
tisjuhlavuosina. Kullakin mitalilla on ollut eri suunnitte
lija. 

Helsinki 450-vuotismitali 
Vuonna 2000 Helsinki täyttää 450 vuotta. Helsingin kau
punginhallitus on tapahtumaa juhlistaakseen päättänyt 
lyöttää mitalin. Helsingin kaupungin taidemuseo järjes
ti mitalista kutsukilpailun ja pyysi ehdotuksia seuraavil
ta taiteilijoilta: Erkki Kannosta, Hannele Kylänpää, Pek
ka Syrjälä ja Nora Tapper. 

Kilpailun voitti kuvanveistäjä Hannele Kylänpää eh
dotuksellaan "Historia" (kuva). Palkintolautakunta tote
si ehdotuksesta, että se on herkkä ja mielenkiintoinen 
luonnos Helsingin 450-juhlamitaliksi. Työ avautuu aivan 
kuin vähitellen, siitä on mahdollista löytää yhä uusia 
historiallisia tunnelmia ja mielikuvia. Takasivun symbo
liikka on aiheeseen ja teemaan hyvin liittyvää. Mitalin 
tekstit ja spontaani luonnosmaisuus selkeytyvät ja tii
vistyvät lopullisessa patinoidussa pronssikoossa. 

Toisen palkinnon kilpailussa voitti taiteilija Pekka 
Syrjälä ehdotuksellaan "Kaikki tiet vievät Helsinkiin". 
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Valetut mitalit 
Eila Hi ltunen 
Marjatta Vehkanen on muotoillut valetun mitalin kuvanveistäjä Eila Hiltusesta. Mitali on myynnissä Marjatta Veh
kaselta, puh. (09) 58011 (vaihde). 

KEVÄTNÄ YTTELYIT Ä 1 999 

Kirkoll isten mitalien näyttely kirkkohallituksessa 
1 2 . 1 .-26.2 . 1 999 
Mitalitaiteen Kilta oli järjestänyt yhdessä Kirkkohallituk
sen kanssa kirkollisten mitalien näyttelyn kirkkohallituk
seen Helsingin Katajanokalle. Näyttelyn kokoajien 
dipl.ins. Arvo Ahon ja taiteilija Mauno Honkasen mu
kaan näyttelyn mitalit oli saatu lähinnä yksityiskokoel
mista. Mitalien aihepiirit koostuivat kirkollisista tapah
tumamitaleista, seurakuntien mitaleista, kirkollisten yh
distysten mitaleista, kirkollisista henkilömitaleista ja ai
heeseen erityisesti liittyvistä mitaleista. Mitalinäyttelyn 
ajoitus sopi erinomaisesti samanaikaisesti käynnissä 
olleen Riemuvuoden 2000 yleisen mitalikilpailun kans
sa. 

Arvo Aho on kirjoittanut kirkollisista mitaleista leh
dessämme mm. numerossa 1/92. 

Markasta monumenttiin - Raimo Heinon muistonäyt
tely 

Retrospektiivinen muistonäyttely esitteli Mitalitaiteen 
Killan kunniajäsenen Raimo Heinon tuotantoa, luonnok-
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likka Voionmaa 

N AYTTELYKIERROS 

Tango-veistos vuodelta 1986 



sia ja valmiita töitä toukokuun ajan Galleria Taidepis
teeessä Helsingissä. Näyttely palautti mieliin pitkän elä
mäntyön, jonka osasia olivat perusteellinen osaaminen, 
olennaisen oivaltaminen ja hyväntahtoinen huumori. 
Näyttelyn järjesti Marja Heino Suomen Kulttuurirahas
ton tuella. Mainittakoon, että näyttelyluettelo sisälsi 
näyttelyssä olleiden teosten ohella mm. täydellisen 
Raimo Heinon mitaliluettelon. 

Nykymitalitaidetta Suomesta - näyttely Kankaan

pään taidekoulun galleriassa 7.5 .-30 .7. ja 
Vuoden 1 999 vuosimitalikilpailun ehdotukset 

Kankaanpään taidekoulun piiristä lähteneet tekijät ovat 
toteuttaneet monia korkeatasoisia mitaleita. Ossi Som
ma, Reijo Paavilainen, Pertti Mäkinen, Ensio Härkönen 
ja Assi Madekivi ovat kaikki Mitalitaiteen Killan vuosi
mitalikilpailuissa erinomaisesti menestyneitä taiteilijoi
ta. Seuraavassa yhteenveto Kankaanpään mitalisesta 
näyttelykeväästä ja kesästä. Jäljempänä kerrotaan lisäksi 
Kankaanpäässä toukokuussa järjestetystä kansainväli
sestä mitalisymposiumista. 

Nykymitalitaidetta Suomesta näyttelyyn on koottu 
edustava otos Killan vuosimitaleita, Taidekoulusta läh
teneiden taiteilijoiden mitaleita, monen eri taiteilijan tai
teilijoista tekemiä mitaleita, Tasavaltamme presidentit, 
Suomeen ja suomalaisuuteen liittyviä mitaleita sekä 
nykyilmiöihin kantaa ottavia mitaleita. Näyttelyn teos
määrä on 104. Mitalinäyttelyn toteuttivat Kilta ja Taide
koulu yhdessä. Galleriassa voi lisäksi tutustua Taidekou
lun oppilaiden kevään lopputyönäyttelyyn. Näyttelys
tämme julkaistiin näyttelyluettelomoniste. 

Lienee ensimmäinen kerta vuosimitalikilpailun his
toriassa kun kaikki ehdotukset pantiin esille pääkaupun
kiseudun ulkopuolelle. Nyt kipsit oli luokittain vitriineis
sä nykymitalitaidenäyttelyn osana. Ehdotusten näytte
ly päättyi 26.5. 

MITALITAITEEN KESÄNÄYTTELYITÄ 

Anja Juurikkala Hvitträskissä kesällä 1 999 

Kesän 1999 Hvitträsk -mitalitaiteilija on Anja Juurikkala, 
jonka mitalituotantoa on esillä Hvitträskin päärakennuk
sen kellarikerroksessa. Näyttelyn järjestävät Mitalitaiteen 
Kilta ja Kansallismuseon Rahakammio yhdessä. Näyt
tely on avoinna syyskuun loppuun. Anja Juurikkalan mi
taleita on esitelty mm. tämän lehden numeroissa 1/89 
ja 2/91. 

Mitalisymposiumin työt ja muu nykymitalitaide 
Kankaan päässä 

Kankaanpään mitalisymposiumissa valmistuneet mita
lit asetettiin näytteille 26.5. ja ne ovat esillä galleriassa 

Anja Juurikkala, Villa Lante (takasivu) 

30.7. asti ja Kankaanpään Osuuspankissa 3.8. -30.9. 
Nykymitalitaiteen näyttely siirtyy jonkin verran uu

siutuneena Kankaanpään Osuuspankin tiloihin 3.8. Näyt
tely on avoinna syyskuun loppuun pankin aukioloaikoi
na. nykymitalitaiteen näyttelymme 3.8. 

Kankaanpään kaupunginkirjastossa on 31.8.-31.9. 
välisen ajan esillä Suomalaisuus "Suomalaisuus mita
leissa" -näyttely joka koostuu erityisesti kirjailijamita
leista. 

PURNU kesällä 1999 
Kesänäyttelyjemme aikakauden 32 vuotta sitten aloit
tanut kuvanveistäjä Aimo Tukiaisen Purnu 99 -näyttely 
tarjoaa kesällä jälleen raikkaan, monipuolisen taide-elä
myksen suomalisen järviluonnon keskellä. Purnu 99 tai
denäyttelyn teemana on värikäs maalauksellisuus ja 
esittävyys. Esillä on 19 tunnetun ja tunnustetun nyky
taiteilijamme persoonallisia ja näyttäviä teoksia sekä 
Aimo Tukiaisen veistoksia ja koko mitalituotanto. 

Purnu 99 kunnioittaa kuvataiteen perinnettä tuomal
la esiin nykytaiteen ilmaisun voiman ja runsauden. Näyt
tely ei sievistele vaan pyrkii antamaan kävijöille moni
puolisia taideelämyksiä. Elämyksen synnylle Purnun 
perinnerikas vanhan ja uuden arkkitehtuurin luoma mil
jöö, luontoon avautuvine aukioineen ja tiloineen antaa 
erinomaiset puitteet. Purnussa myös taiteilijoiden visu
aalinen osaaminen pääsee oikeuksiinsa. 

Purnu on avoinna 20.6.-29.8.1999 joka päivä klo 11-
18. Purnun kuvataideantia täydentävät pääsylipun hin
taan sisältyvät eri ryhmien musiiki- ja tanssiohjelmatuo
kiot ohjelmalavalla. Purnun laituriin voi ajella myös 
omalla veneellä. Laiva-bussimatka Purnuun järjestetään 
tiistaisin ja keskiviikkoisin. Purnun kesäpuhelinnumero 
on 03-3354323. 
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Naivistit I ittalassa 99 
Naivistit Iittalassa 99, lasikeskuksen viereisellä puukou
lulla 5.6.-1.8. joka päivä klo 10-20. Mukana 33 taiteilijaa, 
joista kuvanveistäjiä Kaija-Riitta Iivonen, Raimo Jaati
nen, Annikki Kettunen ja Hannu Riikonen sekä keraa-

mikko Erkka Auermaa. Näyttelyn järjestää Taidepiste. 
Oheistapahtumat viereisellä ala-asteella VI Suvikor

tin päivät 12.6. klo 10- 16  ja Kalvolan kunnan järjestä
mät II taidekirjapäivät 17. - 18. 7. klo 10-18. 

KILLAN KIRJALLINEN MITALIHUUTOKAUPPA 

Ohessa muutama kuva näyte tämänkertaisen tarjoushuutokaupan mitaleista. Mitaliluettelo asiaankuuluvine tietoi
neen ja ohjeineen on erillisellä liitteellä. Viimeiset tarjoukset pyydetään lähettämään 29.8. mennessä. 

Gerda Qvist, Robert Ehrström 

Eila Hiltunen, E.A. Saarimaa 70 v 
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Emil Wikström, C.G. Mannerheim 75 v 

G ALLERIA SCULPTOR 

Galleria Sculptorin pysyvä näyttely käsittää useita pienoisveistoksia ja mitaleita. Hintatiedot saa galleriasta. 

Taru Mäntynen, Päiväperho Assi Madekivi, Päivänpeili 
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VEIKKO LÖYTTYNIEMI, GILLETS NYA ORDFÖRANDE 
(s. 3) 

Gillets ordförande har från början av året varit Veikko 
Löyttyniemi, magister i historia och nationalekonomi. 
Han arbetade som redaktör redan under studietiden och 
via Statens järnvägar och försvarsministeriet kom han 
till T idningarnas förbund som verkställande direktör. 
Jag blev intresserad av medaljer, då jag lämnade SJ 
och fick Tukiainens järnvägsmedalj i avskedsgåva, be
rättar han. Sedan dess har jag varit med om flera med
aljprojekt. T idningarnas förbund har en egen medalj
samling, mest medaljer som tidningar låtit göra i anled
ning av jubileer. På väggarna finns reliefer av olika med
aljer, kanske väcker de ett intresse för medaljer hos 
besökare. 

ÅRSMEDALJSTÄVLINGEN (s. 4) 
likka Voionmaa 

Till den 35. årsmedaljstävlingen kom 107 förslag. Ju
ryn, skulptörerna Matti Nurminen och Nora Tapper samt 
Gillets styrelse, placerade 15 förslag i A-klassen och 10 
förslag i 8-klassen och resten i C- och D-klasserna. Ni
vån var mycket hög. 1 pris (22.000 mk) gick till Pekka 
Kauhanen för "Ostadig" , 11 priset ( 15.000 mk) till Matti 
Peltokangas för "Lördag", 1 1 1  priset (12.000 mk) till Reijo 
Paavilainen för "Sayonara". T vå förslag inlöstes (6.000 
mk) : "Viktiga frågor för min son" av Erik Mäkinen och 
"Gåva" av Minna Tuominen. Samtliga förslag var utställ
da i Kankaanpää i samband med medaljsymposiet. 

PEKKA KAUHANEN - OSTADIGT (s. 15) 
likka Voionmaa 

Pekka Kauhanen, årets förstapristagare, är en välmeri
terad skulptör. Han vann nu för första gången en med
aljtävling, men har placerat sig högt också tidigare. Hans 
atelje är fylld med arbeten på väg till sommarutställ
ningar. Han har dock redan börjat tänka på motiv till 
nästa medaljtävling. 
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SVENSK RESUME 

MIN MEDALJDEBUT (s. 21) 
Minna Tuominen 

Tuominen deltog för första gången i Gillets medaljtäv
ling. Hon har nog tänkt på det tidigare, men det har inte 
blivit av. Hon arbetar gärna i sten, kallar sig hellre sten
huggare än bildhuggare. Hon gjorde först "Gåva" i mar
mor - konst i miniatyrformat ur ett stort block. Detta 
arbete gav impuls tili den medalj, som inlöstes i årets 
tävling. 

TOPELIUSMONUMENT ET I KLÄM MELLAN SAGA OCH 
SANNING (s. 17) 
Liisa Lindgren 

Zachris Topelius dog år 1898 och på hans grav avtäck
tes år 1905 Walter Runebergs "Mot ljuset". Man ville 
också ha ett monument med Topelius själv avpoträtte
rat och Svenska Litteratursällskapet startade en med
borgarinsamling för ändamålet. Oberoende av detta 
avtäcktes i Vasa ett Topeliusmonument modellerat av 
Emil Wikström. Det egentliga nationamonumentet ville 
man dock ha i Helsingfors. 
Samtidigt gjorde Ville Vallgren ett monument av Tope
lius, som han erbjöd åt olika håll, bl.a. Helsingfors stad, 
som dock avböjde. Efter många om och men avtäcktes 
det med pompa och ståt på Floradagen år 1932. Litte
ratursällskapets tävling vanns av Gunnar Finne med 
f�rslaget "Saga och sanning", fastän juryn inte var enig. 
F1nnes staty avtäcktes på hösten år 1932. 
Konkurrensen mellan Finnes och Vallgrens statyer präg
lades av språkstridigheter och kritikerna var oense. Vall
gren representerade en rodinitisk målarplastik, med
an Finne en stramare allegorisk bildhuggarkonst. 

SKEDEN I VÅR MEDALJKONST (3). 1920-TALET (s. 22) 
Tuukka Talvio 

Talvio fortsätter sin serie om tidigare finsk medaljkonst. 
De flesta första rangens skulptörer modellerade med
aljer, som dock graverades och präglades utomlands. 
De mest framstående medaljkonstnärerna från den ti
den var Emil Wikström, John Munsterhjelm, Gunnar 



Finne och Gerda Qvist. Qvist är kanske den mest kända 
medaljkonstnären från denna tidsperiod. 

MEDALJTÄVLINGEN I ANLEDNING AV KYRKANS JU
BELÅR 2000 AVGJORD (s. 27) 
Arvo Aho 

Den kristna världens jubelår, år 2000, ville kyrkan hedra 
med en medalj, En tävling utlystes och den vanns av 
Toivo Jaatinens "Jubelår". 1 1  priset gick till Pertti Mäki
nens "Från smärta till jubel" och 1 1 1  priset till Reijo Paa
vilainen för "Jag ser ljuset, jag hör jublet". "Guds säd" 
av Matti Peltokangas inlöstes. Nivån på tävlingen var 
enligt juryn mycket hög. 

MEDALJBLÄNK I ÖGAT (s. 30) 
Marjatta Kekki 

Sam medlem i en jury (se föregående) är det intressant 
att evaluera arbeten med starka symboler, som t.ex. 
används av den kristna kyrkan. Man måste finna för
slag, som går tekniskt att genomföra, men som inom 
givna ramar spränger gränser. Resultatet bör behärska 
kompositionen, vara plastisk, skapa en illusion av rum 
och konstnärlig styrka. 
En intressant del är att konstruktivt diskutera förslag, 
att finna den medalj som bäst förverkligar det givna 
motivet. 

DE ANSIKT SLÖSA (s. 31) 
Allan Ylinen 

Ylinen beskriver här medaljer och monument av per
soner, som inte har kunnat sitta modell, utan "model
lens" ansiktsdrag har skapats av skulptören. Sådana 
personer är t.ex. författaren Aleksis Kivi. Wäinö Aalto
nen har modellerat både statyn (1939) och medaljen 
(1929) föreställande Kivi, Kauko Räsänen en medalj 
(1984). En annan ansiktslös är Jaakko likka, ledare av 
bondeupproret, som Aaltonen också modellerat. 
Mikael Agricola, reformatorn, har blivit avbildad av Toi
vo WikstedWiktor Malmberg (1930), Sulho Sipilä (1948), 
Gerda Qvist (1948) och Oskari Jauhiainen (1979). 

DUALISMEN I NAT UREN (s. 33) 
Ryszard Sryjecki, sammanställd på finska av Kaarlo 
Voionmaa 

Den polska skulptören Stryjecki filosoferar över sam
bandet mellan medaljer, medaljgravering och medalj
konsten, deras förhållande till de s.k. stora konstarter
na, måleri och bildhuggeri. Är medaljkonsten en mar
ginalföreteelse? Medaljen har två sidor, förhållandet 
mellan dem är viktigt: naturens dualism är mellan dessa 
sidor liksom dualism finns i naturen mellan ljus och 

mörker, mellan gott och ont. Därför är medaljkonsten 
unik och har alla möjligheter att utvecklas. 

LÅT KONST NÄREN FRAMT RÄDA (s. 39) 
Allan Ylinen 

Vissa medaljer har i källskrifter hänvisats tili fel kontnär. 
Sålunda har försäkringsbolaget Suomis medalj model
lerats av Mauno Honkanen, inte av Wäinö Aaltonen, 
såsom Laitakari påstår. Även andra medaljer av Mauno 
Honkanen har tillskrivits andra skulptörer. Likaså har 
Jussi Vikainen, inte Aimo Tukiainen, modellerat medal
jen, som utgavs, då Tukiainens ryttarstaty av Manner
heim avtäcktes. 

PERTT I  MÄKINEN - Skulptör - medaljkonstnär - grafi
ker (s. 34) 
Leena Passi 

Pertti Mäkinen (f. 1952) har deltagit i över 80 utställning
ar, varav ett tjugotal i utlandet. Han deltar flitigt i konst
tävlingar, hans offentliga verk är över 20 och med en 
arbetsgrupp över 1 0. Mäkinen har också arbetat som 
lärare i bildhuggeri och teckning i Kankaanpää konst
skola. 
Mäkinen har arbetat tillsammans med sina lärare Ossi 
Somma och Reijo Paavilainen. Gruppen har belönats i 
flera monumenttävlingar. 
1 Mäkinens monument kan man se influens från geo
metrisk abstraktism och nonfigurativa former som grun
dar sig på konstruktivism. 
Mäkinens första arbete som medaljkonstnär har som 
motiv bobollsspel (1978). Han har deltagit i Gillets och 
andra medaljtävlingar. 81.a. har han vunnit årsmedalj
stävlingen år 1990 med " Vore det sommar, vore det 
vinter". Medaljen präglad tili minnet av Akseli Galien
Kallelas 125 årsdag har klara linjer, kanske något skar
pa, men dess plastiska former är lyckade, bilderna la
gom bekanta för dem som känner till Gallen-Kallelas 
konst. 
Kansten lever hela tiden i Mäkinens produktion. Obe
roende av vilken form av bildhuggarkonst han just utö
var pekar allt på naturen eller landskap eller han hänvi
sar till livets grundfrågor. 
Mäkinens skulpturer har ett förenklat formspråk, hans 
medaljer och mynt är däremot föreställande. På med
aljerna finns människofigurer, som man inte ser på hans 
monument. 

ÅBO KONST MUSEUMS MEDALJSAMLING (s. 41) 
Mika-Matti Nieminen 

Konstmuseet i Åbo har stängt för två år, då en parke
ringshall byggs under det. Just före flyttningen gick 
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Nieminen för att se på medaljsamlingen, som aldrig varit 
utställd utan förvaras på vinden i packlådor. Samlingen 
är inte stor men intressant för en nybörjare på medalj
konstens område. Synd att den inte är permanent ut
ställd så också andra konststuderande kunde få en in
blick i medaljernas fascinerande värld. 

G ILLETS V ERKSAMHET (s. 42) 
likka Voionmaa 

Gillets årsmöte 15.4.1999 
- Gillets årsmöte godkände bokslutet och verksamhets
berättelsen för år 1998. 
- Prisen i årsmedaljstävlingen delades ut åt vinnarna 
(se skild artikel om tävlingen). 
- Erkki Kannosta mindes hur det hade varit att arbeta 
"Sam dräng åt tio skulptörer - vad minns man". Han 
berättade humoristiskt om arbetet med bl. a. Raimo 
Heino, Aimo Tukiainen, Eila Hiltunen och Essi Renvall. 
- Mötet kallade tili hedersmedlemmar förre ordföran
den Aimo Viitala och skulptören Toivo Jaatinen. Viitala 
samt ekonom Klaus Selinheimo tilldelades också Gil
lets förtjänstmedalj. 

F IDEM 1999 - 2000 och Weimar 
F IDEM's delegater möttes i Lissabon 28.5.1999. 

Gillet representerades av Aimo Viitala och 
likka Voionmaa. På agendan stod kongressen i Haag, 
ändring av F IDEM's stadgar och kongressen i Weimar 
19-23.9.2000. Temat för kongressen är från renässan
sen tili nutiden. Finland får ha 60 medaljsidor på utställ
ningen. 

Medaljsymposiet i Kankaanpää 
Symposiet genomfördes som ett samarbetsprojekt 
mellan Gillet och konstskolan i Kankaanpää. Sympo
siet undertöddes av Undervisningsministeriet och ett 
antal firmor. T iina Laasonen berättar om det senare i 
tidskriften. 

Om Gillets medaljer, böcker och hemsida 
Ett antal årsmedaljer från 1980-90 -talen finns ännu att 
få. Också vissa präglade medaljer som FIDEM-medalje
rna från 1973 och 1990 finns ännu. 
Anni Valkonens bok, Taidetta molemmat puolet, och Olli 
Valkonens bok, Aimo Tukiainen, finns också på lager. 
Gillets hemsida är som bekant www.kolumbus.fi/mita
litaide och F IDEM's hemsida htpp://www.fidem.org/. 

MEDALJER DAG OCH NATT (s.45) 
T iina Laasonen 

Tiina Laasonen deltog i symposiet i Kankaanpää. An-
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dra deltagare kom från olika ställen ss. Peter Horak, 
Tseckien, Mirjam Mieras, Holland, Helena Szilva, Slo
vakien, Hazel White, Skottland och Judit Zsin, Ungern. 
Från Finland deltog Päivi Hellman, Juha Menna, Aarno 
Rankka, Jani Rättyä, Tero Liljamo och författaren. Rai
mo Jaatinen och Joanna Troikowicz fungerade som lä
rare. Alla arbetade i fri takt, många hade skisser med 
sig, olika tekniker användes. Alla lärde sig av alla. Ut
rymmena var ändamålsenliga, utflykter gjordes och alla 
höll föredrag om sina arbeten. 
Medaljerna gjöts i brons, allt som allt ca. 140 stycken. 
Medaljerna ställdes sedan ut i Kankaanpää. 

UTSTÄLLNINGSROND (s. 48) 
likka Voionmaa 

Vårutställningar 
- Kyrkliga medaljer i kyrkostyrelsen 12.1.-26.2.1999. 
Gillet och Kyrkostyrelsen ordnade en utställning med 
medaljer för olika kyrkliga evenemang, församlingar, 
kyrkliga föreningar och personer. Utställningen hade 
sammanställts av Arvo Aho och Mauno Honkanen. 
- Från mark tili monument - Raimo Heinos minnesut
ställning 6.5.-28.5.1999. 1 en retrospektiv utställning på 
Galleria Taidepiste i Helsingfors, sammanställd av Mar
ja Heino, visades Heinos skisser och färdiga arbeten. 
Utställningskatalogen innehöll också en fullständig 
medaljlista. 
- Modern medaljkonst i Finland - utställning i Kankaan
pään taidekoulu (konstskola) 7 .5.-30.7.1999. Utställning
en är ett representativt urval av finländsk medaljkonst. 
Dessutom visades tili 28.5. alla förslag i Gillets årsmed
aljstävling samt medaljer som modellerats på det inter
nationella symposiet. 

Sommarutställningar 
- Anja Juurikkala i Hvitträsk. Skulptris Anja Juurikkalas 
medaljer ställs ut i Hvitträsk under sommaren som ett 
samarbete mellan Gillet och Myntkammaren. 
- Purnu 20.6.-29.8.1999. Öppet alla dagar kl. 11 - 18. 
- Naivister i Iittala 5.6.-1.8.1999 

NYA MEDALJER (s. 47) 
Präglade medaljer 
- T idningen Kalevas 100-årsmedalj. Kauko Räsänen har 
modellerat en 100-årsmedalj åt tidningen Kaleva, som 
utkommer i Uleåborg. T idningshuset har också tidigare 
låtit prägla en medalj tili 75-års- och 90-årsjubileer. 
- Helsingfors 450 år. År 2000 fyller Helsingfors stad 450 
år och bad Erkki Kannosta, Hannele Kylänpää, Pekka 
Syrjälä och Nora Tapper göra förslag. Hannele Kylän
pää vann med sitt förslag "Historia", andra priset fick 
Pekka Syrjälä med "Alla vägar leder till Helsingfors". 



Gjutna medaljer 
- Marjatta Vehkanen har gjort en medalj av skulptrisen 
Eila Hiltunen. 

rna bör vara hos likka Voionmaa, ldrottsgatan 48, 00250 
Helsingfors, eller fax (09) 4771163, eller e -ma il 
mitalitaide@kolumbus.fi före den 31.8. 1 999. 

SKRIFTLIG MEDALJAUKTION (s. 50) Obs. !  Vår nya adress är PB 311, 00101 Helsingfors. 

1 Gillets medaljauktion finns över 200 nummer. Offerte-

SUOMEN MITALITAITEEN KILTA R.Y. 

Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y. perustettiin vuonna 1965 yhdyssiteeksi mitalitaiteen eri intressipiirien välille. Vuon
na 1999 Mitalitaiteen Killan tavoite on edelleen mitalitaiteen edistäminen osana kuvanveistotaidetta. Teemme 
työtämme yhteistyössä mm. maamme mitalitaiteilijoiden, keräilijäjäsentemme, taidemuseoiden, museoiden sekä 
eri taidekoulujen kanssa. 

Mitalitaiteen Killan suojelija on Tasavallan presidentti Martti Ahtisaari ja Kilta saa toimintaansa avustusta Opetus
ministeriöltä. 

Killan viime vuodet kertokoot jotakin toiminnastamme: 
• Vuosittainen mitalikilpailu vuodesta 1965 lähtien - nyt jo 35. kerran 
• Mitali-Medaljen lehti ilmestynyt vuodesta 1987 alkaen kaksikielisenä kahdesti vuodessa 
• Laaja näyttelytoiminta Suomessa ja ulkomailla - Eurooppa, Kiina, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 
• Maamme mitalitaiteilijoiden tukeminen stipendein 
• Mitalitaiteen tutkimuksen tukeminen ja mitalikirjallisuuden tuottaminen ja edistäminen 
• Monet mitalihankkeet : mm. Suomen Itsenäisyyden juhlavuoden mitalit 1992, 1997, Jääkiekon MM-mitali 1997, 
Zacharias Topelius mitali 1998, 
• Luento- ja tiedotustoiminta Suomessa ja ulkomailla 
• Kilta on kansainvälisen mitaliliiton FIDEMin jäsen ja on järjestänyt mm. kaksi kansainvälistä mitalitaiteen kong
ressia Helsingissä. 
• Kansainvälinen mitalisymposiumi Mäntässä vuonna 1997 ja Kankaanpäässä vuonna 1999 
• Killan oman peruskokoelman kartuttaminen yhteistyössä Tampereen taidemuseon - Pirkanmaan aluetaidemu
seon kanssa 

Killan jäsenyys ja lisätietoja Killasta 
Suurin osa Mitalitaiteen Killan jäsenistä on suomalaisia henkilö- tai taiteilijajäseniä. Monet museot, taidemuseot, 
galleriat ja yritykset ovat myös jäseniämme. Jäsenmaksuun sisältyy Mitali-Medaljen lehden vuosikerta, vuosi mi
tali ja muu jäsentoiminta. Killan jäsenet ovat jäseniä (jäsenmaksu 420 mk vuonna 1999), taiteilijajäseniä (42 mk) ja 
kannattajajäseniä (2.000 mk). 

Lisätietoja Killasta saa postitse: likka Voionmaa, Urheilukatu 48, 00250 Helsinki tai puhelimitse 09-2418586 / tele
kopioitse 09-4771163. Killan kaikki vuosimitalit on esitelty kotisivullamme osoitteessa 
www.kolumbus.fi/mitalitaide. 

Huom! Uusi postiosoitteemme on PL  311, 00101 Helsinki 
Sähköpostiosoitteemme on mitalitaide@kolumbus.fi 
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