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Veikko Löyttyniemi 

KILTA UUDELLE VUOSITUHANNELLE 

Uuden vuosituhannen kynnyksellä on Killan hallitukses
sa ja erityisesti sen työvaliokunnassa käyty perusteel
lista keskustelua Killan toiminnasta ja sen rahoitukses
ta. Erityisesti on haluttu miettiä, millaisiin painopiste
alueisiin Killan toiminta ja varat kunakin vuonna suun
nattaisiin. 

Tavoitteena on jatkossakin kohdentaa käytettävissä 
olevat Mitalitaiteen edistämisrahaston varat niin, että 
ne mahdollisimman hyvin täyttäisivät tarkoituksensa. 
Toisaalta on mietitty, millaisiin kohteisiin Killan on mah
dollista saada entistä enem-nän ulkopuolista rahoitus
ta. 

Edellä mainitut aiheet ovat olleet taustalla rakennet
taessa vuoden 2000 toimintasuunnitelmaa sekä tulo- ja 
menoarviota. Killan säännö·,ssä mainitut ja käytännös
sä hyviksi havaitut toimintamuodot on havainnollisesti 
jaettavissa kolmeen osaan. 

Näyttelyt, retket ja symposiumit 
Luontevan kokonaisuuden toiminnassa muodostavat 
edelleen näyttelyt, retket ja symposiumit. Näyttelytoi
mintaa jatketaan luonnollisesti yhteistyössä Suomen 
Kuvanveistäjäliiton kanssa. Museoiden kanssa on jo 
alustavasti käyty neuvonpitoa kahdesta tulevasta näyt
telystä: toinen järjestettäisiin Tampereen taidemuseos
sa-Pirkanmaan aluetaidemuseossa ja toinen Suomen 
Urheilumuseossa, jossa olisivat esillä urheiluaiheiset 
taidemitalit. 

Vuosimitalikilpailun työt ovat jälleen esillä omana 
näyttelynään. Lisäksi pitemmän ajan tavoitteena on 
pohdittu kunkin Killan kunniajäS€niksi kutsutun taiteili
jan r,italituotannon esittelyä omana näyttelynään. 

Ensi vuonna on jälleen mital taiteen kansainvälisen 
järjestön FIDEMin vuosikongressi ja sen yhteydessä 
mitalitaiteen kansainvälinen n§yttely. Paikkana on vuo
den 1999 kulttuurikaupunki Weimar Saksassa. Kilta huo
lehtii aiempaa tapaa noudattaen suomalaisten mitalien 
esillä olosta tässä näyttelyssä ja organisoi jäsenistöl
leen myös ryhmämatkan. 

Kotimaisten retkien osallistujamäärät ovat olleet suo
rassa suhteessa kohteiden kiinn::>stavuuteen. Yksi retki 
or suunnitteilla kotimaiseen taidekohteeseen. Lisäksi 

tulevan vuoden aikana on tarkoitus järjestää kaksi luen
to- tai keskustelutilaisuutta vuosikokouksen ja vaaliko
kouksen lisäksi. 

Seuraava kansainvälinen nuorten kuvanveistäjien 
mitalisymposium on päätetty pitää Turussa vuonna 2001 
yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. T ätä 
varten Kilta on saanut Wihurin rahastolta apurahan. 
Tarkoituksena on saada Turussa samaan aikaan järjes
tetyksi huomionarvoinen mitalinäyttely. 

Kilpailut ja mitalien tuottaminen 
Vuosimitalikilpailu on järjestetty jokaisena vuonna Kil
lan perustamisesta lähtien. Kilpailu on edellyttänyt sitä, 
että Killan perustamassa Mitalitaiteen Edistämisrahas
tossa on riittävästi varoja kilpailun toteuttamiseksi. Kil
pailu järjestetään myös tulevana vuonna. 

Vuoden 2000 mitali toteutetaan lyötynä. Mitalin saa
vat Killan kaikki henkilöjäsenet sekä kannattajajäsenet. 
Kilpailu on perinteisesti nytkin aiheeltaan vapaa. 

Keväällä 1999 Helsingin kaupunki järjesti kutsukilpai
lun Helsingin tulevan 450-juhlavuoden mitalin aikaan
saamiseksi. Kilpailun voitti kuvanveistäjä Hannele Ky
länpää ehdotuksellaan "Historia". Kilpailun ratkettua 
Kiltaa pyydettiin asiantuntijana mukaan jatkojärjestelyi
hin, joiden tarkoituksena on saada mitali valmistetuksi 
ja laajalti helsinkiläisten ja muiden käyttöön. Killan teh
tävänä on toisin sanoen sekä huolehtia mitalin valmis
tuttamisesta että hoitaa sen markkinointi kaupungin juh
lavuonna 2000. Mitalista valmistetaan myös isokokoi
sia reliefejä lähinnä eri yhteisöjen ja yritysten tiloihin. 

Vuonna 2000 valitaan maallemme uusi presidentti. 
Näin ollen Killan toteuttamaan presidenttisarjaan saa
daan uusi jatko. Mitalin tekijä valitaan vuoden alkupuo
lella ja mitali valmistunee vielä saman vuoden aikana. 

Julkaisut ja tiedotus 
Kilta on saanut paljon kiitosta Mitali-lehdestä, jota on 
julkaistu jo runsaat kymmenen vuotta. Sen avulla on 
kyetty havainnollisesti esittelemään suomalaisen mita
litaiteen ajankohtaisia asioita ja myös historiaa. 

Nyt tavoitteeksi on asetettu, että tähän saakka kaksi 
kertaa vuodessa ilmestyneestä lehdestä tehtäisiin mi-
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talitaiteen vuosikirja. Näin kyettäisiin entistä paremmin 
keskittämään ja kehittämään julkaisun sisältöä. Talou
delliset realiteetit kuitenkin ratkaisevat sen, kuinka laaja 
kirja vuosittain kyetään aikaansaamaan. Todennäköisesti 
joudutaan etenemään aluksi varovasti. 

Killan aiemman kunniajäsenen, kuvanveistäjä Raimo 
Heinon muistonäyttely oli Helsingissä keväällä 1999. 
Tässä yhteydessä Killan toimesta ryhdyttiin etsimään 

mahdollisuuksia saada aikaan edustava kirja Raimo 
Heinon laajasta tuotannosta. Syksyn mittaan suunnitel
missa päästiinkin jo eteenpäin ja ensi vuoden aikana 
nähdään, kuinka pian asiassa on saatavissa aikaan konk
reettisia tuloksia. 

Fil. maist. Veikko Löyttyniemi on Mitalitaiteen Killan 
puheenjohtaja 

SUOMEN MITALITAITEEN KILTA R.Y:N 
VUOSIMITALIKILPAILU 2000 

Kilpailuohjelma 
Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y. järjestää suomalaisille ja 
Suomessa pysyvästi asuville kuvanveistäjille vuoden 
2000 vuosimitalinsa suunnittelukilpailun. Kilpailussa 
noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran sääntöjä ja seu
raavia määräyksiä: 

1. Kilpailu on yleisenä kilpailuna toteutettava Suo
men Mitalitaiteen Kilta r.y:n 36. vuosimitalikilpailu, joka 
on aiheeltaan vapaa. Mitali toteutetaan lyötynä, jol
loin sen halkaisija on 80 mm. Mitalia lyödään jäsenille 
yhteensä 150-190 kpl. Taiteilija voi suunnitella ehdotuk
sensa vapaasti, mutta mikäli ehdotus on poikkeava voi 
mukaan liittää täydentävän selvityksen. 

2. Tullakseen kilpailussa huomioiduksi tulee kilpai
luehdotuksen olla tehty kestävästä materiaalista halkai
sijaltaan enintään 30 cm (300 mm). Ehdotukset jätetään 
molemmat puolet erikseen. 

3. Kilpailun palkintolautakunnan muodostavat Killan 
hallitus sekä kaksi Suomen Kuvanveistäjäliiton nimeä
mää tuomarijäsentä. 

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

5. Kilpailussa jaetaan seuraavat palkinnot: 
1 palkinto 15.000 mk, 11 palkinto 9.000 mk ja 111 palkinto 
7.000 mk. 

Palkinnoille haetaan verovapautta. Yksimielinen pal
kintolautakunta voi jakaa palkintosumman toisinkin; 
palkintojen lukumäärä on tällöin kuitenkin säilytettävä. 
Toteutettavan ehdotuksen tekijälle maksetaan lisäksi 
5.000 markan korvaus ehdotuksen viimeistelystä, toteu
tusoikeuksista ja toteutuksen valvonnasta. 
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6. Lopullisen päätöksen teoksen tilaamisesta tekee 
Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y:n hallitus, jolla on oikeus 
tilata toteutettava ehdotus minkä tahansa kilpailussa 
palkitun luonnoksen pohjalta. 

7. Kilpailuaika päättyy perjantaina 10.3.2000 
klo 16.00, jolloin myös postitse lähetettyjen ehdotus
ten tulee olla perillä Helsinki 10 postitoimipaikassa 
(huom! postikonttorin muutos). Kilpailuehdotuksia ote
taan vastaan 9.3.2000 klo 14.00-16.00 ja 10.3.2000 
klo 13.00-16.00 välisenä aikana Mitalitaiteen Killan toi
mistossa Rauhankatu 68 26, 00170 Helsinki. Mitalitai
teen Killan postiosoite on PI 311, 00101 Helsinki (huom! 
uusi postiosoite). 

8. Kilpailun tulosten ratkettua kilpailuehdotukset ase
tetaan näytteille paikkaan, josta ilmoitetaan kevään 2000 
aikana. 

9. Näyttelyn päätyttyä kilpailutyöt ovat noudettavis
sa pois Killan toimistosta toukokuun loppuun mennes
sä 2000, minkä jälkeen noutamatta jääneet ehdotukset 
tuhotaan. 

10. Kilpailuohjelmia on saatavissa Galleria Sculpto
rista sekä Mitalitaiteen Killan yleissihteeri likka Voion
maalta 20.12. 1999 alkaen. Kilpailuohjelma julkaistaan 
myös Mitali-Medaljen -lehden numerossa 2/99. Kilpai
lun tulokset julkaistaan saman lehden vuoden 2000 en
simmäisessa numerossa. 

11. Kilpailua koskeviin tiedusteluihin vastaa 
likka Voionmaa, Urheilukatu 48 A 3, 00250 Helsinki, 
puh. 09-2418586, fax 09-4771163 ja 
e-mail: mitalitaide@kolumbus.fi 

Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y. 



likka Voionmaa 

FIDEM XXVII WEIMARISSA VUONNA 2000 

Kansainvälisen Mitaliliiton FIDEMin järjestyksessä 
27. kongressi ja näyttely pidetään 20. - 23.9.2000 Wei
marissa, Saksassa, noin 240 km Berliinistä lounaaseen. 
Matka ei edellytä FIDEMin 150 frangia maksavaa henki
löjäsenyyttä. 

Weimarista 
Weimar on Euroopan vuoden 1999 kulttuuripääkau
punki ja kulttuuria sieltä löytyykin! Tässä 67 000 asuk
kaan kaupungissa elivät aikoinaan kirjailijat Johann 
Wolfgang Goethe ja Friedrich von Schiller sekä sävel
täjä Franz Liszt. Goethen ja Schillerin yhteinen monu
mentti sijaitsee kansallisteatterin edessä. Näiden kol
men taiteilijan asuintalot ovat nykyään museoita ja kau
pungissa on lisäksi Goethen kansallismuseo (Goethe 
Nationalmuseum) ja Goethe-Schiller -arkisto. Bauhaus
koulu, jossa yhdistyivät taide ja teollinen muotoilu, pe
rustettiin tänne vuosisadan alkupuolella. Surullisem
paa kulttuuria (tai epäkulttuuria) edustaa kaupungin ul
kopuolella oleva natsien entinen keskitysleiri Buchen
wald, joka oli sodan jälkeen neuvostoliittolainen keski
tysleiri. 

Sananen kongressista ja näyttelystä 
FIDEMin kongressin teema on "Taiteilijat, keräilijät, tu
kijat- mitalien edistäminen yhdistävänä asiana" (Artists, 
collectors, patrons - promotion of medals as a social 
matter). Luentojen ja keskustelujen avulla valaistaan 
mitalitaiteen edistämisen mahdollisuuksia renesanssista 
tähän päivään. Taiteilijoille järjestetään workshop tun
netussa Bauhaus-yliopistossa. Goethen kansallismuse
ossa esillä olevassa FIDEMin näyttelyssä on esillä noin 
1000 mitalia mitaliliittomme eri jäsenmaista. Isäntäm
me ovat luvanneet julkaista näyttelyluettelon, jossa on 
aiempaa enemmän valokuvia mitaleista. Muista tapah
tumista voi mainita Gothan linnamuseossa avattava 
näyttely 1900-luvun saksalaisista mitaleista ja rahoista, 

" Thuringer Abend" illallinen, jossa paikallisia herkkuja, 
sekä päättäjäisbanketti. Kongressin jälkeinen matka 
suuntautuu ainakin Dresdeniin ja Meisseniin. 

Killan yhteismatka Weimariin 
Kilta järjestää yhteismatkan Weimariin. Matkaan sisäl
tyisivät perinteiset vaihtoehdot niille, jotka ovat vain 
kongressin ajan ja toisaalta niille, jotka kongressin li
säksi osallistuvat jälkimatkaan. Tässä vaiheessa otam
me mielellämme vastaan ehdotuksia muistakin matkus
tustavoista kuin lento-junamatkasta Weimariin: laiva
bussivaihtoehto kun ei kuulosta aivan mahdottomalta. 

Tarkempia tietoja kongressista ja jälkimatkasta saa
daan tammikuussa, ja niistä tiedotetaan jäseniä. 

Suomen mitaliosasto 
Kaikilla FIDEMin jäsenmailla on ns. mitalikiintiö. Suo
men kiintiö on 34 kaksipuolista mitalia. Mitalitaiteen Kilta 
on valinnut mitalit yhteensä taiteilijalta heidän omien 
ehdotusten ja mieltymysten perusteella. Näyttelyn sään
töjen mukaan näytteille asetettavat mitalit saavat olla 
enintään neljä vuotta vanhoja. Niinpä Suomen osaston 
enemmistö on pääosin vuosilta 1997-99. Koska mitalit 
lähetetään Weimariin tulevan tammikuun puoliväliin 
mennessä, ehtii mukaan vain pari ensi vuosituhannen 
mitalia. 

Seuraavien taiteilijoiden mitaleita on esillä Weimaris
sa: 
Annu Eklund, Heikki Häiväoja, V ilho Härkönen, Raimo 
Jaatinen, Toivo Jaatinen, Anja Juurikkala, Erkki Kannos
ta, Sakari Kannosta, Pekka Kauhanen, Mauno Kivioja, 
Pertti Kukkonen, Hannele Kylänpää, Assi Madekivi, Erik 
Mäkinen, Pertti Mäkinen, Taru Mäntynen, Reijo Paavi
lainen, Matti Peltokangas, Kauko Räsänen, Minna Tuo
minen, Anna-Maija Urm, Pirkko Viitasalo, Markus 
Åström 

5 



Viime numerossa ollut kirjoitukseni päättyi 1920- ja 30-
lukujen vaihteeseen, joka ei sinänsä ollut mikään mer
kittävä ajankohta maamme mitalitaiteen kannalta. Tällä 
kertaa käsiteltävä ajanjakso päättyy jo luontevammin, 
sillä Essi Renvallin ja muiden nuoren polven edustajien 
voi nähdä aloittaneen uuden kauden mitalitaiteessam
me 1940-luvun jälkipuoliskolla. Sota-aikana taidemitali
en valmistaminen oli luonnollisesti melko vähäistä, ja 
kirjoituksen pääpaino onkin 1930-luvussa. 

Taiteilijat ja heidän teoksensa 
Tähän puolentoista vuosikymmenen jaksoon mahtuu 
runsaat sata taidemitalia. Useat tekijöistä ovat uusia, 
mutta Jussi Vikaista lukuun ottamatta ei kukaan 1930-
luvulla aloittaneista taiteilijoista ole tullut kovin tunne
tuksi nimenomaan mitalitaiteen alalla. 

Vanhemman polven edustajista Emil Wikström 

(1864-1942) jatkoi tuotantoaan koko 1930-luvun. Hän 
teki etupäässä muotokuvamitaleita: Y. S. Yrjö-Koskinen 
1930, Elias Lönnrot 1931, Gustaf Komppa 1932, E. N. 
Setälä 1934, Johan Gadolin 1936, Alvar Renqvist 1937, 
Rudolf Walden 1938, A. K. Cajander 1939. Päivälehden 
ja sen seuraajan, Helsingin Sanomien, 50-vuotismitali 
oli sekin samalla Eero Erkon muistomitali (1939). Vain 
Suomen maanmittauslaitoksen 300-vuotismitali ( 1933) 
oli vailla muotokuvaa. Taiteilijan kuolinvuonna 1942 
valmistunut marsalkka Mannerheimin 75-vuotismitali 
päätti kauniisti pitkän uran (kuva 1 ). Wikströmin mita-

Kuva 1. Marsalkka Mannerheim täyttää 75 vuotta 1942. Emil 
Wikströmin viimeiseksi jäänyt mitali edustaa sekä tyylillisesti 
että kuvakieleltään hänen mitalitaiteensa luonteenomaisia 
piirteitä. (73 ja 56 mm) 
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Tuukka Talvio 

SUOMEN MITALIT (4) 
1930-LUKU JA SOTAVUODET 

leille oli loppuun saakka ominaista hyvin matala reliefi 
ja maalauksellinen pikemmin kuin veistoksellinen muo
vailu: kuten aikaisemmassa kirjoituksessa totesin, hän 
pysyi loppuun asti uskollisena Pariisissa 1880-luvulla 
oppimalleen tyylille. 

Iältään Wikströmiä vanhempi mutta hieman myö
hemmin aloittanut Ville Vallgren ( 1855-1940) oli myös 
saanut oppinsa Pariisissa 1800-luvun puolella. Hän ei 
ollut tehnyt yhtään mitalia vuoden 1915 jälkeen. Tähän 
oli ehkä vaikuttanut turhauttava kokemus vuonna 1914: 
hän oli tuolloin yrittänyt perustaa mitalitaiteen ystävien 
seuran mutta hanke oli kariutunut kun maan johtava 
mitalien keräilijä Mauritz Hallberg oli heti paikalla pe
rustanut sen kilpailijaksi Suomen Numismaattisen Yh
distyksen. SNY:n arvovaltaiset mitalitaiteen harrastajat 
eivät näytä Vallgrenin tuotantoa kovin paljon arvosta
neen, ja tämä oletettavasti vaikutti tilauksiin. Pitkän tau
on jälkeen hän teki 1931 mitalin J. J. ja Maila Mikkolas
ta, ja sitä seurasi 1938 mitali hänen veljestään, profes
sori A. L. Wallgrenista. Hänen oma 70-vuotismitalinsa, 
jonka hänen puolisonsa Viivi Vallgren (1867-1952) muo
vaili 1935, heijastaa jossain määrin hänen myöhäiskau
tensa muovailutyyliä. 

Felix Nylund (1878-1940) oli hänkin vanhoja, Venä
jän vallan aikana aloittaneita konkareita. Hänen suhteel
lisen suppean viidentoista mitalin tuotantonsa päätti 
sarja muotokuvia kulttuurin (H. F. Antell 1932, Ville Vall
gren 1935) ja elinkeinoelämän (Lars Krogius 1930, F. W. 

Kuva 2. Arabia Oy:n 60-vuotismitaliin on kuvattu kaksi polvea 
yhtiön johtajia. Mitalissa ilmenee Gunner Finnen muovailu 
parhaimmillaan. (56 mm) 



Rosenlew 1931, Wilhelm Bensow 1934, G. A. Petrelius 
1936) merkkihenkilöistä. Hänen mesenaattinsa Amos 
Andersson, jonka mitali on vuodelta 1938, voidaan lu
kea kumpaankin ryhmään. Viimeisenä lyötiin 1940 Ota
va Oy:n tilaama Eino Leino -mitali, jonka mallit olivat 
valmistuneet jo 1920-luvun lopussa. 

Toinen konkari oli Gunnar Finne (1886-1952), joka 
1930-luvulla työskenteli etupäässä suurempimuotoisen 
muovailun parissa. Sen ohella hän teki Hjalmar Tallqvis
tin (1930), Helsingin Nya Svenska Läroverketin (1932) 

Kuva 3. Wäinö Aaltosen mitali kansleri Hugo Suolahdesta 
kuvastaa sekä tekijäänsä että aikaansa. Se ennakoi myös 
sotavuosien jälkeisen mitalitaiteen tyyliä. (56 mm) 

ja Arabia Oy:n (1934, kuva 2) mitalit sekä pari ansiopla
kettia. 

Myös Wäinö Aaltosella (1894-1966) jäi mitalien teko 
näinä monumentaalitaiteen vuosina vähemmälle (Suo
malaisen Kirjallisuuden Seura 1931, Eero Järnefelt 1933/ 
37, H. M. J. Relander 1935), mutta sota-aika toi muuta
mia uusia tilauksia ("Suomen lapsille" 1941, Itsenäisyy
den liitto 1942, V. H. Suolahti 1944, kuva 3). Järnefeltin 
mitalia on pidetty eräänä hänen parhaistaan, ja Suolah
den aikanaan modernilta vaikuttanut mitali on merkit
tävä teos sekin. 

Wäinö Aaltosen vähemmän tunnettu sukulainen 
Aarre Aaltonen (1889-1980) muistetaan mitalitaiteilija
na lähinnä pienistä vaietuista seinäreliefeistään (ks. Mi
tali-Medaljen 1/1992, s. 12-13), mutta hän muovaili myös 
muutamia kaksipuolisia lyötyjä mitaleita: Albert Geb
hard (yhdessä Olof Erikssonin kanssa) 1937, Antti Mik
kola 1938, Ernst Linder 1938, Osakuntien 300-vuotis
juhla 1943. Viimeksi mainittu on varsin Wikström-hen
kinen. Sitä voidaan pitää aikaansa kuvaavana myös sik
si, että suurin osa sen painoksesta valmistettiin raudas
ta. 

Alpo Saila (1877-1955) ehti saada aikaan vain yh
den mutta sitäkin eloisammman mitalin, aiheenaan 
Delawaren siirtokunnan 300-vuotisjuhla 1938 (kuva 4). 

Gerda Qvist ( 1883-1957) sen sijaan keskittyi mitalei-

hin, ja 1930-luku oli, ainakin määrällisesti, hänen huip
pukauttaan. Hän oli tällä vuosikymmenellä ainoa, joka 
maassamme harrasti valettuja mitaleita, ja niitä valmis
tuikin ripeässä tahdissa. Pelkästään vuonna 1930 olivat 
aiheina Roald Amundsen, Leon Ekstrand, N. F. S. Grundt
vig, K. E. Tollander ja T heodor Wegelius sekä pari nuor
ta sukulaista, ja lisäksi hän teki neljä urheiluplakettia 
koulujen kiertopalkinnoiksi. Vuodelta 1931 näyttää ole
van vain Länsi-Uudenmaan ayshireyhdistyksen palkin
toplaketti, mutta seuraavana vuonna valmistui kuusi 

Kuva 4. Vuonna 1938 muisteltiin suomalaisten varhaisinta 
muuttoa Amerikkaan. Delawaren mitalin perusteella voi 
arvella, että Alpo Sailo olisi voinut luoda näkyvämmänkin 
uran mitalitaiteilijana. (56 mm) 

elinkeinoaiheista plakettia Pariisin maailmannäyttelyyn 
sekä muotokuvat H. C. Andersenista, Sven Hedinistä ja 
Walter Qvististä. Vuonna 1932 lyötiin lisäksi Ovistin mi
talit H. J. Boströmistä ja Edvard Westermarckista. Seu
raavina vuosina lyötyjä mitaleita tuli lisää: J. J. Karvo
nen 1933, Anni Collan 1934, Hugo Pipping 1934, A. 0. 
Freudenthal 1936, G. R. Ehrnrooth 1937, Alma Skog 
1937, Pro Borgoa 1938, K. F. ldestam 1938, Erik Julin 
1938, H. G. Porthan 1939, Sophie Mannerheim 1940, 
Gunnar Mickwitz 1941, P. Brahe - P. Waldus 1942, Minna 
Canth 1944, Ernst von Born 1945, Wille Poppius 1945. 
Eräistä mitaleista on sekä valettu että lyöty versio: Ebe
neserkoti 1933, Svenska Litteratursällskapet 1942, Wal
ter Karsten 1943. Pelkästään valamalla toteutettuja mi
taleita on näiltä vuosilta vähemmän: Felix Skogster 
1933, Helsingin yliopiston voimistelulaitos 1934, J. J. 
von Julin 1937, "Allt vad vi äga samman" 1941 (kuva 6), 
Robert Ehrström 1941. Vuonna 1945 valmistui Sibeliuk
sen BO-vuotispäivän kunniaksi uusi versio 1923 vale
tusta Sibelius-mitalista. Näin laajaa mitalituotantoa ei 
maassamme ollut vielä nähty - ja se jatkui vielä kahden 
vuosikymmenen ajan. 

Viktor Malmberg ( 1867-1936) oli ollut ikämies aloit
taessaan mitalien teon vuonna 1913. Erityisen sympaat
tisen vaikutuksen tekee hänen pieni Agricola-jetonin
sa, jonka Otava Oy lyötti ansiomitaliksi 1930. Kokonaan 
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Kuva 5. "Kaikki mitä omistamme yhdessä". Fonden Sverige
Finland valatti tämän ansiomitalin 1941 . Gerda Qvist oli 
luonnollinen valinta tekijäksi. (Yksipuolinen, 75 mm) 

Malmergin käsialaa se ei kuitenkaan ole, sillä Boströ
min mukaan sen muotokuva perustuu Topi Vikstedtin 
luonnokseen (ks. myös Mitali-Medaljen 1/1999, s. 33). 
Hänen muu tuotantonsa (Svensk-österbottniska sam
fundet 1930, Hannes Gebhard 1930, Helsingin vapaa
muurarilooshi 1933, August Ramsay 1934) herättää 
nykyään ehkä vähemmän kiinnostusta. 

Laivastossa palvellut Sulho Sipilä ( 1895-1949) oli 
saanut kosketuksen mitalitaiteeseen jo 1920-luvulla, 
vaikka hänen varsinainen uransa tällä alalla kuuluukin 
1940-luvun jälkipuolelle. T ällä välillä hän muovaili 1931 
lääkäriseura Duodecimin mitalin, jonka etusivulla on 
hauska ryhmämuotokuva seuran kahdestatoista (duo
decim) perustajasta. 

Kokonaan uusista nimistä on ensimmäisenä mainit
tava turkulainen Jussi Vikainen (1907-1992), josta sit
temmin tuli maamme mitalitaiteen nestor, sillä hänen 
aktiivinen kautensa ulottui 1970-luvun loppuun. Hän 
opiskeli 1930-luvun alkupuolella mitalien tekemistä Tuk
holmassa Erik Lindbergin johdolla, ja vaikka hän vuosi
kymmenien mittaan omaksui huomattavasti modernim
man tyylin kuin Lindberg (joka myös oli hyvin pitkäikäi
nen), opettajan vaikutuksen voi varsinkin alkuvuosina 
selvästi huomata hänen hallitussa mutta jossain mää
rin sovinnaisessa muovailussaan. Vikainen pysyi uskol
lisena kotiseudulleen, jonka mitaliharrastajat myös osa
sivat häntä arvostaa. Useat hänen töistään ovat Turun 
ruotsinkielisen numismaattisen yhdistyksen tilaamia tai 
muuten Turun seutuun li ittyviä: Åbo Akademin "Bok
torn" 1935, J. J. Wecksell 1935, Erik Sev6n 1937, Åbo 
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Svenska Klassiska Lyce.Jm 1937, Åbo Svenska Sams
kola 1938 (kuva 7), Severin Johansson 1939, Turun ap
teekki 1939, Svenska Lyceum i Viborg 1939, Turun kaup
paopisto 1939, "Suomen urhoolliselle armeijalle" 1940, 
Jan Hartman 1942, Turun kaupungin ansioplaketti 1942, 
Maarian kunnan muisto 1943, Naantalin 500-vuotisjuh
la 1943, P. C. Rettig & Co. 1945. Eräiden mitalien suun
nitteluun osallistui Turun taidemuseon intendenttinä 
tunnettu taidemaalari Axel Haartman. Vikaisen tuotan
nosta ilmestyi 1987 kuvateos, jonka teksti on Erik Berg
hin kirjoittama (ks. myös Numismaatikko 3/1988, s. 90). 

Juuri ennen Vikaisen uran alkamista oli toinen tur
kulainen, huomattavasti iäkkäämpi Theodor Schalin 
(1882-1960), tehnyt ensimmäisen mitalinsa, jonka aihee
na oli Z. Topeliuksen syntymäkodin Kuddnäsin entistä
minen (1934). Schalinin melko suppeaksi jääneestä tuo
tannosta on julkaistu Osmo Laineen perusteellinen esit
tely vuosikirjassa Aboa 1987 (1991). Samassa niteessä 
oleva katsaus Numismatiska Föreningen i Åbo rf:n toi
mintaan sisältää tietoja 0a värikuvia) yhdistyksen lyöt
tämistä mitaleista. 

Turkulaisten luottamusta mitalitaiteeseen heijastaa 
myös Ennu Okan (1913-1940) lyhyeksi jäänyt elämän
työ. Ennen kaatumistaan 27-vuotiaana hän ehti muo
vailla kaupungin historiaa kuvaavat mitalit P ietari Bra
hesta ja Fredrik von Rettigistä, molemmat 1938. Ensiksi 
mainitun takasivu on ehkä saanut vaikutteita Vikaisen 
Wecksell-mitalin epätavallisen dramaattisesta sommit
telusta. 

Kuten edellä on käynyt ilmi, eivät kaikki mitalitaiteili
jat suinkaan aloittaneet nuorina. Hevosaiheisista veis
toksistaan tunnettu Emil Cedercreutz ( 1879-1949) osal
listui näyttelyihin vuodesta 1899 alkaen, mutta mitali
taiteen pariin hän tuli vasta 1930-luvulla: Hjalmar Nor
tamo 1932, Jacob von Julin 1937, Rauman 500-vuotis
juhla 1942, Minna Canth 1943. Agronomien yhdistyk
sen mitali (1947) päätti hänen uransa tällä alalla. Hie-

Kuva 6. Runoilija J. J. Wecksell ja hänen surullinen 
kohtalonsa. Jussi Vikaisen ensimmäisen muotokuvamitalin 
takasivu on hänen tuotannossaan epätavallinen dramaattinen. 
(56 mm) 



man nuorempi Viktor Jansson (1886-1958) teki ensim
mäisen mitalinsa, joka samalla oli hänen ainoa muoto
kuvamitalinsa, Bertel Gripenbergistä 1938. Hänen ikä
toverinsa Aukusti Veuro (1886-1954) on jäänyt mitali
taiteemme historiaan Hämeenlinnan 300-vuotisjuhlan 
ja Suomen maakirjan 400-vuotisjuhlan mitaleilla, mo
lemmat vuodelta 1939. 

Kuva 7. Mauno Oittisen mainio pieni mitali kapteeni Bremerin 
Afrikan-lennosta 1932 on hyvä esimerkki ajankohtaisesta 
mitalitaiteesta, jonka osuus nykyäänkin usein jää vähäiseksi. 
(45 mm) 

Lähes kokonaan 1930-luvulle ajoittuu myös Mauno 
Oittisen (1896-1970) toiminta mitalitaiteilijana. Hän aloitti 
1932-33 lentäjäsankari Wäinö Bremerin sympaattisella 
mitalilla (kuva 8) ja teki 1937 ensimmäisen Suomen it
senäisyyden juhlamitaleista ja 1941 muistomitalin Kyösti 
Kalliosta (ks. Numismaattinen Aikakauslehti 2/1994, s. 
37-38). Hänen muu tuotantonsa on nykypäivän näkö
kulmasta vähemmän kiinnostava: Artturi Käpy 1936, 
Suomalaisten teknikkojen seuran plaketti 1936, Savon
linnan 300-vuotismitali 1939. 

Melko vähän tunnettu Gunnar Elfgren (1896-1976) 
aloitti vuonna 1942 Suomen puuhiomoyhdistyksen mi
talilla Victor Favresta. Hänen varsinainen merkityksen
sä Suomen mitalitaiteessa kuuluu 1940-luvun loppuun 
ja sen jälkeiseen aikaan. 

Aikakauden kuva 
Sota-ajan ja sitä edeltävien vuosien mitalitaidetta voi
daan luonnehtia perinteiseksi: muotokuvat pyrkivät ole
maan arvokkaalla tavalla edustavia ja takasivujen useim
miten melko yksinkertaiset vertauskuvat ja latinankieli
set lauseet jatkoivat vuosisataista käytäntöä. Yhtenäis
tävä piirre oli myös läpimitta, joka lyödyillä mitaleilla 
lähes poikkeuksetta oli 56 mm tai hyvin lähellä sitä. Tai
teilijoiden henkilökohtaisessa tyylissä ja työskentelyta
vassa sen sijaan oli melko suuriakin eroja. 

Jos yritämme muodostaa aikakaudesta yleiskuvaa, 
huomio kiintyy ensiksi siihen, että noin puolet tämän 
ajan mitaleista on Gerda Qvistin tekemiä. Yllä on jo 
mainittu, että hän oli myös ainoa, jonka tuotantoon kuu-

luu valettuja mitaleita. Hänellä oli näin ollen hyvin kes
keinen asema 1930- ja 1940-lukujen mitalitaiteessa. 
Muotokuvapäiden muovailijana hän epäilemättä osasi 
ammattinsa, mutta nykyajan katsojan on vaikeampi in
nostua hänen mitaliensa koristeellisista ja sovinnaisis
ta takasivuista, joissa toistuvat samantapaiset staatti
set asetelmat. Vaikka hän ei koskaan varsinaisesti luo
nut uraa kuvanveistäjänä, hän pyrki mitaleissaan jyke
vään veistoksellisuuteen. 

Emil Wikström, kuten edellä jo mainittiin, edusti 
maalauksellisempaa muovailua. Vaikka hänen kuvakie
lensä nykyään tuntuu kovin vanhahtavalta, hänen jää
misensä Qvistin varjoon ei välttämättä johtunut siitä -
vuonna 1864 syntyneenä hän oli toki jo eläke-iässä. 

Wikströmin ja Qvistin ohella 1930-luvun tuotteliain 
mitalitaiteilija oli vasta-alkaja Jussi Vikainen. Siinä mis
sä Wikström oli suomenmielisten ja Qvist ruotsinmie
listen suosiossa, Vikainen tuli tunnetuksi ennen kaikkea 
turkulaisena taiteilijana. Muotokuvamitalien ohella hän 
teki runsaasti koulujen ja muiden yhteisöjen juhlamita
leita. Tämä selittyy osittain sillä, että hän sai useita tila
uksia paikalliselta numismaattiselta yhdistykseltä, joka 
suosi tämäntyyppistä mitalitaidetta. Edellä on mainittu 
myös Axel Haartmanin osuus eräiden tilauksien toteut
tamisessa. Olisi toivottavaa, että Vikaisen mitalituotan
nosta tehtäisiin kunnollinen tutkimus. Todennäköisesti 
siinä korostuisi enemmän hänen myöhäiskautensa kuin 
tässä käsitellyt vuodet. 

Muut edellä esitellyt taiteilijat tekivät vain melko har
voja mitaleita, ja niistäkin osaa voi pitää "välitöinä". 
Nylundin tuotanto oli kuitenkin suhteellisen laaja, seit
semän mitalia. Hänen suosijansa Amos Anderssonin 
myötävaikutus auttoi häntä ehkä saamaan tilauksia elin
keinoelämän edustajilta, ja hänen mitaliensa vakava 
arvokkuus oli varmasti myös hyödyksi. Vain Eino Lei
non mitali, joka itse asiassa kuului 1920-luvulle, oli vä
hemmän sovinnainen. Persoonallisempi ote ilmenee 
myös Vallgrenin mitalissa, jonka takasivulla on ikään kuin 
korostettu taiteilijan kädenjälkeä savessa. 

Jos minulta kysyttäisiin omaa suosikkitaiteilijaani, 
haluaisin mainita Gunnar Finnen ja erityisesti Wäinö 
Aaltosen. Finne tosin teki näinä vuosina vain harvoja 
mitaleita - hänen loistokautensa tällä alalla näyttää ol
leen voimakkaasti yhteydessä 1920-luvun klassismiin. 
Aaltosenkin mitalituotanto jäi vähäiseksi. V. H. Suolah
den mitali (kuva 3) edustaa sitä kuitenkin hyvin. Mitalin 
yleissävy on harras ja arvokas, ja kirjainten leveä muo
vailu on 1940-luvulle tyypillinen. Takasivun antiikkis
isänmaallinen aihe on itsessään perinteinen, mutta 
muovailutyyli on mitalitaiteen näkökulmasta epäsovin
nainen ja siten tavallaan katsoo tulevaisuuteen. Vaikka 
Aaltosella näyttää vain harvoin olleen tilaisuus keskit
tyä mitalien tekemiseen, hän oli epäilemättä eräs tämän 
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taidelajin huomattavimmista uutta luovista taiteilijoista 
maassamme. 

Aivan ilmeistä on, että myös Ennu Okasta olisi voi
nut kehittyä merkittävä tekijä tällä alalla. 

Finnish medals, 1 930-1 945 
ln the last three issues of this journal I have drafted the 
history of Finnish medallic art from the 1790s to the 
1920s. T his article continues the story to the end of the 
Second World War. As, however, few art medals were 
made during the war, most of the works presented here 
will date from the '30s. ln all, more than a hundred 
medals were produced by Finnish medallists in those 
years. 

Emil Wikström ( 1864-1942) ended his career in a 
worthy manner with the medal honouring Marshal 
Mannerheim's 75th anniversary in 1942. The medal (fig. 
1) is typical of Wikström's old-fashioned art: the theme 
is patriotic and the modelling is polished in a painterly 
style. 

The most productive medallist of the period was 
Gerda Qvist ( 1883-1957) with her fifty-odd works. She 
was the only one in Finland at that time who aisa made 
east medals (fig. 5). ln contrast to Wikström she worked 

Firenzessä, FIDEM: in XIX kongressissa 1983 pidin esi
tyksen aiheesta "Monet mitalin puolet". Lähtökohtana 
esitykseeni oli se riemullinen havaintoni, että mitaleilla 
ei suinkaan ole vain n iitä vanhan sanonnan mukaista 
kahta puolta, vaan monia muitakin .  Moniosaisissa mi
taleissahan on jo aivan käsin kosketeltavasti useita puo
lia. Näitäkin esityksessäni näytin, mutta varsinaisesti 
noilla muilla puolilla tarkoitin mitalien sisällöllisiä, hen
kisiä ulottuvuuksia. Tällaisina mitalin puolina esittelin 
taiteellisen laadun, älykkyyden, huumorin ja käyttökel
poisuuden. Näitä ulottuvuuksia voi tietenkin löytää 
enemmänkin, sillä onhan mitali Pirkko V i itasalon oival
luksen mukaisesti "kämmenen kokoinen avaruus" ja 
Raimo Heinon mielestä "aforismi". 

Oma viimeisin puolilöytöni on minua suuresti ilah
duttanut. Olen näet löytänyt laulettavan mitalin. Tosin 
esimerkiksi Laulumiesten mitalissa on etusivulla laula-
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in a sculptural style. She was a good portraitist but few 
would nowadays praise her reverses. 

Gunnar Finne ( 1886-1952) is remembered as a sculp
tor whose style was influenced by the classicism of the 
1920s. He decorated many buildings in Helsinki (includ
ing the Parliament House), and apparently he had little 
time for medals in the '30s (fig. 2). 

Wäinö Aaltonen ( 1894-1966) was the most success
ful Finnish sculptor of the first half of the century. Al
though medals were for him only a sideline, he did first
rate work even in  this field, and he aisa had an eye for 
innovations (fig. 3). 

Among the sculptors of the older generation, Alpo 
Sailo (1877-1955) made only ane medal in these years, 
with the tercentenary of the Finnish emigration to Del
aware as his subject (fig. 4). Of the newcomers can be 
mentioned the very productive Jussi Vikainen (1907-
1992). His early work now seems very conventional, 
the dramatic medal of the poet J. J. Wecksell (fig. 6) 
being rather an exception. Mauno Oittinen ( 1896-1970), 
whose medallic work was mainly confined to the 30s, 
began in 1932/3 with a sympathetic medal on W. Brem
er, the aviator (fig. 7). 

Arvo Aho 

RIEMUITSEVA MITALIN PUOLI 

va miesjoukko ja takasivulla nuottiviivaston palasia, 
mutta Riemuvuosi 2000:n mitali on tuntemieni muiden 
vastaavanlaisten joukossa ylivertainen. Mitalin etusivulla 
on kaksi fanfaaria kaiuttavaa airutta. Takasivulla on ka
tedraalin sisänäkymä ja siinä entisaikainen neliönuotti
viivasto, jolla psalmista 66 otettua legendaa Jubilate Deo 
omnis terra (Kohota Jumalalle riemuhuuto, maa) vas
taava keskiaikaisen sävelmän katkelma. Mitali n  tekijä 
Toivo Jaatinen, korkeasti laulutaitoinen mies, pystyisi 
kyllä itsekin tuon sävelmän laulamaan, mutta mitalista 
järjestetyn kilpailun palkintojen jakotilaisuudessa sen 
lauloi korkeasti oppinut musiikkimies ja teologi Hannu 
Vapaavuori. Upeasti oli soinut. 

Totisesti, kun näitä uusia mitalin puolia yhä löytyy, 
ni in pakostakin tulee mieleen sovittaa mitaleihinkin pa
kinoitsija Ollin määritelmä munasta: monipuolinen ko
vakuoriainen. 



Toivo Jaatinen, Riemuvuosi 2000 

Leena Passi 

OSSI SOMMA - REIJO PAAVI LAI N EN - PERTTI MÄKINEN 
M ITALITAITEILIJAT SOLUSSA 

Artikkel in  pohjana on main ittujen kuvanveistäj ien yh
teisnäyttelyyn l i ittyvään ju lkaisuun kirjoittamani teksti. 

Näyttelytyöryhmä SOLUn jäsenet Ossi Somma ( 1 926-
), Reijo Paavilainen ( 1 946-) ja Pertti Mäkinen ( 1 952-) ovat 
työskennel leet yhdessä kaksi kymmentä vuotta alkaen 
SOLU -nimellä tehdystä ehdotuksesta lasten leikkiveis
toski lpai luun .  Yhteistyö sai a lkunsa Kankaanpään tai
dekoulusta, jossa Mäkinen opiskeli ja Somma opetti 
1 970- luvu l la .  Paavilainen pyydetti i n  mukaan, kun Mä-

kisen syntymä-idea a lkoi Sommasta näyttää sopiva lta 
a lu lta leikkiveistokseksi .  Menestyneen ki lpa i lutyön jäl
keen kuvanveistäjät ovat voittaneet useita veistoskilpai
lu ita yhdessä. 

Ossi Somma, Reijo Paavilainen ja Pertti Mäkinen ovat 
kukin tehneet myös mitaleita, mikä on luontevaa kuvan
veistäj i l le, si l lä mital in ja ju lkisen monumentin funktio 
on pitkäl le sama:  vä l ittää suurel le yleisöl le miel i in pai
nuvasti haluttu asia tai tapahtuma. Molempien hankki
misen takana on usein jokin yhteisö, mutta vapaitakin 

Ossi Somma, Yövartio, 1968, V 
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mitaleita syntyy i lman taustayhteisöjä. 
Reijo Paavilaisen ja Pertti Mäkisen ensimmäiset to

teutetut mita l it ovat urhei lumita leita ja lähtöisin kan
kaanpäälä isistä hankkeista. Reijo Paavilaisen "Kunin
kaanlähteen hölkkä" on vuonna 1 976 (halk. 50 mm) 
tehty juoksijoiden palkinto- ja muistomita l i .  Pertti Mäki
sen "Kankaanpään mai lan 20-vuotismita l i" lyöti in  1 978 
Kankaanpään Taidekoulun oppilai l le suunnatun ki lpai
lun tu loksena (halk. 60 mm) ja mita l i  o l i  tarkoitettu myy
täväksi urhei luseuran hyväksi. Molemmat kuvanveistä
jät ovat tehneet muitakin mita leita, joi l la on kankaan
pää lä inen urhei l useura taustayhteisönää n :  Mäkinen 

toteutuksia, kun taas S011man osal le tu l leista palkinto
sijoista on toteutettu yksi mital i .  Ossi Somma on ol lut 
erityisesti a lumi in in soveltaja ja puolestapuhuja eten
kin sil loin, kun kaivataan h innaltaan edul l ista ja kokei
lu ih in sopivaa mita l imateriaa l ia .  

Lyöty - valettu - mital i  - Uuhia) raha 
Mita l in taval l isimmat valmistusmenetelmät ovat lyömi
nen ja valaminen. Lisäksi voidaan esimerkiksi syövyt
tää, kuten Somma 1 960-luvulla tai leikata teräkseenja 
akryyl i in  tietokoneohjatu lla lasersäteel lä,  kuten Kari 
Huhtamo 1 980-luvul la tai sitten tehdä mitaleita suoraan 

Ossi Somma, Alfa ja Omega, 1968, V 

Ossi Somma, Rahaa riittää, 1981 , V 

Kankaanpää-Tuomaria -hi ihtomital in ja Paavilainen Ken
kähölkkä -mital i n .  

Ossi Somman esikoismita l i  tai mita l it ovat sen sijaan 
oma-aloitteisia, kokeel l isia 1 960-luvun töitä, joissa hän 
syövytti mital i in kuva-a iheen grafiikan tapaan. Tä l lai
nen ol i mm. 1 966 valmistunut "Tempus fug it" (halk. 
1 00 mm), jota voi kutsua hänen ensimmäiseksi mital ik
seen .  Paavilainen ja Mäkinen ovat saaneet mitali- ja 
juh larahakilpai lu issa usein palkintosijoja, toisinaan kak
sikin samassa ki lpai lussa, ja näiden pohja lta tehtyjä 
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kipsisiksi mal l ikappaleiksi, kuten Kari Juva 1 960-luvul
la. M ital imateriaaleina ovat ol leet myös mm. lasi, kivi ,  
luu ,  puu ja kerami ikka . 

Mita l in materiaa l i  on useimmiten pronssi, jota kut
sutaan etenkin lyötyjen mita leiden yhteydessä tompa
kiksi .  Seoksen tinapitoisuus saattaa vaihdel la, ja mita
leiden valajat muuttavatkin koostumusta mieleisekseen, 
si l lä metal l in koostumus vaikuttaa mital in pinnan pati
noitavuuteen - tinan l isäys tuottaa onnistuneemman 
patinan e l i  värjäyksen .  Joidenkin kerä i lysarjojen mita-



leita ja juhlarahoja on valmistettu, ja valmistetaan edel
leen, myös jalometalleista : kullasta, hopeasta ja plati
nasta. Etenkin 1970-luvulla, mitalitaiteen vilkkaina vuo
sina, useita keräilysarjoja toteutettiin arvomateriaaleis
ta. Yhä on vakiintunut käytäntö valmistaa juhlarahoista 
rajoitettuja eriä hopeisina ja ku ltaisina keräilijäkappalei
na. 

Valmistusmenetelmä vaikuttaa siihen, minkä kokoi
sen luonnoksen taiteilija tekee: jos mitali lyödään, luon
nos on halkaisijaltaan 28-40 cm ja jos mitalista on tar
koitus tulla valettu, taiteilijan luonnos on saman kokoi
nen kuin lopullinen mitali eli halkaisijaltaan noin 10 cm. 

valetun mitalin reliefi voi olla korkeampi kuin lyödyn, 
vaikka jo 1970-luvulla saatettiin lyödä useiden sentti
metrien paksuisia mitaleita. Lyödyn mitalin muotojen 
on oltava sellaisia, että kaiverrettu työkalu irtoaa lyön
tikertojen jälkeen. Valettu mitali, jota varten voidaan 
ottaa silikonimuotti ennen valamista, on reliefeiltään 
"helpompi" käsitellä ja irrottaa muotista. 

Rahojen suunnittelu edellyttää tarkkaa reliefikorke
utta = mataluutta, sillä rahat ovat perinteisesti ohuita. 
Teksti eli legenda pitää olla ammattimaisen hyvin teh
tyä ja täsmällistä, mikä vaatii taiteilijalta huolellisuutta, 
tarkkaa silmää ja kärsivällisyyttä. 

Reijo Paavilainen, Tampere, 1999, L 

Reijo Paavilainen, Tahdon, 1995, L 

Valettu mitali edellyttää taiteilijalta suoritusta pieneen 
kokoon, kun lyödyn mallikappaleen voi tehdä suurem
pana. Lyödyn mitalin luonnos pienennetään koneelli
sesti ja kaiverretaan työkaluksi, stanssiksi tai meistiksi -
kumpaakin nimeä käytetään. Meistillä lopullinen mitali 
lyödään koneellisesti niin moneen kertaan, että tulos 
on halutun kaltainen. 

Valmistusmenetelmä vaikuttaa myös jonkin verran 
tulevan mitalin muotokieleen ja muovailun elementtei
hin. Tavallisesti valettu mitali on paksumpi kuin lyöty ja 

Juhlarahat ja rahat ovat aina tilaustöitä, ja lyödyt 
mitalitkin lähes aina, mutta joillakin taiteilijoilla, kuten 
esim. Kauko Räsäsellä on myös lyötyjä, vapaita mita
leita omista aiheistaan. Valettuja mitaleita pidetään pää
asiassa vapaina ja oma-aloitteisina töinä, mutta valu
mitaleiden tilaaminen on lisääntynyt; sillä useat yhtei
söt ja yksityiset saattavat tilata valetun mitalin käyttöön
sä tai lahjaksi. Vaietuista mitaleista osa on vapaita, tai
teilijan ilmaisutarpeesta syntyneitä taideteoksia veistos
ten tai maalausten tapaan. Ero veistokseen on se, että 
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Reijo Paavilainen, Jaakko likka, 1988, L 

mitalissa on kaksi puolta, joiden odotetaan liittyvän toi
siinsa ja muodostavan kokonaisuuden. Mitali on ole
mukseltaan usein selvän viestintätehtävänsä vuoksi tai
deteoksena enemmän, tai ainakin toisella tavalla, asiaa 
kertova kuin veistos tai maalaus. 

Somman kannanotot - Paavilaisen täsmälli

syys - Mäkisen toteamukset 

Ossi Somma 

Ossi Somman mitaleista "Yövartio" vuodelta 1968 on 
sisällöltään uskonnollinenkin, mutta ei julistava kuten 
Somman laihat, pitkäjalkaiset "kuolemankuva" -figuu
rit. Muovailutavaltaan Yövartio näyttää siltä, miltä vale
tun mitalin oletetaan näyttävänkin; soihtua pitelevä käsi, 
taivutettu jalka ja nuotion tuli nousevat mitalin pinnasta 
pehmeästi ja koko mitalin pohjataso on vailla kovia pin
toja. Reunat ovat epätasaiset eivätkä säännöllisen pyö
reät. Somman toteutuneet valetut mitalit syövytysko
keilujen jälkeen olivat kuvatun kaltaisia 1970-luvun al-

kuvuosille saakka. Somman esittävä mitali sisältää vies
tin, jonka mukaan on pidettävä huolta siitä. mitä ympä
rillämme tapahtuu. 

1970-luvulta on säilynyt joitakin Somman ehdotus
luonnoksia mitalikilpailuihin, joilla haettiin lyötyjä mita
leita. Tällainen on Tampereen 200-vuotisjuhlamitalikil
pailun ehdotuksesta tehty alumiinikappale, josta näkyy 
Somman 1970-luvun mitalikilpailujen ehdotusten muo
vailujälki. Luonnoksen struktuuri on sileä, kuviot selviä 
ja erottuvat tasaisesta pohjasta. Lyötäväksi tarkoitettu 
luonnos on kovin erilainen kuin somman valetut 1960-
luvun mitalit. 

Alumiiniin valettu "Rahaa riittää" -mitali (halk. 100 
mm) on vuodelta 1981. Siinä täysinäistä säkkiä ojenta
va käsi ja kaksi pommia muuttuvat mitalin reverssillä 
tyhjäksi säkiksi ja laihoiksi käsivarsiksi. Rahasäkki on 
pullea ja täysi, kun tarvitaan pommeja, mutta kutistu
nut tyhjäksi, kun on ihmisten ruokkimisen aika. Som
man veistoksiin rinnastuva, mielipiteitä esittävä sisältö 
puhuu suoraan aineellisen hyvän käytöstä vahvemman 
oikeudella vahvemman tarpeisiin. Aivan sama mitali on 

Pertti Mäkinen, Kankaanpää - Tuomaria -hiihto, 1988, L 
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valettu pronssiin vuonna 1992 nimellä "Kaksi säkkiä" 
(halk. 120 mm). 

Ossi Somman veistoksissa ja installaatioissa esiin
tyvä ja hänelle tyypillinen materialismin ja tarpeettoman 
kulutuksen symboli on tuoli. Myös tuolin avulla Som
ma käsittelee rahan riittämättömyyden teemaa, kun on 
kyse olemassa olevan puutteessa elävän ihmisjoukon 
perustarpeista. Sisaren Seija Ruskon kanssa toteute
tussa yhteistyössä "Mitalin toinen puoli" (halk. 120 mm) 
tuoli on koko teosta kannattava ja yhdistävä elementti. 
Muodoiltaan mitali on hyvin massiivinen ja tuolin jalat 

mitaliin. Paavilaisen mitalit ovat pinnaltaan sileitä, muo
vailun elementit reunoiltaan selvästi rajatut - olkootpa 
ne sitten kohoumia tai syvänteitä, ihmisfiguureita tai 
geometrisia kuviota. Paavilaisen mitalityyliä voi luon
nehtia konkretistisen täsmälliseksi ja useimmiten esit
täväksi, sillä hänen mitalinsa kuvaavat sen, mitä niiden 
nimi edellyttää. Hän ei olekaan syttynyt vapaiden, va
lettujen mitaleiden tekemisestä vaan työskentelee lyö
tyjen ja tilattujen mitalitöiden parissa. 

Juhlarahoistaan Paavilainen on saanut maailmanlaa-
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Pertti Mäkinen, Kankaanpään taidekoulu 25 vuotta, 1990, V 

Pertti Mäkinen - Reijo Paavilainen, Katseet Kankaanpäähän, 1 998, L 

kulkevat mitalin sivulta toiselle; turhan kulutuksen jal
kojen juuressa on luu rakoja (Myös likka Voionmaa, Ossi 
Somma kuvanveistäjä ja tuolin rakentaja, Mitali - Me
daljen 1/1995). Teoksesta tuli Suomen Mitalitaiteen Kil
lan 25-vuotisjuhlamitali 1990, samalla kun vuosimitalik
si valettiin Pertti Mäkisen "Oispa kesä - oispa talvi". 

Reijo Paavilainen 
Reijo Paavilaisen mitalit ovat viimeiseen asti harkittuja 
ja rakenteellisesti pohdittuja, niin että sisällön ohella 
ulkoinen kokonaisuus luo oman kerroksensa kuhunkin 

juista kiitosta. "Kalevalan 150-vuotisjuhlaraha" 1985 oli 
ensimmäinen suomalainen kulttuuriaiheelle kokonaan 
omistettu juhlaraha. Raha esittävä, mutta pelkistetty, 
kun Paavilaisen isommissa veistoskokonaisuuksissa 
teema on abstrakti kuten, Tasavallan presidentin virka
asunnon, Mäntyniemen, "Lemminkäisen retket" -seinä
veistoksessa (1993) . Vaneriveistoksissa ja Kankaanpään 
taidetien yhteistyöveistoksessa Kehrä (1998) on Kale
valaan assosioituvia kaarielementtejä kuten Kalevalan 
150-vuotisjuhlarahassa. Määrätynlainen aaltoileva kaari 
yhdistyy kuin itsestään kalevalaisen runomitan poljen-
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noksi ja samalla tuntuu kovin suomalaiselta ornamen
tilta. 

Kalevalan 1 50-vuotisjuhlaraha kuten myös "Sotain
validien veljesliiton juhlaraha" (1990) ja "Yleisurheilun 
EM-94 kisojen juhlaraha" ovat voittaneet ensimmäisiä 
palkintoja amerikkalaisen Krause Publications World 
Coin Newsin kilpailussa Coin of the Year vuoden tai
teellisimpana, kauneimpana tai parhaana metalliraha
na. Kalevalan 150-vuotisjuhlaraha sai kaikki kolme mai
nittua palkintoa. Paavilainen on myös tehnyt hollanti
laisen Sertons International b.v: n tilauksesta ecu-ra
hakkeen arvopuolia 1 995 ja 1996. 

Suomen Mitalitaiteen Kilta (perustettu 1 965) poik
kesi totutusta konventiostaan valattaa vuosimitali ja tuot
ti vuosimitalinsa 1 996 lyötynä. Kilpailuehdotuksen aihe 
oli vapaa ja voittajaksi selviytyi 1 970-luvulla aloittaneis
ta taiteilijoista eniten lyötyjä mitaleita muovaillut Reijo 
Paavilainen luonnoksellaan "Rakastan naisiasi, Modigli
ani" (halk. 85 mm). Toisen palkinnon samassa kilpai
lussa sai Pertti Mäkinen ehdotuksellaan Pako. (likka 
Voionmaa, Vuosimitalikilpailu 1 996, Mitali - Medaljen 1 /  
1996.) 

Paavilaisen vuosi mitali on paksu ja painava lyödyksi 
teokseksi, mutta muovailun elementit eivät näytä liian 
massiivisilta. Kasvopuolen tyylitelty ja pelkistetty nais
aihe, kuten toisen sivun vartalokuvakin, ovat melkein 
siroja. Kaaria vastaavat suorat ja diagonaalit linjat elä
vöittävät sommittelua mitalin molemmilla sivuilla suo
rakulmaisen, kehystävä ikkunaelementin kanssa. Var
talosivulla ikkuna positiivimuoto, kasvopuolella nega
tiivi ja kuunsirpillä täydennetty. Mieleen tulevat etsimättä 
Modiglianin maalaamat naishahmot Etelämeren rannal
la taivaan alla. Paavilaisen työn jälki on metallinkovaa 
verrattuna Modiglianin siveltimenvetoihin. Täsmälli
sesti muovailluista mitaleista ja naishahmoista tämä on 
aiheeltaan vapaa, mutta muovailultaan kurinalainen 
mitali. 

Pertti Mäkinen 
Pertti Mäkinen on muovaillut muutamia mitaleita, joi
den teemat ovat lähellä hänen veistostensa sisältöjä 
nimi mukaan lukien. Teoksissa syvennytään samaan 
asiaan, maatalouteen ja maalla elämisen ehtoihin sekä 
suuressa että pienessä koossa. Maaseudusta kertoo 
esimerkiksi mitali "Katkennut kynnös" ( 1 988, halk.110 
mm;vrt. artikkeli Pertti Mäkinen, kuvanveistäjä - mitali
taiteilija - graafikko, Mitali - Medaljen 1/1 999 s. 34-39), 
jossa maanviljelyn euro-aika näytetään muutamin voi
makkain elementein kuin kynnöksen viillot maassa. Veis
tos esittää saman kolmiulotteisena pronssikappaleena, 
joka on kuin peltosaran reunasta leikattu kynnös. 

Mäkisen muovailultaan sileään ja syviä muotoja 
hyödyntävään ja plastisuudeltaan erottuvaan mitaliryh-
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maan kuuluu katkelmallisia ihmisfiguureja kuvaava 
vuosimitali "Kilta" ( 1 988, halk. 1 08 mm). "Reunaehdot", 
Killan vuosimitalikilpailussa toiseksi sijoittunut ehdotus 
( 1994, halk 1 20 mm) viittaa ehdolliseen sopimukseen 
myös ulkoisella muodollaan; mitalista ovat jäljellä reu
nat, joiden keskellä on aukko. Mäkisen mitalissa kont
rasti toimii teoksen ja sen sisäpuolelle jäävän tyhjän ti
lan välillä. 

Mäkisen puupiirtäjänä toteuttamat, tunnelmia välit
tävät maisema-aiheet näkyvät myös mm. mitaleissa 
"Niin metsä vastaa" ( 1 982, halk. 98 mm), "Tuuli se tai
vutti koivun !arvan" (1984, halk. 1 1 0 mm) ja "Halla" (1 985, 
halk. 1 08 mm). Mitaleita ja grafiikkaa on pidetty saman
sukuisina taiteenlajeina lähinnä siksi, että molemmat 
ovat monistettavissa, mutta Mäkisen puupiirrosten ia 
mitaleiden sukulaisuus on teemallista ja kuvallista. 

Pertti Mäkisen valetuissa mitaleissa on pintastruktuu
riltaan kaksi linjaa: epätasa·set, karheat ja rosoiset työt 
(esim. vuosimitali "Oispa kesä - oispa talvi", 1 990, halk. 
110 mm) ja sileäpintaiset, selvärajaiset työt (mm. "Kat
kennut kynnös" ja "Kilta") . Myös "Kankaanpään Tai
dekoulun 25-vuotismitali" ( 1 990, halk. 120 mm) on si
leästruktuurinen, mutta ilmaisultaan abstrakti. Siinä kat
soja on näkevinään samaa suorareunaisen ja kaare
van elementin yhdi_stelmää kuin työryhmä SOLUn Päi

vänkierto veistoksessa Satakunnan keskussairaalan 
edustalla. 

Kolmikosta 

Reijo Paavilainen on tehnyt eniten mitaleita - 57 työtä, 
jotka ovat kaikki lyötyjä. Somman tuotanto on suppein 
ja käsittää 1 1  valettua tai syövytettyä mitalia. Mäkinen 
on toteuttanut 28 mitalia, joista viimeisin osoittaa ryh
mätyöskentelyn toimivan myös mitaleiden muovailus
sa : yhteistyömitali "Katseet Kankaanpäähän" ( 1 998, L, 
halk. 80 mm) syntyi Reijo Paavilaisen kanssa. Mitalin 
toivotaan vauhdittavan kaupungin markkinointia taide
kaupunkina, jossa ydinkeskustaprojektilla koetetaan li
sätä paikkakunnan vetovoimaisuutta. (Kankaanpään 
Seutu 8. 1 0. 1 998.) 

Pertti Mäkisen mitaleista kolme on valmistettu lyö
mällä. Paavilaisella ja Mäkisellä on tuotannossaan myös 
juhlarahoja ja rahoja sekä Paavilaisella myös rahakkei
ta, joilla ei ole rahan arvoa. Somma ei ole tehnyt lain
kaan rahoja tai rahakkeita. Hänen persoonallinen ilmai
su kielensä ja yhteiskuntakriittinen satiirinsa ovatkin vai
keasti sovitettavissa useimmiten ilmaisultaan ja sisäl
löltäänkin vakaita sääntöjä noudattavaksi rahataiteeksi. 

Ossi Somman veistosten ja installaatioiden suoraan 
mielipiteitä esittävä ja julistava sisältö näkyy mitaleis
sakin - ehkä eniten juuri es·tellyissä Rahaa riittää ja Mi
talin toinen puoli -teoksissa. Reijo Paavilainen sovittaa 
mitaleiden ja rahojen suunnittelussa useinkin valmiiksi 



annetut aiheet ja muovailunsa kokonaisuudeksi, joka on 
luettavissa mitalin molemmilta sivuilta. Pertti Mäkisen 
mitaleissa näkyy vapaita aiheita ja sisältöjä, joilla on 
yhteys parhaillaan kuluvaan aikaan  ja tapahtumiin, 
mutta hän ei esitä mielipidettä tai kannanottoa kuten 
Somma, vaan toteaa. 

Mielenkiintoinen on keskittymä Kankaanpään Taide
kouluun, jossa SOLU -työryhmän veistäjät ovat toimi
neet opettajana, Mäkinen toimii yhä ja Paavilainen ja 
Mäkinen ovat olleet siellä myös oppilaina. Koulussa on 
mitalitaiteelle suotuisa henki ja SOLU -työryhmässä 
vaikutta siltä, että Somman merkitys on enemmän hen
kisen kannustajan ja primus motorin rooli mitalitaidet
ta kohtaan. Heidät tunnetaan mitalitaiteilijoina ja he ovat 
tulleet palkituiksi samassakin mitali- tai rahakilpailussa 
esim. Somma ja Mäkinen 1990 Suomen Mitalitaiteen 
Killan vuosimitalikilpailussa ja Mäkinen ja Paavilainen 

Killan kilpailussa 1996. Lisäksi myös monet muut kou
lun oppilaat ovat saaneet palkitoja mitalikilpailuissa mm. 
Ensio Härkönen, Tero Lounas ja Assi Madekivi. . 

Lähteet: 
Pertti Mäkisen haastattelut 24.6. 1998/Esko Nummelin, 
Porin taidemuseo ja 29.3. 1999/Leena Passi, Nelimark
ka-museo 
Työryhmän Somma - Paavilainen - Mäkinen haastattelu 
1998/Esko Nummelin, Porin taidemuseo 
Mitali - Medaljen, numerot 1/1990, 1/1994, 1/1995 ja 1/ 
1996, Porvoo. 
Leena Passi, Ilmiö mitalitaide, 1960-luvulla valetut suo
malaiset mitalit, 1996. 
Ossi Somman Reijo Paavilaisen ja Pertti Mäkiser, tie
donannot 5.6.1999. 

likka Voionmaa 

MITALITAITEEN KILLAN VUOSIMITALIT 
1990-1999 

Mitalitaiteen Killan vuosimitalien sarja on katkeamaton 
Killan perustamisesta vuodesta 1965 lähtien. Vuosimi
tali on aina tehty kilpailun jälkeen. 1990-luvulla valetun 
mitalien kilpailuita pidettiin vuosina 1990, 1992, 1993, 
1994, 1995, 1998 ja 1999. Vuosien 1991, 1995, 1996 ja 
1997 vuosimitalit ovat lyötyjä. Kaikki vuosimitalimme 
ovat kaksisivuisia. Julkaisemme ohessa kuluneen vuo-

sikymmenen vuosimitalien kuvat veistäjä-, lyöjä- tai 
valuritietoineen. Vuoden 1999 vuosimitalin, Pekka Kau
hasen "Kiikun kaakun" -mitalin, molemmat puolet ovat 
tämän lehden kansikuvana. 

Vuosien 1965-1977 ja vuosien 1978-1989 vastaavat 
tiedot on julkaistu tämän lehden numeroissa 
1/90 ja 2/90. 

1990 Vuosimitalikilpailun voittajatyö Ossi Somman ja Seija Ruskon "Mitalin Toinen Puoli" (halk 105 mm). 
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1990 Vuosimitalina toteutettiin Pertti Mäkisen "Oispa Kesä - Oispa Talvi" (halk. 1 1  O mm). 
Mitalin valoi Jarko Saarekas Porvoosta. 

1991 Vuosimitali oli Pertti Kukkosen vuosimitalikilpailun voittajatyö "Elena ja Nikolai" (halk 85 mm). 
Mitali lyötiin Rahapajassa. 



1992 Vuosimitali oli Raimo Heinon valettu voittajatyö "Ritarin hauta" (halk 1 20 mm). 
Mitalin valoi Pertti Kukkonen. 

1993 Pertti Kukkosen "Poliitikon painajainen" -mitali (halk. 1 15  mm) voitti kilpailun ja se myös 
toteutettiin vuosimitalina. Mitalin valoi Pertti Kukkonen. 
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1 994 Toivo Jaatisen "Kovat arvot - Pehmeät arvot" (halk. 120 mm) oli kilpailun voittajatyö ja 
Killan vuosimitali. Mitalin valoi Taidevalimo Pauli Venäläinen Kuopiosta. 

1995 Erik Mäkisen "Maanjäristys" (halk. 1 20 mm) voitti vuosimitalikilpailun ja toteutettiin 
vuosimitalina. Mitalin valoi Taidevalimo Pauli Venäläinen. 



1996 Vuosimitalikilpailun voitti Reijo Paavilaisen "Rakastan naisiasi Modigliani" (halk. 85 mm). 
Mitalin löi Sporrong. 

1997 Vuosimitalina toteutettiin Mauno Kiviojan "Ruokakassi" (halk. 85 mm), joka oli 
vuosimitalikilpailun voittajatyö. Mitalin löi Merkkikeskus. 
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1998 Vuosimitalikilpailun voitti Raimo Jaatisen "Suuri ja mahtava" (halk. 105 mm). Työn valoi 
vuosimitaliksi Taidevalimo Pauli Venäläinen. 

Mitali-Medaljen -lehden mitalituokio 
akateemikko Jorma K.Miettisen luona. 
Keskustelussa mukana Mauno Honkanen 
ja likka Voionmaa. 

Kun Killan kunniapuheenjohtaja, akateemikko Jorma K. 
Miettinen kertoo mitalitaiteesta, vuosikymmenet, tutut 
ja tuntemattomatkin henkilöt, taiteilijat ja keräilijät vi
lahtavat yhtä nopeasti ja vauhdikkaasti kuin keskuste
lutuokiomme. Eteemme on pöydälle katettuna muuta
ma kymmenen mitalia ikään kuin virikkeeksi ja johdat
tajaksi. Toteamme ensin, että mitalit ovat kaikki valettu
ja, kunnes yllätymme: varsin monen mitalin tekijä on 
isäntä itse. "Amatööri" -Miettinen, niin kuin Jorma K. 
itsestään toteaa. Amatööri sanahan on peräisin latinas
ta ja sen latinankielen sanakirjasta otettu merkitys on 
"rakastaja", "ihailija", "suosija" tai "harrastaja". 
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likka Voionmaa 

RAKKAUDESTA MITALIIN 

Jorma K.Miettinen, Ars Nova et Antiqua, 1967, V, 1 00 mm 



Akateemikko Jorma K.Miettisen mitalipöytää 

Kuinka rakkaus alkoi 
Se ei ole mikään salaisuus. Nopeasti ainakin. Eletään 
1 960-luvun a lkua Suomessa ja maai lmal la. Radiokemi
an professori Jorma K.Miettinen on luentomatkoi l laan 
Japani in ja Ita l iaan erityisesti tukevoittanut ja läheistä
nyt suhdettaan kuvanveistoon ja mita l itaiteeseen. Ja
panin haniwa-kultuuriin tutustuminen sekä Ital ian ja eräi
den muiden maiden mital itaiteen yhdistysten jäsenyy
det ol ivat tärkeä askel. Kun Nobel-palkitun biokemian 
professorin A. I .Vi rtasen mita l ito imikunta perustetti in ,  
Miettinen ol i  sihteerinä ja saattoi näin tutustua myös 
mital in tekijöihin.  Samanaika iseti maamme taiteessa ja 
sitä kautta mita l itaiteessa puha lsivat innostavat vapaat 
muutoksen tuu let, samanmielisiä alkoi löytyä enemmän-

kin. Monet taitei l ijat ja erityisesti kuvanveistäjä Aimo 
Tukiainen sekä Kansa l l ismuseon rahakammion inten
dentti Jouko Voionmaa ja mita l itaiteen keräi l ijä lehtori 
Aarre Vuorjoki olivat tuota pikaa juonessa mukana, kun 
ajatukset mitalitaiteen yhdistyksen perustamiseksi ete
nivät kohti toteutumistaan. Ulkomailta saatujen luonnos
ten pohjalta tehti in tarvittavat sääntöva lmiste lut ja ke
väällä professori M iettinen va l itti in Mita l itaiteen Ki l lan 
ensimmäiseksi puheenjohtajaksi. 

Kuinka rakkaus jatkui 
Täydellä l ieki l lä .  Ki lta vaati oman osansa ja oman har
rastuksen syventäminen omansa. Vuoden 1 970 lop
puun mennessä Jorma K.Miettinen oli muovai l lut ja 
va lattanut noin 30 mital ia. Oma innostus innosti muita
kin ja syntyi vuorovaikutusta. U lkomai l le suuntauvi l le  
luentomatkoi l le ol i  otettava mukaan vahaa ja muovai
lutikku, sillä m ita l in koko ja muoto sopivat hyvin Mietti
sen i lmaisun vä l ineeksi. Hänen monet mital insa kerto
vat vakavan ta ideharrastuksen tasokkaista hedelmistä. 
Teosten nimet l i ittyivät hänel le tuttu ih in aiheisi in :  "Suo
jele ympäristöäsi", "Picasso ad Honorem", "Jean Sibe
l ius", "Jomon Haniwa", "De Gaul le", "Kuun Va l loitus" 
vaan muutaman mainitakseni. 1 960-luvulla mitalitaiteen 
i lmaisumahdol l isuudet ol ivat l iki rajattomat, mistä esi
merkkinä Miettisen mainitsemat ruotsalaiset veistäjät 
Ol le Adrin ja Bertil Hel leberg, edel l inen luudanvarresta 
tehdyn mita l insa ansiosta ja jälkimmäinen mita l in  pe
rinteisen muodon rikkojana mita l i l laan "Havet ger- Ha
vet tar". M iettisen muovailema ja valama atomin ydin
tä tutkiva yksipuol inen mital i oli haaste, joka täytyi ot
taa vastaan ajan  hengessä. 

Jorma K.Miettinen, Picasso ad Honorem, 1967, V, 1 1 3  mm 
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Jorma K.Miettinen, Jomon Haniwa, 1968, V, 62x105 mm 

Miten rakkaus kestää 
Tosirakkaus kestää niin kuin pronssi. Ylämaata, ylämaata 
vaan alamaata ei ollenkaan. Mutta joitakin ehtoja on 
kuitenkin asetettava. Tarvittaessa asian voi vaikkapa 
todistaa. Jorma K.Miettisen laajassa, moniulotteisessa 
mitalimaailmassa renessanssin pohjalle on ollut turval
lista rakentaa. Tästä on erinomainen osoitus Miettisen 
artikkeli "Mitalitaiteen traditioista, olemuksesta ja teh
tävistä" tämän lehden numerossa 2/89. Artikkelissa 
mainitut monet peruselementit pätevät: "Mitalin kädes
sä pidon ja koskettamisen on oltava tunteeseen vetoa
vaa". Miettisen mainitsemaa "eräänlainen sisäistä ava
ruutta" on käsitelty useissa nykymitaleissa. Mitalisuut
ta lisääviä tekijöitä ovat Miettisen mielestä esimerkiksi 
mitalin miellyttävyys, kauneus ja puhtaus. Mitalisuutta 
vähentäviä tekijöitä ovat motiivin puute, mitalin "väärä 
koko ja muoto", muuten onnistuneeseen kokonaisuu-

teen liitetty turha apokryyfisyys.Toisaalta hyvän ja huo
non erottaminen on makukysymys. Tekijän kannalta 
ongelmia lisää se, että mitali on vähintäin kaksisivui
nen taideteos, jonka puoliskot liittyvät toisiinsa monin 
sitein. 

Todistan sen 
Mitalit ovat edessäsi. Koe renessanssimitalin tai vaik
kapa mitalin kopion muodon selkeys, ajattomuus ja 
puhtaus. Näiden mitalien etu- ja takasivujen muodosta
ma kokonaisuus on esimerkillistä. Ota käteesi vaikkapa 
Viljo Savikurjen siveä, puhdas ja miellyttävän suoma
laiskansallinen "Sopiva esine" vuodelta 1965 tai Toivo 
Jaatisen pinnaltaan ajattoman kaunis "Pro Puritate". 
Biokemistille sopii vaikkapa Raimo Heinon Gunnel Sie
vers -mitalin takasivulle sijoittama proteiinimolekyylin 
alfahelix-muoto yksinäisen tutkijan käsissä kertomaan 

Erkki Kannosto, Toistuvat kulmat - poistuvat pulmat, 1973, V, 110 mm 
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Kullervo Leinonen, Laulavat ja kuulevat, 1966, V, 75 mm 

kemian tutkimuksen va ltavasta kokonaisuudesta . Koe 
Pekka Kontion "Naamio", huumorilla pi irretty välähdys 
taitei l ijan elämästä. Erkki Kannoston kuvanveistäjäkol
legastaan Raimo Heinosta tekemä va lumita l i  "Toistuvat 
ku lmat, toistuvat pulmat" yhdistää taitavasti mita l itai
teen perinteen taitei l ijan nykyarkeen hienostunut pi lke 
s i lmäkulmassa. Oman sijansa saavat Kau ko Räsäsen 
mita l it, joista Jorma K .Miettistä puhuttel ee muiden 
muuassa herkkä, käteen pehmeästi istuva ja taiturimai
sesti toteutettu "Only One Earth" -mita l i ,  joka on Räsä-

sen järjestyksessään toinen kaksiosainen mitali vuodelta 
1 972. 

Kolmekymmentä vuotta myöhemmin 
Olemme seuranneet professori Jorma K. Miettisen an
siokasta monien mita l ien reunustamaa taiva lta jo jon
kin aikaa. Uskomme, että hän lähtisi kuin löytöretkeilijä 
uudel leen kiertämään Japanin ja Kiinan ku lttuureja mi
ta l ien teko mielessä, mikä l i  a ika olisi otol l inen. 

Viljo Savikurki, Sopiva esine, 1965, V, 109 mm 

Raimo Heino, Jorma K.Miettinen, takas., 1991 , V 
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Teatteri on elämää ja elämä on teatteria ! Totta päätel
mistä kumpikin. Monille meistä on teatteri omaa elä
mää suurempaa - tunteita, tragediaa, romantiikkaa. 
Toiset taas kokevat elämänsä teatteriksi: hetki hilluntaa 
esiripun nousun ja laskun välissä. 

Niin tai näin, teatteri on joka tapauksessa suoma
laisten lempilapsi, jokainen meistä lienee joskus näy-

Allan Ylinen 

TEATTERIA ELÄMÄ KAI KKI 

- ENTÄS M ITALIN ROOLI 

miä kirjoittaneet kirjailijat (Aleksis Kivi, Minna Canth, 
Eino Leino ja Mika Waltari) ja otettuani mukaan muuta
man "villin ja vapaan". 

Toisaalta olisi nimekkäitä ja osaavia näyttelijöitä, 
ohjaajia ja teatterinjohtajia ikuistuksen kohteiksi. Teat
terien lämpiöissä ja johtajan huoneen seinillä riippunee 

Emil Wikström, Kaarlo ja Emilie Bergbom, 1905, L 

tellyt, jos ei muuta niin tonttua joulunäytelmässä. 
Asiaan, puhe on siis teatterimitaleista. lhmetystäni 

herättää se, että mitalitaide ja näyttämötaide niin har
voin kohtaavat toisensa. Teatteri mitaleita kertyi haavii
ni vajaat parikymmentä, jätettyäni ulkopuolelle näyte!-

kyllä muotokuvia, useimmiten yleisön katseilta piilos
sa. 

Varhaisin teatterimitaleistamme on Suomalaisen 
Teatterin perustajien Kaarlo ja Emi lie Bergbomin kunni
aksi vuonna 1905 lyöty. Bergbomit jättivät sinä vuonna 

Raimo Utriainen, Suomen Kansallisteatteri 1872-1972, L 
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Raimo Utriainen, Ida Aalberg, 1968, L 

teatterin. Kaarlo Bergbom syntyi 1843 ja kuoli 1906, 
Emilie Bergbom syntyi 1834 ja kuoli 1905. Mitalin muo
vaili Emil Wikström, sen tilasi ja kustansi Yrjö Weilin. 
Mitalin etusivulla on sisarusten rintakuvat, alareunassa 
vuosiluvut 1872 - 1905. 

Mitalin takasivulla on silloin vastavalmistunut Kan
sallisteatterin rakennus seppeleen sisällä, sekä allego
riset Komedia ja Tragedia, edellinen alastoman ilkikuri
sen pojan ja jälkimmäinen itkevän naisen hahmossa. 

Ii. Sen etusivulla on näyttelijättären muotokuva, nimi ja 
vuosiluvut 1857 - 1915. Mitalin tilasi Ida Aalberg-säätiö 
ja sitä myytiin patsasrahaston hyväksi. Sen koko on 56 
millimetriä ja sitä on lyöty sekä hopeasta että pronssis
ta. 

Ruotsinkielinen teatteri on institutiona suomalaista 
vanhempi. Sen oman teatteritalon satavuotisjuhlaa vie
tettiin vuonna 1966. Juhlamitalin muovaili Gunnar Elf
gren. Sen etusivulla on teatterirakennus ja vuosiluvut 

Gunnar Elfgren, Svenska Teatern i Helsingfors, 1966, L 

Mitalin halkaisija on 56 millimetriä. 
Vuosi 1872 oli Suomalaisen Teatterin perustamisvuo

si, sen toiminta alkoi Porissa 13. lokakuuta samana vuon
na. Kolmekymmentä vuotta teatteri toimi Arkadia-teat
terin vuokralaisena Helsingissä, kunnes sen oma talo 
9.4. 1902 vihittiin käyttöönsä. 

Kansallisteatterin täyttäessä sata vuotta lyötettiin 
hopeoitu pronssimitali, jonka etusivulla on teatterira
kennus ja teksti Suomen Kansallisteatteri 1872 - 1972. 
Takasivun kuvion voinee tulkita pelkistetyksi teatterin 
alku muodoksi Kreikan taivaan alla. Mitalin tekijä on Rai
mo Utriainen ja sen halkaisija 70 millimetriä. 

Raimo Utriaisen käsialaa on myös Ida Aalberg-mita-

1866 - 1966 sekä teksti SVENSKA T EATERN I HELSING
FORS. Takasivulla on näyttelijän naamio ja teksti GAU
DIA T U  T RISTI GENTI DA LAETA T HALIA. Mitalin lyötti 
Nya Teaterhus-Aktiebolag i Helsingfors ja sitä on kahta 
kokoa, 70 ja 40 millimetriä. 

Näyttelijäpariskunta Arvo Lehesmaa ja Aino-Inkeri 
Notkola sai mitalinsa Tervan-Palon sukuseuran toimes
ta ja Raimo Heinon muovailemana vuonna 1972. Arvo 
Lehesmaa eli vuosina 1901 - 1973 ja Aino-Inkeri Notko
la 1903 - 1999. 

Mitalin etusivulla on muotokuvat ja nimet, takasivul
la roolihahmoja Shakespearen näytelmästä Othello. 
Mitalin halkaisija on 70 millimetriä. 
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Raimo Heino, Arvo Lehesmaa ja Aino-Inkeri Notkola, 1972, L 

Toivo Jaatinen, Vilho Siivola, 19n, L 

Helmi Koiviola, Eino Salmelainen, 1993, L 

28 



Aimo Tukiainen, Voionmaat, takas., 1988, V 

Näyttelijä-ohjaajasta, teatterineuvos Vilho Siivolas
ta (1920 - 1984) teki Toivo Jaatinen 1977 mitalin Nurmi
järven opintorahastoyhdistyksen tilauksesta. Sen etu
sivulla on Siivola n muotokuva ja takasivulla Nummisuu
tarin Esko. Halkaisija on 70 millimetriä. 

Teatterinjohtaja, professori Eino Salmelaisesta (1893 
- 1975) lyötti yksipuolisen plaketin (62 x 41 millimetriä) 
Eino Salmelainen-seminaarin järjestelytoimikunta 1993 
Salmelaisen syntymän satavuotispäivän johdosta. Pla
ketin muovaili graafikko Helmi Koiviola. Sitä tehtiin sata 
kappaletta. 

Teatterineuvos Jalmari Rinne (1893 - 1985) sai mita
linsa Raimo Heinon muovailemana 1983. Mitali on va
lettu, halkaisijaltaan 120 millimetriä. 

Valettu on myös Kain Tapperin mitali Tauno Palosta 
(1908 - 1982) vuodelta 1993. Mitalin halkaisija on 85 
millimetriä. Kain Tapper ehti viimeistellä myös profes
sori Tarmo Mannin (1921 - 1999) mitalin ennen tämän 
kuolemaa. Mitali on valettu. 

Teatteripäivät 50 vuotta on Suomen teatterijärjestö
jen keskusliiton vuonna 1977 lyöttämä ja Kari Juvan 
muovailema mitali. Siinä on keskushahmona Nummi
suutarien Esko. Halkaisija on 70 millimetriä. 

Esko on myös Aleksis Kiven Seuran jakaman tun
nustusmitalin "Eskon puumerkin" inspiroija sekä hah-

Raimo Heino, likka Voionmaa, takas., 1993, V 

moittaja. Kookas (170 mm), valettu mitali jaetaan Alek
sis Kiven päivänä jollekin sinnikkäälle ja itsepäiselle "Es
kolle". Mitalin teki Raimo Heino 1974. Se perustettiin 
Nummisuutarien satavuotispäivän johdosta. 

Tulkoon vielä kirjatuksi Ranskan Kansallisteatterin 
vierailu Suomessa 1951. Muistomitalin teki Raymond 
Delamarre. (Laitakari 394). 

Maisteri Liisa Voionmaa (1914 - 1984), joka puoli
sonsa Jouko Voionmaan (1912 - 1991) kanssa vuonna 
1964 julkaisi "Suomen mitalitaidetta" -teoksen, toimi 
myös aikanaan Suomalaisen Suomen teatteriarvosteli
jana. Aimo Tukiaisen muovailemassa mitalissa (valettu 
1988, 125 millimetriä) on takasivun aiheena antiikin teat
teri, jonka areenalla painijat ottavat mittaa toisistaan. 

Killan yleissihteerin likka Voionmaan 50-vuotismita
lin takasivulla istuskelevat neuvonpidossa Shake
spearen Macbethin noidat. Legendana on näytelmän 
ensimmäiset sanat: "When shall we three meet again". 
l ikka Voionmaa on englanninkielen ja kirjallisuuden 
maisteri. 

Ja sitten ne "villit ja vapaat": 
Erkki Kannosta 1974. Revyy. Valettu, 120 mm. 
Taru Mäntynen 1978. Nukketeatterissa. Valettu, 100 mm. 
Heikki Varja 1979. Kesäteatteri. Valettu, 110 mm. 
Pirkko Viitasalo 1987, Elävä teatteri. Valettu, 110 mm. 
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Kuvanveistäjä Hannele Kylänpäätä ei kovinkaan hyvin 
tunneta mitalitaiteilijana. FT Leena Passin väitöskirja 
mainitsee vain kaksi hänen mitaliaan. Hän voitti jo vuon
na 1975 kiltamme vuosimitalikilpailun ehdotuksellaan 
"Elämää". Mehän muistamme sen paitsi ensimmäise
nä lyötynä vuosimitalinamme myös ainoana messin
ginvärisenä katkeamattomana jatkuneessa sarjassam
me. Tämän värin ja patinan hän vielä nytkin näkee mie
luisana. Se toinen mitali on Jean Sibelius -mitali vuo
delta 1989. 

Odotus, pronssi, 1997 
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Mauno Honkanen 

ELÄMÄÄ JA MITALEITA 

Muitakin mitaleita on ollut ja lisää on tulossa. Hän 
voitti kutsukilpailun Helsingin kaupungin 450-vuotismi
talista. Tästähän oli jo maininta ja kuvat viime lehdes
sämme. Vuonna 1989 syntyi pronssimitali "Huopaa ja 
pitsiä". Se on komea ja herkkä näkemys hääparista, 
kooltaan se on 120 mm. Yksisivuinen "Kissa sylissä" 
on vuodelta 1989. Edellä mainittujen lisäksi hän on usein 
osallistunut ehdotuksillaan vuosimitalikilpailuumme. 
Mitalin hän aivan ilmeisesti tuntee läheiseksi, kuten sen 
perusmateriaalinkin, pronssin. 

Palaan vielä aiemmin mainittuun Sibelius-mitaliin. 
Hannele Kylänpää on kotoisin Tuusulasta. Kun Ainolaa 
aikoinaan rakennettiin, asui säveltäjä mestari hänen van
hempiensa Hilja ja Pentti Kylänpään kodissa. On näin 
ollen helppo ymmärtää hänen paneutumisensa syvälli
syyttä tähän työhön. Samalla se kertoo paljon Hannele 
Kylänpäästä taiteilijana. Hän pyrki siihen saamaan omi
en sanojensa mukaan rankan ja ankaran työn kuvan, 
jyrkkää päättäväisyyttä ja synkät mietteet, kuoleman 
ajatusta aiheista joutsen ja vesi. Hän rupesi kuitenkin 
pohtimaan alkujaan yksipuoliseksi ajateltuun mitaliin 
vaihtoehtoista näkökulmaa. Näin syntyi kevyempi mi
tali, taiteilijan sanoin kuulasta ilmaa, jonka läpi voi näh
dä loppumattoman kauas, ehdotus, jossa ratkaisuja 
luonnosta - kävellen siellä ja kokien luonnon läheisyy
den, selkeys ja erehtymättömyys kiteytyneenä Tuo-

Hannele Kylänpää työhönsä keskittyneenä 



Kissa sylissä, 1 10  mm, V 

Jean Sibelius, 1989, L 

Huopaa ja pitsiä, pronssi, 1989, 120 mm, V 
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maan vanhaan mäntyyn. T ästäpä syntyikin sitten se 
todellisin mitali yhdistettynä, kaksipuolinen, jonka sivut 
täydentävät ja tukevat toisiaan  voimakasta kontrastia 
tavoitellen. 

Kuvanveistäjä aivan ilmeisesti ylläpitää luomisvoi
maansa käsitellessään sisällöltään  vastakohtaisia tee
moja . Se käy ilmi useista hänen töistään.  Hänen torso
veistoksessaan "Siivet" (1 998) on rajua liikettä ja uutta 
etsivää herkkyyttä työn eläessä koko pinnallaan. Hänen 
tanssijatarveistoksessaan on paitsi keveyttä ja siroa lii
kettä myös jännitettä, dramatiikkaa ja mystiikkaa. T ämä 
pronssiveistos on vuodelta 1 991 ja sen nimi on "Mus
taa sisältä".  Hänen teoksensa "Odotus" vuodelta 1 997 
on täynnä lämpöä ja jopa surumielistä herkkyyttä . T äs
sä työssä on havaittavissa myös vaikutteita hänen kiin
nostuksensa kohteesta, egyptiläisestä kulttuurista. Sitä 
on huomattavasti enemmän monissa muissa töissä. 
Niihin hän on pyrkinyt saamaan rauhallisuutta ja sees-

teisyyttä . Ne ovat myös sallineet Hannele Kylänpäälle 
tyypillisen koko pinnankin peittävän koristeellisuuden, 
joka on tyypillistä hänen koko mitalituotannolleenkin. 

Pronssi on Kylänpään mieluisin materiaali kuvanveis
täjänä .  Hänen maalaustaiteensa ansaitsee tulla myös 
huomioiduksi. Teokset ovat suurikokoisia ja niissäkin voi 
nähdä jyrkkiä kontrasteja. Toisissa töissä on räjähtävää 
voimaa, toisissa rauhallista tasapainoa selkeine horison
taalisine ja vertikaalisine viivoineen. Myös värien käy
tössä on työn sitä vaatiessa mietiskelevää rauhaa, toi
sissa taas rikasta, raikasta ja raisua väri-ilmaisua. 

Haastatteluni äänimaailmaa värittävät Lallukan put
kimiehet, jota musta Mutka-koira äänekkäästi vastus
taa sekä syliini kehräämään hypännyt mustavalkoinen 
kissa . Essi Renvallin ateljeella on pitkään ollut naisemän
tä , jolle kuvanveistäjänä, taiteilijana ja erityisesti tämän 
lehden palstoilla voimme toivottaa jatkuvaa menes
tystä edelleen myös mitalitaiteilijana. 

Mustasisältä, pronssia (valok. Mikko Pekki) 
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Leena Säppi 

TAI DEVALI MO P. VENÄLÄI NEN OY 

Killan vuosien 1994, 1995, 1998 ja 1999 vuosimitalit on 
valanut taidevalaja Pauli Venäläinen. Haastattelussa Pauli 
Venäläisestä välittyy kuva miehestä, joka kantaa vas
tuun työn laadusta, pyrkii parhaaseen lopputulokseen 
ja rakastaa työtään. Asiantuntijoiden eli asiakka iden 
näkemys Venäläisen taidevalimosta on arvostava. Kau
ko Räsäsen mukaan Venäläinen on luotettava, yritteliäs 
ja uutta etsivä valaja. Hänen mielestään valimossa on 
positiivinen henki, mikä luo hyvän pohjan neuvotteluil
le ja siellä on aina kiva käydä. Kari Juva luonnehti Venä
läistä taitavaksi, huolelliseksi ja insinööritaitoiseksi ; hä
nellä on kyky ymmärtää suurten valujen tukirakenteit
ten asettamat vaatimukset. 

Pauli Venäläinen on kotoisin Lapinlahdelta. Siellä hän 
myös aloitti valimotyön Halosen taidevalimossa Pekka 
Halosen oppipoikana 1967, josta hän si irtyi Helsinkiin 
Suomen kuvanveistäjien valimoon vuonna 1971. Yksi
tyisyrittäjäksi Venäläinen ryhtyi syksyllä 1978. Kuopios
ta löytyi valimolle sopiva tontti ja palaaminen synnyin
seudulle Savoon tuntui hyvältä. Vuosi kului hallin ra
kentamisessa. Ensimmäinen työ itsenäisenä yrittäjänä 
oli Heikki Konttisen pienoisveistos syksyllä 1979. Toi
minta lähti jyrkästi nousuun: jo vuonna 1980 valimoa 
laajennettiin ja henkilöstön määrä nousi neljään. T ila
uksia tuli heti kolmeksi vuodeksi eteenpäin, sillä Venä
läinen oli päässyt Helsingin vuosinaan tuntemaan kaik
ki Suomen johtavat veistäjät, jotka tekivät paljon töitä. 
"Ammattiveistäjät tietävät valimon ja töitä tulee heidän 
kauttaan riittävästi. Mainontaan ei ole tarvetta." 

Lapinlahden valukeskus 
V iime keväänä Venäläinen avasi toisen taidevalimon 
Lapinlahdelle. Sen yhteydessä on pysyvä näyttely tai
devalun historiasta *. V i ime kesänä esillä oli lisäksi Kari 
Juvan veistoksia. Valimokahvilasta voi seurata taideva
lua ja ryhmät voivat myös varata opastuksen Pauli Ve
näläiseltä. Lapinlahdella on pitkät valimoperinteet: Suo
men ensimmäinen, Arttu Halosen taidevalimo perus
tettiin sinne 1912. Lapinlahden taidevalun "näyteikku
na" Helsingissä on Mannerheimintie: Aimo Tukiaisen 
"Mannerheimin ratsastajapatsas", Felix Nylundin "Kol
men sepän patsas", uusimpana Helena Pylkkäsen ':4a-

Pauli Venäläinen, monen mitalin mies 

tos Erkon rintakuva" Sanomatalossa ja valimossa työn 
alle lähdössä oleva Pekka Jylhän "UKK-monumentti': 
joka sijoitetaan Finlandia-talon eteen. 

Kulttuurimatkailua ja valimo-perinnettä korostavalle 
Lapinlahden kunnalle Venäläisen taidevalimon saanti on 
ollut hyvin merkittävää, kertoi kunnan projektisihteeri 
Sirpa Tarkkinen. Toimiva valimo ja valamisen historiaa 
valottava näyttely täydentävät loistavasti Lapinlahden 
taidemuseon kokoelmia ja Eemil Halosen museota, jos
sa on esillä hänen veistostensa 800 alkuperäiskipsiä ja 
saviluonnosta sekä taidevalun pioneerin Arttu Halosen 
teoksia. Kokonaisuuteen li ittyy myös Lapinlahden kes
kustan tutu massa sijaitseva Väisälänmäki, jonka upeis
sa kansallismaisemissa syntyivät Halosten ja Järnefel
tin useat teokset, mm. "Kaskenpoltto". 

* Näyttelyn on koonnut fil.maist. Minna Kettunen 
Savo-Karelia Art kulttuurihankkeeseen li ittyen. 

Haastavia valutöitä 
Kysymykseen mitä Venäläinen pitää merkittävimpänä 
valutyönään, ei vastausta tule kovin helposti tai yksise
litteisesti. Esiin nousee useita haastavia töitä. "Kokonsa 
puolesta erittäin vaativa ja haastava oli Kari Juvan veis
tos "Turku työllä rakennetaan'� Se on yksi Suomen suu
rimpia pronssivaluja: pa inoa on 6500 kg ja pinta-alaa 
noin 100 m2." Pienin valutyö puolestaan on ollut gram
man piste. 
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Vaikeana työnä hän mainitsee myös kaksi metriä 
korkeat koristepilarit, jotka valettiin 1995 Venäjälle Krem
lin palatsiin Koneen Hyvinkään-tehtaitten valmistamien 
hissien koristeeksi. P ilarit kullatti in elektrolyyttisesti Sa
lossa. Kultaajamestari Raimo Snellman kultasi hissejä 
kauttaaltaan 24 karaatin lehtikullalla, yksistään ovipare
ja oli 45. 

"Myös mitalien valu vaatii erityistä tarkkuutta ja ne 
ovat aina haastavia, kuten Kauko Räsäsen mitalit. Erit
täin vaikea työ oli myös 1 998 vuosimitali, Raimo Jaati
sen "Suuri ja Mahtava"; sen sininen patina oli tuskien 
takana." 

Esille nousee myös keväällä Helsinkiin valettu Pekka 
Jylhän "Olen länsi, olen itä '� Veistoksen kaksipäisen 
kotkan siipien kärkiväli oli kolmisen metriä ja se sijoitet
tiin kuusi metriä korkean teräspilarin päähän toisesta 
siivenkärjestään. Veistos oli teknisesti erittäin vaikea: 
Jylhän mukaan sen toteuttamiseen tarvittiin Pauli Ve
näläisen korkeaa ammattitaitoa. Jylhä pitääkin Venäläis
tä loistavana valajana, yhtenä Suomen parhaana. Veis
tos valettiin tina pronssista. Raimo Snellman kultasi sen 
kauttaaltaan 24 karaatin lehtikullalla. Veistos on suurin 
Suomessa kullattu veistos. 

Mitalien keraaminen tarkkuusvalu 
Venäläinen käyttää mitalin valussa keraamista tarkkuus
valumenetelmää. "Keraaminen tarkkuusvalumenetelmä 
soveltuu erittäin hyvin juuri mitaleille. Se poikkeaa pe
rinteisestä kipsivalumenetelmästä mitalin valussa oike
astaan aika ratkaisevastikin. Jos vahakuva on hyvä, niin 
valusta tulee täydellinen, valun pinta on täysin ehyt ja 
naarmuton. Kertavalussa saadaan neljä mitalia, kun 
perinteisesti normaalivalussa valetaan mitali kerrallaan. 
Samaan rankaan voidaan valaa neljä mitalia ja se on 
huomattava etu. Tästä tekniikasta johtuen valimossa on 
ihanne valaa neljä tai kahdeksan mitalia. Parin ylimää
räisen kappaleen valaminen ei juuri aiheuta lisäkustan
nuksia. Kaikista vaietuista mitaleista valimolla on ole
massa yksi tai kaksi kopiota, jotka eivät ehkä ole täysin 
tyydyttäviä. Jos tilaus on viisi mitalia, valan vähintään 
seitsemän. Näistä parhaat lähtevät tilaajalle ja kaksi jää 
valimoon. Ei niissä varsinaisesti tarvitse olla mitään vi
kaa, mutta ihannetilanne on se, että on mistä valita eh
dottomasti parhaat." Venäläinen myös patinoi mitalit 
mallipatinan mukaan. Valimossa on lisäksi valmiudet 
pienentää kipsimalli varsin kohtuullisin kustannuksin. 

Venäläinen arvelee valaneensa 800 - 1000 mitalia, jo 
mainittujen taiteilijoiden lisäksi ainakin Toivo Jaatisen, 
Kari Juvan, Pekka Kauhasen, Erik Mäkisen, Pertti Mäki
sen, Vilho Härkösen (myös hopeisena) ja Aimo Tukiai
sen mitaleja. Venäläinen ei itse kerää mitaleita. 
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Tulevaisuuden haasteet 
Venäläinen on juuri hankkinut valimoon sulatusuunin, 
jossa voi sulattaa hapon kestävää terästä. "Ensi vuoden 
alusta päästään valamaan veistoksia myös teräksestä. 
Eila Hiltuselle valettiin koemielessä viisi pientä teräsva
lua: ne ovat menossa Roomaan Suomen valtion lahja
na. Suomessa ei ole pystytty valamaan terästä perin
teisellä menetelmällä, mutta se on mahdollista keraa
misella tarkkuusvalumenetelmällä. Teräksen valulämpö
tila on 1800 astetta, kun pronssille ri ittää 1 1 00 - 1150 
astetta." 

Valimossa tehdään myös veistosten korjauksia. Työn 
alla on Ruotsista, Karlstadista, tuotu Aimo Tukiaisen 
pronssiveistos "Tuulenpesä". Veistos valettiin 1 967 
Halosen taidevalimossa ja Pauli Venäläinen osallistui 
tuolloin oppipoikana sen valuun. Veistoksen korjaukseen 
on varattu vuosi. Se on erittäin suuri ja hankala työ, sil
lä veistos joudutaan purkamaan osiin. (Veistos on ku
vattu Taidetta molemmat puolet -kirjaan s. 99.) Mittava 
korjaustyö oli myös Aimo Tukiaisen veistos "Virvatuli". 
Museot työllistävät valimoa jonkin verran, mutta ei niin
kään vanhojen korjauksissa, vaan lähinnä tilaamalla 
uusia. Venäläinen mainitsee yhteistyökumppaneinaan 
Eemil Wikströmin museon ja Halosen museosäätiön. 

Taidevalimon tuotantoa 
Valimo työllistää Venäläisen lisäksi neljä valajaa ja vali
mokahvila kesäaikaan muutaman työntekijän. Venäläi
sen taidevalimo on valanut paljon veistoksia Suomeen 
Helsinki - Oulu välille ja Ruotsiin. Muutamia esimerkke
jä valimon tuotannosta: 

Veikko Hirvimäki 
"Tiedon juurella", yliopisto, Kuopio 
Kari Juva 
"Tannerin patsas", Helsinki, "Tukkisuma", Oulainen, 
"Hyvän tuulen voima", Aapelin muistomerkki, Kuopio, 
"Ristin tie", enkeli katon reunalla, Mikaelin kirkko, Hel
sinki 
Väinö Lätti 
"Korkoa korolle", Kuopio 
Taru Mäntynen 
"Siskotyttö", Kuopio, "Lähestyminen", Eduskuntatalo, 
Helsinki 
Kauko Räsänen 
"Kautta aikain", Veikkauksen pääkonttori, Helsinki 



Viimeinen juna, installaatio, valok. poltettu puujuna, 
rautaristikko valok. poltettu puujuna, rautaristikko 

Myöhäisen syksyn valo patinoi pienoisveistokset mel
kein  mustiksi .  Kuvanveistäjä Raimo Jaatinen kiertää 
näyttelyään Vantaan taitei l ijatalossa marraskuisena i l
tana. Aurinko laskee junaradan taakse, ja tummat junat 
katselevat Jaatisen näyttelynkin seini ltä. Mustaksi pol
tettu lelujuna i nstal laatiossa hylätyn radan edessä näyt
tää lohduttomalta . 

Kolmen pronssienkel in sarja on sekin synkänsävyi
nen. 

- Enkelin hahmo ei ole tarkkarajainen eikä selkeä, 
sel ittää Jaatinen. - S i l lä ei ole kasvoja e ikä käsiä. Se on 
häivähdys. Katsoja tunnistaa arkkityypi n :  tuo on enkel i .  
Jos hahmolla ol isi kädet, se olisi si ivekäs ihminen.  

Raimo Jaatisen enkel it ovat voimakkaita kuvia, eivät 
herttaisia kiharapäitä . Palava enkeli muistuttaa palavas
ta pensaasta, pyhän läsnäolosta. Enkel i  on yhtaikaa kät
ketty ja paljastettu - kuin Jumalan ja ihmisen vä l imuo
to. Tumma Musta enkel ikin sätei lee pyhyyttä pelotta
vasta hahmostaan huol imatta . 

- Musta enkeli on pelottava, muttei uhkaava. Se on 
kuoleman majesteetti - ei mikään kummitus. Voisi aja
tel la, että hahmo, joka vie rajan yl i ,  on pelottava pyhyy-

Eila Jaatinen 

JUNIA JA ENKELEITÄ 

dessäänkin, tuumii  Jaatinen.  - Tähtienkeli puolestaan 
vi ittaa i loon. 

Veistos n imeltä Hiljainen todistaja jatkaa vakavia 
mietteitä. Si inä rautalevyi l lä,  jotka on n i itattu yhteen, 
kuvastuvat lähes näkymättömät kasvot. 

- Tämä on kärsivien ihmisten h i ljainen huuto, toteaa 
taite i l ija. - Kun ihminen vaiennetaan, kestää l i ikaa vai
keita kokemuksia, voisi kuvitel la että päälle jää ikään kuin 
mykkä huuto . Ihminen on vangittu naamioksi .  Metal l i  
kuvaa jotain läpipääsemätöntä, lujaa. 

- Voisivatko ne  ol la myös Kristuksen kasvot risti llä? 
Gjutarsin taitei l ijata lo on vasta pari vuotta toiminut 

Vantaan Taitei l ijoiden näyttelyti lana. Ta iteil ijat itse kun
nostivat 1 600-luvu lta periytyneen, 40-l uvulla palaneen, 
padanvalajaisäntä Marcus Grytgjutaren mukaan nimen
sä saaneen talon työttömien kanssa yhdessä. Kaksiker
roksinen klassisistinen rakennus sijaitsee keskel lä tasa-

Palava enkeli, 1998 

35 



toutuu ajovuoronsa päätyttyä"? 
- No kun ystäväni Tapio Nummi ja minä ajoimme 

Suomesta kohti Tsekkiä ja pysähdyimme puolalaisessa 
pikkukylässä, Tapio ajoi Paiski Fiatini tuohon kaupan 
eteen ja otti kaljat. Siitä alkoi minun ajovuoroni. Näky 
on kuin Kaurismäen elokuvista, eikö vain? 

Jaatinen on monipuolinen mies. Näyttelyn jälkeen 
häntä odottavat mitalit ja kahdeksan tonnin painoiset 
graniittikivet, joista tulee kolmiosainen muistomerkki. 
Ulottuvuuksia siis on. 

Menolippu, Raimo Jaatisen veistoksia ja laserkopioita 
Vantaan taiteilijatalo Gjutarsissa 3 .11. - 21 . 1 1 . 1999 

Axis mundi, 1999, rauta, puu kuvat Raimo Jaatinen 

painoisen kaunista vanhaa miljöötä T ikkurilassa. Junat 
sujahtavat ohi horisontissa. 

Raimo Jaatisen veistoksia ja laserkopioita käsittävä 
näyttely on taiteilijan viisikymmenvuotisjuhlapäiväksi 
rakennettu. Junat johtavat suoraan Jaatisen lapsuuteen: 
jo nelivuotiaana hän innostui silloisen kotinsa ohi aja
vista junista. Näyttelyä varten taiteilija rakensi installaa
tion hylätyn radan suurennetusta valokuvasta, mustak
si poltetusta lelujunasta ja ristikosta. 

- Minua ovat aina kiehtoneet käytöstä poistetut ra
dat, taiteilija miettii. - Niissä on ollut elämää, liikettä, ja 
nyt ne ruohottuvat, maatuvat. Ne kestävät ehkä vielä 
vuosisatoja siinä maatuneessa tilassa - milloin rauta 
ruostuu lopullisesti pois? 

Ristikko suojelee muistoja, jotain mennyttä, kado
tettua, mikä jää kuitenkin merkitsemään .  Toisaalta kat
soja näkee teoksen kuin vankilanristikon läpi. 

Jaatinen on valokuvannut junaratoja pohjoisessa, 
Sallassa, ja muun muassa Heinolassa. Ulkomaillakin on 
näitä näkymiä tullut eteen: yksi näyttelyn laserkopiois
ta näyttää unkarilaisen rautatievirkailijan ratakiskoista 
tehdyn hautaristin. 

Tummien näkyjen vastapainoksi näyttelyä kansoit
tavat myös Jaatisen hattupäiset naishahmot ja huumo
ria täynnä olevat pienoisveistokset. "Axis mundi", maa
ilman napa, on pyöreä rautapallo jossa on kahva. Mut-
ta mitä esittää laserkopio nimeltä "Fil. tri. Nummi ren- Hiljainen todistaja, k. 35 cm 
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Arvo Aho 

MITALIEN TEKEMINEN JATKUU 
LISÄYSTÄ ERÄISIIN LUETTELOIHIN 

Mitali-lehdessä on vuosien kuluessa julkaistu useita 
kokoavia katsauksia eri ammattikuntien ja harrastusryh
mien jäsenten mitaleihin. Niitä on tietenkin mahdoton 
pitää ajan tasalla, mutta nyt kuitenkin teen lisäyksiä eräi
siin niistä. 

BEATI POSSIDENTES 
Vuosina 1994 - 1996 ilmestyi lehdessämme kolmi

osainen artikkelisarja, jossa esiteltiin Suomen Mitalitai
teen Killan puheenjohtajista ja yleissihteereistä (2/1994), 
hallituksen muista jäsenistä ja tilintarkastajista (1/1995) 
sekä kokoavasti Killan kaikista jäsenistä (1/1996) tehdyt 
mitalit. Olisi luonnotonta, elleivät juuri tämän alan mi
talit vuosien myötä karttuisi. Kirjoittajan tiedossa onkin 
neljä uutta mitalia. 

Killan pitkäaikaiselle puheenjohtajalle Aimo Viitalal
le (1986 - 1998) teetettiin 70-vuotispäiväksi Kauko Rä
säsellä mahtava kaksiosainen lyöty mitali, halkaisijaltaan 
80 mm. likka Voionmaa on esitellyt mitalin ja samalla 
myös Viitalan toimintaa Killan puheenjohtajana lehtem
me numerossa 2/1997. 

Killan hallituksen jäsenestä Mauri Sompasta (1995 -
) on Kauko Räsänen tehnyt 50-vuotismitalin 1997. Mita-

Ii on valettu ja halkaisijaltaan 110 mm. Mauno Honka
nen on sekä sanoin että kuvin esitellyt mitalin lehtem
me numerossa 2/1998. 

Killan pitkäaikainen tilintarkastaja Aimo Linkosalmi 
on tullut metallisesti ikuistetuksi Anja Juurikkalan teke
mässä valetussa mitalissa aivan äskettäin. Mitali on va
lettu ja halkaisijaltaan 95 mm. Mauno Honkanen esitte
lee sen toisaalla tässä numerossa. 

Killan taiteilijajäsen, kuvanveistäjä Raimo Jaatinen 
sai 50-vuotispäivänään valetun mitalin Anja Juurikka
lan tekemänä. 

Nyt sitten voidaankin täydentää numerossa 1/1996 
ollutta kokoavaa luetteloa näin: 

392 JAATINEN, Raimo, kuvanveistäjä 
Anja Juurikkala 1999 
105 mm, valettu 

186 LINKOSALMI, Aimo, varatuomari 
Anja Juurikkala 1999 
95 mm, valettu, M 2/1999 

Hannu Siren, Heikki Siren 

37 



471 SOMPA, Mauri, johtaja 
Kauko Räsänen 1997 
110 mm, valettu, M 2/1998 

301 VIITALA, Aimo, varatuomari 
Kauko Räsänen 1997 
110 mm, lyöty, M 2/1998 

Huomattakoon, että edellä olevien Aimojen (etten sa
noisi aimojen) mitalit rikastuttavat myös lehtemme nu
merossa 2/ 1994 ollutta Suomen lakimiesmitalien luet
teloa. 

AALLOSTA TERÄSVI RTAAN 
Mitali-lehden numerossa 1/1997 oli luettelo arkkitehti
mitaleista. T ämän jälkeen on tietämäni mukaan valmis
tunut ainakin kaksi saman alan mitalia, molemmat mer
kittävistä arkkitehdeistä. Alvar Aallon syntymän 100-
vuotispäivän kunniaksi Helsingin kaupunki teetti lyödyn 
mitalin Matti Peltokankaalla. Etusivulla on harvinaisen 
onnistunut sivukuva Aallosta ja takasivulla hänen hel
sinkiläistä tuotantoaan: Kulttuuritalo ja Finlandiatalo. 
Heikki Sirenin 80-vuotispäiväksi hänen poikansa Han
nu Siren teki isästään varsin poikkeavan muotoisen 
mitalin. Tämän takasivulla oleva arvoituksellinen legen
da "tutto e niente" (kaikki eikä mitään) on italialaisen 
asiantuntijan arvio hänen tutustuttuaan Heikki Sirenin 
suunnittelemaan Kansallisteatterimme lisärakennuk
seen. Numeross 1/1997 ollutta luetteloa täydennettä
köön siis näin: 

AALTO, Alvar 1898 - 1976 
4. Matti Peltokangas 1998 
80 mm, lyöty 

SIREN, Heikki 1918 -
Hannu Siren 1998 
59x78 mm (reikä 46x46 mm), valettu, M 2/1999 

Raimo Aarras, Vakka-Suomen Ammattikoulun ansioplaketti 

Samalla oikaistakoon alkuperäistä luetteloa (M 1/ 
1997) kahdesta kohdin. Sivulla 21 olevaa Wivi Lönn'in 
mitalin takasivun kuvaa olisi käännettävä 90 _ vastapäi
vään, jotta se tulisi oikeaan asentoonsa. Samalla sivulla 
olevan K.A. Tavaststjernan mitalin tietoihin olisi lisättä
vä mitalin suunnittelijan, KAT:n ystävän Albert Edelfel
tin nimi. H. Zimmermann  oli mitalin muotoilija ja kai
vertaja. 

ERÄÄN JULKISUUDEN HENKILÖN MITALIT 
Mitalilehden numerossa 2/1998 oli laatimani artikkeli 
arkkipiispa Martti Simojoen haltuun kertyneistä mita
leista, määrältään 45 kappaletta. Kirjoituksen jälkeen 
mitaleita on perillisten kätköistä löytynyt lisää. Epäile
mättä niitä on vieläkin muutama jossakin tavoittamat
tomissa. Löytyneitäkin in toki aikamoinen joukko, nyt 
kirjattavat mukaan lukien yhteensä 57 kappaletta. 

Jussi Vikainen, Uusikaupunki 
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Emil Wikström, P.E.Svinhufvud 60 v. 

Pronssimitalit, suomalaiset 

Raimo Aarras: VAKKA-SUOMEN AMMATT IKOULUN 
ANSIOPLAKETTI 

1960, 55x75 mm, yksipuoinen, n:o 27 

Olli Arrakoski: HAKKIS-LEIRI SAUVO 6.-16-8-1965 
1965, 60 mm, yksipuolinen 

Emil Wikström: C.G. Mannerheim 75 V 
Candida pro causa ense candido 
Turvattu ehyt kansa 
1942, 57 mm 

Pronssimitalit, saksalaiset 

Eino Räsänen: VALTIONEUVOSTO 1809 - 1959 
Salus patriae summum officium 

Chr. Schnitzpahn: LUT HERIN MUISTOMERKIN PALJAS
TAMINEN WORMSISSA 1868 

1960, 70 mm 

Jussi Vikainen: UUSIKAUPUNKI 1617 - 1967 
1966, 70 mm 

Emil Wikström: P.E. Svinhufvud 60 V 
Suomen itsenäisyyden ja lain puolesta 
Isänmaan ystävät lyöttivät vuonna yhdeksäntoista
sataayksikolmatta 
1921, 55 mm 

Hier stehe ich. lch kann nicht anders. 
Gott helfe mir. Amen. 
Ein' feste Burg ist unser Gott 
Ein' gute Wehr un Waffen 
1868, 60 mm 

Chr. Schnitzpahn, Lutherin muistomerkin 
paljastaminen 1 868 
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H.H., P. F. :  PELASTAKAA LYYPEKIN PYHÄN MARIAN 
KIRKKO 

Rakennettu 1250 - 1350. Vaurioitunut 28.-29 .. 1942 
19??, 60 mm 

Tuntematon: Wartburg 1067 - 1967 
1967, 74 mm, posliini, kulta (?) 

Pronssimitalit, venäläiset 

Tuntematon: MOSKOVAN JA KOKO VENÄJÄN PYHIN 
PAT RIARKKA ALE KS El 

Novgorodin Sofian kirkko 1913. Piispallisesta vihki
misestä 50 vuotta 
1913 (?), 52 mm, hopeoitu pronssi 

Tuntematon: V ENÄJÄN OIKEAUSKOISEN KIRKON PAT
RIARKAATIN UUDESTAAN PERUSTAMISESTA 
60 VUOTTA 

1917 - 1977 
Patriarkat Pimen, Sergei, Tihon, Aleksei 
1977, 60 mm 

Muutamia muistiinpanoja tutustumisestani Erik Mäki
sen valettuihin mitaleihin "Turku biennaali" ja "Maail
mallelähtö". 

"Turku Biennaali" -mitali on Turku Biennaali -taide
tapahtumaa varten vuonna 1998 tilattu palkintomitali. 
"Maailmallelähtö" on alun perin samana vuonna val
mistunut vapaa taidemitali, jota Turun Siirtolaisuusins
tituutti vastikään tilasi 50 kpl omiin tarkoituksiinsa. 

Portti ja ovi symbolisoivat pääsemistä johonkin tavoi
teltuun tai nykytilanteeseen verrattuna toisenlaiseen ti
laan. Ne avataan ja suljetaan, niille kolkutetaan, ne luki
taan. Niiden taakse kätketään tai niiden takaa paljastuu. 
Ne päästävät sisään tai ne estävät sisäänpääsyn, ne ovat 
rajalla. 

Erik Mäkisen mitaleissa ovet ovat auki. Ollaan kah
den paikan ja maailman rajalla, muutoksen kynnyksel
lä, ihmiselämän tärkeässä kohdassa. Paluuta entiseen 
ei tämän jälkeen enää ole. Maailmallelähtö -mitalin ovi 
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Pronssimital i , egyptiläinen 

Tuntematon: PYHÄN APOSTOLISEN PIISPA ATHANA
SIOKSEN MUISTOMITALI 

Koptilais-ortodoksisen kirkon teettämä kuudentois
ta vuosisadan täyttyessä pyhän apostolisen Athan
asioksen Aleksandrian 20. piispan poismenosta. 
Vv. 373 - 1973 
1973, 55 mm, kullattu pronssi 

On syytä mainita, että ulkomaisten mitalien selvittelys
sä olen saanut apua usealta henkilöltä, joista aivan eri
tyisesti on kiitos osoitettava Yliopiston seemiläisten kiel
ten professorille Tapani Harviaiselle. Hänen kielitaiton
sa on hämmästyttävä. Esimerkiksi Pyhän Athanasiok
sen mitalin teksti paljastui koptinkieliseksi, vaikka oli 
osittain kirjoitettu kreikkalaisin kirjaimin. Mitaleilla on 
näköjään mahdollisuus viedä tutkijansa kaukaisiin mai
hin ja aikoihin. 

Mika-Matti Nieminen 

OVELLA, RAJALLA 

on nuoruuden ja  aikuisuuden rajalla. Uhmakkaana mutta 
toisaalta arkanakin seisoo päähenkilö ovella, yksin, val
miina siirtymään elämänvaiheesta toiseen, uusien ih
misten pariin. Siitä alkaa tie ja matka jonnekin josta 
vielä ei tiedä. Tähän vierelle voisi asettaa Turku Bien
naali -mitalin ikään kuin jatkoksi tarinalle, kertomaan 
tapauksesta tuon matkan varrelta, kertomaan portista 
jonka kautta on kuljettu ja paikasta johon on saavuttu. 

Molemmissa mitaleissa on mielestäni koko ajan läs
nä sekä muiston ja pysyvyyden tunnelma että hetkelli
syys ja katoavaisuus. Vaikka kummassakin mitalissa 
onkin kuvattuna tietty hetki, tärkeän hetken tiivistynyt 
tunnelma ja jännitys, kysymyksessä ei silti ole millään 
tavalla "pysäytyskuva". Päinvastoin, liikkeen tuntu on 
mitaleissa erittäin voimakas: käsi kohoaa, ovi aukeaa, 
ovesta lähdetään ulos, porteista astutaan sisälle. Aika 
tuntuu kuluvan samalla kertaa sekä nopeasti että hitaasti. 
On kuin tuuli puhaltaisi mitaleitten läpi. 

Rosoisesti muovaillut ihmishahmot tuntuvat heijas-



Erik Mäkinen, Turku biennaali, 1998, V 

televan ihmiselämän ja koko maai lman yhä l isääntyvää 
hajanaisuutta ja pirsta leisuutta. Toisaa lta puettuna, toi
saa lta a lastomana lähdetään maa i lmal le, irtaudutaan 
vanhasta, kuljetaan, saavutaan, jatketaan taas matkaa. 
I rtoamiseen ja lähtemiseen ja tulemiseenkin l i ittyvä nä
kymättömän a lueel la tapahtuva väkiva lta on aavistuk
sena mita leitten tunnelmassa mukana. Jotkut hahmot 
tuntuvat suorastaan repeytyvän i rti taustoistaan. Turku 
Biennaal i  -mita l issa joukko ihmisiä, ehkä taitei l ijoita, 
saapuu vanhojen holvikaarien a lta porteista sisä l le ti
laan. Uudet ihmiset ja sukupolvet saapuvat vanhoi l le 
paikoi l le  ja ottavat ne omakseen .  Vanha ja uusi yhdisty
vät kuten Aboa Vetus & Ars Nova -museossa, missä 
Turku Biennaal i  järjestetti in .  

Tämän mita l in  ihmiset tuovat etäisesti mieleeni Gia
comettin  taiva isi in venyvät yksinäiset miehet ja naiset. 
M ita l in  hahmot ku lkevat ryhmässä, mutta kukin on sel
keästi oma yksilönsä. 

Ihmisryhmä kuuluu portin tavoin Mäkisen mita l ituo
tannossa toistuviin aiheisi in .  Se oli mukana jo hänen 
ensimmäisessä mital issaan. 

Samalla tava l la toistuvat Mäkisen mita leissa myös 
rosoiset, murtuneet kohdat, eräänla iset sortumat ta i 
ruhjeet. Ne ovat muistumia pommitusten jälj istä Hel
singin Pitkänsi l lan tienoilta, taite i l ijan lapsuusajan kou
lumatkan varrelta. 

Karkeus ja herkkyys, karhea ja hellä yhdistyvät mie
lestäni ihmeell isel lä tava l la mitalien muovailussa . Tämä 
on vahva konkreettisuus ja samal la näkymätön, l iha ja 
veri ja ajatus ja tunnelma. M ita l it ovat sekä tyyliteltyjä 
että rea l istisia . Raskaaseen muotoon ja materiaa l i in on 
pyydystetty keveys ja jännitys. 

Ta ite i l ija työskente lee hitaasti .  Mitaleitaankin hän 
muovai lee pitkään. Näpertelyn tuntua ei si lti ole la in
kaan .  Mitalit tuntuvat syntyneen ja muovautuneen kuin 
itsestään. 

Patinoinnit ovat voimakka ita : Turku Biennaal issa räi
keä turkoosi, Maai lmal lelähdössä vihertävä sävy. Voi-

makka ina tu levat väritykset kuulemma pysymään jat
kossakin :  taiteilija sanoo olevansa jo hieman kyl lästy
nyt si ihen "paskanruskeaan" mitä n i in usein näkee. 

Mäkinen haluaa tehdä mita leistaan yksi löitä, niin että 
kaikki samankin sarjan samasta muotista tu l leet mitalit 
poikkeavat huomattavastikin toisistaan. Va lujälkien hy
väksikäyttäminen on taite i l ija l le  tärkeää. Joka kerran 
tutkiessaan m ita leitaan valun jälkeen hän tarkoin har
kitsee mitä pu rkautumia ja halkeamia poistaa, mitä jät
tää .  Tämä sattuman hyväksikäyttäminen on vielä olen
nainen osa mitalin muovailutyötä . 

Sekä Turku Biennaali että Maai lmal lelähtö on tehty 
pystyasentoon. Tämä tulee kuulemma jatkossakin ole
maan Erik Mäkisen mitalei l le taval l isin muoto. Kaksi- ja 
kolmiu lotteisen rajamai l la l i ikkuva l la taite i l ijal la on Mä
kisen mielestä suuremmat mahdol l isuudet i lmaisuun 
ku in selkeästi kaksi- tai kolmiu lotteisessa p itäytyvällä 
taitei l ija l la .  

Pystyssä seisova mita l i  ottaa ehkä hieman etäisyyt
tä katsel ijaan .  "Älä koske", se voisi sanoa, ja toisaa lta 
se samalla suoraan houkuttelee koskettamaan. Kuten 
Mäkisen mita l it aina, tässä käsitel lyt on muovai ltu aina
kin yhtä paljon käsiä kuin si lmiä varten. Mitaleita koske
tel lessa tuntuu si ltä kuin  käsi a lkaisi nähdä asioita joita 
si lmä ei huomaa. 

M ieleeni tulevat vielä antiikin aikojen käsissä kulu
neet rahat, maan alta kätköistä löytyneet, mutta yhä 
oudol la taval la tuoreet. Kuvat jotka kertovat sekä men
neistä ajoista että tästä päivästä, ja tulevastakin .  Samal la 
tava l la kuin  noissa vanhoissa rahoissa Mäkisenkin mi
ta leissa tekijä, taiteilija on samalla kertaa sekä kaukana 
että lähel lä ,  läsnä ja poissa. Mäkinen kertoo yksityisis
sä, inti imeissä taideteoksissaan itsestään ja henki lökoh
taisista tuntemuksistaan, kuvaa ni itä, mutta teos nou
see kuitenkin  yleisemmäl le tasol le kuvaksi ja kuviksi 
i hmiselämän ratkaisevimmista, mieleenpainuvimmista 
hetkistä. 
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M italinäyttelyitä Kankaan päässä 
Mitali-lehden edellisessä numerossa kerrottiin Killan 
Kankaanpäässä järjestämistä nykymitalitaiteen katsel
muksista. Kankaanpään taidekoulun tiloisaa ja koulun 
kanssa yhteistyössä järjestimme aluksi näyttelyt taide
koululle, minkä jälkeen nykymitalitaiteen näyttely siir
rettiin Kankaanpään Osuuspankkiin elo-syyskuuksi. 

Osuuspankin näyttelyssä oli esillä 110 teosta. Mitalit 
oli asetettu vitriineihin aihepiireittäin niin, että esillä oli 
Killan vuosimitaleita, Kankaanpään taidekoulun veistä
jien töitä, suomalaisuus-aiheisia mitaleita, tasavaltam
me presidentit, yritysmaailman mitaleita ja lopuksi vie
lä taiteilijoitten taiteilijoista veistämiä mitaleita. 

Mitalitaiteen Killan vaalikokous 
Mitalitaiteen Killan vaalikokous pidettiin keskiviikkona 
10.11. 1999 Eduskunnassa. Kokouksen valmisteluista 

Killan vaalikokous, vas. Veikko Löyttyniemi, kansanedustaja 
Marjatta Vehkaoja ja yleissihteeri 
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likka Voionmaa 

KILLAN TOIMINTAA 

Kevään symposiumin osanottajat valutyössä 

Rehtori Liisa Juhantalo avaa Kankaanpään taidekoulun 
näyttelyn 



olivat vastanneet Killan jäsenet, kansanedustajat Eero 
Akaan-Penttilä ja Marjatta. Vehkaoja avustajineen. En
nen kokousta saimme tutustua oppaiden johdolla Edus
kuntataloon ja sen taidekokoelmiin. 

Vaalikokouksen aluksi Killan puheenjohtaja Veikko 
Löyttyniemi piti katsauksen toimintaan. Kokouksen pu
heenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Vehkaoja. Yleis
sihteeri likka Voionmaa esitteli Killan toimintasuunnitel
man vuodelle 2000 ja varainhoitaja Kari Vaalas talous
arvion. 

Yksimielinen vaalikokous valitsi Mitalitaiteen Killan 
hallituksen erovuoroiset jäsenet uudelleen seuraavas
ti: Killan puheenjohtajaksi vuodeksi 2000 fil.maisteri 
Veikko Löyttyniemen. Mauno Honkanen ja likka Voion
maa valittiin jatkamaan seuraavat kolme vuotta. Killan 
tilintarkastajiksi valittiin edelleen ekonomi Klaus Selin
heimo ja varatuomari Aimo Linkosalmi varsinaisiksi ja 

valt.maisteri Matti Haavisto ja fil.maisteri Heikki Vuori
mies varalle. 

Mitalitaiteen Killan hallituksen (miehinen) kokoonpa
no vuonna 2000 on seuraava. Sulkeissa on mainittu 
kunkin jäsenen mandaatin kesto: 
puheenjohtaja: Veikko Löyttyniemi ( -2000), Helsinki 
muut jäsenet: 
Mauno Honkanen ( -2002), Helsinki 
Erkki Kannosta ( -2001 ), Helsinki 
Erik Mäkinen ( -2000), Turku 
Mauri Sompa ( -2000), Jyväskylä 
Kari Vaalas ( -2001 ), Helsinki 
likka Voionmaa ( -2002), yleissihteeri, Helsinki 

liian päätteeksi nautittiin yhteinen buffet-iltapala Edus
kunnan tiloissa. 

Mirjam Mieras 

SLIDES ANO SILENT THOUGHTS 

Lectures were an opportunity to escape from bronze, 
wax plaster and diligence. There were lectures, given 
by the participants of the symposium, at three o'clock 
in the afternoon in the excellent equipped auditorium 
of the institute of art. ln the cool dark the audience was 
treated to slides of enormous medals. T he lecturer 
showed his works and reported his experiences. 

Because nearly all participants spoke English this was 
the symposium language. The lectures were given in 
English as well. 

For some of the lecturers this was a challenge, for 
others a handicap. Aarno Rankka was very creative in 
his English. He explained his works with a lively wav
ing of arms. lmpatient growling and a 'yes, no, maybe'. 
Judit Zsin from Hungary, who spoke no English at all, 
showed her own works without explanation or com
ment. Hazel White, teacher at the Academy of Shef
field in England, did a clear and concise lecture about 

the squared circle and about works of her students. 
Marked was the religious tendency in the works of 

the Finnish participants. And a devotion to Finnish his
tory spoke out of their works. Jani Rättyä showed sev
eral works in which bread played an important role. 
Most works of Raimo Jaatinen are about the terror of 
war. Päivi Hellman and Juha Menne are inspired by the 
team of Kalevala, amongst other things. 

Everybody was so busy producing medals that there 
was no time to talk about the content of medal art. Many 
participants seemed confirmed that medals must be 
east in bronze. The moment of casting was for them 
the climax. To me the lectures were the best part of the 
symposium. Some lecturers made us share their small 
silent thoughts. That were beautiful moments. 

Kirjoittaja osallistui Kankaanpäässä järjestettyyn mitali
ja pienoisveistossymposiumiin toukokuussa 1999. 
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Första gången jag kom ihop med medaljkonst var för 
två år sedan i skolan. Det var någonting helt nytt och 
jag visade inte något större intresse för det heller. Men 
nyfikenheten ökade lite när jag fick se att man kan göra 
andra medaljer än de runda metallfärgade som hänger 
runt halsen på idrottare. Min lärare Erik Mäkinen och 
eleverna i årskurserna över mig gjorde intressanta och 
ganska experimentella grejer så jag tog itu med min 
första medalj när det ordnades en medaljtävling för 
unga. 

Eftersom jag bestämt mig för att inte göra en rund 
medalj så hade jag mera spelrum och fick därmed ut
trycka mig mera fritt. Ämnen som t.ex. exil, väljer jag 
eftersom jag ännu tyvärr är lite väl konservativ och kan
ske rentav lite feg. Jag tycker att medaljer skall behand
la någonting aktuellt, historiskt eller någonting viktigt i 
samhället. Även om det kanske skulle vara intressant 
att försöka göra en medalj om sandloppans föröknings
möjlighet i Kalahariöknen. 

"Exil - Maanpako" 
1 arbetet "Exil" försökte jag att klämma in den fruktan 
och skräck vi möter när vi ser på nyheter från krigs
drabbade områden. A-sidan har ett öde hus som en 

Markus Åström 

TVÅ MEDALJER 

familj har lämnat efter sig i flykt från krigets fasor. Sol
dater har senare besökt detta hus och lämnat dörren 
upp. Medaljen övergår förhoppningsvis långsamt till B
sidan. Jag försöker i mina medaljer att eliminera den 
gräns som finns mellan A- och B-sidan genom att ge 
den en uppgift i medaljens helhet. På B-sidan finns en 
massgrav full av lik och ovanför fin ns ett landskap med 
tre nerbrända och sönderbombade hus och en korsan
de landsväg. 

"Matbombning - Ruokapommitus" 
Denna medalj förtsätter på ämnet i den tidigare men 
här så finns en aning hopp för de människor som lever 
i flykt i skuggan av kriget. Den är en aning positivare 
kanske rentav lite naiv. A-sidan har ett pappersflygplan 
av den modell jag själv oftast viker ihop. Pappersflyget 
är en symbol för hur enkelt det egentligen är för oss att 
skicka iväg hjälp om vi bara viii och orkar. Flyget har ett 
litet myntinkast för dem som viii bidraga till att hjälp
sändningen kommer iväg till det krigsdrabbade områ
det på B-sidan. Här har en sändning kommit fram och 
släpper från en dyster himmel sina lådor med mat över 
ett kargt landskap. 

Matbombning, 1999, V 
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Tuukka Talvion - Mital itaiteen Ki l lan jäsenten hyvin tun
teman tutkijan - 50-vuotispäivän lähestyessä syntyi aja
tus hänen muistamisestaan mital i l la .  Tekijäksi lupautui 
toinen Ki l lan pi i rissä hyvin tunnettu mies, Pertti Kukko
nen. Jo projektin salaisessa a lkuvaiheessa sovitti in sii
tä, että jubilaari l le ojennetaan merkkipäivän ti imoilla vain 
mita l in  va lmis takasivu ja pyydetään samal la lupaus 
mall ina istumisesta. Kiitos taitei l ijan ahkeruuden Tuuk
ka Ta lvio voiti inkin yl lättää mita l in  takasivun yksipuol i
sel la va lu l la lokakuussa 1 998 hänen palattuaan "synty
mäpäiväpakomatkaltaan". Rahakammiossa järjestetys
sä pienessä ti laisuudessa hän myös suostu i mital in etu
sivun mal l iksi. 

Taitei l ijan ja mal l in eriasteisten kiireiden vuoksi mi
ta l in etusivun va lmistuminen vei a ikaa l iki vuoden. Tu
los on vihdoin esiteltävissä. 

M ita l in  etusivu l la  on tutkijan i lmeikäs muotokuva, 
jossa voi mielestäni nähdä n i in  ansioituneen tutkijan 
monumentaalisuutta kuin herkästi havainnoitua näköi
syyttä . 

Takasivun, mita l in  kertovan puolen täyttää nel iöön 
sommiteltu papukaija, jonka ystävät osaavat yhdistää 
Pedroon, Ta lvion perheen "kuu lu isaan" papukaijaan .  
Samalla se  viittaa myös TT: n nuoruuden harrastukseen 
ornitologiaan, joka tieteel l isen aktiviteetin suuntaudut
tua numismatiikkaan ja mital itaiteeseen vieläkin tulee 
päivittä in esiin elävänä mielenkiintona l intuih in ja nii
den puuhai lu ih in .  Mita l in papukaija tutkii määrätietoi
sena suurikokoista rahaa tai mita l ia, jonka laakeri lehvi
en kehystämä "L'' antaa vi itteen mital in taustasta . Vuo
si luku M I IM puolestaan muodostaa oivan istumaoksan. 

Pekka Sarvas 

MITALIEN TUTKIJAN MITALI 

Taitei l ijan itsensä valaman mita l in  halka isija on 1 30 
mm. 

Tuukka Ta lvion mital i tukeutuu yksinkertaisine taiteel
l isine ratkaisuineen selkeästi renessanssin mita l iperin
teeseen. Yhtä selkeästi se edustaa oman aikamme muo
tokieltä. Eikä ihme, tunnetaanhan tekijä yhtenä moder
n in kuvanveistomme aktivisteista. Mita l itaiteen saran 
saavutuksista mainittakoon kolme ki l lan vuosimita l ia : 
"Muinaiset ajat" ( 1 989), ajankohtainen "Elena ja Nico
lae" ( 1 991 ) ja "Politiikan painajainen" ( 1 993). Pertti Kuk
kosen aikaisemmista henki lömitaleista on Jussi I konen 
-mita l i  saanut esittelyn myös Mita l i- lehdessä ( 1/1 995). 
Ki l lan jäsenet muistanevat myös symbol isen Aimo Vii
ta la -mita l in  vuodelta 1 987. Suomalaisten henki lömita
leiden tekijöiden keski-iän kivuttua sangen korkeaksi, 
voi tämän taiteenlaj in tu levaisuuden kanna lta vain toi
voa, että Pertti Kukkonen, vuonna 1 954 syntyneenä 
"nuoruka isena" jatkaisi henki lömita l ien tekoa ja kuvan
veiston opettajana myös vä l ittäisi perinnettä edelleen. 

Mitalit ovat monistettua pienoistaidetta, jonka tulee 
levitä yksi löl l isyyttään menettämättä hal l itusti - grafii
kan tapaan .  Toivon mahdol l is imman monen Tuukka 
Ta lvion ystävän ja mital itaiteen keräi l ijän hankkivan tä
män oiva l l isen mital in itsel leen. 

Mita l in  hinta on 1 .250 mk, mistä yksityishenki löt saa
vat 350 mk :n  a lennuksen. Ti lauksen voi lähettää osoit
tee l la : Pekka Sarvas, Kansal l ismuseon rahakammio, PL 
9 1 3, 001 0 1  Helsinki. Sen voi myös lähettää myös te le
faxi l la numeroon (09) 4050 437 ta i jättää puhel imitse 
numeroon (09) 4050 436. Toisinaan muistan myös käy
dä sähköpostilaatikollan i :  pekka.sarvas@nba.fi . 



Nykysuomen sanakirja selittää sanan positiivinen seu
raavasti : edistävä, rakentava, ilahduttava, hyvä. 

Puhumme Aimo Linkosalmesta. Hän on kaikkea tätä. 
Tunnemme hänet hyväntuulisena, iloisena ja rakenta
vana. Hyvät hankkeet vetävät häntä puoleensa olipa sit
ten kyseessä luottamustoimet Suomen Numismaatti
sessa yhdistyksessä, nyt puheenjohtajana. Hän on Suo
men Mitalitaiteen Killan tilintarkastaja. Tunnemme hä
net ikuisena kirjakassien kantajana, alamme kulttuuria 
kansissa. Hän on aina paikalla, kun mitaleista on kyse. 

Tämä kaikki on vain vahvaa harrastetta. Voimme vain 
arvata hänen työpanoksensa merkittävyyttä päätoimes
saan Valtionkonttorin juristina yllämainituin ominaisuuk
sin. 
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Mauno Honkanen 

AIMO LIN KOSALM I E l  MENNYT 
M ITALI I NSA YKS IN  

On siis hyvä ja ilahduttava asia, että mitalitaidetta 
edistävästä ja rakentavaa työtä tekevästä (vrt. positiivi
nen) on veistetty mitali. 

Kuvanveistäjä Anja Juurikkalan komea mitali on paitsi 
henkilö- myös perhemitali. Perhe on Aimolle luonnolli
sesti yli harrasteiden ja työn, tai tarkemmin sanottuna, 
ne muodostavat kokonaisuuden, nyt mitalissakin. Mi
talin teksti Magnum in parvo, suurta pienessä, on iso 
asia. Se muistuttaa meitä kadottamasta todellisuuden
tajumme, empatiaa kanssaihmisiämme kohtaan ja 
avointa mieltä, joita tarvitaan, voidaksemme nähdä ne 
pienetkin asiat. Onnistunutta Anja Juurikkalaa! 



UUSIA M ITALEITA JA LAHJOITUKSIA 

Aimo Tukiainen: Wetterkulla Medical Center (1 995) 
Professori Aimo Tukiaisen viimeiseksi valetuksi mitaliksi jäi Wetterkulla Medical Center -mitali, joka on vuodelta 
1995. Wetterkulla -nimi viittaa samannimiseen hämäläiseen kartanoon, jonne vuodesta 1960 lähtien kokoontui 
tunnettuja suomalaisia lääketieteen alan tiedemiehiä. Mitalitaiteen Kilta sai mitalin lahjoituksena professori Erkki 
Saxenilta kuluneena syksynä. Kiitämme lahjoituksesta. 

Kauko Räsänen: Fiskars Oy 350 vuotta ( 1 999) 
Fiskars Oy: n juhlisti yhtiön 350 vuotista taivalta monin tavoin. Juhlamitalin tarina alkoi vuonna 1998, jolloin pidet
tiin kutsukilpailu, jonka Kauko Räsänen voitti. Voittajaehdotuksen pohjalta syntyi viime lokakuun juhlallisuuksien 
edellä kaksisivuinen mitali, joka lyötiin pronssiin ja hopeaan. Mitali on halkaisijaltaan 80 mm. 
Mitalitaiteen Kilta r.y. kiittää Fiskars Oy:tä saamistaan juhlamitaleista ja toivottaa yhtiölle parhainta menestystä 
tulevillekin vuosisadoille. 
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Kauko Räsänen: Suomen Hammaslääkäri l i itto 75 vuotta (1 999) 
Kauko Räsänen on muovai l lut Suomen Hammaslääkäri l i iton 75-vuotisjuhlamita l in,  jonka ensimmäiset kappaleet 
valmistuivat kul uneena syksynä. Mital i  on  halkaisijaltaan myös 80 mm.  
M ita l itaiteen Ki lta r.y. ki ittää Hammaslääkäri l i ittoa saamista pronssisista juh lamitaleista. 

Vilho Härkönen: Lappeenranta 350 vuotta ( 1 999) 
Lappeenrannan kaupunki juh l isti kuluneena vuonna perustamisensa 350-vuotisjuhlaa lyödyllä mital i l la, jonka on 
muovai l l ut Vilho Härkönen .  M ital i  (ha lk. 80 mm) on hieno jatke maamme kaupungeista tehtyjen monien mitalien 
joukossa. 
M ita l itaiteen Kilta ki ittää Lappeenrannan kaupunkia saamistaan lahjamitaleista. 

Kauko Räsänen: Kalevan 1 00-vuotisjuhlamitali 
Suomen M ita l itaiteen Kilta on saanut lahjoituksena Kale,va Kustannus Oy: ltä lehden numerossa 1/1 999 esitel lyn 
Kalevan 1 00-vuotisjuh lamital in .  Kiitämme lahjoituksesta . 
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KI RJALLINEN HUUTOKAUPPA 1/99 

Tarjol la ol i  203 kohdetta : kohteet 1 -63 ol ivat ennen vuotta 1 936 i lmestyneitä henki lömita leita tai tapahtuma-

ja muistomita leita, kun asia määritel lään luettelon viitteiden mukaan (Boström 1- 1 1 ) .  Kohteet 64- 1 50 oli vai-

mistettu ennen vuotta 1 968 (A. Laitakari) ja loput kohteet vuoden 1 968 jä lkeen.  

Yleisvaikute lmaksi jä i ,  että muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta hintataso tässä huutokaupassa jäi a l le 

edel l isen, vaikka eräisi in kohteisi in tul i  varsin runsaastikin tarjouksia. 

kohde hinta 

1 70 44 65 87 1 30 1 73 1 05 
2 50 45 55 88 55 1 31 40 1 74 70 
3 25 46 45 89 75 1 32 32 1 75 
4 225 47 55 90 45 1 33 60 1 76 45 
5 65 48 70 91 1 50 1 34 1 55 1 77 1 05 
6 55 49 60 92 85 1 35 60 1 78 65 
7 60 50 65 93 55 1 36 60 1 79 40 
8 60 5 1  45 94 75 1 37 45 1 80 95 
9 50 52 45 95 1 38 40 1 81 60 
1 0  53 85 96 1 55 1 39 75 1 82 385 
1 1  45 54 1 35 97 1 25 1 40 85 1 83 1 05 
1 2  80 55 55 98 14 1  55 1 84 1 20 
1 3  50 56 60 99 55 1 42 1 05 1 85 1 20 
1 4  70 57 70 1 00 45 1 43 30 1 86 95 
1 5  60 58 60 1 0 1  45 144 70 1 87 205 
1 6  50 59 50 1 02 45 145 45 1 88 225 
1 7  60 60 60 1 03 55 146 40 1 89 245 
1 8  40 6 1  55 1 04 70 147 50 1 90 45 
1 9  70 62 40 1 05 60 1 48 50 1 9 1  1 00 
20 60 63 1 55 1 06 1 05 1 49 80 1 92 50 
21  45 64 55 1 07 50 1 50 35 1 93 40 
22 55 65 50 1 08 65 1 5 1 50 1 94 65 
23 65 66 65 1 09 40 1 52 35 1 95 50 
24 45 67 60 1 1 0 65 1 53 65 1 96 70 
25 45 68 65 1 1 1  60 1 54 75 1 97 1 00 
26 69 65 1 1 2 60 1 55 80 1 98 45 
27 70 70 1 1 3 50 1 56 35 1 99 95 
28 60 7 1  50 1 1 4 65 1 57 1 00 200 55 
29 40 72 280 1 1 5  80 1 58 60 201 85 
30 40 73 1 1 6 45 1 59 75 202 1 05 
31 60 74 55 1 1 7 50 1 60 85 203 80 

32 55 75 40 1 1 8 45 1 61 1 55 
33 55 76 50 1 1 9 50 1 62 1 55 
34 40 77 45 1 20 40 1 63 50 
35 60 78 55 1 2 1  75 1 64 65 
36 50 79 55 1 22 35 1 65 70 
37 75 80 95 1 23 50 1 66 60 
38 55 81 75 1 24 60 1 67 55 
39 55 82 80 1 25 1 68 60 
40 55 83 45 1 26 70 1 69 1 05 
41 85 84 60 1 27 55 1 70 1 1 5  
42 1 35 85 60 1 28 65 1 7 1  60 
43 70 86 1 05 1 29 45 1 72 65 
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likka Voionmaa 

FISKARSI N  M ITALI NAYTTELY 
PALANEN TEOLLISTA H ISTORIAA 

Fiskarsin ruukin alue on monelle tuttu m iljöö, jossa kat
somista ja kokemista ri ittää. Alueen vanhat ja nyt Fis
kars Oy: n  350-vuotisjuh l ien kunniaksi ehostetut raken
nukset, a lueen taite i l ijoiden ja kädentyön taitaj ien työ
pajat ja näyttelyt monen menneen kesän ta idenäytte
lyn ohel la ovat nyky-Fiskarsia. Fiskarsin ruukki on var
sin vireä vanhus, joka pu lppuaa ideoita ja toimintaa .  

M a rras ku isena  a a m u pä ivänä  F i ska rs i n  r u u k i n  
C .L.Engel in  pi irtämä Kivita lo o n  arvokkaan h i lja inen.  
Rakennus kätkee sisäänsä yhtiön historiaa sekä ennen 
kaikkea esitte lee yhtiön tuotantoa vuosikymmenten 
varsilta. Kivitalon ju lkisivun Kauko Räsänen on sijoitta
nut vastavalmistuneen Fiskars-mital insa "historia-sivun" 
yhdeksi elementiksi. Kivitalo ja eräät ruukin a lueen ra
kennukset esiintyvät lisäksi monessa muussakin Fiskars
a iheisessa mita l issa : Gerda Ovistin Johan Jacob von 
Ju l in  -mita l in  takasivu on tästä esimerkki. 

Kivitalon eräs yksityiskohta on kolmannen kerroksen 
näyttelyti lan sekä keskimmäisen kerroksen edustusti
lan yhteensä neljä mita l ivitri in iä .  Edustusti lan seinäl le 
on l isäksi ripustettu lasitettu ovaa l i  mital itaulu,  jossa on 
vieri vieressä vanhoja näyttelymita leita . Yl lämainitun 
Ovistin mita l in  - von Jul in in 1 50-vuotisjuh lan kunniaksi 
lyöty vuonna 1 937- rel iefisuurennokset ovat tau lun  
molemmin puol in .  

Vanhimmat näyttelymita l it kertovat osaltaan yhtiön 
ja sen tuotteiden suosiosta kautta a ikojen.  U lkomaiset 
näyttelymitalit ovat osoitus vientiartikke l ien saamasta 
huomiosta . Sotiemme jälkeen muovai l lut henki lömita
lit ja yritysmitalit ovat pääosin lahjoja moni lta yhteis
työkumppaneilta, joita löytyy ni in teol l isuuden, vakuu
tusalan, puolustusvoimien, tieteen, kau pan, urhei lun, 
taiteen kuin lehdistönkin joukosta. Ohessa muutamia 
esimerkkejä : 

Näyttelymitaleita: 
Tukholman teoll isuusnäyttelyn mitalit vuodelta 1 866 
Helsingin yleisen teo l l isuusnäyttelyn m ita l it vuodelta 
1 876 
Meijerinäyttely Savonl innassa vuonna 1 888 

Uudenmaan, Hämeen ja Vi ipurin läänien maanviljelys
seurojen  mitaleita 
Ca l ifornia state fai r  awarded to Fiskars 1 961 
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Teollisuus ja kauppa: 
Gerda Qvist, Ju l ius Ta l lberg 
Essi Renval l ,  Wi lhelm Wah lforss 
Toivo Jaatinen, Neste Oy 
Toivo Jaatinen, STK 
Aimo Tukiainen, Finlayson 
Aimo Tukiainen, Juuso Walden 
Aimo Tukiainen, Sven Erik Rosenlew 
Aimo Tukiainen, Tampel la - Åke Kihlman 
Kauko Räsänen, Kymi Oy 
Kauko Räsänen, Suomen Messut 
Terho Sakki, Starckjohann 
Terho Sakki, Suomen rauta- ja konel i ikkeiden yhdistys 
Ei la H i ltunen, Helge Haavisto 

Pankki- ja vakuutus: 
Toivo Jaatinen, Ahti Karja la inen 
Aimo Tukiainen, PYP 
Ei la H i ltunen, Helsingfors Sparbank 
Wäinö Aaltonen, Rainer von Fieandt 
Eino Räsänen, Suomen Pankki 
Kauko Räsänen, M ika Tiivola 
Kaarina Tarkka, Klaus Waris 

Taide: 
Vi l le Va l lgren, Jean Sibel ius 
Kauko Räsänen, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö 

Tiede 
Harry Kivijärvi, Paavo Ravila 
Kauko Räsänen, Bertel von Bonsdorff 

Puolustusvoimat 
Tapio Wirkka la, V.P.Nenonen 
Pentti Papinaho, Lauri Sutela 

Lehdistö, urheilu ja yhteiskunta 
Gunnar Finne, Ammunnan MM-ki lpai lut 1 937 
Johan Finne, Hufvudstadsbladet 
Kalervo Ka l l io, Eljas Erkko 
Heikki Häiväoja, Suomen kuvalehti 
Heikki Häiväoja, Sotavammaisten tuki- ja tutkimussää
tiö 
Leila Hieta la, Suomen Joutsen 



Aimo Tukiainen, Pohjoismainen Yhdyspankki, 1962 
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Toivo Jaatinen, Neste Oy, 1982 
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Aimo Tukiainen, Tampella - Åke Kihlman, 1969 

51 



Mita lien esi l lepano on vielä jonkin verran kesken.  Kos
ka mita l it l uontuvat hyvin muuhun varsin ki intoisaan 
näyttelykokonaisuuteen, ol isi tärkeää, että esim. mital i 
en esittelytekstit saataisi in ajan tasal le. M ita l inäyttelyn 

G ILLET MOT DET NYA ÅRTUSENDET (s.3 ) 
Veikko Löyttyniemi 

Gi l lets ordförande skisserar nästa års verksamhet, i vi l
ken ingår bl .a.  utstä l lningar i Tammerfors och ldrotts
museet i Helsingfors, årsmedaljstävl ingen och FIDEM i 
Weimar. G i l let skal l  också förverkliga och marknadsfö
ra Hannele Kylänpääs Helsingfors 450-årsmedalj samt 
i .o .m.  att riket får en ny president låta göra en medalj 
av henne/honom. Gi l lets tidskrift M ita l i  - Medaljen skal l  
i höst utkomma som ett nummer, en s.k. årsbok. Even
tuel lt ska l l  en bok om Raimo Heinos produktion utges. 

G ILLETS FÖR MEDALJKONST ÅRSMEDALJSTÄVLING 
(s.4 ) 

Gi l let anordnar för finska och i Finland bosatta konst
närer en tävl ing om en präglad medalj med fritt motiv. 
Prisen är :  1 pris 1 5.000 mk, 11 pris 9.000 mk, 1 1 1  pris 7000 
mk. Tävlingstiden utgår den 1 0.3.2000 kl. 1 6.00. När
mare uppgifter ger sekreteraren (se pärmens i nsida) . 

F IDEM XXVII I WEIMAR ÅR 2000 (s.5 ) 
l ikka Voionmaa 

Nästa F IDEM kongress och utstä l ln ing hå l ls i Weimar i 
Tyskland 20 - 23.9 . 1 999. G i l let ordnar en  resa ti l l  kon
gressen. På utstä l lningen får Finland stä l la ut 34 tvåsi
diga medaljer. 
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monet vanhan ja uuden mita l ita iteen mita l it antavat 
perspektiiviä vaikkapa maamme teol l isen historian tut
kimukselle. 

SVENSK RESUME 

F INSKA MEDALJER (4) . 1 930-TALET OCH KRIGSÅREN 
(s.6 ) 
Tuukka Ta lvio 

Ta lvio har i de senaste tre numren av tidskriften skrivit 
om finska medaljer från 1 790-ta let ti l l  1 920-talet. På 
1 930-talet och under krigsåren var Emi l  Wikström, Ger
da Qvist, Gunnar Finne, Wäinö Aaltonen och Alpo Sai
la aktiva, av dem var Qvist den enda som modellerade 
gjutna medaljer. Bi lderna i den finska artikeln ger en 
god bi ld av periodens medaljkonst. 

JUBLANDE MEDALJSIDOR (s. 1 0  ) 
Arvo Aho 

Enl igt Aho har medaljer flere sidor, sidor som inte mo
del lerats utan har andra dimensioner. Ett sådant exem
pel är kyrkans Jubelår 2000 -medalj av Toivo Jaatinen, 
där man på åtsidan ser ett gammalt notsystem, ett ut
drag ur  den medeltida psalmen Jubilate Deo omnis 
terra . Noterna kan sjungas och ger därför en extra di
mension åt medaljen. 

OSSI SOMMA - REIJO PAAVILAINEN - PERTTI MÄKI
NEN (s. 1 1 ) 
Leena Passi 

Rubrikens sku lptörer har arbetat ti l lsammans i gemen
samma projekt under ett tjugota l år. De är  al la antingen 
lärare och/el ler f.d .  e lever i Kankaanpää konstskola. 
Samarbetet började med ett verk ti l l  en lekskulpturtäv
l ing och har fortsatt efter det. Alla tre har gjort medaljer 
och var för sig vunnit G i l lets årsmedaljstävling. 1 Som
mas arbeten finns ofta en stol .  Han behandlar fattig-



dom kontra rikedom, materialism - onödig konsumtion. 
Paavilainen är känd för sina jubileumsmynt, men han 
har också modellerat 57 medaljer, mest av de tre, bl.a. 
"Jag älskar dig, Modigliani" (1996). Motiven i Mäkinens 
medaljer är nära hans skulpturer. 

GILLET S  ÅRSMEDALJER ÅREN 1990 - 1999 (s. 17 ) 
likka Voionmaa 

Här är en fortsättning på serien om årsmedaljer. Åren 
1965 - 1977 fanns i nummer 1/1990 och åren 1978 -
1989 i nummer 2/1990. 

AV KÄRLEK T ILL MEDALJER (s.22 ) 
likka Voionmaa 

Gillets hedersordförande, akademiker Jorma K. Mietti
nen har samlat medaljer sedan början av 1960-talet, men 
han har också själv modellerat ca 30 medaljer. Han är 
en av grundarna av Gillet och dess första ordförande. 1 
intervjun berättar Miettinen om sin syn på medaljer och 
visar några av sina favoriter. 

LIVET EN T EAT ER - MEN MEDALJENS ROLL? 
(s.26 ) 
Allan Ylinen 

Ylinen har letat upp medaljer med teatermotiv ss. sys
konen Bergbom (grundare av den finska Nationaltea
tern), skådespelare ss. Ida Aalberg eller paret Arvo Le
hesmaa - Aino-Inkeri Notkola m.fl. Bland icke-professi
onella finns teaterkritikern Liisa Voionmaa (åtsida gre
kisk amfiteater) och magistern i engelska likka Voion
maa (de tre häxorna i Shakespeares Macbeth). 

LIV OCH MEDALJER (s.30 ) 
Mauno Honkanen 

Skulptrisen Hannele Kylänpää har inte gjort många 
medaljer. De bäst kända är "Liv", Gillets årsmedalj 1975 
och Jean Sibelius (1989). Hon vann Helsingfors stads 
tävling om stadens 450-års medalj, som kommer ut år 
2000. Hon har gjort många skulpturer i brons samt är 
också målare. 

TÅG OCH ÄNGLAR (s.35 ) 
Eila Jaatinen 

Raimo Jaatinens 50-årsutställning i Vanda hade änglar, 
mörka och ljusa, tåg och övergivna järnvägar och hatt
klädda damer som motiv. På utställningen fanns både 

skulpturer och laserkopior, dock inga av hans många 
medaljer. 

KONST GJUT ERIET P. VENÄLÄINEN (s.33 ) 
Leena Säppi 

Pauli Venäläinen är en konstgjutare, som gjutit många 
medaljer och skulpturer, t.ex. de två senaste årsmed
aljerna. Han grundade sitt företag i Kuopio år 1978 och 
senaste höst ett tili i Lapinlax, som har haft gjuterier 
sedan 1912. Han har gjutit både stora och små skulptu
rer, från Kari Juvas "Åbo byggnadsarbete" (6500 kg) tili 
en punkt (1 g). Han restaurerar också illafarna skulptu
rer. Medaljerna gjuter han enligt den keramiska precisi
onsmetoden. 

MEDALJER FORT SÄT T NINGSVIS (s.37 ) 
Arvo Aho 

Aho fortsätter med nya medaljer i katalogen över per
soner verksamma inom Gillet (Beati possidentes, 2/ 
1994, 1/1995, 1/1996), över arkitekter (1/1997) samt bi
skop Matti Simojokis samlingar (2/1998). 

1 DÖRREN, PÅ GRÄNSEN (s.40 ) 
Mika-Matti Nieminen 

Nieminen beskriver två av Erik Mäkinens medaljer, "Åbo 
Biennial" och "På väg ut i världen". De står på kant och 
har en dörr eller port. Dörren eller porten är mångsidig, 
den kan öppnas eller stängas, den låter en komma in 
eller tvingar en att stanna utanför, den utgör en gräns. 
Så också i Mäkenens medaljer, man är på gränsen mel
lan två världar, mellan ungdom och vuxenhet som i "På 
väg ut i världen". Medaljerna är tulla av motsatser, med 
människor på väg (Åbo biennial). Båda har en grön pa
tina, då Mäkinen inte tycker om bruna, tråkiga föremål. 

NYA MEDALJER OCH DONATIONER (s.47 ) 

Gillet har fått i donation följande medaljer : Aimo Tukiai
nens "Wetterkulla Medical Center" (1995), Kauko Räsä
nens "Kaleva 100 år" (1999), "Fiskars Ab 350 år" (1999) 
och Finlands Tandläkareförbund" (1999) samt Vilho 
Härkönens "Villmanstrand 350 år" (1999). 
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AIMO LINKOSALMI ÄR INT E  ENSAM PÅ SIN MEDALJ GILLET S VERKSAMHET (s.42 ) 
(s.46 ) likka Voionmaa 
Mauno Honkanen 

Anja Juurikkala har modellerat en medalj av Aimo Lin
kosalmi, en aktiv medaljsamlare och numismatiker. Den 
gjutna medaljen är samtidigt en familjemedalj. På åtsi
dan finns hustrun Leena och barnen avporträtterade, 
personer, som är mycket viktiga för Aimo. 

E N  MEDALJ AV EN MEDALJFORSKARE (s.45 ) 
Pekka Sarvas 

Pertti Kukkonen har modellerat en medalj av Tuukka 
Talvio, känd medaljforskare och flitig skribent bl.a. i 
denna tidskrift. På framsidan finns ett utmärkt porträtt 
av Talvio, på åtsidan en papegoja (Talvios sällskapsdjur) 
med en medalj i näbben och årtalet MI IM, då Talvio fyll
de 50 år. Konstnären har själv gjutit medaljen. Den kan 
köpas via Pekka Sarvas, Nationalmuseets myntkabinett, 
P B  9 13, 00 1 0 1  Helsingfors. 

FISKARS MEDALJUTSTÄLLNING - EN BIT INDUSTRI
HISTORIA (s.50 ) 
likka Voionmaa 

Fiskars bruksområde i Västra Nyland är en unik bruks
miljö. Här har Fiskars Ab verkat i 350 år. Numera är Fisk
ars mest känt för sina saxar och verktyg. 1 Stenhuset, 
ritat av C.L. Engel, finns brukets museum med bl.a .  en 
medaljkollektion, börjande från utställningsmedaljer från 
år 1866 till våra dagar. Där fin ns också en hei del med
aljer över andra industrier och bruk, banker, försäkrings
bolag och personmedaljer. 

Korjaus Liisa Lindgrenin artikkeliin 'Topeliuksen muis
tomerkki tarun ja totuuden puristuksessa' (Mitali - Me
daljen 1 / 1999), jossa eräät kuvatekstit olivat va ihtaneet 
paikkaa. 
Sivu 1 7 :  Emil Wikström : Z. Topelius . . . .  p.o. Gunnar 
Finne: Taru ja Totuus 
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Medaljutställning i Kankaanpää. På sommaren ordna
des en medaljutställning med över 1 00 medaljer, som 
först visades i Kankaanpää konstskola, senare i ortens 
andelsbank. 
Gillets valmöte 10. 1 1 . 1 999 i Riksdagshuset. Före mötet 
ordnades en guidad tur för att visa husets fina arkitek
tur och riksdagens konstsamlingar. Som ordförande på 
mötet fungerade riksdagsman (-kvinna) Marjatta Veh
kaoja och i styrelsen omvaldes Mauno Honkanen och 
likka Voionmaa, som var i tur att avgå. Budgeten för år 
2000 godkändes samt verksamhetsplanen (se Löytty
niemi på sidan 1 ). 

DIABILDER OCH T YSTA TANKAR (s.43 ) 
Mirjam Mieras 

Mieras deltog i medaljsymposiet i Kankaanpää, där hon 
speciellt njöt av deltagarnas presentation av sina verk 
med hjälp av dior, några på engelska och med gester, 
andra helt tysta. 

SKRIFTLIG MEDALJAUKTION (s.49 ) 

Resultatet av medaljauktionen i nummer 1 / 1 999. Fösta 
kolumnen är objekt (kohde) och den andra pris (hinta) 

i mark. 

KORJ AUS 

Sivu 1 9 :  Ville Vallgren: Z. Topelius ja lapset p.o. Emil 
Wikström: Z. Topelius (Vaasa) 
Sivu 2 1 :  Gunnar Finne: Taru ja Totuus p.o. Ville Vall
gren: Z. Topelius ja lapset 



O l et a n s a i n n u t s e n . 

Keskitä voimasi ja  u us i  Platina pal kitsee s inut. Se antaa 

omistajajäsene l le mon ia etuja ja nyt l isäksi pankkiasioissa 

rahanarvoista bonusta. Tu le ja  tutustu Platinaan . Tar

kemmin  ajatel len o let ansai nnut sen. 

l!!I KANKAANPÄÄN 

;'iil: OSUUSPANKKI 
Toimialue: Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Lavia 

. www.osuuspankki .fi 
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