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MITALITAIDE VUONNA 2001 

Mitalitaiteen vuosikirjan erityisteemaksi on vuonna 2001 valittu Suomen Mita

litaiteen Killan kunniajäsenen, kuvanveistäjä Kauko Räsäsen laaja ja kansainvä

lisestikin suuresti arvostettu mitalituotanto. Ajankohta on mitä sopivin: Kauko 

Räsänen on juuri täyttänyt 75 vuotta ja tänä vuonna tulee kuluneeksi 50 vuotta 

hänen ensimmäisen julkisen mitalinsa muovailemisesta. 

Tampereen taidemuseossa järjestetään tänä syksynä Kauko Räsäsen mitali

tuotannon retrospektiivinen näyttely. Tällöin voidaan yhtenäisesti esitellä hä

nen laaja ja monipuolinen työnsä mitalitaiteilijana ja hänen toimintansa suo

malaisen mitalitaiteen edistäjänä. Voidaan havainnollisesti nähdä, miten inten

siivisesti Kauko Räsänen on vuosikymmenien mittaan etsinyt taidemitalille uu

sia muotoja ja ilmaisukeinoja. Suomen Mitalitaiteen Kilta toivoo, että tämä vuo

sikirja tulee mahdollisimman monelle jäämään pysyväksi muistoksi hänen mi

talituotannostaan. 

Mitalitaiteen vuosikirja esittelee entiseen tapaan myös muita mitalitaiteem

me ajankohtaisia aiheita. Suomen Mitalitaiteen Killan vuosittain kuvanveistäjil

le järjestämä kilpailu on yksi esimerkki mitalitaiteen harrastuksen laajuudesta 

ja tasosta maassamme. Tänä vuonna kilpailuun saapui 119 ehdotusta. Se oli lä

hes ennätysmäärä kun otetaan huomioon kaikki vuosimitalikilpailut vuodesta 

1965 lähtien. Tämä huomattavan suuri osallistujien määrä sekä kilpailuun jätet

tyjen ehdotusten korkea taso osoittaa suomalaisen mitalitaiteen elävän edel

leen voimakkaana. 

Mitalitaiteen Kilta järjesti tänä vuonna toisen kerran erillisen kilpailun myös 

kuvanveiston opiskelijoille. Tässäkin yhteydessä tuomaristo saattoi todeta, että 

kilpailuun jätetyt lähes 30 ehdotusta osoittivat tekijöittensä hallitsevan hyvin 

mitalin muovailun. Ehdotusten taiteellinen taso oli selvästi korkeampi kuin Mi

talitaiteen Killan pari vuotta aiemmin järjestämässä vastaavassa kilpailussa. Mi

talitaiteen tulevaisuus näyttää siten olevan jatkuvasti hyvinkin turvattu. 

Kansainvälinen mitalisymposiumi järjestettiin Suomessa tänä vuonna jo 

kolmannen kerran. Tällä kertaa järjestäjänä oli Turun ammattikorkeakoulu / Tu

run piirustuskoulu,jossa mitalitaiteen opetuksella on pitkät ja vahvat perinteet. 

On tärkeätä, että mitalien suunnittelussa ja muovailussa voidaan usean viikon 

ajan kerätä, välittää ja vaihtaa kokemuksia eri maista saapuneiden taiteilijoiden 

kesken. Olennaista tulevaisuuden kannalta on myös se, että symposiumissa 

mukana olevat mitalitaiteen opiskelijat saavat tässä yhteydessä monipuolisia 
taiteellisia virikkeitä. 

Veikko Löyttyniemi 

Suomen Mitalitaiteen Killan 

puheenjohtaja 
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Outi Järvinen 

POIMINTOJA KAUKO RASASEN MITALITAITEESTA 

1) Helsingin Olympialaisten muistomitali 1952 (54mm, lyöty) 

75-vuotisjuhliaan aiemmin tänä 
vuonna viettäneellä Kauko Räsäsellä 
on takanaan 50 vuotta mitalitaiteili
jan elämää. Se alkoi Helsingin olym
pialaisten muistomitalikilpailun voi
tolla 1951 eikä loppua ole vielä näky
vissä. Taiteilija on pitkän uransa aika
na käynyt läpi erilaisia vaiheita, työs
tänyt tiettyjä teemoja sekä etsinyt rat
kaisuja häntä askarruttaneisiin ongel
miin. 

on vielä kesken. Nyt kun 1960-luvun 
modernismi on kuvanveiston osalta 
laajasti taustoitettu, olisi ehkä paikal
laan soveltaa tätä tietoa myös mitali
taiteen tutkimuksessa. Tässä suppeas
sa kirjoituksessa tyydytään kuitenkin 
lähinnä esittämään joitakin Kauko Rä
säsen mitalitaiteeseen liittyviä retros
pektiivisiä huomioita. 

Uuden polven 

esiinmarssi 
Suomen mitalitaide lepäsi 1950-luvul
la vielä vanhemman sukupolven tai
teilijoiden varassa. Mitaleita oli sodan 
päättymisen jälkeen lyötetty lisäänty
vässä määrin, mutta niiden tekijöiksi 
valikoitui usein ennen sotia uransa 
aloittaneita taiteilijoita. Osa heistä oli 
toki mitalitaiteilijoina uusia nimiä. 
Heistä erityisesti Essi Renvallista 
(1911-1979) tuli uusine ideoineen 
jonkinlainen johtohahmo. Hän toimi 
Taideakatemian koulussa opettajana 
1947-49. Hänen johdollaan opiskeli 
tuolloin mm. Kauko Räsänen. 

Räsänen sai ensimmäisen mitalit
yönsä voittamalla olympialaisten 
muistomitalin avoimen suunnittelu
kilpailun 1951 (kuva 1 ). Palkintosijoille 
yltäneet Emil FilEn (1890-1958) ja 
Gunnar Finne (1886-1952) kuuluivat 
molemmat vanhemman polven tai
teilijoihin. Nouseville kyvyille kilpailut 
tarjosivat ehkä paremman mahdolli
suuden päästä esille, sillä tilaustyöt 

Kauko Räsänen on Suomen mitali
taiteessa eräänlainen tavaramerkki 
jonka sisällöstä tuntuu jokaisella ole
van selvä käsitys. Yksi opinnäytetyö, 
useat artikkelit sekä haastattelut ovat 
viimeistään tehneet moniosaisista mi
taleista, positiivisten ja negatiivisten 
muotojen vaihtelusta, ympyrä- ja ne
liömuodon käytöstä sekä käperty
neistä naishahmoista kaikille mitali
taiteen harrastajille tuttuja käsitteitä. 
Tässä tilanteessa ei tunnu helpolta 
löytää aiheesta sen paremmin uutta 
kuin tyhjentävääkään sanottavaa. Tut
kimuksille ei vielä kannata laittaa pis
tettä sillä taiteen tekemisen prosessi 3) Postisäästöpankki 75 vuotta 1961 (40mm, lyöty) 
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2) Nobel-palkinnon saajat 1974, 6-osainen mitalisarja 
(osat 40x40mm, lyöty) 

päätyivät usein itsensä jo tunnetuksi 
tehneille taiteilijoille. Myös Essi Ren
vallin ensimmäinen mitali toteutui kil
pailun perusteella. Räsänen muovaili 
1950-luvulla vielä muutaman plake
tin, mutta varsinaisesti hän vakiinnutti 
nimensä mitalitaiteilijana 1960-luvun 
puolella ja nimenomaan suunnittelu
kilpailujen avulla. Aina ei toteutettu 
kilpailun voittanutta ehdotusta; myös 
muutama Räsäsen voittajaluonnok
sista on jäänyt toteuttamatta. 

luotettiin vielä vuoden 1963 Fidemis
sä Haagissa. 

Tilanne muuttui vähitellen: Roo
man Fidem-näyttelyssä 1961 Kauko 
Räsäsen ja Eila Hiltusen (s. 1922) 
osuus mitaleiden kokonaismäärästä 
oli jo huomattava. Seuraavalla kerralla 
Haagissa parhaiten edustettuna oli 
Aimo Tukiainen (1917-1996). 1960-lu
vun lopulle tultaessa oli lopulta pääs
ty ajan tasalle: näyttelyihin lähetettiin 
ajankohtaisia mitaleita. Mitalitaiteili
joiden rintama oli huomattavasti laa
jentunut. Mitaleita myös tehtiin aikai-

sempaa enemmän, joten edustavan 
näyttelyosaston kokoaminen oli var

masti helpompaa kuin ennen. Resurs
sit riittivät Mitalitaiteen Killan johdol
la myös muutaman laajan näyttelyn 
järjestämiseen kotimaassa. 

Mitalitaiteen 

julkisuus 
Suomalaisten kiinnostus mitalitaidet
ta kohtaan lisääntyi 1960-luvulla. 
Tämä näkyi myös lisääntyneenä julki
suutena. Räsänen sai usein esiintyä 
lehtiartikkeleissa jonkin käsillä olleen 
mitalityönsä tiimoilta. Mitalien aiheet 
olivat yleensä suurta yleisöä kiinnos
tavia, toisaalta taiteilija itsekin oli kes
kustelua herättäneen "Reikäenkelin" 
tekijänä kiinnostava. 

Keräilymitalit olivat seuraavan 
vuosikymmenen ilmiö. Huomattava 
osa mitaleista on toki kautta aikain 
tarkoitettu keräiltäväksi. Mitalitaiteen 
harrastajien yhdistyksillä oli syntymi
sestään lähtien ollut tapana lyöttää 
tai valattaa mitaleita jäsentensä ke
räiltäviksi. Samalla luonnollisesti edis
tettiin mitalitaidetta. Pohjoismaiset 
mitaleiden valmistajat (ruotsalainen 
Sporrong ja tanskalainen Anders Ny
borg etunenässä) asettivat tällaisen 
toiminnan uusiin mittasuhteisiin. Rai

mo Heino oli suomalaistaiteilijoista 
ehkä käytetyin. Kauko Räsänen ehti 
1970-luvulla suunnitella Sporrongin 
tilauksesta mitalisarjoja joiden aihei-

Vanhemman polven valta näkyi 
myös kansainvälisissä näyttelyissä,joi
den tarkoituksena oli esitellä uutta 
mitalitaidetta. Suomalaisten edustuk
selle oli tyypillistä, että mukana oli ai
kapäiviä sitten tehtyjä mitaleita, aikai
semmin näytteillä olleita mitaleita 
sekä jo kuolleiden taiteilijoiden mita
leita. Esimerkiksi Pariisissa järjestet
tyyn vuoden 1957 Fidem-näyttelyyn 
valitun 17 suomalaistaiteilijan joukos
sa oli 12 elävää taiteilijaa, joista kolme 
oli alle 40-vuotiasta, yhtenä heistä 
Kauko Räsänen. Uusia (ei välttämättä 
kovin nuoria) taiteilijoita valittiin mu
kaan aina muutama, mutta esimerkik
si Gerda Qvistin (1883-1957) ja Sulho 
Sipilän (1895-1949) mitalitaiteeseen 4) Kaksoset 1973 (115mm, valettu) 
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5) Kymin Osakeyhtiö 100 vuotta 1972 (sign. 1971, 70mm, lyöty) 

6) Eino Roiha 1982 (90mm, valettu) 

7) Katso maata jonka saimme 1980 (60mm, lyöty) 
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na olivat löytöretkeilijät, Nobel-pal
kinnon saajat ja pohjoismaiset sävel
täjät. Nobel-sarjan innovaatio oli taka
sivun asettaminen uuteen valoon: 
pienet muotokuvat jäävät sivuosaan 
sillä niiden takasivut toimivat palape
lin osina ja muodostavat yhdessä sar
jan varsinaisen taiteellisen etusivun 
(kuva 2). 

Nykypäivästä käsin Räsänen hah
mottuu suurten veistosten ja reliefien 
sekä mitaleiden tekijäksi vaikka hän 
on tehnyt myös pienoisveistoksia. Jul
kiset teokset ja mitalit ovat molem
mat taidetta joka on kaiken kansan 
saatavilla. Ne lisäävät yleisön koke
musta taiteesta tehden samalla myös 
tekijäänsä tunnetuksi. Mitalitaidehan 
on parhaimmillaan edullinen joka ko
din taidemuoto: mitaleita kertyy 
usein keräilemättäkin. Mitalitaiteen 
kannalta ei varmaankaan ole ollut 
merkityksetöntä, että Suomen toden
näköisesti laajimmalle levinnyt mitali, 
Postisäästöpankin 75-vuotisjetoni 
(kuva 3), on korkeatasoinen, kuvan
veistäjän muovailema taideteos. 

Monumentteja pienemmät veis
tokset päätyvät yleensä yksityisiin tai 
julkisiin kokoelmiin häviten näin joka
päiväisestä elämästä. Niitä on mah
dollisuus nähdä silloin tällöin näytte
lyissä. Valtion taidemuseon kokoel
missa on (verkossa käytettävissä ole
van) kokoelmaluettelon mukaan 14 
Räsäsen teosta. Suurin osa niistä on 
mitaleita. Kolmesta täysplastisesta 
veistoksesta yksi on kuuluisan Enkelin 
toinen valas. Toisaalta täysplastinen ja 
vapaasti seisova ovat käsitteitä joita 
voi usein käyttää myös Räsäsen mita
leista. 

Valtaosa Räsäsen mitaleista on 
lyötyjä. Hän muovaili 1960-luvulla 
omasta aloitteestaan valettuja mita
leita joista jotkut koettelivat mitalin ja 
pienoisveistoksen välistä rajaa (kuva 
4). Tämän hän tosin on tehnyt myös 
monen lyödyn mitalin kohdalla (kuva 
5). Hänen myöhemmät valetut mita
linsa ovat pääasiassa henkilömitaleita 
(kuva 6). Kiinnostava juonne Räsäsen 



mitalituotannossa ovat omasta aloit
teesta ja omalla kustannuksella teh
dyt, hiukan tavallista kokoa pienem
mät lyödyt mitalit (kuva 7). 

Plastisuus 

kokoava teema 

Räsänen sanoo syntymäpäivähaastat
telussaan haluavansa kertoa tarinoita 
kirjailijan tapaan "sen lisäksi että plas
tinen ote on vahva." Vahva plastisuus 
tuntuu todellakin olevan yksi kanta
vista teemoista Räsänen mitalitaitees
sa. Hänen mitalituotantonsa on nähty 
prosessina jossa 1950luvun matala re
liefi vähitellen muuttuu veistokselli
semmaksi niin että mitali lopulta suo
rastaan esineellistyy. Esineellisyyttä 
korostaa usein massan tuntu varsin
kin 1970-luvun moniosaisissa ja pai
navissa mitaleissa (kuva 8). 

Plastisuuteen yhdistyy tavallisesti 
pinnan käsittely joka korostaa materi
aalintuntua. Sileys on loppuun saakka 
viimeistellylle metallipinnalle omi
naista (kuva 9). Pintakäsittely ja mate
riaali ovat olleet sopusoinnussa myös 
Räsäsen kokeiluissa: hiekkakivi on 
pinnaltaan karheaa, muovitetussa 
puussa pintakuvio syntyy puunsyistä 
(kuva 1 0). Pronssimitaleiden materi
aalintuntua on usein vahvistanut pati
nointi joka kehittyi kukoistukseensa 
1960-luvun lopulla erityisesti Kulta
teollisuuden valmistamissa mitaleissa 
(kuva 1 1 ). Kaunis vihertävä patina ko
rosti pronssin ominaisuuksia, myö
hemmin kehitetty kiiltävä tumman
ruskea patina metallimaisuutta yleen
sä. Patinoinnilla on tärkeä osuus myös 
Räsäsen valetuissa mitaleissa. 

Plastisuuden ja materiaalintunnun 
ohella mitalin esineellisyyttä vahvis
taa sen muotokieleen kiinteästi yhdis
tyvä reunan muovailu. Tämä tarkoit
taa lähinnä vastakohtaa mitalille joka 
hahmottuu pyöreänä, terävästi irti
leikkautuvana kuvapintana. Pitkälle 
vietynä se on elementti jonka avulla 
mitalimaisuus voi kokonaan kadota. 
Toisaalta se korostaa varsin vähin kei
noin kevyemminkin muovaillun mita-

8) Suomen Kultaseppien liitto 65 vuotta 1970 
(81mm, 2-osainen, lyöty) 

9) Tampereen Aluesäästöpankki 1979 (80mm, lyöty) 
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10) Matemite 1967 (111x58mm, muovitettua puuta) 

11) Suomen Muinaismuistoyhdistys 100 vuotta 1970 (70mm, lyöty) 

12) Ulf Hagberg 65 vuotta 1997 (80mm, lyöty) 

Iin esineellisyyttä. Kauko Räsänen on 
käyttänyt tätä tehokeinoa vaihtele
vasti. 

Tarinoiden kertominen on Kauko 
Räsäsen mitalitaiteessa puoli joka on 
viime vuosien myötä noussut selvem
min esille. Mitaleihin on pikku hiljaa il
mestynyt lisää yksityiskohtia, joiden 
rikas pienoismaailma elää vahvan 
muodon pinnalla (kuva 12). Mitalitai
teilija kertoo niiden avulla moniääni
siä tarinoita. 



Antonio Pisanello, taidemaalari ja mitalitaiteilija, joka syn
tyi Veronassa vuonna 1395 ja kuoli vuonna 1455, oli mes
tarillisten muotokuvamitaliensa ansiosta renessanssin 
uranuurtaja Pohjoisltaliassa. 

Suomen mitalitaide on hyvin nuorta. Ennen vuotta 
1905 tiettävästi Suomessa ei ollut omaa mitalituotantoa 
saksalaisten mitalitaiteilijoitten tehdessä suomalaisaihei
sia mitaleita tilauksesta. Heitä oli mm. N0rnbergissä ja 
Augsburgissa vaikuttanut kultaseppä ja mitalitaiteilija Phi
lipp H. M0ller (s.1650, k. 1718 Augsburgissa). Carl Lebe
recht (s.1749 Th0ringenin Meiningenissa ja k. 1827 Pieta
rissa) puolestaan oli ensimmäinen saksalainen mitalitaitei
lija, joka teki tilaustöitä suomalaisille Pietarista käsin. 
Vuonna 1860 perustettiin Helsinkiin ensimmäinen rahapa
ja, mutta Suomen oma kaiverrustuotanto alkoi vasta 
vuonna 1873. Carl Jahn, dresdeniläinen kaivertaja, työs
kenteli Helsingissä vuodesta 1874 lähtien, mutta hän ei 
tullut heti tunnetuksi, koska useimmat suomalaiset mitalit 
tilattiin tuolloin vielä Tukholmasta, Berliinistä ja N0rnber
gistä. Itsenäisestä suomalaisesta mitalitaiteesta voidaan 
puhua vasta 1900-luvun alkupuoliskolla, joskin moderni 
suomalainen mitalitaide alkoi kukoistuksensa II maailman
sodan jälkeen. Kauko Räsänen kuuluu siihen tunnettujen 
suomalaisten mitalitaiteilijoitten joukkoon, jota edustavat 
eritoten mm. Gunnar Finne, Aimo Tukiainen, Terho Sakki, 
Raimo Heino, Eila Hiltunen ja Toivo Jaatinen. 

Räsänen aloitti opintonsa Suomen taideakatemiassa 
Helsingissä 20-vuotiaana vuonna 1946 ja päätti ne vuonna 
1950. Räsästä pidettiin lahjakkaana ja monipuolisena op
pilaana, joka kehitti oman tyylinsä. Opiskeluaikana kuvan
veiston merkitys oli Räsäselle keskeinen, mitalien muovai
lu oli tuolloin vielä taka-alalla, mutta jo vuonna 1951 Räsä
nen osallistui 25-vuotiaana Suomen Olympiakomitean jär
jestämään kilpailuun, jonka aiheena oli Helsingin vuoden 
1952 kesäolympialaiset. Kilpailuun osallistui 33 ehdotusta 
ja palkintolautakunta myönsi Räsäsen ehdotukselle I pal
kinnon. Hän oli näin vasta-alkajana tehnyt läpimurron mi
talitaiteessa. 

1960-luvulla mitalitaiteen osuus Räsäsen taiteessa kas
voi merkittävästi. Suomen mitalitaide sai II maailmanso
dan jälkeen toisenlaisia ulottuvuuksia kuin tuolloin niin ta-

Josef Hackl, Mi.inchen 
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valliset rahamaiset mitalit ja mitalitaide lähentyi usein pie
noiskuvanveistoa. 

1970-luvulla tutustuin Sporrongin (Norrtälje, Ruotsi) 
kautta tähän merkittävään suomalaiseen mitalitaiteilijaan, 
hänen epätavallisiin ja keräilijäpiireissä yleistä huomiota 
herättäviin teoksiinsa ja moniosaisiin mitaleihin, joita ei 
ollut esiintynyt mitalitaiteessa aiemmin sen 500-vuotisen 
historian aikana. Kaksi- tai useampiosaisen mitalin muo
vailu tai valmistaminen ei olisi ollut mahdollista,jos mita
lin reliefi olisi jäänyt yhtä matalaksi kuin rahan. Mitalille an
taa kokonaisuuden tunteen vain syvennetyt ja korotetut 
muodot, jotka löytävät toisensa tarkasti koveran ja kupe
ran muovailun ansiosta. Periaatteena on positiivisten ja 
negatiivisten pintojen muotoilun hyödyntäminen, minkä 
jokainen kuvanveistäjä käytännössä osaa. Tämän oivallet
tuani aloin kerätä Kauko Räsäsen mitaleita. 

Jokainen Räsäsen muovailema ja Sporrongin lyömä 
uusi mitali teki minut uteliaaksi ja siksi halusinkin tutustua 
henkilökohtaisesti tähän merkittävään suomalaiseen tai
teilijaan. Tapasimme ensi kerran Helsingissä toukokuussa 
vuonna 1979. Räsäsen ateljeessa Espoossa sain tilaisuuden 
nähdä kaikki hänen muovailemansa mitalit ja veistokset. 
Räsäsen veistotaide vaikutti minuun syvällisesti ja vuosien 
aikana välillemme kehittyi kunnioitus ja lämmin ystävyys. 
Ihailen edelleen Räsäsen alati uusiutuvia ideoita,jotka hän 
muuttaa taiteen kielelle. 

Nainen esittää Räsäsen veistotaiteessa ja etenkin hä
nen mitaleissaan keskeistä osaa. Kysyin kerran Räsäseltä, 
miksi juuri naisfiguuri ja sain ensin vastaukseksi sydämelli
sen naurun. Sitten hän sanoi: ensiksikin rakastan naista, sil
lä hän on muodoltaan miestä plastisempi. Nainen edustaa 
myös elämän jatkuvuutta ja yleensäkin elämälle myöntei
siä asioita. Sitä paitsi taide on naisen sukua. Räsäsen tai
teessa nainen ja vesi liittyvät näin luomiseen ja syntymi
seen. 

Räsänen antautuu veistotaiteelleen kuvanveistäjänä ja 
mitalitaiteilijana määrätietoisen ahkerasti ja tarmokkaasti 
ja toden teolla. Opintomatkat veivät hänet ensin Skandi
naviaan, sitten Italiaan, Ranskaan, Kreikkaan ja myöhem
min Espanjaan, Portugaliin, Kiinaan sekä Etelä- ja Pohjois
Amerikkaan. Räsäsen teosten ideamaailma kertoo usein 
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taustalla olevasta herkästä todellisuudentajusta. Hänen 
hienostunut esteettisyytensä ja tekniikkansa kertovat va
kuuttavasti hänen taiteensa luonteesta. Vain taiteilijan sie
lu antaa työn kypsyä taideteoksiksi. 

Kansainvälisesti Kauko Räsästä pidetään tunnetuimpa
na ja luovimpana mitalitaiteilijana. Hänen mitalinsa ovat 
yltäneet myyntilukuihin, joita kukaan ei aiemmin pitänyt 
mahdollisena. Hänen veistämiään muistomerkkejä ja pat
saita on julkisilla paikoilla, museoissa ja kirkoissa useissa 
Suomen kaupungeissa. Taidegalleriat, kokoelmat, arkistot 
ja museot maailman eri puolilla ovat hankkineet hänen 
mitaleitaan kokoelmiinsa. 

Räsäsen veistokset ovat vaikuttaneet voimakkaasti hä
nen mitaleittensa aiheisiin ja veistoksellisiin muotoihin. 
Vapaana kuvanveistäjänä ja mitalitaiteilijana hän on tottu
nut ratkomaan taideteoksensa ongelmat itsenäisesti alus
ta loppuun ja torjuu näin tilaajan puuttumisen teoksen 
syntyyn. Hän on taiteilijana säilyttänyt luovan ilmaisunsa 
vapauden. Abstrakteissa veistoksissaan hän ei esitä nähtä
viä asioita, vaan tekee abstraktit asiat näkyviksi. Henkilö
muotokuvia muovaillessaan Räsänen käyttää usein tyylil
leen ja taiteelliselle esitystavalleen tunnusomaista vaikeaa 
abstraktia kupera-kovera muotoilua. 

Kauko Räsänen on tehnyt Suomen mitalitaidetta tun
netuksi maan rajojen ulkopuolella ja osaksi käsitettä 
"Made in Finland''.Menestys ei ole noussut hänelle päähän; 
päinvastoin, hän on pysynyt vaatimattomana ihmisenä ja 
on kasvavan nuoren taiteilijasukupolven suuri ystävä ja tu
kija. 
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SUOMEN AKATEMIA 
- vuosikymmeniä tieteen asialla 

Suomen Akatemia on tiederahoituksen asiantuntijaorgani
saatio. Akatemian tehtävänä on edistää korkeatasoista tie
teellistä tutkimusta laatuun perustuvalla pitkäjänteisellä 
tutkimusrahoituksella, tieteen ja tiedepolitiikan asiantunte
muksella sekä tieteen ja tutkimustyön aseman vahvistami
sella. 

Nykymuotoinen Suomen Akatemia aloitti toimintansa 
vuonna 1970, mutta Akatemian juuret ulottuvat kauemmas 
1900-luvun ensi vuosikymmeniin. 

Juhlistaakseen 20-vuotista toimintaansa Akatemia tilasi 
kuvan veistäjä Kauko Räsäseltä taidemitalin vuonna 1990. 
Mitali esittää tieteellistä saavutusta juhlivaa tutkijaa. 
Mitalin toisella puolella on kuvattu kolme naishahmoa, 
jotka symboloivat Maaemoa, Vedetärtä ja llmatarta eli 
antiikin tieteen perustekijöitä, maata, vettä ja ilmaa. 

Lisää tietoa Suomen Akatemiasta ja sen vuosikymmenistä 
löytyy verkkosivuilta osoitteesta www.aka.fi> Tietoa Akate
miasta. 
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KAUKO RASANEN 
PUOLI VUOSISATA A 

TAIDETTA 

21.10.2001 - 6.1.2002 

TAMPEREEN TAIDEMUSEO 
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Kauko Räsäsen m ital it 50 vuoden ajalta 

1 XV Olympia-Helsinki 
1 952, 1 951 , AE, 0 54 
rrm 
2 Turvaa tulevaisuus, 
Helsingin Kansallis
seura, 1 953, valettu 
reliefi, AE, 77 x 97 mm 
3 Virkamiesliitto 40 v., 
1 958, valettu reliefi, AE, 
68 x 88 mm 

4 Helsingin urheilumitali, 
1 960, valettu, AE, 0 120 
mn 

5 Riihimäki kaupungiksi, 
1 960, AE, 0 70 mm 

6 Pro Sculptura, Suo-
men Kuvanveistäjäliitto, 
1 960, AE-Ag, 0 70 mm 

7 Postisäästöpankki 75 
v., 1 960, AE-Ag, 0 33 
mn 

8 Helsingin agentti-
yhdistys, 1 961 , AE, 0 70 
mn 

9 Gunnar Soininen, suku-
tutkimusseura, 1 963, AE-
Ag, 0 56 mm 

10 P. J. Myberg, 1 963, 
AE-Ag, 0 56 mm 

11 Bensow, 1 964, AE, 0 
70 mm 

1 2  

Ensimmäinen mitali valmistui vuonna 1951  
muistomitaliksi Helsingin olympialaisiin. Mitaleita on 

kaikkiaan 184 kappaletta. 

2 

4 

Etusivu: 
Heikki Varja 

6 

8 

10 

3 

7 
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12 Kunnallinen itsehal
linto 1 00 V., 1 964, AE, 0 
70 mm 

13 Jean Sibelius, Yliop
pilaskunnan laulajat, 
1 965, Ag, 0 30 mm 

14  Sotasokeat, 1 965, AE, 
0 70 mm 

15 Mater Mare, 1 965, AE, 
0 1 20 mm 

16 Nordia, 1 966, AE-Ag, 
0 65 mm 

17 Kansakoulu 1 00 v., 
1 966, AE-Ag, 0 70 mm 

18  Kansallinen kokoo
mus 50 v., 1 964-1 967, 
AE-Ag, 0 70 mm 

1 9  Kunnallinen kansan
valta, 1 967, AE-Ag, 0 
70 mm 

20 Maternit,, 1 967, valet
tu, AE, 55x1 07 mm 

21 Via Salaria, 1 967, 
Valettu, AE, 1 1 3x1 1 3  mm 

22 P. E. Svinhufvud, 
1 968, AE, 0 70 mm 

23 Liikesivistysrahasto, 
1 969, AE, 0 70 mm 

1 2  

14  

1 6  

1 8  
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24 Suomen Messut 50 
V., 1 969, AE-Ag, 0 70 
mn 

25 Hans Bröckl, Lap-
peenrannan teknillinen 
oppilaitos, 1 969, AE, 0 
70 mm 

26 Möhkö, 1 969, valet-
tu, AE, 70x85 mm 

27 Muinaismuisto-
yhdistys, 1 970, AE, 0 
70 mm 

28 Martti Kaila, 1 970, 
AE, 0 70 mm 

29 Mannerheimin lasten-
suojeluliitto, 1 970, AE-
Ag, 0 80 mm 

30 Sculptor, Suomen 
kuvanveistäjäliitto 60 v., 
1 970, Ei tekstiä, AE, 0 
80 mm 

31 Käpylä 50 V., 1 970, 
AE, 0 70 mm 

32 Aarne Eskola, 1 970, 
AE, 0 70 mm 

33 Suomen kultaseppien 
liitto, 1 970, Kaksiosai-
nen, AE, 0 80 mm 

34 Kymi Oy 1 00 v., 
1 971 , AE-Ag, 0 70 mm 

1 4  

24 

26 27 

28 

31 



35 Espoo-ansiomitali, 
1 971 , Rintamerkki 1 5, 
AE-Ag, 0 70 mm 

36 Säästöpankit 150 v., 
1 972, AE-Ag, 0 70 mm 

37 YK:n ympäristön
suojelukonferenssi Tuk
holmassa, 1 972, kaksi
osainen, AE-Ag-AU, 0 
50 mm 

38 Edvin Linkomies, 
1 972, AE, 0 80 mm 

39 Kaksoset, 1 973, AE, 
0 1 1 0 mm 

40 Vaihtoehdot, 1 969-
1 973, AE, 0 80 mm 

41 Katso ihmistä, 1 973, 
kaksiosainen, AE, 0 80 
mn 

42 Suomen museoliitto 
50 v., 1 973, AE, 0 70 
mn 

43 Eero Tammisalo, 
1 973, AE, 0 70 mm 

38 39 

41 
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44 Kaukas 1 00 v.-Hugo 
Stamdertskjöld, 1 973, 
AE-Ag, 0 75 mm 

Tutkimusmatkailijat: 

45 Marco Polo, 1 973, 
AE-Ag, 0 75 mm 

46 Vasco da Gama, 
1 973, AE-Ag, 0 75 mm 

47 Cristofer Kolumbus, 
1 973, AE-Ag, 0 75 mm 

48 James Cook, 1 973, 
AE-Ag, 0 75 mm 

49 David Livingstone, 
1 973, AE-Ag, 0 75 mm 

50 Robert E. Pearry, 
1 973, AE-Ag, 0 75 mm 

51 Roald Amundsen, 
1 973, AE-Ag, 0 75 mm 

52 Sven Hedin, 1 973, 
AE-Ag, 0 75 mm 

53 Adolf Erki Norden
skiöld, 1 973, AE-Ag, 0 
75 mm 

54 ETY-kokous Helsin
gissä, 1 973, kaksiosai
nen, AE-Ag, 0 70 mm 

1 6  

44 

46 

50 51 



55 Fernando de 
Magellanes, 1 973, AE
Ag, 0 75 mm 

56 Aarre Vuolijoki, 1 973, 
Valettu, AE, 1 25x100 mm 

57 Gustaf VI Adolf-Sv. 
Arkeol. Samfundets h.b., 
1 973, kaksiosainen, AE
Ag, 0 50 mm 

58 Matti Kauppinen
Satakunnan museo, 
1 973, AE, 0 80 mm 

59 Kerava 50 v., 1 973, 
AE, 0 70 mm 

60 Vilhelm Moberg, 1 973, 
AE-Ag-AU, 0 55 mm 

61 Bertel von Bonsdorff, 
1 974, AE, 0 80 mm 

62 Lappeenranta 325 v., 
1 974, AE, 0 70 mm 

63 Leonardo da Vinci, 
1 974, kolmiosainen, AE
Ag-AU, 55 

• .. '1j il 
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64 Nobelpalkinnon saajat 
1 974, 1 975, AE-Ag-AU, 
4Ox4O mm 

65 Fysiikka 

66 Kirjallisuus 

66 Kemia 

67 Lääketiede 

68 Taloustiede 

69 Rauha 

Lyhenteet: 
AE = pronssi 
Ag = hopea 
AU = kulta 

70 YK:n kansainvälinen 
naistenvuosi, 1 975, 
kolmiosainen, AE-Ag-AU, 
0 40 mm 

1 8  



71 L.M.Ericsson 1 00 v., 
1 975, kolmiosainen, AE, 
0 50 mm 

72 Helsingin ev.lut. seu
rakunnat, 1 975, kuusi
osainen, myös yksi
osainen, AE, 0 70 mm 

73 Finska läkare
sälskapet, 1 975, kaksi
osainen, AE, 0 90 mm 

74 Finska läkare
sälskapet: J. W. Rune
berg, 1 975, kaksiosai
nen, AE, 0 80 mm 

75 Erkki Kinnunen, 1 975, 
AE, 0 80 mm 

76 Mauno Salojärvi, 
1 976, AE, 0 70 mm 

77 Työterveyslaitos, 
1 976, AE-Ag, 0 56 mm 

76 
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78 Mauri Pohto-Suomen 
hammaslääkäriseura, 
1 976, AE, 0 80 mm 

79 C.G.Mannerheim, 
1 976, kaksiosainen, AE, 
Ag, AU, 0 80 mm 

80 Edvart Grieg, 1 976, 
AE-Ag-AU, 0 45 mm 

81 Carl Nielsen, 1 976, 
AE-Ag-AU,  0 45 mm 

82 Jean Sibelius, 1 976, 
AE-Ag-AU,  0 45 mm 

83 Wilhelm Stenhammar, 
1 976, AE-Ag-AU, 0 45 
rrm 

84 Georg Henrik von 
Wright, 1 976, AE-Ag-AU, 
0 70 mm 
85 Aimo Tukiainen, 1 977, 
AE, 0 70 mm 

86 Henry Dunant, 1 977, 
AE-Ag-AU, 0 45 mm 

20 

79 

80 

Ketju, 1 969-72, metalli ja akryyli, yksityiskokoelmassa. 

81 

192 Istuva tyttö, 1 957, 
pronssi, yksityiskokoel
massa. 



87 Michelangelo, 1 977, 
kolmiosainen, AE-Ag-AU, 
0 60 mm 

195 Rautakonstruktio, 1 959, 
yksityiskokoelmassa. 

88 Virka
miesliitto 
60 V. , 
1 977, 
Kaksiosai
nen, AE, 0 
80 mm 

87 

88 

21 



89 Kansallinen kokoo
mus 60 V., 1 977, AE-Ag, 
0 80 mm 

90 YK:n kansainvälinen 
lapsenvuosi, 1 979, 
kaksiosainen, AE-Ag
AU, 0 50 mm 

91 Georg Nyström 50 v., 
1 979, AE-Ag, 0 60 mm 

92 Carl Wegelius-Suo
men radiologiyhdistys, 
1 979, AE-Ag, 0 70 mm 

93 Tampereen alue
säästöpankki, 1 979, AE, 
0 80 mm 

94 Martti Auriala, 1 979, 
kaksiosainen, valettu, 
AE, 0 88 mm 

95 Urho Kekkonen 80 v., 
1 979, AE, 0 70 mm 

96 Erkki Kivalo 60 v., 
1 980, AE, 0 80 mm 

22 

91 

93 

94 

Sommitelma, 1 959, 
rautaa ja kuparia. 

1 97 
"Taivaan
portin 
avaimen
reikä", 1 969-
79, metalli ja 
akryyli ,  
yksityis
kokoelmassa. 



97 Suomen Rakennus
urakoitsijaliitto 60 v., 
1 980, AE-Ag, 0 80 mm 

98 Katso maata jonka 
saimme, 1 980, AE-Ag, 0 
60 mm 

99 Suomen kelloseppä
liitto 75 v., 1 981 , AE, 0 
80 mm 

1 00 Lech Walesa
Solidarnos, 1 981 , AE
Ag, 60, Ag 0 40 mm 

1 01 Belagerung der 
Alten Veste, 1 982, AE
Ag, 0 70 mm, AU 0 40 
rrrn 

102 Eino Roiha, 1 982, 
valettu, AE, 0 90 mm 

1 03 Mika Tiivola-SYP, 
1 982, kaksiosainen, AE
Ag, 0 80 mm 

104 Tivoli, 1 982, AE-Ag, 
0 70 mm 

105 Jan-Magnus Jans
son, 1 982, AE-Ag, 0 70 
rrrn 

1 06 Salo, 1 983, AE, 0 
70mm 

194, Hevonen, 1 959, rautaa 
ja nikkeliä, yksityis
kokoelmassa. 
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1 07 Suomen eduskunta 
75 v., 1 983, kaksiosai
nen, AE-Ag, 0 80 mm 

1 08 Suomen psykiatri
yhdistys, 1 983, kaksi
osainen, AE, 0 80 mm 

1 09 Kuhmo Chamber 
Music Festival, 1 983, 
AE, 0 80 mm 

1 1 0  Ensio Hukkataival, 
1 983, AE-Ag, 0 80 mm 

111  Gösta Serlachius
taidesäätiö, 1 983, AE
Ag, 0 80 mm 

112 Solferino-Tutti Fra
telli, 1 984, AE-Ag, 45, 
Ag, 0 35 mm 

113 Aleksis Kivi, 1 984, 
AE, 0 80 mm 

1 1 4  Olavi Jaakkola, 
1 984, AE, 0 80 mm 

1 15 SEFE-Suomen eko
nomiliitto, 1 985, AE, 0 80 
rrrn 

24 

Kukkaistyttö, 
1 999, pronssia. 



1 16  Suomen lääkäriliitto, 
1 985, kaksiosainen, AE
Ag, 0 80 mm 

117 Ruotsalais-suomalai
nen kulttuurikeskus, 
teksti syrjässä, 1 985, 
AE-Ag, 0 80 mm 

118  Rautakirja 75 v., 
1 985, kolmiosainen, AE, 
0 80 mm 

119  Sakari limonen, 
1 985, AE, 0 90 mm 

120 Suomen mitalitaiteen 
näyttely, 1 985, valettu, 
AE, 0 11 0  mm 

1 21 4 sivua, 1 985, valet
tu, AE, 72x80 mm 

122 600 Jahre 
Universität Heidelberg, 
1 985, AE-Ag, 0 40 mm 

1 23 Ernst Aleksander 
Homen, 1 986, AE, 0 80 
mm 
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124 Pro luistitia-Hovioike
uden tuomarit, 1 986, AE, 
0 80 mm 

125 Arno Hannus, 1 986, 
AE, 0 80 mm 

1 26 Oulun suomalainen 
klubi, 1 986, AE, 0 80 mm 

1 27 Annus Pacis-PAND, 
1 986, AE, 0 70 mm 

128 Nils J.  Lindberg, 
1 986, AE-Ag, 0 70 mm 

129 Carl Palmstedt, 
1 986, AE-Ag, 0 45 mm 

130 Helsinki 1 75 V. pää
kaupunkina, 1 987, AE
Ag, 0 80 mm 

131 Neidon uni-SMK:n 
vuosimitali, 1 987, valettu 
(Killan vuosimitali), AE, 0 
1 1 0 mm 

132 Finlandia 88-filateli
an maailmannäyttely, 
1 988, kolmiosainen, 
sisäosa Ag-AU, 30x22 
mm, AE, 0 51 mm 

26 

Kuparikonstruktio, 1 961 , kuparia, 
Valtion taidekokoelmat. Launeen 
yhteislyseo, Lahti. 



1 33 Raha-automaattiyh
distys 50 v., 1 988, AE, 0 
80 mm 

1 34 Metsäalan 
kuljetuksenantajat, 1 987, 
AE, 0 80 mm 

135 Adam-Eva, 1 988, 
omakustanne, AE, 0 60 
mn 

136 Suomen tiedeseura, 
1 988, AE-Ag, 0 80 mm 

137 Rakennuskunta 
Haka 50 v., 1 988, AE
Ag, 0 80 mm 

138 Espoon musiikkiopis
to, 1 988, AE, 0 80 mm 

139 Sporrong (eläkkeel
le lähtijöille telineessä), 
1 988, AE-Ag, 90x62 mm 

140 Kansallinen kokoo
mus 70 V., 1 988, AE-Ag, 
0 80 mm 

141 Marjo Matikainen, 
1989, AE, 0 80 mm 

1 42 Yrjö Alanen, 1 989, 
AE-Ag, 0 80 mm 

143 Nils Oker Blom, 
1 989, AE, 0 80 mm 

1 39 
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1 44 Kaarlo Hartiala, 
1 989, AE, 0 80 mm 

1 45 Pamaus-seura, 
1 989, AE, 0 80 mm 

1 46 Tampereen raati
huone 1 00 v., 1 989, 
kaksi- ja yksiosainen, 
AE, 0 80 mm 

1 47 Josef Hackl 60 v., 
1 990, kaksiosainen, AE
Ag, 0 60 mm 

1 48 Yhdessä vuodesta 
1 940, Saara ja Eino 
Roiha, 1 990, valettu, AE, 
0 1 1 8 mm 

149 FIDEM-Helsinki 1 990, 
1 990, kaksiosainen, AE
Ag, S0xS0 mm 

1 50 Suomen akatemia, 
1 990, AE, 0 80 mm 

1 51 Suomen kunnallisliit
to 80 v., 1 991 , AE, 0 80 
rrm 

1 52 Markus Palokangas, 
Sotasokeat, 1 991 , AE
Ag, 0 80 mm 

153 Arvo Aho, 1 991 , 
valettu, AE, 0 11 0 mm 

28 
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1 54 Suomen 
radiologiyhdistys, 1 991 , 
AE-Ag, 0 70 mm 

1 55 Espoo-Esbo, 1 991 , 
Riipus ja mansetinnappi 
Ag, 0 20 mm, AE, 0 60 
mm 

156 Oskar Huttunen, 
1 991 , AE, 0 80 mm 

1 57 Suomen maakunta
kirjailijat, 1 991 , AE, 0 60 
mm 

1 58 Liike ja lepo, 1 980-
1 991 , AE, 0 60 mm 

1 59 Suomi 75 v. , 1 992, 
AE-Ag, 0 70 mm 

160 Panu Hakola, 1 992, 
AE-Ag, 0 80 mm 

161 Käkisalmi, 1 993, AE, 
0 80 mm 

162 Nordia 93, 1 993, 
Kolmiosainen, osat AU ja 
Ag, AE, 0 60 mm 

163 Pekka Jauho, 1 993, 
AE-Ag, 0 80 mm 

164 Äiti Karjala, 1 994, 
valettu, AE, 0 1 08 mm 

1 65 Algol 1 00 v., 1 995, 
AE, 0 80 mm 
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166 Finlandia 95, 1 995, 
Kaksiosainen, pienet 
osat AU ja Ag, AE, 
70x53 mm 

1 67 Suomen ihotauti
lääkärit, 1 995, AE, 0 80 
mn 

168 Albreht Durer, 1 996, 
kaksiosainen, AE-Ag, 0 
50 mm 

169 Suomen kiinteistö
liitto, 1 997, AE-Ag, 0 80 
mn 

170 Kari Rahiala, 1 997, 
AE-Ag, 0 80 mm 

171 Aimo Viitala, 1 997, 
kaksiosainen, AE, 0 80 
mn 

172 Ulf Erik Hagberg, 
1 997, AE-Ag, 0 80 mm 

173 Vaasan yliopisto, 
1 998, AE, 0 80 mm 

174 Mauri Sompa, 1 998, 
valettu, AE, 0 105 mm 

175 Kalevala-lehti, 
1 999, AE-Ag, 0 80 mm 
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176 Fiskars 350 v., 
1 999, AE, 0 80 mm 

1n suomen 
hammaslääkätiliitto 75 v., 
1 999, AE-Ag, 0 80 mm 

1 78 Rakkaus, 1 999, 
valettu, AE, 0 1 05 mm 

1 79 Josef Hackl 70 v. , 
1 998, AE-Ag, 0 80 mm 

180 Munchenin 
Kunterhaus 1 00 v., 
2000, AE, 0 80 mm 

1 81 Jaakko Hemmi 75 v., 
2000, valettu, AE, 0 1 05 
rTTn 

182 Antti Hemmi 50 v., 
2000, valettu, AE, 0 1 05 
rTTn 

183 Codex 60 v. , 2000, 
AE, 0 80 mm 

1 84 Helsingin piispan 
sinetti, reliefi, mallin 0 
1 1 7 mm AE, 0 35 mm 

Aapelus, 1 967, kuparia, Oulun kaupunki. 
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VE ISTOKSET 1 950 - 2000 
1 85 Pienoisveis
toksia, 1 950, 
terrakotta. Kukka 
varpaanvälissä, 
Keinuleikki, 
Hyppäävä, 
Kuperkeikka, 
Merenneito, Tu
len vartija, Synty
minen, Aamu
voimistelu ja pieni 
Merestänoussut. 

Näyttelyssä mukana olevat veistokset 

1 85 Pienoisveistoksia, 1 950, terrakotta 
1 86 Kävelyllä, 1 951 , pronssia, yksityiskokoelmassa 
187 Koijärven sankarivainajien muistomerkki, 1 952, pronssia 
188 llmltar, 1 952, pronssia, Ateneum 
1 89 Elementit, 1 854, pronssia, Espoon kaupunki 
1 90 Kolmijalka, 1 957, marmoria, yksityiskokoelmassa 
1 91 Tulevaisuus, 1 957, pronssia, yksityiskokoelmassa (marmo 

rinen Ateneumissa) 
1 92 Istuva tyttö, 1 957, pronssia ja kiveä, yksityiskokoelmassa 
1 93 Sisarukset, 1 958, kuparia, Valtion taidekokoelmat 
1 94 Hevonen, 1 959, rautaa ja nikkeliä, yksityiskokoelmassa 
195 Rautakonstruktio, 1 959, rautaa, yksityiskokoelmassa 
196 Enkeli, 1 960, 2/2, pronssia, Ateneum 
197 ''Taivaanportin avaimen reikä", 1 969 - 1 979, metallia ja 

akryylia, yksityiskokoelmassa 
198 Maaemo, 1 974, kuparia, yksityiskokoelmassa 
199 Sukkula, 1 979, pronssia, Eduskunta 
200 Ketju, 1 980, lastulevyä ja maalia 
201 Kolmijalka 1 1 ,  1 980, pronssilevyä, Valtion taidekokoelmat 
202 Puhelu, 1 980, pronssia 
203 Jeanniene Otis, 1 980, pronssia, yksityiskokoelmassa 
204 Laulajatar, 1 980, pronssia, yksityiskokoelmassa 
205 Diakonaalitrio, 1 982, pronssia, Espoon kaupunki 
206 Kolmijalka 1 1 1 ,  1 983, pronssia 
207 Voittaja, 1 987, pronssia 
208 Kautta aikain, 1 990, pronssia 
209 Pilari, 2000, pronssia, yksityiskokoelmassa 
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Olympia-mitalin mallin viimeistelyä. 186 Kävelyllä, 1 951 , 
pronssia, yksityis
kokoelmassa. 



1 87 Koijärven sankarivainajien muistomerkki, 1 952, 
pronssia. Kuva kipsimallista Pääskylänkadulta. 

1 90 Kolmijalka, 1 957, 
marmoria, yksityis
kokoelmassa. 

Kauko Räsänen 

1 926 Syntyi 23.2. kolmantena lapsena Annikki ja Antti Räsäselle Suistamon 
Loimolassa Laatokan-Karjalassa. 

1 929 Isä Antti saa surmansa 27-vuotiaana poliisina yrittäessään pidättää 
pirtutrokaria. Äiti Annikki jää yksin kahden pojan huoltajaksi. 

1 939 Lähtö evakkoon Savonrannalle. 

1 940 Meno kouluun Kauhajoelle. 

1 941 Loukkaa jalkansa ja sairastuu kuolemanvakavasti. 

1 942 Paluu takaisin Karjalaan. 
Kirjoittautuu ABC-piirustuskoulun oppilaaksi. 

1 944 Taas lähtö evakkoon. 

1 945 Saa todistuksen ABC-koulusta ja kansikuvan kirjaan "Näin he piirtävät". 

1 946 Aloittaa taideopinnot Suomen taideakatemian koulussa. 

1 947 Menee naimisiin taidemaalari Anna (os. Alanko) kanssa. 
Hankkii oman työhuoneen Pääskylänkatu 5:stä Helsingistä. 

1 948 Valitaan Suomen taideakatemian koulun 1 00-vuotisnäytfelyyn. 
Ensimmäinen lapsi syntyy, saa nimekseen Antti Uolevf. 

,,,,/ 

1 949 Opintomatka Pariisiin. 
Toinen lapsi nimetään Liisa Mariaksi. 

1 950 Lopettaa opiskelun Suomen taideakatemian koulussa. 
Osallistuu Suomen kuvanveistäjäliiton 40-vuotisnäyrttelyyn. 
Otetaan Suomen kuvanveistäjäliiton jäseneksi. 
Kolmannesta lapsesta tulee Tiina Katriina. 

1 951 Ensimmäinen palkinto Olympia, Helsinki -52 -muistomitalikilpailussa - toteut
taa mitalin. 
Toinen palkinto Tammisaaren sankaripatsaskilpailussa. 
Kolmas dukaattipalkinto 1 0. nuorten näyttelyssä. 
Osallistuu Suomen taiteilijoiden 57-vuotisnäyttelyyn. 

Poikansa Antti, 1 949, 
pronssia, yksityiskokoel
missa. 

1 91 Tulevaisuus, 1 957, 
pronssia, yksityiskoko
elmassa. Pronssinen on 
valettu alkuperäisestä kipsi
mallista, josta tehty marmo
rinen on siirretty Skopin 
jäämistöstä Ateneumiin. 
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1 93 Sisarukset, 1 958, kuparia, Valtion taide
kokoelmat, Raahen yhteislyseo. 

196 Enkeli, 1 960, 1 /2, pronssia, (kuva Lappeenran
nan kaupungin omistamasta, Lauritsalaan 
pystytetystä pronssista), 2/2 Ateneum. 
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1 952 Voittaa Koijärven sankaripatsaskilpailun ja toteuttaa sen. 
Toinen palkinto Rauman sankaripatsaskilpailussa. 
Neljäs palkinto valtion taidekilpailussa. 
Tekee "Merestänousseen", Itä-Pasilassa vuodesta 1 978. 
Osallistuu Suomen taiteilijaseuran 58. vuosinäyttelyyn. 
Muuttaa perheineen Lallukasta Käpylään. 
Joululahjaksi saamme Leena Maaritin. 

1 953 Saa ensimmäisen luokan Valkoisen Ruusun Olympiaristin .  
Ensimmäinen palkinto valtion taidekilpailussa (Merestänoussut). 
Valitaan Sao Päulon Biennaleen. 
Osallistuu Suomen mitalitaiteen näyttelyyn Tanskassa. 
Osallistuu nuorten 1 2. näyttelyyn. 
Suomen taideakatemian apuraha. 
Tekee "Puhurin", Turussa Varissuolla vuodesta 1 985. 

1 955 Toinen palkinto ja kunniamaininta Suomen kirkon 800-vuotis mitalikilpai
lussa. 
Osallistuu Suomen taiteilijaseuran 61 . vuosinäyttelyyn. 
Suomen kulttuurirahaston apuraha. 
Ottaa osaa K.J. Ståhlbergin muistomerkkikilpailuun - diskataan koska ei 
tehnyt kilpailuohjelman vaatimaa "henkilökuvaa". 
Perhe muuttaa Tapiolaan taiteilijataloon. 
Jaettu ensimmäinen palkinto Suomen kuvanveistäjäliiton mitalikilpailussa. 
Ottaa osaa kutsuttuna Unto Seppäsen muistomerkkikilpailuun. 
Taava Riikka toivotetaan tervetulleeksi perheeseemme. 

1 956 Tekee Joutsenon siunauskappelin alttariveistoksen. 
Osallistuu Suomen kuvanveistäjäliiton näyttelyyn. 
Tekee opintomatkan Italiaan Anna Räsäsen kanssa. 
Saa presidentiltä kutsun itsenäisyyspäivän vastaanotolle. 

1 957 Muovailee 3,5 m korkean kolmen figuurin sommitelman (tuhoutunut 
muutossa -62). 
Veistää marmoriin reliefin SKOP:lle. 
Osallistuu SKL:N näyttelyyn Lahdessa. 
Voittaa Kortesjärven jääkärien muistomerkin kutsukilpailun. 

1 958 Osallistuu Suomen taiteilijoiden 64. vuosinäyttelyyn. 
Tekee Kortesjärven jääkärien muistomerkin.  
Toinen jaettu palkinto Suomen kuvanveistäjäliiton mitalikilpailussa (toinen 
kilpailu). 

1 959 Kuopion Säästöpankin kilpailun 1 .  ja 2. palkinto (3. teki). 
Valtio ostaa veistoksen "Sisarukset' (kuparista hitsattu). 
Kolmatta kertaa SKL:n mitalikilpailun toinen jaettu palkinto. 
Saa kaksi hautamuistomerkkitilausta (Enkeli ja Kotilaiset). 
Osallistuu valittuna Pariisin Biennaleen ("Sisarukset''). 
Saa Suomen Taideakatemian apurahan. 
Osallistuu Suomen Taideakatemian 3-vuotisnäyttelyyn, saa näyttely
palkinnon. 
Osallistuu Suomen taiteilijoiden näyttelyyn Oslossa. 
Tekee Suomi Filmille toimistoon sankarivainajien muistoreliefin (graniittia). 
Toinen poika Syntyy perheeseen, Olli Jussi. 

1 960 Osallistuu Suomen taiteilijoiden näyttelyyn Tukholmassa. 
Osallistuu Suomen Taiteilijaseuran vuosinäyttelyyn. 
Voittaa Riihimäki-mitalin kutsukilpailun ja toteuttaa sen. 
Osallistuu SKL:n 50-vuotisnäyttelyyn ("Enkeli" ja Kotilaisten hauta
muistomerkki). 
"Enkeli. " pystytettiin Lappeenrannan hautausmaalle. 
Tekee SKL:n mitalin takasivun (etusivu Heikki Varja). 
Saa Kordeliinin apurahan. 
Suomen taideakatemian apuraha. 



1 98 Maaemo, 1 97 4, kuparia, yksityiskokoelmassa. 

206 Kolmijalka 1 1 1 ,  1 983, pronssia. 

199 Sukkula, 1 979, pronssia, Eduskunta. 

200 Ketju ,  1 980, lastulevyä ja maalia. 

Ensimmäinen palkinto valtion monumenttikilpailussa ja toteutus "Kupari 
konstruktio"; Lahti 
Lunastus Yrjö Jylhän muistomerkkikilpailussa. 

1 961 Enkeli poistettiin haudalta seurakunnan toimesta "sopimattomana". 
Ostaa palstan Espoosta. 
Näyttely Lahdessa yhdessä Pentti Melasen kanssa. 
Alkaa rakentaa omaa ateljeetaloa. 
Voittaa Suomen pankin veistoskilpailun (kukaan ei toteuttanut). 
Tunnustuspalkinto Sibelius-monunenttikilpailusta 
Osallistuu taidehallin kesänäyttelyyn. 
Osallistuu Sibeliusmonumentin jatkokilpailuun kutsuttuna. 

1 962 Enkeli esillä taidenäyttelyssä Lappeenrannassa 
Osallistuu kutsuttuna kansainväliseen ARS-61 Helsinki -näyttelyyn 
(Kuparikonsruktio). 
Mikkelin Tuomiokapituli hyväksyy Enkelin poiston hautausmaalta. Räsäset 
eroavat kirkosta. 
Tekee majuri C. C. Rosenbröijerin muotokuvan Jyväskylän kaupungille. 
Perhe muuttaa omaan, rakenteilla olevaan ateljeetaloon. 

1 963 Kolmas palkinto merimiesten muistomerkkikilpailussa (palkittuja ei toteutet
tu). 
Jaettu toinen palkinto Porthanian veistoskilpailussa (ei toteutusta). 
Tasavalla presidentti myöntää Pro Finlandia -mitalin ja kutsuu itsenäisyys
päivän vastaanotolle. 
Voittaa Suomen kulttuurirahaston mitalikilpailun (ei tilausta). 
Helsingin mitalikilpailun tunnustuspalkinto. 

1 964 Tekee Helsingille urheilumital in. 
Osallistuu Suomen taiteilijaseuran vuosinäyttelyyn Hämeenlinnassa. 
On mukana perustamassa Suomen mitalitaiteen kiltaa. 
Suomen kulttiirurahaston 3-vuotinen apuraha. 
Tunnustuspalkinto Kunnallisl iiton veistoskilpailussa. 
Kolmas sija ren veistoskilpailussa Rajamäellä. 
Kolmas sija Lapin jälleenrakennuksen muistomerkkikilpailussa (kukaan ei 
saanut tehtävää) . 
Osallistuu STS:n valitsemana Monacon Grand Prix -kilpailuun (Suomen 
kokoelma palkintti in). 
Ensimmäinen palkinto Kansallispankin mitalikilpailussa (ei tilausta - toisen 
palkinnon saanut toteutti). 
SKR:n 3-vuotinen stipendi .  

1 965 Osallistuu Suomen taitei l ijaseuran 70-vuotisnäyttelyyn. 
Valtio ostaa ensimmäisen Sibelius-kilpailun ehdotuksen, joka pystytetään 
Parikkalaan. 
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Voittaa Yleisradion veistoskilpailun ja saa veistoksen tehdäkseen. 
Kallion virastotaloon Helsinkiin tilataan reliefi vaihtuvat volyymit (on jo 
tekeillä omassa ateljeessa). 
Osallistuu kutsuttuna Nutida Nordisk Konst -näyttelyyn Tukholmassa. 
Lauritsalan kaupunki ostaa Enkelin Paula Löfgreniltä. 
Tekee YL:lle Sibelius-mitalin, joka aiheuttaa ristiriitaisia kommentteja. 
Myy Hässebyn näyttelystä veistoksen Tukholman kaupungil le. 
Osallistuu näyttelyyn "Tapaa kuvanveistäjä". 
Voittaa Oulun Nuottasaaren koulun reliefikilpailun ja saa tilauksen 
(Aapelus). 

1 966 Osallistuu kutsuttuna näyttelyyn Lahdessa. 
Osallistuu valittuna Rodin museon näyttelyyn Pariisissa. 
Tekee opintomatkan Italiaan, Ranskaan ym. Eurooppaan Annan, Antin ja 
Liisan kanssa. 
Enkeli pysty1etään Lauritsalan keskuspuistoon, kirkon eteen.  
Tunnustuspalkinto Helsingin Kaupunginteatterin veistoskilpailussa. 
Kirjoittaa Taide-lehteen: "Kesällä 1 966" Euroopan näyttelyistä. 
Virastotalon raliefi paljastetaan. 

1 967 Osallistuu valittuna Sao Päulon Biennaleen. 
Yleisradion veiston paljastetaan TV-keskuksessa. 
Osallistuu kansainväliseen mitalinäyttelyyn Helsingissä. 
Nuottasaaren kuparireliefi (1 x 10 m) paljastetaan. 
Kirjoittaa Taide-lehteen monumenttitaiteen ongelmista. 
Tekee Topi Vapalahden hautamuistomerkin Joutsenoon. 
Saa kutsun Fondatsione Paganin kansainväliseen näyttelyyn Leganoon 
(Enkeli ja Nuottasaaren reliefi) .  

1 968 Kirjoittaa Taide-lehteen 'Taidetta taivasalla". 
Kansainvälinen näyttely Leganossa Italiassa. 
Osallistuu valittuna Suomen taiteen näyttelyyn Tukholmassa ja Italiassa. 
Osallistuu Purnun kesänäyttelyyn. 
Seitsemäs lapsi syntyy: Petri Pajari. 
Aloittaa rakentamaan "ala-ateljeeta" ja uima-allasta. 

1 969 Kirjoittaa Taide-lehteen "Palvelukseen halutaan -materiaaleja". 
Jää leskeksi. 

1 970 Osallistuu Suomen kuvanveistäjäliiton 60-vuotisnäyttelyyn. 
Tekee ensimmäisen kaksiosaisen mitalin Suomen kultasepille. 
On Persian shaahittaren seuralaisena Helsingissä. 
Saa valtion 5-vuotisen apurahan. 

1 971 Kirjoittaa Taide-lehteen sensuurista kuvataiteessa. 
Näyttely Hvitträskissä Kirkkonummella. 
Osallistuu taas Purnun kesänäyttelyyn. 
Tekee luonnoksen "Jumalan voima" Keravan kirkolle alttarireliefiksi. 
Mitali- ja veistosnäyttely Keravalla. 

1 972 Ensimmäinen mitali Sporrongille (kaksiosainen). 
Osallistuu kutsuttuna Turussa WA:n museon näyttelyyn. 

1 973 Saa Suomen mitalitaiteen killan ansiomitalin . 
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Mitaleita näytteillä Hvitträskissä. 
Mitaleita näytteillä Lahdessa. 
Menee naimisiin Kaija Hämäläisen kanssa. 
Osallistuu Fidem-näyttelyyn Helsingissä ja Porissa. 
Espoo ostaa 'Totemin". 
Ala-atejlee ja uima-allas valmistuvat. 
Ville Santeri syntyy. 

205 Diakonaalitrio, 1 982, pronssia, Espoon kaupunki. 
Kuva suihkukaivosta Heinolasta. 

Kotilaisten hautamuistomerkki 1 960 Honkanummella. 

Kauko ja Petri Pajari 1 971 . 



208 Kautta aikain, 1 990, pronssia. Veikkauksen 50-vuotismuistomerkin luonnos. 

1 97 4 Näyttely Hvitträskissä. 
Mitalinäyttely kutsuttuna Hämeenlinnan taidemuseossa. 
Osallistuu Esplanadin veistosnäyttelyyn Helsingissä. 
Saa Espoon taidepalkinnon. 
Tekee pronssiovet ruotsalais-suomalaiseen kulttuurikeskukseen (Hana 
saari). 

1 975 Voittaa Helsingin ev.lut. seurakunnan mitalikilpailun, ja toteuttaa sen. 
Hanasaari vihitään - Ruotsin kuningas ja Suomen presidentti saavat mita
lin "Via Salaria". 
Asetetaan ehdolle taiteilijaprofessoriksi. 
Jälleen mukana Purnun näyttelyssä. 
Helsinki ostaa "Merestänousseen". 
YK:n naistenvuoden mitali aiheuttaa skismaa Helvi Sipilän johtaman toimi 
kunnan kanssa. Myös Ruotsin lehsistö paheksuu mitalia. 
Neljä Räsäsen mitalia palkinttiin Krakovan FIDEM:ssä. 
Saa suunnitellakseen taidetta Espoon kaupungin valtuustotaloon. 

1 976 Osallistuu valittuna näyttelyyn DDR:ssa. 
Valattaa toisen kappaleen Enkelistä. 
Osallistuu mitali- ja grafiikkanäyttelyyn Tukholmassa. 
Osallistuu mitalinäyttelyyn Prahassa. 
Osallistuu Tarvaspään veistosnäyttelyyn (Enkeli). 
Saa Suomen taideyhdistyksen palkinnon. 
Reetta Mari syntyy. 

1 977 Keravan seurakunta päättää tilata reliefin "Jumalan voima". 
Koko tämänhetkinen mitalituotanto esillä Furtissa Saksassa. 
Saa tehtäväkseen suunnitella taidetta Espoon valtuustotaloon. 
Voittaa Henrik Gabrielin Porthanin muistomerkkikilpailun (toinen toteutti). 
Osallistuu valittuna Suomen taiteen näyttelyyn Tukholman Liljevalchissa. 
Kirjoittaa Taide-lehteen "Ymmärrys hoi, äly älä jätä". 

1 978 Kolmas ehdokassija taiteilijaprofessoriksi. 
Osallistuu Tuusulan kesänäyttelyyn. 
Tekee Kerstin Bergrothin hautamuistomerkin Hietaniemen hautausmalle 
Helsinkiin. 
Kahden viikon järisyttävä kierros kiinassa. 
Keravan kirkon alttarireliefi "Jumalan voima" paljastetaan. 
Tekee ovet ja betonireliefit Espoon valtuustotaloon. 
Toinen palkinto Espoon kaupungintalon veistoskilpailussa ("Sukkula"). 

Heinolan suihkukaivoveistoksen työstämistä. 

Kauko ja osa Aapelusta. 
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1 979 Tasavallan presidentti U. K. Kekkonen nimittää taiteilijaprofessoriksi (5 v.). 
Voipaalassa näyttelyssä. 
Näyttely Tampereella. 
Purnussa. 
Näyttely Lappeenrannassa. 
Suomen taideakatemian koulu siirtyy uusiin tiloihin Bulevardille. 
Helsinki ostaa "Merestänousseen" ja sijoittaa sen Itä-Pasilaan. 
Fidem Lissabonissa. 
Kutsu itsenäisyyspäivän vastaanotolle presidentinlinnaan. 

1 980 Yhteisnäyttely mitaleista Ateneumissa. 
Yhteismitalinäyttely Hyvinkäällä. 
Yhteisnäyttely Köge (Espoon taiteilijat). 
Espoo tilaa "Sukkulan" (Espoon kauppaoppilaitos). 
Melkein kaikki museot kahdessa viikossa USA:n itärannikolla. 

1 981 Yksityisnäyttely kutsuttuna Joensuussa. 
Taidemuseo ostaa "Ratsukon". 
Kutsuttuna näyttely Laajasalossa, Helsingissä. 
Kutsuttuna näyttelyyn Hyvinkäällä. 
Kutsuttuna näyttelyyn Purnussa. 
Kolmas palkinto Väinö Tannerin muistomerkkikilpailussa. 
Näyttely Kuopiossa. 
Näyttely Turussa, esillä koko tämänhetkinen mitalituotanto. 
Kutsuttuna näyttelyyn Helsingissä. 
Mitalinäyttely Saksassa, F0rth. 

1 982 Kutsuttuna näyttely Tampereella. 
Voittaa eduskunnan 75-vuotismitalikilpailun (kaksi osaa) ja toteuttaa. 
Ateneum ostaa "Enkelin" toisen valoksen -76. 
Kutsuttuna näyttely Helsingin Munkkivuoressa (mitalinäyttely). 
Kutsuttuna näyttely Turussa. 
Kutsuttuna näyttely Keravalla. 
Kutsuttuna näyttelyssä Aulangolla, Hämeenlinnassa. 
Kutsuttuna mitalinäyttely Helsingissä. 
Kutsuttuna näyttely Savonlinnassa. 
Mitaleita yhteisnäyttelyssä Tanskassa. 
Kutsuttuna yksityisnäyttelyyn Keski-Suomen museoon Jyväskylään. 
Toinen sija Oy Wilh. Schauman AB:n mitalikutsukilpailussa. 
Turun kaupunki ostaa "Puhurin" Varissuolle. 
Alfred Kordelinin Kalevala-stipendi. 
Tiilireliefi Espoon Haukilahteen. 
Toinen sija Joensuun yliopiston veistoskilpailussa (''Trio Dikanonali"). 
Syntyy perheen kuopus ja kymmenes lapsi Laura Karoliina. 

1 983 FIDEM Helsingissä, Meilahden taidemuseossa. 
Valtio tilaa ''Trio Diakonalin" Heinolaan. 
Yksityisnäyttely kutsusta Espoon EKT-galleriassa. 
Näyttely Joensuun taidemuseossa, espoolaiset. 
"Sukkulan" paljastus, Espoonlahden kauppaoppilaitos. 
Yhteisnäyttely Hämeenlinnassa. 
Mitalinäyttely Paraisilla, yhteisnäyttely. 
Mitalinäyttely Loviisassa, yhteisnäyttely 
Kaksi viikkoa Meksikossa ja Guatelamassa. 
Taiteen keskuskomitea asettaa ensimmäiselle sijalle taiteilijaprofessoriksi 
toiseksi viisivuotiskaudeksi (ei nimetty). 

1 984 Yksityisnäyttely kutsuttuna Oulun taidemuseossa. 
Osallistuu kutsuttuna Pennsylvanian yliopistolla USA:ssa mitalinäyttelyyn 
ja kertoo diakuvin omasta mitalituotannostaan. Teki sitten omaehtoisen 
kiertomatkan Kaija Räsäsen kanssa. 
Keravan taidemuseo ostaa "Diagonaali Trion" luonnoksen. 
Yhteisnäyttelyssä Loviisassa. 
Yhteisnäyttelyssä Oulussa. 

209 Pilari, 2000, pronssia. Rakentaa lastenhuoneen. 209 Pilari, 2000, pronssia. 
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1 985 Espoon taiteilijat. 
Yhteisnäyttely Kryptassa, mitaleita. 
Yhteisnäyttely Järvenpäässä, mitaleita. 
Yhteisnäyttely Jyväskylässä. 
Yhteisnäyttely Hvitträskissä, mitaleita ja veistoksia 
Yksityisnäyttely Espoossa. 
Yhteisnäyttely Hyvinkäällä, mitaleita. 
Yhteisnäyttely Berliinissä, Mitaleita. 
"Trio Diagonali" paljastetaan Heinolan virastokeskuksessa. 
Yhteisnäyttely Riihimäellä, mitaleita. 
Vantaa. 
Saksa. 
Tuusula (Sibelius-mitaleita). 

1 986 Saa valtion ylimääräisen taiteilijaeläkkeen. 
Näyttelyssä Pumussa. 
Yhteisnäyttelyssä Neuvostoliitossa. 
Toinen palkinto Karppisen muistomerkkikutsukilpailussa Raisiossa. 
Eszergom, yhteisnäyttely, Espoon taiteilijat. 
J. Sanford Saltus -mitali ja mitalinäyttely New Yorkissa. 
Viettää elämänsä kaksi viikkoa Egyptissä ja syksyllä viikon USA:ssa. 
Krakovakin mahtui tämän vuoden sisään mitalinäyttelyn siivellä. 
Yhteisnäyttely Helsingissä. 
Saa tekemänsä Espoo-mitalin. 
Rakentaa "ansarin". 

1 987 Suomen kulttuurirahaston apuraha. 
Voittaa SMK:n vuosimitalikilpailun. 
Näyttelyssä Purnussa. 
New York, USA. 
Voittaa Veikkauksen 50 v. -monumenttikilpailun. 
Kutsuttuna mitalinäyttelyissä Suomussalmella ja Kajaanissa. 
Yhteismitalinäyttelyssä Tukholmassa. 

1 988 Rakentaa ensimmäisen savusaunan ja varastokellarin. 
Mitalinäyttelyssä Porvoossa. 
Yhteisnäyttelyssä Espoossa. 
Yhteisnäyttelyssä Turussa. 
Oma mitalinäyttely Wuppertalissa Saksassa. 
Veikko Tyrväisen muistomerkki paljastetaan Jäppilässä ja hauta
muistomerkki Hietaniemessä Helsingissä. 
Yhteisnäyttelyssä Savonlinnassa (Pyrri), mukana viisi isoa veistosta ja 
kaikki mitalit. 
Saa valtion palkinnon. 
Kutsu Ouluun, mitalituotanto. 
Yhteisnäyttelyssä Tapiolassa. 
Mitalinäyttely Lohjan museossa. 
Oulussa ARS SACRA (Enkeli). 
Keravan taidemuseo ostaa "Salomen" ja 'Tuuleen veistetyn". 

1 989 Kemi. 
Yhteisnäyttelyssä Turun Ruissalossa. 
Saa Suomen valkoisen ruusun ensimmäisen luokan ritarimerkin. 
Krusifiksi Keravan kirkkoon. 

1 990 Jaettu ensimmäinen sija Tapiolan kirkon alttariveistoskilpailussa, ei toteu 
teta. 
Purnuun jälleen. 
Veikkauksen 50 v. -monumentti "Kautta aikain" paljastetaan. 
Saa kutsun itsenäisyyspäivän vastaanotolle presidentin linnaan. 
Suomen mitalinäyttelyssä Kiinassa. 
Kaksi viikkoa Keniassa "luonnollisesti ja eläimellisesti". 

1 991 Yksityisnäyttely Speyerissä, Saksassa (mitaleita). 
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ostaa "Marjatan" Kinkomaan puistoon. 

Marjatta, 1 991 , pronssia, Keski-Suomen 
sairaanhoitopiiri, Kinkomaa. 
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Saa tehtäväkseen Karjalaan jääneiden sankarivainajien muistomerkin 
"Äiti Karjala". 

1 992 Veistosnäyttelyssä Tapiolassa. 
Rakentaa toisen savusaunan ja "ylä-ateljeen". 

1 993 Äiti Karjala paljastetaan Lappeenrannassa. 
Rakentaa toisen varastokellarin. 

1 994 Perustaa ateljeetalosäätiön ja lahjoittaa kiinteistön säätiölle. 
Saa tehdäkseen A. DOrerin mitalin Saksaan. 

1 996 Rakentaa yhteisen verstaan. 

1 997 Purnu. 
ARS SACRA. 

Rakentava kuvanveistäjä. Konflikti Espoon kanssa tekijänoikeuksista. 

Pilkos, 1 964, pronssia, Tukholman kaupunki. 
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Mitaleita Tukholmassa yksityisesti. 
Rakentaa taideopiskelijan asuinhuoneen. 

1 998 Saa näyttökorvauksen. 
Keravan taidemuseo ("Enkeli"), ARS SACRA -näyttely. 
Voittaa Fiskarsin 350 v. -mitalikilpailun ja toteuttaa sen. 
Rakentaa "hirsiateljeen". 

1 999 Mitalinäyttely MOnchenissa, KOnstlerhausissa. 
KOnstlerhausin 1 00-vuotismitalin tilaus. 

2000 Intermezzo Lahti, taidemuseo. 
Ateneumissa suomalaisia modernisteja -näyttely. 
Rakentaa pihavajan. 
Avioero. 

2001 Remontoi säätiölle gallerian ja itselleen makuuhuoneen. 
Urheilumitalien näyttely urheilimuseossa Helsingissä. 



Tänään Kauko Räsänen 

- on Suomen kuvanveistäjäliiton kunniajäsen,  Suomen 
mitalitaiteen killan kunniajäsen, Espoon taiteilijoiden 
kunniajäsen ,  American Numismatis Societen kunnia
jäsen sekä Espoon kuvataiteilijoiden ja Kalevalaseu
ran jäsen. 

Hän on 
- tehnyt 1 83 mitalia vuosina 1 951 - 2000 
- toiminut Taideakatemian koulun koulu jaoston jäsene-
nä ja puheenjohtajana ( 1 979) 
- toiminut Suomen kuvanveistäjäiiton varapuheenjoh
tajana (1 955-56) 
- toiminut Suomen taiteilijaseuran hallituksen jäsenenä 
(1 961 -65) 
- toiminut valtion kuvataidelautakunnan jäsenenä 
(1 962-65) 
- ollut Helsingin seurakunnan kuvataidetoimikunnan 
jäsen (1 966-67) 
- toiminut Gerda ja Salomon Wuorion säätiön hallituk
sen jäsenenä (1 971 -89) 
- toiminut Lehtisen säätiön hallituksen jäsenenä (1 980 
-84) 
- toiminut Hvitträsk-säätiön hallituksen jäsenenä 
(1 983-89) 

Hänen teoksiaan on mm. kokoelmissa: 
- Serlachiuksen säätiö 
- Tukholman kaupunki ja Nordiska muset sekä 
Konungiska Mynt kabinet 
- Ateneum 
- Anderssonin taidemuseo (mitaleita) 
- Joensuun taidemuseo 
- Jalo Sihtolan kokoelmat 
- British museum (mitaleita) 
- M0nchenin numismaattinen museo (mitaleita) 
- Eremitaasi (mitaleita) 
- American Numismatis museum (mitaleita) 
- Keravan taidemuseo 
- mitaleita monessa muussakin museossa ja kokoel-
massa 

Puhuri, 1 /2, 1 953, pronssia, Turun kaupunki. 

Näyttelyluettelon kuvat: Heikki Savolainen, Kauko Räsänen ja Antti Räsänen 
Taitto: Antti Räsänen 
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ESPOON KAUPU NKI 

Espoo-mitali (1 971 ) 

Myönnetään tunnustukseksi 

ansiokkaasta toiminnasta 

Espoon kaupungin hyväksi .  

Mital in  myöntää vuosittain 

kaupunginhal l ituksen asetta

ma toimikunta. Mital ia on 

jaettu vuodesta 1 972 yhteen

sä 348 kappaletta. 

Marjo Matikainen -mitali 
(1 991 ) 90 kpl on kaupun in  

l i i kuntalautakunnan päätök

sel lä  jaettu vuosina 

1 99 1 -2000 

vi imeinen 

KOK:n olymp 

Sveits i in, vuonna 2000. 

Espoon musiikkiopisto 
(1 988) 

Espoon musiikkiopiston 25-

vuotisjuh lamital ia  on lyötetty 

400 kappaletta. Ensimmäi

nen mital i  jaetti in  professori 

Erkki Pohjolal le. Juh lavuon

na 1 988 mital ia jaetti in joh

tokunnan jäseni l le, opettaj i l

le ja muul le henkilökunnal le. 

Opisto käyttää m italia onni

teltaessa henkilökunnan ja 

sidosryhmien jäseniä tai koti

maisia tai u lkomaisia yhteis

työtahoja. 



Mitalitaiteen Killan vuosimitalikilpai
luja on järjestetty säännöllisesti vuo
desta 1965 lähtien. Nyt käyty kilpailu 
oli järjestyksessä 36. Vuosien saatossa 
kilpailumme on säilyttänyt hyvin suo
sionsa niin vanhojen tekijöiden kuin 
nuorempien ja mitalitaidetta opiske
levien keskuudessa. Kilpailuun jätetyt 
119 (!) ehdotusta kertovat omaa kiel
tään nykytilanteesta ja toki myös siitä 
että tällä kertaa vuosimitali toteute
taan valettuna. Kilpailuehdotusten ai
heet olivat monipuolisia, mikä käy sel
ville oheisten A- ja B-luokan ehdotus
ten nimimerkeistä. Kilpailu oli palkin
tolautakunnan mielestä tasoltaan ta
saisen niin hyvä, että useimmat kilpai
luun jätetyt ehdotukset voitaisiin hy
vin toteuttaa valettuna taidemitalina. 

l ikka Voionmaa 

VUODEN 200 1 VUOS IM ITALI KI LPAI LU 

Vuosimitalikilpailun palkintolau
takunnan muodostivat Kuvanveistäjä
liiton nimeämät veistäjät Urho Ikonen 
ja Pertti Kukkonen sekä viisi Killan hal
lituksen jäsentä. Kilpailussa jaettiin 
seuraavat palkinnot: 1 palkinto ja 
18.000 mk Pekka Kauhasen ehdotuk
selle "Hyökkäys erämaassa'; 11 palkinto 
ja 10.000 mk Pertti Mäkisen ehdotuk
selle "Kävelevä tuoli" ja 1 1 1  palkinto 
Pirkko Viitasalon ehdotukselle "Aika 
kaikella': Tämän lisäksi palkintolauta
kunta päätti esittää lunastettavaksi 
Pekka Kauhasen ehdotuksen "Maise
ma" sekä Marjo Suikkasen ehdotuk
sen ''Venuksen vyö''. Kumpikin lunas
tus on arvoltaan 5.000 mk. 

Kilpailun palkinnot jaettiin Killan 
vuosikokouksessa Tampereella, kaikki 

kilpailuehdotukset olivat esillä Killan 
toimitiloissa (Tukholmankatu 5, 
00270 Helsinki). Tämän lisäksi A- ja B
luokan ehdotukset ovat esillä Killan 
kotisivulla osoitteessa: 
www.kolumbus.fi/mitalitaide 

Seuraavassa esitellään kilpailussa 
palkitut sekä A- ja B-luokkaan sijoite
tut ehdotukset kuvallisesti palkinto
lautakunnan antaman sanallisen arvi
on kera. Ehdotukset on valokuvannut 
taiteilija Mauno Honkanen. Mainitta
koon että A- ja B-luokan ehdotusten 
kuvat on nyt saatavissa pientä korva
usta vastaan myös CD-levyllä. 

Kilpailuehdotukset on kuvannut 
Mauno Honkanen. 
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A-luokka ( 1 2 

ehdotusta) 
Palkitut ehdotukset 

1 palkinto 
Pekka Kauhanen, 
"Hyökkäys erämaassa" 
Herkkä ja dramaattinen luonnon
kuvaus. Kuva-alueet ja aihe 
hyvässä suhteessa toisiinsa. 
Kokonaisuus raikas. 

11 palkinto 
Pertti Mäkinen 
"Kävelevä tuoli" 
Muotokuvapuoli hienostunut. 
Kääntöpuoli tukee hyvin muoto
kuvasta tunnistettavan henkilön 
karaktääriä. 
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111 palkinto 
Pirkko Viitasalo 
"Aika kaikella" 
Selkeä kokonaisuus. Sommittelu 
komea, yksinkertainen ja tuore. 

Lunastetut 

ehdotukset 

Pekka Kauhanen 
"Maisema" 
Omaperäinen luontoaiheen 
käsittely, jossa kääntöpuolten 
yhteensopivuus huolella tutkittu. 
Jäntevä sommittelu. 

Marjo Suikkanen 
"Venuksen vyö" 
Klassinen kauniisti käsitelty 
teema. Pinnan jäsentely intensii
vinen. 
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Muut A-luokan 

ehdotukset 

"Muodon vuoksi" 
Hienosti viimeistelty minimalisti
nen aihe. 

"Kubistiset naamiaiset" 
Huolella viimeistelty kubistinen 
aihe. 

"Miehet rautaa - laivat puuta" 
Ansiokas sommittelu ja aiheen 
käsittely. Taitavasti toteutettu 
merimiesaihe. 
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"Viisi väärinkäsitystä" 
Humoristinen ja taitava sommit
telu. Kerronta on ilmavaa. 

"Unelma kesästä" 
Maaluksellinen ja rehevä toteu
tus. 

"Hyviä ja huonoja uutisia" 
Pieneen mitaliin saatu monu
mentaalinen henki. 
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"Hätäkokous - 2001 " 
Mitalin puoliskot samanarvoiset. 
Eläinten karaktääri hyvin oival
lettu. Sanoma toimii. 

B-luokka 

(2 1 ehdotusta) 

"Pieni kaava-arkkitehti" 
Herkkä ja ajankohtainen, mutta 
vaisu. 

"Omantunnon tuskia" 
Raikas ja selkeä, mutta niukahko 
teos. 

"Silmä silmästä" 
Viimeistelty ja intensiivinen. 
Kasvopuolen 
idea kömpelö. 
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"Talteen poimittu" 
Hauraaksi jäävä hienostunut 
suoritus. 

"Kiellettu koti" 
Omaperäisellä tavalla esiin tuotu 
kipeä aihe. 
Käsittelytavassa puutteita. 

"Pelko" 
Lapseen kohdistuvaa uhkaa 
kuvattu dramaattisesti. 
Kääntöpuoli selkiytymätön. 

"Keväinen ilta" 
Lempeä aihe, hieman epämitali
mainen. 

r 
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"Tasa-arvopeli 2001" 
Kokonaisuus kärsii puoliskojen 
samankaltaisuudesta. 

"Aurinkopyörä" 
Uutta ilmettä hakeva teos, joka 
ei hahmotu mitaliksi. 

"Ahne aasi" 
Ajankohtainen aihe käsitelty 
hauskasti. Sommittelussa 
vaillinaisuuksia. 

"Rakastan elämää" 
Luonnonsuojeluaihe, jonka 
puoliskot liian samankaltaiset. 
Taustan plastinen muoto löysä. 
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"Aavan meren tuolla puolen" 
Merellinen kuunsilta viehättävä. 
Taustapuoli monotoninen. 

"Sota ja rauha" 
Hyvin tutkittua sodan ja rauhan 
tematiikkaa. Figuuripuoli oivalta
va, paikoittain kömpelö. 

"Viha rakkaus" 
Aihe käsitelty hauskasti ja 
puhuttelevasti. Monia hienoja 
ykstyiskohtia mutta myös turhaa 
koristeellisuutta. 

"El Nino" 
Pinnan käsittely jäntevää. Som
mittelu l i iaksi keskitetty. 

\ 

---- ) 1/ 

51 



"Isin lettipää" 
Kauniisti tehty oivaltava tarina. 
Muotokuvapuolella painolastia. 

"Veden veistämä" 
Voimakas teos, jonka kääntö
puoli ei tuo mitään uutta. 

"Äiti Teresa" 
Selkeä, rauhallisen kaunis som
mittelu. "asvoaihe jäsentymä
tön. 

"Piilopaikka suljettujen silmien 
takana" 
Uudenlaista ilmettä, sisältö jää 
vähäiseksi. 
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"Pelottavia tilanteita" 
Hauska sarjakuvamainen toteu
tus. Puoliskot liian samanlaiset. 

"Beethoven - Olli Mustonen" 
Muotokuvat osuvia. Kokonai
suus sekava. 

"Tarpeetonta tuskaa" 
Voimakas teos, jonka viesti jää 
epäselväksi. 
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Veikko Löyttyniemi 

SIJOITUKSET VUOSIMITALIKILPAILUISSA 

Pian perustamisensa jälkeen Suomen Mitalitaiteen Kilta 
ryhtyi järjestämään vuosittain kilpailun kuvanveistäjille. 
Tästä muodostui vahva perinne. Kilpailun avulla Kilta on li
sännyt kuvanveistäjien kiinnostusta mitalitaiteeseen, edis
tänyt mitalien muovailua ja näin omalta osaltaan kehittä
nyt suomalaista mitalitaidetta. 

Tähän mennessä Mitalitaiteen Kilta on järjestänyt 36 
vuosikilpailua. Niissä on palkittu kaikkiaan 57 taiteilijaa. 
Kilpailuihin on tullut aina kymmeniä ehdotuksia, monta 
kertaa yli sata ehdotusta.Vuonna 2001 järjestettyyn kilpai
luun saapui esimerkiksi 119 mitaliehdotusta. Näin ollen 
voidaan todeta kilpailun saaneen kuvanveistäjien keskuu
dessa hyvän vastaanoton. 

Kilpailussa sijoittuneille on jaettu rahapalkinnot. Näin 
kuvanveistäjien työtä ja kiinnostusta mitalitaiteeseen on 
tuettu myös taloudellisesti. 

Eräässä vaiheessa kiinnostuin tutkimaan, ketkä ovat 
eniten menestyneet vuosimitalikilpailuissa. Tässä yhtey
dessä on tietysti muistettava, että kaikilla kuvanveistäjillä 
ei ehkä syystä tai toisesta ole ollut kiinnostusta, aikaa tai 
halua osallistua Killan vuosikilpailuihin. Tähän viittaa se, 
että eräät tunnetuimmista taiteilijoista eivät ole olleet kos
kaan palkintosijoilla. 

Toisin sanoen sijoitukset Mitalitaiteen Killan vuosikil
pailussa eivät luonnollisestikaan merkitse kuvanveistäji
emme valtakunnallista arvojärjestystä mitalitaiteilijoina. 
Mutta jollain tavalla viitteellisinä kuvanveistäjien taidosta 
niitä on aiheellista pitää. Ja on aina muistettava, että yksi
kin palkinto tai lunastus on taiteilijalle aina huomionarvoi
nen asia. 

Tarkasteltaessa kuvanveistäjien sijoituksia, on valitta
vissa kaksikin näkölukulmaa. 

Ensinnäkin voidaan ajatella niin, että kilpailussa saavu
tetusta I sijasta saa 4 pistettä, 11 sijasta 3 pistettä, 111 sijasta 2 
pistettä ja lunastuksesta 1 pisteen. 

Tällöin ykköstilalle nousee Pirkko Viitasalo, joka on 
voittanut kilpailun kaksi kertaa ja sijoittunut kakkossijalle 
neljä kertaa. Lisäksi hänellä on yksi kolmoissija ja kaksi ker
taa hänen työnsä on lunastettu. 

Toiselle sijalle sijoittuu Matti Pelto kangas, jolla on kol
me voittoa ja kaksi kakkossijaa. 

Kolmanneksi näin arvioiden tulee Toivo Jaatinen; hän 
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Oikealta kuvanveistäjät Pirkko Viitasalo, Pekka 
Kauhanen ja Marjo Suikkanen. Valokuva M. 
Viitasalo 

on niinikään voittanut kilpailun kolme kertaa ja ollut ker
ran sekä toisena että kolmantena. 

Neljäntenä on Pertti Mäkinen, joka on sijoittunut toi
seksi peräti viisi kertaa ja kerran ollut sen lisäksi kolmante
na. 

Kymmenen kuvanveistäjän järjestys on tämän lasken
nan perusteella seuraava: 
1. Pirkko Viitasalo 
2. Matti Peltokangas 
3. Toivo Jaatinen 
4. Pertti Mäkinen 
5. Mauno Kivioja 



6. Pertti Kukkonen 
7. Markku Kitula 
8. Vilho Härkönen 
9. Raimo Heino 
10. Radoslav Gryta 

Sijoituksia voidaan tarkastella myös toisella tavalla. Ver
tailu urheiluun ei taiteen kannalta ole osuva, mutta otetta
koon nyt kuitenkin olympiakisoista esimerkki. Kun kisoissa 
lasketaan eri maiden sijoituksia niiden saavuttamien mita
lien perusteella, painotetaan ensisijaisesti kultamitaleita. 
Jos usealla maalla on saman verran kultamitaleita, sijoit
tuu edelle se, jolla on enemmän hopeamitaleita jne. 

Jos vuosimitalikilpailujen sijoitukset ryhmitetään näin, 
muuttuu henkilöiden järjestys toisenlaiseksi kuin edellä. 
Ykköseksi nousee Matti Peltokangas kolmella voitollaan ja 
kahdella kakkossijallaan. Toiseksi yltää Toivo Jaatinen kol
mella voitollaan ja yhdellä kakkos- ja yhdellä kolmoissijal
laan. 

Kolmanneksi sijoittuu Markku Kitula, jolla on kaksi 
omaa voittoa ja yksi yhteistyönä saatu voitto sekä yksi kol
moissija ja yksi yhteistyönä saatu kolmoissija. Neljänneksi 
sijoittuu Pirkko Viitasalo. 

Kaiken kaikkiaan järjestys on seuraava. Huomataan, 
että joukossa esiintyy nyt myös muita kuin edellä seloste
tussa tarkastelussa olleita kuvanveistäjiä. Tässäkin luette
lossa kaikki ovat valtakunnallisestikin tunnettuja taiteilijoi
ta. 
1. Matti Peltokangas 
2. Toivo Jaatinen 
3. Markku Kitula 
4. Pirkko Viitasalo 
5. Mauno Kivioja 
6. Pertti Kukkonen 
7. Vilho Härkönen 
8. Pekka Kauhanen 
9. Leena Turpeinen 
10. Reijo Paavilainen 

Kaiken kaikkiaan Mitalitaiteen Killan vuosimitalikilpailu on 
saavuttanut vakiintuneen aseman. Perinnettä tullaan jat
kamaan ja tavoitteena on edelleen senkin avulla ylläpitää 
suomalaisen mitalitaiteen korkeata tasoa. Jo osanotto kil
pailuun on arvokasta, puhumattakaan siitä, että sijoittuu 
palkinnoille tai että oma ehdotus lunastetaan. 

H ELS I N G I N  YLIOPI STO 
Ni ls Christian Edgar Oker-Blom ( 1 9 1 9-1 995), Helsingin yl iopiston v i rusoprn 
professori 1 957-83, vararehtori 1 973-78, rehtori 1 978-83, kansleri 1 983-89. 

Arkkiatri 1 992-95 . 
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Kauko Räsäsen muovai lem ia fi latel ian maai l mannäyttelyiden ja 
pohjoismaisten post imerkkinäyttelyiden palkintom italeita. 

POSTIMUSEOSÄÄTIÖ 



Tämä esitys ei ole tieteellinen tutkielma 

huumorista mitaleissa. Se on mitaleista 

pitävän henkilön havaintoja ja elämyk

siä yhdestä mitalin "puolesta': Niiden 

ulkonaisesta veistoksellisuudesta kau

neuden nauttimisen ohessa olen pyrki

nyt perehtymään myös sisällölliseen 

sanottavaan. Eihän niitä tyhjän tähden 

ole tehty,joku viestihän niillä on kerrot

tavanaan. 

Yksi kiehtovimmista löydöistäni 

on ol lut huumorin havaitseminen. 

Monestihan mitalit ovat juhlall isia 

kuin silinterihattu tai kaavamaisia 

kuin perun kirja. Tämän hyvin ymmär

tääkin kun muistaa, että mitalit on 

useimmiten tehty vakavissa yhteyk

sissä: juhlistamaan merkkihenkilöiden 

ikääntymisen virstanpaaluja tai itse

ään kunnioittavien järjestöjen tasa

vuositaipaleita. Mutta onneksi - kaup

patieteellistä ilmaisua käyttääkseni -

myös huumorissa löytyy. 

Jotkut mitalit on ilmeisesti tehty

kin ilahduttamaan katsojaa ilman mi

tään syväll istä sanomaa. Näin esimer

kiksi kaksi amerikkalaista mitalia. 

Richard Me Dermott Millerin "ESCAPE 

- CAPTURE" löytää aiheensa nuorten 

rakkaudesta, samaan tapaan kuin 

suomalainen sanonta: ''Vie sinä, minä 

vikisen, ole vievinäs väkisin''. Robert 

Weinmanin mitalissa "CAT AND 

MOUSE" kissan pistävä katse ja tör

röttävät viiksikarvat antavat ymmär

tää, että erään juustonystävän herkut

telu hetket ovat vähissä. Tuleva haus

kuus vain on valitettavan yksipuolista. 

Samaan ilottelevien mitalien ryh

mään liitän kolme suomalaista. Raimo 

Heinon "SUMO":ssa, joka mielestäni 

on niin hyvä urheilumitali kuin olla 

Arvo Aho 

SE HUUMORIN KUKKA 
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voi, tekijä on yltynyt oikein runsaiden 
muotojen ilotulitukseen. Jo etusivu 
houkuttelee arvelemaan, että pyöreä 
muoto on varta vasten keksitty koros
tamaan sumopainijoiden ylitsepur
suavaa habitusta. Takasivu puolestaan 
näyttää, miten viehkeätä näiden jäs
sikköjen li ikehdintä ottelun tiimellyk
sessä on. Luulen, että Raimo Heino on 
tässä mitalissa laskenut hyväntahtois
ta leikkiä itsestäänkin, olihan hän 
"suhteellisen korpulentti" kuten koh
telias vaatturi asian ilmaisisi. 

Erkki Kannosta on, ehkä hieman 
uhmakkaasti, lähettänyt ''V IEST IN  
HERRA GORDIONILLE� tuolle fryygia
laiselle tarukuninkaalle, jonka vaunu
jen aisassa oli niin mystinen solmu, et
tei sitä tavallisin keinoin avattu. Alek
santeri Suuri sen lopulta miekallaan 
avasi. Löysin kerran Kreetan rantah ie
kalta tuota mitalia muistuttavan kiven 
ja oivalsin sen olevan "GORDIOKSEN 
VASTAUS HERRA KANNOSTOLLE": Oli
si mielenkiintoista tietää herrojen 
viestien sisältö. 

Toivo Jaatisen erikoislaatuinen mi
tali on moniosaisuudessaan eräänlai
nen "sipuli''. Sen liikuteltavien osien 
kätköistä paljastuu availijalle vastaan
sanomaton totuus itsestään: IHMINEN 
ON IKUINEN VEMPAIMEN VÄÄNTÄJÄ''. 
Tämän jälkeen voikin jo asetella teok
sen vaikkapa omaa mielentilaansa ku
vastavaan asentoon. 

Mitalien huumori ei suinkaan aina 
ole harmittoman iloittelevaa ja lem
peää. Se voi olla jopa hieman ironista
kin kuten Kauko Räsäsen mitalissa 
"OULUN SUOMALAINEN KLUBI''. Etusi
vun miehinen ryhmä panee kysy
mään, mitä erinomaista nämä herra
henkilöt oikein odottavat. Takasivu 
vastaa: Ruokaa! Varmaan ateriaan si
sältyy poronkäristystä, sen verran 
pohjoisessa kuitenkin ollaan. 

Mitali saattaa joskus näyttää var
sin säyseältä, mutta kun kuulee sille 
selityksen, niin asia muuttuukin vallan 
muuksi. Australialaisen Michael Mes
zaros kertoo mitalinsa "BIKINI BOT
TOM" esittävän naisten pukeutumi-
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sen arvoituksellisuutta. Vaikka se on 
peittelevinään, se on kuitenkin tarkoi
tettu paljastamaan. Mieluusti uskoisi 
tuollaisen pyrkimyksen rajoittuvan 
Australiaan, mutta mene ja tiedä. 

Mitalin huumori l l inen ote ei aina 
onnistu tavoittamaan kohteensa sy
vintä todellisuutta. Mielestäni juuri 
näin onnettomasti on käynyt Raimo 
Heinon muuten mainiossa mitalissa 
"DON QUIJOTE�Siinä tulee kyllä hyvin 
esille tämän ritariromaanien l i ial lises
ta lukemisesta höyrähtäneen miehen 
hullun-hupaisa puoli Sancho Panza
aseenkantajineen, Rosinanteratsui
neen ja tuulimyllyineen. Mutta i lmen
tymättä jää tuon "Surull isen hahmon 
ritarin" traagisen ehdoton ja pelkää
mätön ihanteellisuus, jonka Joe Dari
on on tavoittanut näytelmänsä "Mies 
La Manchasta" Kutsumuslaulussa. Lai
naan siitä osan. 

"Kun näät uuden mahdottoman 
kun käyt minne toinen ei käy 
kun jäät toisten mennessä pakoon 
kun enää ei toivoa näy 
kun vääryyttä oikaistessaan 
et haavoja muistelekaan 
kun uupuu niin kaukaiseen tähteen 
taas nouset nyt kurkottamaan" 

Espanjalaisen filosofi Miguel de 
Unamuno kutsuu Don Quijoten pe
lottomuutta saattaa itsensä nauretta
vaksi pelkäämättä siitä koituvaa pilk
kaa sankari l l isuuden suurimmaksi as
teeksi. 

Joskus taas mitalin humoristinen 
ulkoasu suorastaan johtaa katsojansa 
ajatteleman perimmäisiä. Maltalaisen 
Noel Galea Basonin alastomuudes
saan groteski ja sekasikiömäinen 
"NARRI JUMALAN EDESSÄ" tuo mie
leen Apostoli Paavalin toteamuksen 
Galatalaiskirjeestä: ''Yhdentekevää, 
oletko juutalainen vai kreikkalainen, 
orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä 
Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki 
olette yksi''. Ni in, narrejahan me lien
emme jokainen Jumalan edessä, niitä 
samoja Ryysyrannan Jooseppeja, jota 
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Pyhä Pietari ei laskenut taivaanportis
ta sisälle ennen kuin kajahti Jumalan 
ääni: "Paras Pietari, salli hänen tul la': 

On erityisen i lahduttavaa, että 
huumoria löytyy myös henkilömita
leista. Ehkä juuri nämä mitalitetut 
henki löt ovat heitä,jotka osaavat nau
raa itselleen. Heiltä ei kuulemma tule 
ilon aiheita puuttumaan. Raimo Hei
no oli mita litaiteilijoistamme rohkein 
huumorin käyttelijä. Lähestyessään 
50-vuoden ikää, hän totesi ettei ku
kaan ammattiveli ollut aikeissa tehdä 
hänestä juhlamitalia. Niinpä hän teki 
sen itse: RAIMO HEINO SCULPTOR 
SUMMAE GLORIAE SUAE IPSE FECIT -
Kuvanveistäjä Raimo Heino ylimmäksi 
kunniaksi itse itselleen teki. Etusivulla 
laakeriseppele kulmil laan ja takasivul
la Donatellon kuuluisan Gattamelatan 
ratsastajapatsaan ratsun selässä nuija 
kädessään maestromme muisto elää 
tämän mainion mitalin myötä. 

Raimo Heinon käsialaa on myös 
Hämeenlinnan taidemuseon inten
dentin ja itsekin taiteilijan TAISTO AH
TOLAN mitali. Luettuani kirjan 'Taisto 
Ahtola juttutuulella" olen vakuuttu
nut, että niin ulkoisesti kuin sisäisesti
kään "näköisempää" mitalia tästä Hä
meenlinnan Rembrantista ei olisi voi
tu tehdä, niin hykerryttävä se on. 
Hauskaa on täytynyt olla tekijälläkin 
mitalia muovaillessaan. 

Taiteilijan rajattomista luomis
mahdollisuuksista on myös hyvä näy
te Raimo Heino mitalissa MAUNO 
HONKASESTA, Hänelle Heino on luo
nut väl ikädet kuvaamaan kohteensa 
monitaitoisuutta ja monitoimisuutta. 
Näin varustettuna ihminen ei voi 
muuta ollakaan kuin legendansa mit
tainen SEMPER STRENUUS - alati toi
melias. 

Aivan omaa laatuaan on Aimo Tu
kiaisen oival lus osoittaa PAAVO VA
RAN erikoislääkäriys mitalin takasivul
le rakennetulla haikaranpesällä. Sitä 
katsellessa sopii arvail la hyväksyikö 
Vara erään tanskalaisen tutkimuksen 
johdonmukaisen päätelmän haikaroi
den roolista ihmissuvun lisääntymi-
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sessä. Siellä oli näet havaittu lasten 
syntyvyyden alenneen samaan ai
kaan kun haikaroiden pesintä oli vä
hentynyt. Vai provosoiko kuva ajatte
lemaan Unto Kupiaisen runosäkeiden 
tavoin näin: 

"Kohta ei sinun tankosi nenää 
totuuden lintu enää 
pitele pesimäpuunaan. 
Toinen kohta on haudottu totuus 
kuulumaton sinun vanhaan ro 
tuus." 

Edellä ollut, varsin leikkimielinen 
silmäys huumorin kukintaan mitaleis
sa on syytä päättää vuosikirjamme ar
vostettavan luonteen vuoksi juhlalli
sen vertauskuvalliseen ja osuvassa 
huumorissaan sydämelle hyvää teke
vään näkemykseen Helsingin piispas
ta. Kauko Räsäsen tekemä mitali 
"EPISCOPUS HELSIGINIENSIS" luovu
tettiin Eero Huoviselle kotiseurakun
tani Helsingin Hakavuoren piispantar
kastuksen päätteeksi. Taiteilijalla on il
miselvästi ollut mielessään Jeesuksen 
kutsu kalastaja Pietarille ja tämän vel
jelle Andreakselle: "Lähtekää minun 
mukaani. Minä teen teistä ihmisten 
kalastajia''. Kukapa näillä hiippakun
tamme "vesillä" olisikaan suurempi 
kalamies kuin Eero Huovinen, Helsin
gin piispa. 

Huumorin kukkien poimiminen 
on tuottanut minulle monia hauskoja 
hupaisia riemukkaita kirpeitä hyker
ryttäviä ahaa-elämyksiä. Silmäilkääpä 
tekin omia mitaleitanne huumorin 
kirkastamien lasien läpi. Saatatte yllät
tyä. 
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Mitalitaiteen Kilta yhteistyössä eräi
den taideoppilaitosten kanssa järjesti 
keväällä 2001 taidemitalikilpailun ku
vataidetta opiskeleville. Kilpailun pal
kinnot jaettiin 6.6 kansainvälisen mi
talisymposiumin avajaisissa Turussa. 

Kilpailun 1 .  palkinnon ja 5000 mk 
voitti turkulainen Jyri Sammallahti 
ehdotuksellaan "Äärettömyyden par
taalla'; 2. Palkinnon ja 3000 mk helsin
kiläinen Kristina Myller ehdotuksel
laan "Sisin" ja 3. Palkinnon ja 2000 mk 

A-luokka 

1 palkinto 
"Äärettömyyden partaalla" 
Ehjä kokonaisuus. Sileät pinnat 
kontrastoivat hyvin herkkä 
pintastruktuuria. Hyvällä 
sommittelulla tutkittu 
ansiokkaasti äärettömyyden 
teemaa. 

11 palkinto 
"Sisin" 
Onnistuneesti hyväksi käytettyä 
sattumanvaraisuutta. Uuden 
näköinen ja raikas. 
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TAIDEMITALIKILPAILU 

KUVATAIDETTA OPISKELEVILLE 200 1 

helsinkiläinen Anna Salonen ehdo
tuksellaan "Litistetty''. Kilpailun palkin
tolautakunta lunasti lisäksi helsinkiläi
sen Mervi Hokkasen ehdotuksen "Kei
nu 27" ja turkulaisen Jan Lindgrenin 
ehdotuksen "Sisäinen kauneus''. 

Kilpailu oli palkintolautakunnan 
mielestä monipuolinen ja korkeata
soinen. 

Kilpailun palkintolautakunnan 
muodostivat Veikko Löyttyniemi (pu
heenjohtaja, Kilta), Mauno Honkanen 

(Kilta), Raimo Jaatinen ja Erja T ielinen 
(Kuvanveistäjäliiton nimeämät tuo
marit) sekä l ikka Voionmaa (sihteeri, 
Kilta). 

Kilpailuun saapui määräaikaan 
mennessä 27 ehdotusta. Ohessa on 
esitelty A- ja B-luokka juryn antamine 
lausuntoineen. 

Kilpailuehdotukset kuvannut 
Mauno Honkanen 



111 palkinto 
"Litistetty" 
Jäntevästi sommitellut puoliskot 
täydentävät hyvin toisiaan. 
Toteutus viimeistelty. 

Lunastetut 

ehdotukset 

"Keinu 27" 
Rennosti ja luontevasti 
muovailtu ehdotus. 
Kääntöpuolten rytmit 
täydentävät toisiaan. 

"Sisäinen kauneus
11 

Omaperäisellä tavalla tutkittua 
iloista muodon rikkautta. 
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B-luokka 

U Koti - maan 

Eläinpuoli ansiokas, kääntöpuoli 
muodoltaan hieman raskas. 

uPäätöksen voiman 

Pieni ihminen sijoitettu taitavasti 
tilaansa. Mitalin ääriviivassa 
selkeitä puutteita .. 

usateen pintan 

Aihe lyyrinen. Toteutuksessa 
geometristä kuivakkuutta. 

uvoimavirtaa ja tuulivoimaa" 
Voimakasta muodon käsittelyä. 
Kömpelöhkö kokonaisuus. 
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"Taivasmatka" 
Taivaspuoli sommiteltu ja 
muovailtu ansiokkaasti. 
Kääntöpuolen käsittelyssä 
puutteita 

"Parasiitit" 
Poikkeavuudessaan 
mielenkiintoinen ehdotus, jonka 
sommittelu jännitteetön. 

"Miessuudelma" 
Etusivun muovailussa ansioita. 
Takasivu jää vaisuksi. 

"Puolet petäjäistä" 
Pinnassa eloa. Puoliskot 
kuitenkin liian samanarvoiset. 
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"Kadonneiden sielujen 
puutarha" 
Herkästi käsitelty dramaattinen 
aihe. Tekstin käsittely 
puutteellinen. 
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1.Hkesivistysrahasto on vuodesta 1 91 9  saakka rakentanut suomalaisen l i ike-elämän ja kauppa
tieteel l isen tlltk imuksen väl isiä väyl iä. 

Tutkimuksen ja kou lutuksen tärkeyden ymmärtävien l i i kemiesten lahjoitukset ovat toimintamme 
perusta . Tuottava ti ijoitettuna ne mahdol l istavat kahden mi ljoonan euron stipendivi rran joka 
vuosi . Stipendiaattien jalostama tieto puolestaan tukee yritystemme ki lpai lukyvyn vahvistumista. 

Viidennen vuo ikyrnmenensä täyttyessä vuonna 1 969 Li ikesivistysrahasto ti lasi tämän mital in 
kuvanveistäjä Kauko Räsäseltä. 



Tuukka Talvio 

SUOMALAISTA M ITALI KIRJALLISU UTTA 

Saksan ja Itävallan mitaliaiheisesta kirjallisuudesta ilmestyi 
vuonna 1993 Petra Hauken ja Eckart Henningin kokoama 
perusteellinen bibliografia, joka sisältää 774 sivua luette
loita ja hakemistoja. Suomessa vastaava julkaisu jäisi pal
jon suppeammaksi, mutta toivottavaa toki on, että sellai
nen joskus saataisiin aikaan. Pienenä esityönä julkaistaan 
tässä kommentaarilla varustettu luettelo kirjan muodossa 
ilmestyneistä julkaisuista. Näyttelyluetteloita ei kuiten
kaan ole otettu mukaan. Kirjat esitellään ilmestymisjärjes
tyksessä. 

Mitaliluettelot 
Monipuolisena keräilijänä tunnettu postilaitoksen virka
mies Mathias Weckström (1803-1873) julkaisi vuonna 
1853 ensimmäisen ja ainoaksi jääneen vihkon moniosai
seksi suunnitellusta teoksestaan Myntsbeskrifning eller un

derrättelser uti kunskapen om mynt, hufvudsakligast med af

seende å sådane i koppar, jemte trogna afbildningar i syn

nerhet af de mynt och medaljer som i Finland varit gängse. 

Nide sisälsi vain esipuheen ja numismaattisen bibliografi
an, mutta siinä oli kuvituksena muutaman rahan ohella 
myös Turun akatemian kunniaksi lyöty pienoismitali vuo
delta 1733. Ilmestymättä jääneiden osien käsikirjoitus on 
Helsingin yliopiston kirjastossa. T ilaajien vähäisyys lienee 
ollut pääsyy hankkeen keskeytymiseen. (Toisen osan osta
jien olisi pitänyt sitoutua tilaamaan myös kymmenen seu
raavaa hintaan 30 kopeekkaa kappale.) 

Huomattavasti vakavammin otettavan suunnitelman 
toi julki Helsingin yliopiston raha- ja mitalikokoelman hoi
taja, aikansa johtaviin kulttuurihenkilöihin kuulunut Wil

helm Lagus (1821 -1909) kuvatessaan hoitamansa kokoel
man vaiheita teoksessa Numismatiska anteckningar 1:1 
(1885, s. 49). Siinä hän mainitsee aikovansa teoksen myö
hemmässä osassa käsitellä Suomessa lyötyjä mitaleita, ai
nakin niitä, jotka liittyvät Helsingin yliopistoon. ("En mer 
uttömmande historik af hvad hit hörer skall i annat häfte 
meddelas.") 

Numismatiska anteckningar ilmestyi kolmena niteenä 
Suomen Tiedeseuran sarjassa Bidrag till Kännedom av Fin
lands Natur of Folk (43/1 885, 47 /1 888, 60/1900). Luvattu 
katsaus mitaleihin jäi valitettavasti toteutumatta. Siihen 

liittyvää aineistoa ei myöskään sisälly Laguksen jälkeen
jääneisiin numismaattisiin papereihin, jotka ovat pääty
neet Kansallismuseon rahakammioon. Satunnaisia tietoja 
mitaleista on kuitenkin löydettävissä teoksen niteistä 1:1 ja 
1:2. 

Maamme mitalikirjallisuuden varsinaisena aloittajana 
voidaan näin ollen pitää liikemies Mauritz Hallbergia 
(1851-1924), jonka vaatimattoman näköinen vihko Min

nespenningar öfver enskilda personer födda eller verksam

ma i Finland vuonna 1 906 ilmestyi sarjassa Skrifter utgivna 
av Svenska Litteratursällskapet i Finland (LXXIV). Teoksen 
mallina on selvästi ollut Julius lversenin Denkmiinzen auf 

Personen die in den Ostseeprovinzen geboren sind oder ge

wirkt haben ( 1 899). Hallberg, joka sittemmin sai valtioneu
voksen ja myös kunniatohtorin arvon, julkaisi luettelolleen 
vuonna 1923 jatko-osan samassa sarjassa ((LXVIII). Hänen 
teoksensa on, kuten esikuvansakin, henkilöhistoriallisesti 
painottunut: mitalien henkilöitä kuvataan yleensä perus
teellisemmin kuin itse mitaleita, lähinnä kai siitä yksinker
taisesta syystä, että tunnetuista henkilöistä on helppo löy
tää tietoja kun taas mitalien syntyvaiheet usein ovat huo
nosti dokumentoituja. Julkaisu oli joka tapauksessa uraa 
uurtava Suomessa ja se ansaitsee kiitoksen myös siitä, että 
se on huolellisesti toteutettu. Yleiseltä merkitykseltään se 
kuitenkin on kevyempi kuin saman kirjoittajan tutkimus 
Turun keskiaikaisesta rahanlyönnistä (1919). Mitalijulkai
sun käyttökelpoisuutta vähentää myös kuvituksen puut
tuminen. 

Hallberg oli Suomen Numismaattisen Yhdistyksen en
simmäinen puheenjohtaja. Huhtikuussa 1914 perustetun 
yhdistyksen yksi keskeinen tehtävä oli 1 960-luvulle saakka 
kotimaisen mitalitaiteen edistäminen ja tunnetuksi teke
minen. Tähän saatiin sivustatukea hieman yllättävältä ta
holta, kun pietarilainen asianajaja, hovineuvos August 
Adolfovitsh Loewenstimm (Levenstim) vuonna 1914 jul
kaisi 58-sivuisen teoksen Finljandskija medali. Kyseessä oli 
itse asiassa eripainos artikkelista, joka oli samana vuonna 
ilmestynyt Moskovan numismaattisen yhdistyksen aika
kauskirjassa (Numismatitsheskij Sbornik 1 1 1 )  ja joka perus
tui hänen vuonna 1909 pitämäänsä esitelmään. Suomen 
Numismaattisen Yhdistyksen tiedusteltua julkaisua 
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Loewenstimm ilmoitti lähettäneensä sitä kaksitoista kap
paletta myytäväksi K. J. Lindstedtin antikvariaatissa Helsin
gissä. Lindstedt oli tunnettu mital iharrastuksestaan. 

En ole löytänyt enempiä tietoja A. A. Loewenstimmistä, 
mutta vaikuttaa luontevalta olettaa hänen olleen samaa 
sukua kuin vuonna 1 862 kuollut pietarilainen kollegineu
vos Wilhelm Löwenstimm, joka aikanaan lahjoitti Helsin
gin yliopistolle mm. huomattavan kokoelman venäläisiä 
mitaleita ja antiikin rahoja. 

Finljandskija medali on tässä kirjoituksessa käsiteltävis
tä julkaisuista epäilemättä vähiten tunnettu. Se on halli
tuskausittain etenevä, Aleksanteri l:n ajasta alkava luettelo, 
jossa esitellään jokaisen ajanjakson puitteissa ensin tapah
tuma mitalit, sitten näyttely- ja palkintomitalit ja lopuksi 
henkilömitalit. Viimeksi mainittujen joukossa on myös 
ruotsalaisia mitaleita Porthanista, Franzenista, Runebergis
tä ja Nordenskiöldistä. Suurin  osa mitaleista on kuvattu 
teoksen lopussa olevissa tauluissa, joiden numerointi 
(XXX-XXXVII) noudattaa alkuperäisjulkaisun numerointia. 

Erityisen merkittäväksi Loewenstimmin teoksen teke
vät siihen sisältyvät katsaukset maamme mitalitaiteen ke
hittymiseen. Nykypäivän lukijan on helppo löytää tekstistä 
puutteita, väärinkäsityksiä ja suoranaisia virheitäkin, mutta 
jos otamme huomioon, ettei Suomessa tuohon aikaan 
eikä vielä vuosikymmeniä myöhemminkään saatu täl lä 
alalla aikaan muuta kuin pelkkiä luetteloita, venäläisen kir
joittajan kunnianhimoiselle pyrkimykselle on annettava 
täysi tunnustus. 

Koska Hallbergin yllä mainittu julkaisu vuodelta 1 906 
koski vain henkilömitaleita, Suomen Numismaattinen Yh
distys esitti vuonna 1 9 1 7  toivomuksen, että hän kokoaisi 
samanlaisen teoksen suomalaisista ja Suomea koskevia ta
pahtumamitaleista. Hallberg ehti kuitenkin saada valmiiksi 
vain täydennysosan aikaisempaan luetteloonsa. 

Julkaisutehtävän otti nyt hoitaakseen Henrik Johan
nes Boström (1 876-1 930), aikaisemmin Vaasassa vaikut
tanut ja 1 927 pääkaupunkiin muuttanut lakimies. Hänellä 
oli laaja kokemus erilaisten matrikkelien julkaisemisesta,ja 
yksi ni istä, teos vapaussodan kaatuneista, oli tuonut hänel
le kanslianeuvoksen arvonimen. Kuten käy ilmi hänen kir
jeistään ruotsalaiselle numismaatikolle Erik Gambylle, hä
nellä oli hyvin optimistinen käsitys siitä, että maamme mi
taleita esittelevä arvoteos voisi levitä jopa kansan syvien 
rivien keskuuteen (Numismaattinen Aikakauslehti 4/1 998, 
s. 1 05-1 06). Vuosina 1 932 ja 1 936 ilmestynyt Suomen muis
torahat 1-11 ei kuitenkaan ollut mikään myyntimenestys 
ennen 1 970-lukua, jolloin sen hinta antikvariaateissa alkoi 
nousta. 

Koska Hallbergin julkaisu oli tässä vaiheessa jo vanhen
tunut ja sen käyttöä vaikeutti kuvituksen puute, Boström 
otti tehtäväkseen kokonaan uuden teoksen laatimisen. 
Sitä suunniteltiin aluksi kolmiosaiseksi: henkilö- ja tapah-
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tumamitalien jälkeen oli tarkoitus esitellä omassa nitees
sään näyttely- ja palkintomitalit,jotka sittemmin sisällytet
tiin toisen osan loppuun. Numismaattisen Yhdistyksen 
johtohahmoihin kuulunut Otavan toimitusjohtaja Alvar 
Renqvist lupasi yhtiönsä julkaisevan teoksen,ja hankkeelle 
saatiin taloudellista tukea myös Antellin valtuuskunnalta, 
koska tarkoitus oli julkaista Antellin kokoelmiin kuuluvaa 
aineistoa. 

Lupaavasti alkanut urakka päättyi Boströmin itsensä 
osalta hänen kuolemaansa tapaninpäivänä 1 930. Teoksen 
ensimmäisessä osassa julkaistuissa muistosanoissa kerro
taan hänen menehtyneen sydänkohtaukseen ollessaan 
juuri kirjoittamassa teoksen esipuhetta. Käsikirjoitus itses
sään ei kuitenkaan ollut vielä valmis, ja sitä täydentämään 
ja toimittamaan kiinnitettiin nuori maisteri Helmer Salmo 
(1 903-1 973), josta edellisenä vuonna oli tullut Kansallis
museon rahakammion hoitaja. Salmon kunnianhimo koh
distui kuitenkin ensisijaisesti arkeologiaan - hänestä tuli 
1 938 esihistorial l isen osaston intendentti ja sittemmin 
osastonjohtaja. Hänellä ei näytä olleen aikaisempaa koke
musta mitalien parissa työskentelemisestä, eikä mikään 
viittaa siihen, että hän olisi ollut niistä henkilökohtaisesti 
kiinnostunut. 

Toisaalta on huomattava, ettei Boström itsekään ollut 
kovin hyvin perehtynyt kaikkiin mital itaiteen a loihin. Hän 
tunsi toki ne mital it, jotka oli lyöty maassamme hänen 
omana aikanaan - monissa näistä hankkeista hän oli itse 
ollut mukana - mutta vanhemmista mitaleista hän tyytyi 
yleensä vain referoimaan aikaisemmassa, lähinnä ruotsa
laisessa ja venäläisessä kirjallisuudessa esitettyjä tietoja. 
Kaikista mitaleista ei kuitenkaan julkaistua tietoa ollut saa
tavissa, ja tämä koskee erityisesti varhaisemman 1 800-lu
vun suomalaisia mitaleita. Lopputulos oli, että vaikka Suo
men muistorahat on erittäin hyödyll inen ja edelleen käyt
tökelpoinen teos, siinä on sekä virheitä että puutteita. Sen 
tietoihin on syytä suhtautua kriittisesti etenkin juuri 1 800-
luvun mitalien osalta. 

Myös teoksen kokoamisperusteita voidaan arvostella. 
Siinä on pyritty esittelemään kaikki Suomen historiaa vä
hänkin sivuavat mitalit, ja joskus tässä on menty lähes 
naurettavuuksiin. Mukana on mm. viisi mitalia englantilai
sesta merisankarista Sir Sidney Smithistä ( 1 764-1 840), 
vain siksi että tämä oli 24-vuotiaana ollut mukana Ruotsin 
laivaston sotaretkellä Suomenlahdella. Kaikki kyseiset mi
talit l iittyvät kuitenkin Smithin myöhempään uraan. Erääs
sä niistä on hänen tittelinään "President of the White Sla
ves of Africa''. Miten tällainen mitali voidaan lukea Suomea 
koskevaksi? Sen tekstiä Uoka l iittyy Smithin eläkevuosi
naan käyttämään leikil l iseen arvonimeen) ei kirjassa 
myöskään millään tavoin selitetä. 

Toisaalta teoksesta on jäänyt pois brittiläisen amiraalin 
Sir Charles Napierin (1 786-1 860) mitali, jonka aiheena on 



nimenomaan hänen johtamansa laivasto-osaston lähtö 
pommittamaan Suomen rannikkoja vuonna 1854. 

Sitäkin voisi täydellä syyllä arvostella, että Boström on 
lukenut Suomea koskeviksi vain sellaiset ruotsalaiset mita
lit, joiden aihe liittyy erityisesti Suomeen. Pois ovat näin 
jääneet yleisvaltakunnalliset ja sellaisina myös Suomea 
koskevat mitalit, kuten lukemattomien suomalaisten saa
mat ruotsalaiset ansiomitalit. Tällaisten maassamme aika
naan yleisten mitalien sulkeminen Suomen muistorahat -
teoksen ulkopuolelle heijastaa kai 1920- ja -30-lukujen 
suomalaisuusideologiaa; mitalihistoriallisilla perusteilla 
sitä ei voi puolustaa. 

Suomen muistorahat sai joka tapauksessa saman tien 
käsikirjan aseman, joka sillä edelleen on. Urheilumitalien 
laajaa ja vaikeasti tutkittavaa ryhmää lukuun ottamatta se 
kattaa lähes kaikki suomalaiset mitalit toisen osan ilmesty
misvuoteen 1936 asti. 

Kun mitalien valmistus sotien jälkeen jälleen pääsi 
vauhtiin, tuli vähitellen ajankohtaiseksi myös Boströmin 
luettelon jatkaminen. Numismaattinen Yhdistys antoi tä
män vuonna 1952 tehtäväksi ylireviisori Eino Tamelande
rille, jonka kahteen mappiin kerätty, suurelta osalta lehti
leikkeistä koostuva aineisto on sittemmin talletettu Kan
sallismuseoon. Näyttää siltä, että Tamelander asetti pää
määränsä liian korkealle: mitalien tuotanto oli 1950luvulla 
jo niin runsasta, että sen yksityiskohtainen dokumentointi 
oli käynyt työlääksi. Niinpä vuodet kuluivat ilman että kirja 
valmistui. 1960-luvun puolivälissä yhdistyksen johdossa 
pitkään toiminut professori Aarne Laitakari (1890-1975) 
päätti, että aikaa oli hukattu liikaa ja kokosi itse lyhyessä 
ajassa kuvasto n Suomen mitalit 7 936- 1968. Valitettavasti 
se on todellakin pelkkä kuvasto, ei mikään tietokirja. lhan
teellistahan olisi, että julkaisu sisältäisi mahdollisimman 
paljon tietoa mitalien valmistamisesta (miksi lyöty, kenen 
toimesta, onko lyöntimäärä tiedossa?). Boström oli tässä 
suhteessa yrittänyt parhaansa, mutta Laitakari tyytyi 
yleensä antamaan vain sellaisia tietoja, jotka saattoi lukea 
mitalista itsestään tai jotka olivat muuten helppoja selvit
tää. 

Nyt on viimeisimmän yleisluettelon julkaisemisesta jäl
leen kulunut runsaat 30 vuotta. Uuden "Boströmin" kokoa
jaa ei näytä olevan näköpiirissä eikä uuden "Laitakarin" jul
kaisemisessa entisen mallin mukaan juuri olisi mieltä. Tällä 
hetkellä näyttää siltä, että taiteilijakohtaiset mitaliluettelot 
voivat tarjota ongelmaan varsin hyvän käytännön ratkai
sun. 

Erillisteoksia ja antologioita 
Ensimmäinen maassamme julkaistu taidehistoriallinen 
tutkielma mitaleista oli Bertel Hinzen (1901 -1969) vuon
na 1924 ilmestynyt nuoruudenteos Renässansmedaljer. 
Tämä satasivuinen taskukokoinen nide on edelleen melko 

helposti hankittavissa ja sitä voi suositella kaikille asian
harrastajille, kuitenkin sillä varauksella, että kyse on enem
män mielipidekirjallisuudesta kuin tutkimuksesta: Hintze 
hyökkää siinä oman aikansa taidetta vastaan ja nostaa sen 
sijaan ihanteeksi 1400-luvun "voimaihmisten" ytimekkäät 
mitalit. 

Toinen pieni nide sotia edeltävältä ajalta on Alvar 
Renqvistin (1868-1947) vuonna 1931 ilmestynyt Arvid 

Karlsteen, Mitalinkaivertaja ja taiteilija Kaarle-kuninkaiden 
aikana (myös ruotsiksi alaotsikolla En medaljgravör och 
konstnär från Karlarnes tid). Kyseessä on Renqvistin Suo
men Numismaattisessa Yhdistyksessä pitämä esitelmä, 
jonka hänen johtamansa kustannusyhtiö julkaisi kirjan 
muodossa. Sen 27 tekstisivua eivät sisällä mitään erityistä 
uutta tietoa, mutta 14 kuvataulunsa ansiosta se oli aika
naan huomattava lisä Ruotsin mitaleita käsittelevään kir
jallisuuteen. 

Johan Jakob Huldenin (1880-1959) kirjoituksista 
koottu postuumi Människor och medaljer (1962) ei oikeas
taan kuuluisi tähän yhteyteen, sillä vain melko pieni osa (s. 
167-200) siitä käsittelee mitaleita. Sujuvasanainen ja tem
peramentikas Hulden oli toimittaja ja kirjailija,ja sotien jäl
keen hänellä näyttää olleen aikomuksena julkaista kirja 
myös Suomen mitalitaiteesta. Hänen leskensä Grete 
Huldenin vuonna 1962 toimittamaan artikkelikokoelmaan 
sisältyy viisi mitaliaiheista kirjoitusta ("Finlands medalj
konst';"Legenden i Finlands medaljkonst';"En mästare och 
hans föregångare';"Mannerheim i bildkonsten';"Paasikivi i 
medaljkonsten"), jotka olivat alun perin ilmestyneet eri 
lehdissä vuosina 1944-1956. Hulden julkaisi näihin aikoi
hin useita kirjoituksia myös Pohjoismaisen numismaatti
sen unionin jäsenlehdessä (NNUM). 

Ensimmäinen laajemmalle yleisölle tarkoitettu mitali
kirja maassamme oli Jouko Voionmaan ja hänen puoli
sonsa Liisa Voionmaan yhdessä julkaisema Suomen mita
litaidetta, joka ilmestyi vuonna 1 964, juuri ennen Suomen 
Mitalitaiteen Killan perustamista. Kyseessä on ennen kaik
kea kuvateos, jonka 79 korkeatasoista mustavalkosuuren
nusta antavat hyvän kuvan mitalitaiteemme vaiheista Wal
ter Runebergin ajoista teoksen ilmestymisvuoteen. Kerto
vaa tekstiä kirjassa on vain laajahkon artikkelin verran (s. 
11-27), mutta ilmestyessään se tarjosi arvokkaan tietopa
ketin, jonka pohjalta harrastusta oli hyvä ruveta kehittä
mään. 

Mitalitaiteen Killan perustaminen vuonna 1965 johti 
monenlaiseen aktiivisuuteen, joka julkaisualalla ilmeni 
ensi alkuun näyttelyluetteloiden ja lehtiartikkelien muo
dossa. Uusia kirjoja ei mitaliharrastajan hyllyyn ilmestynyt 
ennen kuin vuonna 1977, jolloin Ahto Linja julkaisi oma
kustanteensa Suomalaisia mitalinaisia. Siinä esitellään 44 
naisaiheista mitalia, jotka Linja oli lahjoittanut Kalevalais
ten Naisten Liitolle. Esittelyjen kirjoittajina oli yli kaksikym-
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mentä eri alojen vaikuttajaa, heidän joukossaan useita 
tunnettuja nimiä, kuten Ritva Haavikko, Eeva Joenpelto, 
Aale Tynni-Haavio, Ursula Pohjolan-Pirhonen ja Tyyni Tuu
lio. Koska pääosa kirjoittajista ei ollut mitalien tuntijoita, 
kirjoitukset käsittelevät ensisijaisesti mitalien aiheita, ei 
niinkään niitä itseään. Ahto Linja (1912-1986), joka oli am
matiltaan muurari, toimi etenkin eläkevuosinaan aktiivi
sesti numismaattisissa järjestöissä. 

Kaksi vuotta Linjan julkaisun jälkeen ilmestyi jälleen 
suppea (64 s.) mitalikirja, tällä kertaa Merkki Borgin raha
liikkeen kustantamana, tekijänä tämän katsauksen kirjoit
taja. Suomen mitalit 1799- 1864 (1979) kertoo ajasta, jolloin 
Suomen Talousseura, Turun (sittemmin Helsingin) yliopis
to ja eräät muut tahot olivat aloittaneet mitalien teettämi
sen, mutta koska maassa ei vielä ollut omaa rahapajaa, mi
talit oli kaiverrettava ja lyötävä Tukholmassa ja Pietarissa. 
Ne kuitenkin suunniteltiin Suomessa. Kirjan lähtökohtana 
oli se toteamus, että Boströmin julkaisun tiedot näistä 
kansallisen mitalitaiteemme varhaisista ja hyvin mielen
kiintoisista teoksista ovat erittäin niukat. Kansallisarkistos
ta ja Helsingin yliopiston arkistosta niistä löytyy tietoa kui
tenkin jopa yllättävän runsaasti. Siksi olin hieman harmis
tunut, kun näin jossakin maininnan, että julkaisuni "perus
tuu Boströmiin''. Näin jälkeen päin ajatellen teos vaikuttaa 
melko vaatimattomalta. Tämä koskee myös sen kuvitusta. 

Huomattavasti näyttävämpi julkaisu oli Sven E. Lind
qvistin lähes 500-sivuinen Suomen kuntourheilumitalit, 

jonka Tammi julkaisi vuonna 1983. Urheilumitalit ovat ala, 
josta on kirjoitettu hyvin vähän, ja Lindqvistin kirjaan tu
tustuttuaan on helppo ymmärtää miksi. Kirjayhtymä kus
tansi teokselle jatko-osan Mitalin kiilto - Suomen kuntour
heilumitalit 1 981-1985 vuonna 1988. 

Suomen Mitalitaiteen Killan vuonna 1985 julkaisema 
Mitali XX (mainoksineen 85 sivua), sisältää Leena Passin 
historiikin "Suomen Mitalitaiteen Kilta - 20 toiminnan 
vuotta" (s. 6-48) sekä juhlanäyttelyn luettelon. Passi ei ker
ro paljonkaan Killan perustamisen taustatekijöistä, mutta 
muuten hänen kirjoituksensa on käyttökelpoinen ja tekee 
tämän melko huterasti toimitetun painotuotteen hankki
misen arvoiseksi. 

Kun Kilta vuonna 1990 juhli neljännesvuosisataansa, il
mestyi sen kunniaksi Anne Valkosen kirjoittama Taidetta 
molemmat puolet - Suomalaisia mitaleita 1919-1989. Voi
onmaiden vuonna 1 964 julkaiseman teoksen tavoin sen 
tarkoitus oli tehdä mitalitaidetta tunnetuksi laajemmissa 
piireissä. Sen kuvitus on hyvä ja monipuolinen, osittain vä
rillinenkin. Tekstiä siinä on enemmän kuin vuoden 1964 
julkaisussa, ja se on ammattimaisen taidekirjoittajan käsi
alaa. Vaikka kirjoittaja ei varsinaisesti ole mitalien tuntija, 
teos on monin tavoin ajatuksia herättävä. 

Vuonna 1990 tapahtui mitalien alalla muutakin: kesällä 
oli Helsingissä FIDEMkongressi näyttelyineen ja sitä edelsi 
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Sinebrychoffin galleriaan järjestetty Helsingin yliopiston 
350-vuotisjuhlanäyttely, jossa mitaleilla oli oma osasto. 
Vaikka näyttelyluettelot eivät kuulu tämän katsauksen pii
riin, haluaisin kuitenkin mainita julkaisun Mitaleita Helsin

gin yliopiston kokoelmista. Se ilmestyi neliosaisen luettelo
paketin Ars universitaria 1640- 1990 yhtenä niteenä osana 
(myös ruotsiksi ja englanniksi, 126 s.). Olen siinä esitellyt 
yksityiskohtaisesti 56 Helsingin yliopiston historiaan liitty
vää henkilö- ja tapahtumamitalia vuosilta 1733-1989. 

Saman yliopistojuhlan yhteydessä julkaisi Matti 
Malmberg kirjasen Sylloge nomismatum academicorum -
Helsingin yliopistoon liittyvät henkilömitalit (Yliopistopaino 
1990, 40 s.). Kuten sen nimisivulla todetaan, se on aakko
sellinen luettelo yliopiston opettajista ja virkamiehistä 
vuoden 1989 loppuun mennessä tehdyistä henkilömita
leista. Mitaleista mainitaan vain taiteilija ja vuosiluku sekä 
tekotapa (valetut on merkitty V-kirjaimella). Lopussa on la
koninen maininta "246 mitalia, 191 henkilöä''. Yhdentoista 
mitalin muotokuvapuoli on kuvattu koko sivun kuvilla. 

Helsingin ohella on Turku vanhastaan ollut maamme 
mitalitaiteen toinen keskus. Siellä ruvettiin mitalien lyöttä
mistä harrastamaan jo Ruotsin vallan loppuvuosina, ja vii
me vuosikymmeninä tätä toimintaa on pitänyt yllä Numis
matiska Föreningen i Åbo, joka 1987 täytti 50 vuotta. Tu
run maakuntamuseon raha- ja mitalikabinetti puolestaan 
täytti 100 vuotta 1991. Tässä yhteydessä omistettiin muse
on vuosikirja Aboan nide 1987 mitalitaiteelle; se ilmestyi 
1991. 

Tom C. Bergrothin kokoama Aboa 1987 sisältää kuusi 
kirjoitusta, jotka kaikki on vuosikirjan normaalin käytän
nön mukaisesti julkaistu sekä suomeksi että ruotsiksi. Kir
joitusten aiheina ovat kokoelman vaiheet ("Hyötyä ja hu
via - Keräilyä, oppimista ja tietoa';Tom C. Bergroth), Turun 
akatemian mitalit vuosilta 1733 ja 1802 (Tuukka Talvio), 
Mitalitaiteilija Gerda Qvist (Kristina Lauren), Teodor Schali
nin mitalitaide (Osmo Laine), Kauko Räsäsen mitalitaidetta 
vuosina 1951-1977 (Laura Luostarinen) ja Numismatiska 
Föreningen i Åbo rf. 1937-1987 (Håkan Sandström). Kuten 
luettelosta ilmenee, kuuluu tämäkin teos selvästi alansa 
keskeisiin julkaisuihin. 

1900-luvun julkaisujen sarjan päättää Leena Passin 
vuonna 1996 ilmestynyt Ilmiö mitalitaide - 1960-luvulla va

letut suomalaiset mitalit. Passi oli jo toistakymmentä vuot
ta aikaisemmin kirjoittanut Mitalitaiteen Killan yllä maini
tun 20-vuotishistoriikin, ja hän jatkoi tutkimuksiaan keskit
tyen valettujen mitalien uuteen tulemiseen 1960-luvulla. 
Teos ilmestyi väitöskirjana sarjassa Jyväskylä Studies in 
the Arts (n:o 53). Passin tutkimusmetodia on arvosteltu, 
mutta kirja sisältää paljon hyödyllistä tietoa ja sitä on vii
me vuosina käytetty ahkerasti myös referenssiteoksena, 
sillä siihen sisältyvät mitaliluettelot täydentävät Laitakarin 
teosta vuodelta 1969. Julkaisu on myös hyvin kuvitettu. 



l ikka Voionmaa 

MAUNO HON KANEN - SEMPER ST RENUUS 

'Semper (aina) strenuus' on legenda, 
jonka edesmennyt Raimo Heino valit
si kuvaamaan ystäväänsä Mauno 
Honkasta (1931- ) tästä muovailemas
saan mitalissa (1991, valettu, halk. 120 
mm). 'Strenuus' -adjektiivin valinta on 

osuva, sillä sanan suomenkielen vas
tineita ovat mm: voimakas, tehokas, 
toimelias, reipas, vilkas, virkeä, päättä
väinen, yritteliäs ja tarmokas. Mitalis
sa korostuvat käsien liike sekä käden 
työ yhdistyneenä tarmokkuuteen, 

päämäärätietoisuuteen ja pelissä vaa
dittavaan yhteispeliin muitten - ih
misten, työtoverien tai joukkueen jä
senten - kanssa. 

Mauno Honkanen on jalometallin 
käsittelyn monitaitaja, jolle on tärkeää 
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sekä selkeän taiteellisen kokonaisuu- Mauno Honkasen kiinnostus mita
den hahmottaminen että työn tai leiden muovailuun heräsi 60-luvulla 
teoksen viimeistely. Teollisesta muo- vähitellen jalometallimuotoilun lo
toilusta Tillander Oy:n palveluksessa massa. Oma mitalien muovailu kyt
tuli hänen työnsä vuonna 1956 Ate- keytyy läheisesti siihen, että hän oli 
neumissa päätettyjen hopeasepän aluksi kehittämässä Tillanderin Oy:n 
työn ja muotoilun opintojen jälkeen. taidemitalituotantoa, josta tuli myö
Sittemmin Tähkä-pöytähopeista tuli hemmin yhtiön tavaramerkki jalome
Honkasen tunnetuin, vaan ei lähes- tallituotteiden ohella. 70-luvun puoli
kään ainoa käsialanäyte, johon Heino- väliin tultaessa yhtiön taidemitalien 
kin viittaa mitalissaan. Tämän lisäksi tuotanto käsitti parhaimmillaan 40 
erityisesti kirkkohopeitten suunnittelu mitalia vuodessa, mikä oli huippuno
on ollut Honkaselle läheinen muotoi- teeraus maamme taidemitalinlyöjien 
lun alue. keskuudessa. Määrä osoittaa sen, että 
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maamme monesti varsin vaativiksi 
mainitut mitalitaiteilijat olivat hyväk
syneet yhtiön ja sen tuottaman laa
dun, jonka takuumiehenä Mauno 
Honkanen viime kädessä oli. Taiteilijat 
tunsivat ja tiesivät, että heidät otettiin 
tosissaan. 

Mauno Honkasen oma mitalituo
tanto käsittää hieman yli 30 taidemi
talia, joista lähes kaikki ovat lyötyjä. FT 
Leena Passin kokoama luettelon mu
kaan runsaan kolmanneksen kohdalla 
kyse on yritysmitaleista, kun taas hen
kilömitaleita on neljä. Luettelossa 
mainitun valetun mitalin aihe on Suo
men Mitalitaiteen näyttely Kiinassa 
vuonna 1990. Henkilömitaleiden 
muotokuvissa korostuu mitalin sivu
jen yhteensopivuus: sivut ovat ikään 
kuin sovitetut toisiinsa niin, että koko
naisuus toimii harmonisen lämmin
henkisesti. Mitalit kertovat Honkasen 
voimakkaasta (strenuus) paneutumi
sesta kuhunkin muovailutehtävään. 
Hänen päättäväinen perehtymisensä 
heraldiikkaan on taustalla hänen Gus
taf von Nummers -mitalissaan. Mai
nittakoon, että lyödyistä mitaleista 
neljä (Saha - Palo, Suomen Vapaa
muurarijärjestö, OLS 100 vuotta ja Pro 
Raahe) Mauno on muovaillut yhteis
työssä taiteilijakollegansa kanssa. 
Mielenkiintoinen on myös Maailman 
luonnonsäätiön mitalisarja, johon 
kuuluvan kolmen eri mitalin pandasi
vun muovaili Mauno Honkanen kun 
taas takasivun on kussakin tapaukses
sa muovaillut eri taiteilija (Raimo Hei
no, Terho Sakki, Nina Terno). 

Kuvanveistäjä Anja Juurikkalan 
Maunosta Honkasesta muovaileman 
mitalin (1991, valettu, halk. 84 mm) ta
kasivu viittaa kohdehenkilöön pesän
rakentajana, projektien vetäjänä, ko
din ja sitä ympäröivän sosiaalisen 
kentän ilmapiirin rakentajana. Alettu
aan toimintansa Mitalitaiteen Killan 
hallituksessa vuonna 1988 Mauno 
Honkanen on hallitustyönsä ohessa 
ollut etenkin mitaliprojektien ideoija
na ja asiantuntijana (mm. ltsenäisyy-



den juhlavuosien mitalit ja kaksi vii
meisintä presidenttimitalia), vuosimi
talikilpailuiden ja monen muun kan
sallisen mitalikilpailun palkintolauta
kunnan asiantuntevana jäsenenä ja 
Killan kotimaisen ja ulkomaisen näyt
telytoiminnan rakentajana. 

Mitalitaiteen vuosikirjaan (ent. Mi
tali-Medaljen lehti) tulevat mitaliku
vat on alue, jota Honkanen on kehit
tänyt tarmokkaasti ja hyvällä taiteelli
sella silmällä. Mitali on kuvauskohtee
na vaativa, sillä mitalin reliefin korke
userot, mitalin muoto ja monet yksi
tyiskohdat voivat aiheuttaa ongelmia. 
Hyvän lopputulokseen vaikuttaa li
säksi kuvaushetken valaistus, jonka 
tulee osua kohdalleen. Mauno Honka
sen ottamia mitalikuvia katsellessa 
tuntuu toisinaan siltä, että hänen 
mottonsa "aina voi panna paremmak
si" on tekijämiehen jopa turhaa vaati
mattomuutta. 

Anja Juurikkala, Mauno Honkanen 
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Kaleva Kustannus Oy:lle ja sanoma
lehti Kalevalle on mitaleita vuosien 
mittaan kertynyt monin tavoin. Niitä 
on teetetty, saatu kymmenittäin lah
jaksi ja muistoksi ja niitä on myös os
tettu itse. Kokoelman koostumisen 
keskushahmona on ollut ennen kaik
kea Kalevan pitkäaikainen toimitus
johtaja Aaro Korkeakivi. 1980-luvun 
puolivälistä lähtien Kaleva on ollut 
Suomen Mitalitaiteen Killan yhteisöjä
sen ja kokoelma on karttunut Killan 
vuosimitaleilla ja Suomen Presidentit 
-sarjalla. 

Sanomalehti Kalevan 100-juhla
vuodeksi 1999 lehtitalon mitalikoko
elma sai uuden muodon. Sen noin 
160 mitaliin etsittiin taustatietoja, mi
talit luetteloitiin, ryhmiteltiin teemoit
tain ja asetettiin uudessa järjestykses
sään esille Kalevan talon ns. museo
aulan vitriineihin. Seinien lasihyllyt 
olivat vanhoja tuttuja. Aulassa va
paasti seisovien vitriinien tasoille löy
tyi nopeasti myös oheistehtävä pie
noistaidetta pohtivien keskustelutuo
kioiden pöytinä. 

Alussa järjestely- ja luettelointityö 
kuitenkin tuntui kaaokselta. Mutta 
pian johtolangat alkoivat löytyä ja ai
hepiirien teemat hahmottua. Koko
naisuus jäsentyi kuin jännittävä pala
peli. Jokaisella yksittäisellä mitalilla oli 
oma pienoismaailmansa, oma histori
ansa, omat juurensa. 

Mitalien luettelointiin tarvittavien 
faktatietojen koostaminen oli ajoit
tain kuin salapoliisityötä. Tunnistettu
ja taiteilijanimikkeitä kertyi noin kuu
sikymmentä. Työssä oli tarpeen moni
naiset lähdekirjat, internetin hakuko
neet, Mitali-lehtien vuosikerrat, myyn-
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Riitta Mäkelä 

MITALIKOKOELMA ON KUIN PALAPELI 

Historian monikerroksisuutta. 
Kalevan muisto- ja palkintopla
ketin on suunnitellut Mauno 
Honkanen 1966. Aiheena oleva 
Kalevan liikemerkki on puoles
taan 1950Iuvulta ja lähtöisin 
Mikko Asunnan kynästä. 

tiluettelot sekä ennen kaikkea Suo
men Mitalitaiteen Killan monen jäse
nen ystävällinen apu,josta kiitokset. 

Nyt Kalevan mitalikokoelma vitrii
neissään on merkittävä osa talon tai
dekokoelmaa, joka sisältää liki seitse
män sataa maalausta, veistosta, grafii
kan vedosta ja piirrosta. Taide kuuluu 
oleellisena osana Kalevan henkilö
kunnan jokapäiväiseen työympäris
töön. Ja taide on Kalevan vieraiden 
jatkuvan kiinnostuksen kohteena. 

Kalevan henkilöstöravintolassa voi 
- muun taiteen ohella - tutustua kirjal
lisine esittelyineen ns. kuukauden tai
deteokseen. Usein tämä teos on koko
elmien uushankinta. Museoaula mita
likokoelmineen luo mahdollisuuksia 
yksittäisten mitalien tai aiheiden esit
telyyn, jopa pieniin vierailunäyttelyi-

hin. Ensimmäinen tällainen vierailu 
toteutettiin vuodenvaihteessa 2001, 
jolloin Kalevassa oli mahdollisuus tu
tustua osaan päätoimittaja Teuvo 
Mällisen laajasta mitalikokoelmasta. 
Näyttelyn erityisteemoja olivat muun 
muassa: Suomen sota sivuaa Pohjois
Suomea 1808-1809, presidentillisiä 
pohjoisia juuria ja ruotsalaista medi
aa. 

Lehtiä ja kusta ntajia 
Sanomalehdet, kustantajat, alan jär
jestöt ja henkilöt ovat lehtitalon mita
li kokoelmassa luonnollisesti hyvin 
edustettuina. Niinpä tästä teemasta 
muodostettiin oma osionsa. 

Sanomalehti Kalevalla on 75-, 90-
ja 100-juhlavuosiensa kunniaksi oman 
mitali taiteilijoinaan Essi Renvall 
( 1 974), Juri Arrak (1 989) ja Kauko Rä
sänen (1999). Nämä mitalit esiteltiin 
tiivistetysti Suomen Mitalitaiteen Kil
lan vuosikirjassa 2000. 

Lisäksi Kaleva on jo 1966 lyöttänyt 
pronssisena ja hopeisena muisto- ja 
palkintoplaketin, jonka taiteilija on 
Mauno Honkanen. Tämä pienoistai
deteos nostettiin kolmen juhlamitalin 
rinnalle jo yksin monikerroksisen his
toriansa vuoksi. Plaketin kuva-aihe si
sältää 1950-luvulla suunnitellun ja 
yhä edelleen käytössä olevan Kalevan 
liikemerkin. Sen taiteilija on ollut Ou
lun Lyseon kuvaamataidon opettaja 
Mikko Asunta. Asunta oli aikoinaan 
perustellut työtään: "Liikemerkki on 
suunniteltu siten, että jos Petsamo 
palautetaan joskus Suomelle, merkkiä 
ei tarvitse muuttaa." 

Kalevan kokoelmaan on saatu lah
jana esimerkiksi Helsingin Sanomat -



Päivälehden ansioplaketti (1 952, Mat
ti Haupt). Sen sanomalehti Kaleva sai 
1 969 täyttäessään 70 vuotta. Karjalai
nen-lehden hopeisen 90-vuotisplake
tin Kaleva sai 1 974 viettäessään 75-
vuotisjuhlia. 

Sanomalehtien Liiton massiivinen 
"juhlaruusu" (Aimo Tukiainen, 1 97 1 )  
200-vuotisen suomalaisen sanoma
lehden kunniaksi kuuluu varmasti jo
kaisen lehtitalon kokoelmiin. Histori
al l ista lehtiteemaa täydentää kokoel
massa muun muassa Suomen Aika
kauslehdistön 200juhlamitali (Toivo 
Jaatinen, 1 982). 

Rautatiekirjakauppa Oy:n (Kalervo 
Kallio, 1 960) ja Grafican (Essi Renvall, 
1 962) 50vuotisplakettien runsaat 
kuva-aiheet kertovat eriomaisen mie
lenkiintoisesti kohteistaan, aikansa 
taidearvoista sekä näiden pohjoisia 
juuria omaavien taiteil ijoiden hienos
tuneesta, omaleimaisesta tavasta kä
sitellä aihettaan. 

Aiheet pohjoisesta 
Kalevan mitalikokoelmaan kuuluu tie
tenkin Oulua (Oskari Jauhiainen, 
1 955 ja Riitta Helevä, 1 986), sen yli
opistoa sekä muita pohjoisia kaupun
keja, henki löitä ja järjestöjä kuvaavia 
useita mitaleja ja plaketteja. Kokoel
man tämän aihepiirin erikoisuuksia 
on 325 vuotta 1 974 täyttäneen Raa
hen kaupungin ikiaikaisen mallin mu
kaan valmistettu plootu, tietenkin 
Rautaruukin raudasta. 

Kuhmon Kamarimusiikkijuhl ien 
mitali (Kauko Räsänen, 1 983) on 
oman arvioni mukaan taiteilijansa 
kauneimpia ja harmonisimpia ja Ou
lun Suomalaisen klubin 1 1 0-juhlami
tali (Kauko Räsänen, 1 986) puoles
taan hänen hauskimpia pienoisteok
siaan. 

Itsenäinen Suomi ja 

Eurooppa 
Suomen itsenäisyyden juhlavuosien 
mitalit (Heikki Häiväoja, 1 967, Terho 
Sakki, 1 977 ja 1 991 )  saivat pöytävitrii
nissä seurakseen Euroopan turvall i-

Siipi kantaa aikojen yli. Virolainen mitali vuodelta 1989, jolloin oli 
kulunut 150 vuotta pappi ja kansallisen heräämisen johtohenkilön 
Jakob Hurtin syntymästä. 

Kalevan kokoelman pieni helmi. Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan piirien hopeinen äitiyttä 
kuvaava mitali (Osmo Lampi 1963). 

Hienostunut graafinen ilme. Suomalaisen partioliikkeen 
80-vuotismitali (Pekka Piekäinen 1990). 
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Mitaleja lasivitriineissä. Kuva Kalevan mitalikokoelmasta. 

suus- ja yhteistyökokousten mitalit 
(Reijo Paavilainen, 1985 ja Heikki Häi
väoja, 1 992) sekä Suomi Euroopan 
unionin jäseneksi mitalin (Reijo Paavi
lainen, 1 995). Näin kokoelmassa to
teutui Eurooppa-ulottuvuus. 

Mutta itäistä ulottuvuuttakaan ei 
unohdettu, Eurooppahan on sielläkin. 
Kalevan kokoelmaan kuuluu Suomen 
ja Neuvostoliiton YYA-sopimusten mi
talit 30- ja 40-vuotismitalit (Raimo 
Heino, 1 978 ja Reijo Paavilainen, 
1988), dokumentteja noin puolivuosi
sataisesta jaksosta historian virrassa. 

Kulttuuria, historiaa, 

instituutioita 
Kulttuurin moninaisten alojen tekijöi
tä Kalevan mitalikokoelmassa edusta
vat muun muassa Kalevan kulttuuri
osaston avustajanakin toiminut pro
fessori Anto Leikola (Raimo Heino, 
1987), kuvanveistäjä Aimo Tukiainen 
(Kauko Räsänen, 1977) sekä professori 
Pertti ja fil. maist. Helmi Virtaranta 
(Nina Saila, 1988). Virta rantojen mitali 
nostaa esiin hienosti ja ansaitusti näi
den kielten ja perinteentutkijoiden 
tasavertaisen työkumppanuuden. 

Lehtitalon mitalikokoelmakin kun
nioittaa painettua sanaa. Mitaleilla 
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Missale Aboense - Kirja 500 vuotta 
(Erkki Kannosta, 1 988) ja Mikael Agri
colan ABC-kirja (Oskari Jauhiainen, 
1979) on sijansa kulttuurin ja perin
teen asiassa. Kiiminkiläissyntyisen Os
kari Jauhiaisen mitaleita eri aiheiden 
yhteydessä voi tarkastella myös poh
joissuomalaisuuden näkökulmasta, 

Kokoelman hieman harvinaisem
pia mitaleja lienevät ortodoksisen 
luostarilaitoksen Vanhan Valamon 
muistomitali (Ivan Kudrjavzev ja Toivo 
Jaatinen, 1976) sekä suomalaisen par
tioliikkeen 80-vuotismitali Pyhä Yrjä
nä - Auxiliator Sanctus (Pekka Piekäi
nen, 1990). 

Talouselämän instituutiot ja hen
kilöt, eri järjestöt sekä puolustusvoi
mat ja sotien historia ovat jo perintei
sestikin hyvin usein ikuistettuina mi
taleihin. Näiden aihepiirien mitaleja 
sisältyykin Kalevan kokoelmaan yli 
neljäkymmentä. Näistä muutamia, lä
hinnä kuriositeettisia esimerkkejä: 

Pohjois-Suomen maanpuolustus
alueen ja Pohjois-Suomen sotilaslää
nien mitaleilla on sotilaallinen suun
nittelijansa, kenraali Magnus Haaksa
lo (1979). 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan 

piirien yhdessä lyöttämä hopeinen 
Lasten hyväksi (Osmo Lampi, 1 963) 
on herkkyydessään eräs kokoelman 
pienimuotoisia, eleettömiä helmiä. 

Pyhän Lazaruksen veljeskunnan 
Turun kokouksen mitali (Olof Eriksson 
1975) liittyi Kalevan kokoelmaan 
1985, jolloin järjestö piti kokoustaan 
Oulussa. 

Sotahistoriaan liittyy Kalevan ko
koelman vanhin mitali - ei kuitenkaan 
sen vanhempi kuin vuodelta 1925. 
Emil Wikströmin mitalin aiheena on 
suomalaisten jääkärien saapuminen 
Saksasta 1 918 ja se valmistui 1925. 

Kalevan estofiliaa 
Kaleva on tunnettu Viro-harrastukses
taan, estofiliasta ja virolaisen kuvatai
teen kokoelmastaan. Kalevan kokoel
miin kuuluu myös kahdeksan virolais
ta, etupäässä muusikoita ja kuvataitei
lijoita esittävää mitalia tai plakettia. 
Tätä 1960-1 980-luvuilla lyötyä pie
noistaidetta Kaleva on saanut enim
mäkseen lahjaksi. 

Mitalien perustietojen selvittely 
on vielä osittain kesken. Nykyvirolai
set eivät taida tunnustaa ja tunnistaa 
niitä itsekään. Tämän johtopäätöksen 
saattoi vetää eräästä vastauksesta tie
dusteluuni: "Ne ovat sitä Neuvostolii
ton aikaa." 

Mitaleista tunnistaa Viron omalei
maisen taiteen piirteitä ja aina ne 
ovat taiteellisesti kunnianhimoisia. 
Taiteellisesti ja sisällöllisesti mielen
kiintoisimpia mitaleja edustakoon 
1 989 lyöty Jakob Hurt 1839-1 907. 
Hurt oli pappi, folkloristi ja kielentut
kija, Viron kansallisen heräämisen joh
tohenkilöitä ja ensimmäisten laulu
juhlien organisoija 1 869. 

Pohjoista urheilua 
Kokoelman parinkymmenen urheilu
mitalin ja -plaketin aiheet liittyvät 
kiinteästi PohjoisSuomeen. Kokoelma 
ei kuitenkaan unohda esimerkiksi 
Paavo Nurmea ja hänen muistomitali
aan (Raimo Heino, 1 974). 



Taattua nykyoululaisuutta edustaa 
muun muassa plaketti Kalevan kisat 
Oulussa 1998 (Kalle Korkeakivi, 1998). 
Oulusta etelään paikall istuvat Limin
gan Lakeuden lenkki -plakettien sarja 

1980-luvulta sekä olympiavoittaja, 
maailmanmestari Helena Takalan 
kunniaksi Pyhäjärvellä järjestetyn He
lenan Hiihdon plaketti (Elof Lindblom, 
1982). 

Oulun Pyrinnön 75-vuotismitali 
esittelee harvinaisen mitalisuunnitte
lijan, oululaisen kuvataiteilija Martti 
Mäen (1979). 

Mika-Matti Nieminen 

UUTTA JA NUORTA 

MENESTYSSYMPOSIUMI TURUSSA 

Turussa järjestettiin kesäkuussa kansainvälinen mitalitai
teen symposiumi. Raimo Jaatinen ja Erik Mäkinen toimivat 
päämestareina,ja virallisia kutsuttuja osallistujia oli kaiken 
kaikkiaan yhdeksän: Elly Baltus Hollannista, James Malone
Beach Yhdysvalloista, Hanna Jelonek Puolasta, Jutta Schöl
zel ja Andreas Jähnig Saksasta, Zdenek Tomanek Tsekistä, 
Jyri Sammallahti ja Markus Åström Suomesta sekä sokeri
na pohjalla viime hetkellä mukaan vielä mahtunut Joanna 
Troikowicz Ruotsista. Epävirallisina osallistujina mukana oli 
myös muutamia kuvanveiston opiskelijoita Turun Piirus
tuskoulusta. 

Voi olla, että olen jäävi sanomaan tämän, koska itsekin 
toimin symposiumissa eräänlaisena yleismiehenä, mutta 
sanonpa kuitenkin: symposiumi oli täydellinen menestys. 
Sekä osallistujat että järjestäjät vaikuttivat kaikki vilpittö
män tyytyväisiltä. Intoa olisi riittänyt vielä neljänneksikin 
viikoksi,jos vain budjetti olisi antanut myöten. 

Symposiumin eräs lähtökohta oli ottaa mitalin tekemi
seen perinteisen pronssin rinnalle myös vaihtoehtoisia 
materiaaleja. Tästä huolimatta kaikki kuitenkin valoivat 
pronssiinkin ainakin osan tai osia teoksistaan. Paitsi sym
posiumin yleisestä onnistuneisuudesta kaikki olivat va-

kuuttuneita myös nimenomaan tämänkaltaisten sympo
siumien tarpeellisuudesta; mitalitaide kaipaa uusia näkö
kulmia ja tekemisen tapoja, kokeiluhenkeä ja rohkeutta, 
jotta sen yllä jatkuvasti leijuva tunkkaisuus ja pöly saadaan 
puhallettua pois. Teema "Uutta ja nuorta" kiteytti halun 
poistaa mitalitaiteen yltä tämä vanhahtava leima. 

Symposiumi saikin mukavasti innostunutta julkisuutta, 
mm. Pessi Raution näyttävän kokosivun artikkelin Helsin
gin Sanomien trendikkäässä viikkoliitteessä. 

Tarkempaa tietoa symposiumin tapahtumista ja taus
toista saa myöhemmin tänä vuonna julkaistavasta kirjasta 
sekä ensi vuoden puolella valmistuvasta dokumenttioelo
kuvasta. 

Symposiumin järjestivät yhteistyössä Turun ammatti
korkeakoulu/ taideakatemia (kuvataide ja valokuvailmai
su), Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y., Jöötti r.y., Turun AMK / 
Täydennyskoulutus ja palveluyksikkö/ kulttuuri sekä Jenny 
ja Antti Wihurin rahasto. Muita yhteistyökumppaneita oli
vat Aga Oy, Kalevala Koru, Olvi Oyj, Rahapaja Oy, Sampo 
Oyj, Tel ko Oy, Webacem Oy sekä Linna Pub. 

Mika-Matti Nieminen on symposiumin "projektisihteeri" 
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Suomen Mitalitaiteen Killan alkuvuo
sina ( 1 965) mitalitaiteen kokoelma 
karttui vain satunnaisesti mutta vuo
desta 1971 myös talousarvioon saa
dun määrärahan turvin. Kun kokoel
maa neljä vuotta myöhemmin esitel
tiin Tampereella, mitaleita oli jo yli 
300. Alati laajenevan kokoelman hal
linta pienissä toimitiloissa kävi vähitel
len siinä määrin hankalaksi, että mita
leille alettiin etsiä loppusijoituspaik
kaa. Tavoitteena oli saada kokoelma 
asiantuntevaan hoitoon ja yleisön 
nähtäville. Tampereen taidemuseo sai 
tämän tehtävän virallisesti 1 989. 

Ainaistalletus lisäsi merkittävästi 
taidemuseon kokoelmien painoarvoa, 
muodostavathan Killan mitalit kan
sainvälisestikin tarkastellen laaduk
kaan kokonaisuuden. Sen avulla voi 
havainnollisesti seurata suomalaisen 
mitalitaiteen sisällöllisiä ja tyylillisiä 
vaihteluita 1 800-luvun lopulta nyky
päivään. Talletushetkellä kokoelmaan 
kuului runsaat 1200 mitalia, joista 
noin kolmannes oli kaksoiskappaleita. 

Sopimus velvoittaa 
Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet 
kokoelmaa kohtaan määriteltiin ai
naistalletussopimuksessa, joka julkis
tettiin 9.12.1989. Talletus vastaa oike
usvaikutuksiltaan lahjoitusta, tietyin 
varauksin haluttiin kuitenkin turvata 
kokoelman tulevaisuus. 

Sopimuksessa sekä Kilta että taide
museo esimerkiksi sitoutuvat kartut
tamaan säännöllisesti mitalikokoelmi
ansa. Museon osalta sanamuoto kuu
luu: "Taidemuseo tulee laajentamaan 
ja täydentämään mitalitaiteen kokoel
maa vuosittain noin 20 000 markalla, 
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Tapio Suominen 

KILLAN KOKOELMA 

mikäli korkeatasoisia teoksia on saa
tavissa." Mainittu rahasumma on tie
tenkin vain suuntaa-antava ja aikasi
donnainen. Myös hankintapolittinen 
linjaus on jätetty väljäksi puhumalla 
ainoastaan laatukriteeristä. Julkinen 
kokoelma ei voikaan rajata tallennus
vastuutaan samaan tapaan kuin yksi
tyinen keräilijä, joka saattaa mielty
mystensä mukaan keskittyä vaikkapa 
yhteen aihepiiriin. Toisaalta ei ole rea
listista pyrkiä täydelliseen kattavuu
teenkaan, johon edes Suomen kansal
limuseon rahakammio ei ole täysin yl
tänyt, vaikka kokoelman mitalimäärä 
on jo noin 20 000. Aukottomuuden 
vaikeudesta puhuu myös se tosiseik
ka, että taidemuseon kokoelmahan
kinta perustuu taiteellisille tekijöille 
toisin kuin kulttuurihistoriallisissa mu
seoissa. Hankitun työn pitäisi olla tai
deteos silläkin uhalla, että määritel
mällinen raja on kuin veteen piirretty 
viiva. 1 

Hallinnollisesti merkille pantava 
on muotoilu, jonka mukaan kartutuk
sen kohteena on mitalitaiteen kokoel

ma. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että taidemuseon hankkimat mitalit 
luetteloidaan osaksi museon veistos
kokoelmaa. Taustalla on ollut pyrki
mys välttää se juridisesti arveluttava 
tilanne, jossa omien kokoelmien han
kintarahoilla kartutettaisiin talletus
kokoelmaa. Vastaavasti Killan kautta 
tulevat mitalit liitetään luonnollisesti 
ainaistalletuskokoelmaan. Voidaan siis 
puhua taidemuseon mitalitaiteen ko
koelmasta, joka koostuu kahdesta 
omistussuhteiltaan eroavasta mutta 
hallinnollisesti yhtenevästä kokonai
suudesta. 



Tavallisen museovieraan kannalta 

esineiden omistussuhteella ei liene 

suurta merkitystä. On pikemminkin 

tavanomaista, että museoiden hallus

sa on eri nimisiä kokoelmia, ja taide

museolla on joka tapauksessa aina 

pysyvä velvol lisuus i lmoittaa töiden 

oikea omistaja. Useimmissa tapauksis

sa se on Suomen Mital itaiteen Kilta, 

sillä taidemuseon mitaleiden osuus 

kokonaisuudesta on tällä hetkellä 

vain vajaa 1 0  %. 

Näyttelyt 
Talletussopimus takaa mitaleiden 

säännöllisen näytteilläpidon, sillä 

muussa tapauksessa deponointi rau

keaa. Rajanveto-ongelmia ei ole il

mennyt, vaikka taidemuseon vilkas 

näyttelytoiminta ei ole antanut mah

dollisuutta pitää mitaleita joka vuosi 

museossa esillä. Tallettamisvuonna 

järjestettiin laaja Leena Passin kokoa

ma Suomalaista mitalitaidetta -näyt

tely ja samana vuonna olivat esillä 

kaikki Killan vuosi mitalit 1 965-89. Mu

seon perusripustuksissa mitaleita on 

ollut mukana myös 1 992 ja 1 997. 

Muissa yhteyksissä Killan töitä on ol

lut näytteillä Oulussa (1 992), Alajär

vellä (1 992), Kirkkonummella (1 997), 

Imatralla (1 997) sekä Kiinassa (1 990) 

ja Hollannissa (1 998). 

Vuonna 1 994 Pirkanmaan aluetai

demuseo kokosi kier-tonäyttelyn Viisi 

pient aarretta, joka kiertää maakun

taa edelleenkin. Kokonaisuus sisältää 

viisi erikseen tai yhdessä lainattavaa 

pienoisnäyttelyä. Mitalit on pakattu 

matkalaukkuihin, joihin on tarkoitus 

tutustua pienissä ryhmissä opettajan 

ohjauksella. Esineisiin saa koskea, jo

ten näyttelyt sopivat myös näkövam

maisille lapsille. Näyttelyt on suunni

teltu lähinnä päiväkodeille ja kouluil

le. Viisi pientä aarretta kiersi myös Hä

meenlinnan seudulla 1 997 - 98. 

Mitä kokoelmassa 

on? 

Keväällä 2001 Ki llan kokoelmasta on 

luetteloitu 1 290 mitalia. Lukuun ei 

vielä sisälly uusinta noin 400 kappa

leen erää. Taidemuseon veistoskoko

elmassa luetteloituja mitaleita on 

1 6 1 .  Kokoelman laajuus kokonaisuu

dessaan on siis noin 1 850 mitalia, 

joista vajaa puolet on duplikaatteja. 

Viime täydennysten myötä mitaleista 

on hankittu kokoelmaan kolmansia

kin kappaleita. Taustal la on pyrkimys 

helpottaa lainausta ja esilläpitoa. 

Suuruudeltaan Killan kokoelma on 

suomalaisittain hyvinkin kilpai luky

kyinen. Vastaavankokoisia ja suurem

piakin kokoelmia on ainakin Lahden 

historiallisessa museossa, Keski-Suo

men museossa ja Pohjanmaan muse

ossa, mutta muissa varsinaisissa taide

museoissa ei liene vastaavaa mitali

määrää. Pelkkä määräl linen vertailu 

voi olla harhaanjohtavaa, sillä kulttuu

rihistoriallisten museoiden kokoelmat 

eivät välttämättä rajoitu vain ns. tai

demitaleihin. 

Mitalikokoelman luetteloiduista 

mitaleista lyötyjä on 1 050, valettuja 

400 ja kolme on toteutettu puristus

menetelmällä. Tekijöitä on 1 86, joista 

miehiä 1 52. He ovat pääosin suoma

laisia kuvanveistäjiä, mutta mukana 

on myös joitakin maalareita ja graafi

koita. Eniten teoksia on Raimo Hei noi

ta (1 36), seuraavina tulevat Kauko Rä

sänen (1 1 5), Aimo Tukiainen (82), Ter

ho Sakki (81 )  ja Heikki Häiväoja (65). 

Ulkomaisia mitalintekijöitä on pari

kymmentä. 

Vaikka kokoelma ei ole systemaat

tisen kattava, voidaan sitä kuitenkin 

pitää edustavana katsauksena 1 900-

luvun suomalaiseen mitalitaiteeseen. 

Yli 90 % mitaleista ajoittuu vuosiin 

1 960-1 990, joten pääpaino on vahvas

ti uudehkossa tuotannossa. Tyylil lises

ti mitalikokoelma noudattelee pitkälti 
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kuvanveiston kehityskulkuja. Niiden 
sijasta kiinnittäisin tässä kuitenkin 
mieluummin huomiota pariin esilläpi
don erityiskysymykseen. 

Esilläpidon ontologiaa 
Talletussopimuksessa todetaan edel
leen, että taidemuseon mahdolliseen 
uuteen päärakennukseen suunnitel
laan mitalikokoelmalle pysyvä näytte
lytila. Tällä hetkellä suunnitteilla ovat 
laatikostot, jotka mahdollistaisivat 
laajemman esilläpidon nykyisissäkin 
tiloissa. Vitriinit ja laatikot mitaleiden 
alustoina eivät kuitenkaan ole ihan 
ongelmattomia. Turvallisuussyistä mi
talit on aina eristettävä lasi- tai akryy
lisuojan taakse. Se voidaan toki tehdä 
näyttelya rkkitehton isesti tyylikkäästi 
ja niin, että esineitä on helppo katsoa. 
Mutta jos lasin takaa katsominen jää 
ainoaksi kontaktin muodoksi, mitali-
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harrastus ei hevin herää eikä laajene. 
Mitalin kaksipuolisuus asettaa sen 

erityisasemaan muihin taidenäyttely
esineisiin nähden, sillä mitali sijoittuu 
jonnekin kolmi- ja kaksiulotteisuuden 
välimaastoon. Kokoelmahankinnassa 
ilmiö on huomioitu siten, että mitalei
ta ostetaan aina kaksin kappalein, jot
ta molemmat puolet saadaan näkyvil
le. Ratkaisu on osittain epätyydyttävä. 

Mitaleissa on usein tuntoaistimuk
seen vetoavia ominaisuuksia, jotka 
ovat elimellinen osa niiden kokonais
ilmaisua. Esimerkiksi mitalin punnitse
minen kädellä saattaa olla tärkeä 
merkitystä luova tekijä. Assi Madeki
ven alumiiniin valettu mitali Kolmas 
uimahyppy (1978) esittää etusivul
laan rehevää naisfiguuria, jonka asen
to viittaa ilmalennon hetkeen. Taka
sivulla hahmo on jo iskeytynyt ve
teen. Painovoimaa kahdesta suunnas-

ta sivuava teema saa kouriintuntuvan 
ilmauksensa myös mitalin painottom
alta tuntuvassa materiaalissa. 

On mitaleita, jotka muodoltaan 
käteen sopivina suorastaan vaativat 
tarttumaan. Mieleen tulee esimerkiksi 
Vilho Härkösen Kasvot (1975),joka on 
kuin sileäksi hioutunut kivi. Matti Pel
tokankaan Kevyt kosketus -mitalin 
(1981) sokeain kirjoitus toimii sekä vi
suaalisena että haptisena elementti
nä, samoin Leila Hämäläisen I .G.1.-mi
talin pintastruktuuri. Toisella tavalla 
näköhavaintoa yllyttää vahvistamaan 
Toivo Jaatisen Nooa-mitalin (1967) 
hillitty vähäeleisyys. 

Moniosaisissa mitaleissa on jo si
sään rakennettuna ajatus fyysisestä 
kontaktista. Mitalissa voi myös olla lii
kutettavia osia tai siihen liittyy käy
tännöllinen tehtävä kuten Laila Pulli
sen teokseen Hädän kolmet kasvot 
(1977), jonka pakkauslaatikon taakse 
on painettu mitalin kokoamisohjeet. 
Moniosainen mitalityyppi tuskin olisi 
edes ajateltavissa, jos esine olisi tar
koitettu tarkasteltavaksi samaan ta
paan kuin maalaus tai veistos. 

Moniosaisia mitaleita on Killan ko
koelmassa erityisesti Kauko Räsäseltä, 
joka teki ensimmäisen Suomessa lyö
dyn moniosaisen mitalinsa 1970. Sor
meilua edellyttää myös tunnettu Toi
vo Jaatisen Pisanello (1973) saranoi
tuine luukkuineen. Pisanellossa yhdis
tyy nerokkaasti klassinen mitaliperin
ne uuteen ajatteluun. 

Joissakin mitaleissa haptinen ulot
tuvuus on vähemmän tärkeä kuin toi
sissa ja toki mitali toimii aina myös 
katseen kohteena. Yleisesti voidaan 
kuitenkin sanoa, että ihanteellinen on 
sellainen tarkastelutapa, jossa mitalia 
voi ainakin hetkellisesti pitää kädessä. 
Se on niin sanoakseni mitalin käyttö
yhteys. 

Kysymys on ontologinen ja se liit
tyy mitalin olemistapaan. Mieleen tu
lee eksistenssifilosofi Martin Heideg
gerin tunnetuksi tekemä käsite käsil
läolo. Termi viittaa hyvin laajassa mie-



lessä käyttöesineisiin. Hän kuvaa sillä 
yhtä ei-inhimillisen olevaisen olemi
sen tapaa erotuksena luonnonolioi
den esilläo/osta. Heideggerin ajatus 
on, että saadaksemme tietoa esineistä 
tai välineistä on lähdettävä siitä, että 
ne jo ovat olemassa jollakin määrätyl
lä tavalla suhteessa meihin. Ymmärrys 
ei siis synny tarkastelemalla objekteja 
teoreettisesti välimatkan päästä, vaan 
käyttöyhteydestä ja käytäntöjen kaut
ta. Kynä hahmottuu kynänä siten, että 
sillä kirjoitetaan. 

Vaikka mitali ei ole käyttöesine sa
massa mielessä kuin kynä, mitalikin 
"toimii" tietyllä tavalla silloin, kun se 
sanoo jotakin. Yksi tämän sanomisen 
tapa on konkreettinen käsilläolo. Kul
keutuessaan museoinstituution suo
jiin mitali on kuitenkin sopeutunut 
sen esityskonventioihin, jotka ovat 
muotoutuneet pitkälti ns. korkeatai
teen tai toisaalta numismaattisen esi
neistön ehdoilla. Samalla mitali on ir
rallistunut käyttöyhteyksistään. Mita
lin tapa olla esillä on olla käsillä. 

Käsilläolo ei ole mitaleiden koh
taamisen yksinomainen muoto, vaik
kakin siinä mielessä museolle tärkeä, 
että teosten autenttisuus on aivan 
olennainen osa taidemuseon vetovoi
maisuutta. Taideteoksena mitali tie
tenkin asettuu myös käsilläpitotilan
netta laajempiin käyttöyhteyksiin, joi
ta pitäisi myös osata avata katsojille. 
Museon tehtävä on koota ja asettaa 
tarjolle mahdollisimman paljon tie
toa, joka ei sinänsä käy ilmi mitalista 
itsestään. Mitalin merkityksen muo
toutumisessa se voi olla relevanttia 
sekä yleisölle että työlle itselleen. Käy
tännössä on usein niin, että mitä 
enemmän informaatiota esineestä on, 
sen korkeampi status sillä on kokoel
massa 

Oleellista kontekstitietoa ovat ti
laajayhteydet ja esimerkiksi se, miten 
tehtävänanto on rajattu, onko mitali 
siis vapaa vai tilattu. Kauko Räsänen 
on tosin perustellusti arvostellut va
paa-termin käyttöä mitalien yhtey-

dessä, sisältäähän se ajatuksen, jonka 
mukaan tilaustyönä tehty mitali olisi 
jotenkin epävapaa. On selvää, että 
teoksen laatu ei suoraan määräydy 
siitä, kuka sen kustantaa. Taidehistoria 
on tulvillaan mestariteoksia, jotka on 
tehty suorista toimeksiannoista. Mut
ta usein niidenkin tulkinta hyötyy iko
nografisista ja muista taustatiedoista. 

Miten asettaa mitali 
esille 
Jos mitalit halutaan tarttumaetäisyy
delle, pitäisi se huomioida taidemuse
on uuden päärakennuksenkin suun
nittelussa. Olisi pohdittava, miten jär-

jestää asiakkaiden ja mitaleiden he
delmällinen kohtaaminen. Mitali on 
vaikea näyttelyesine. lntiiminä ja pie
nimuotoisena sen installoiminen suu
riin näyttelytiloihin ei ole ongelma
tonta. Vaikeutena on asettaa kiinnos
tavasti esiin satoja samankokoisia ym
pyröitä. Tuloksena voi olla maisema, 
jota Erkki Kannosta on verrannut hy-

vin kasvaneeseen sienirinteeseen. 
Hampurin taidehallissa mitaleita 

on sijoitettu huomaamattomasti mu
seokahvilan yhteyteen. Systemaatti
sen esilläpidon malliesimerkki taas on 
Wienin taidehistoriallisen museon ra-
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hakammio, Munzkabinett. Se koostuu 
kahteen suuntaan avautuvasta pitkäs
tä vitriinijonosta, joihin on aseteltu 
suuri osa edelleenkin karttuvasta 700 
000 esineen joukosta. Rahamäärää 
reunustaa yli tuhat miniatyyrimuoto
kuvaa. Runsaudessaan osasto uuvut
taa ainakin satunnaisen matkailijan. 

Aimo Tukiainen on suunnitellut 
Oriveden Purnuun mitaleiden esitte
lyyn hyvin soveltuvat telineet. Niihin 
on kiinnitetty perspex-levyt, joihin 
tehtyihin reikiin mitalit on aseteltu 
sopivasti katsomiskorkeudelle. Koko
naisuus on ilmava ja tarpeen mukaan 
muunneltavissa. Mitaleiden säilytyk
seen Tukiainen on ehdottanut edelli
sen sovelluksena mitalikirjaa, joka 
muodostuu seinään saranalla kiinni
tetyistä levyistä. Kummassakin ratkai
sussa mitaleita kuitenkin tarvittaisiin 
kaksin kappalein, jotta takasivun nä
keminen kohtuullisessa ajassa on 
mahdollista. 

Peruskokoelman esil läpidossa yksi 
mahdollisuus on suuntautua kattavan 
näyttelyripustuksen sijasta arkiston 
tai käsikirjaston tyyppiseen käytän
töön, jossa kontrolloidusti turvattai
siin pääsy mitalikokoelmaan. Vaikka 
mitali ei ole arka esine, on ehkä syytä 
rajata fyysinen kontakti vain ns. näyt
tö- ja lainakappaleisiin. Tällaisena toi
misivat hyvin duplikaattien lisäksi 
hankitut kolmannet ja mikseivät 
myös neljännet kappaleet. Palvelu
muoto sitoisi luonnollisesti työvoi
maa, ja siihen kannattaisikin yhdistää 
esimerkiksi grafiikan ja piirroskokoel
man esittely samojen periaatteiden 
mukaan. 

Mitali verkossa 
Monipuolisuudessaan Kil lan kokoel
ma tarjoaa erilaisia näkökulmia mitali
taiteeseen. Sitä voitaisiin lähestyä esi
merkiksi taiteilijoittain, aihepiireittäin, 
tyylillisistä, ajal lisista tai jopa paikalli
sista lähtökohdista. Oman ryhmänsä 
muodostavat erilaiset tekniikat, mate
riaalikokeilut, kaksi- tai moniosaiset 
tai liikuteltavat mitalit. 
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Eri lähestymistapojen käyttökel

poisuus näyttelyiden suunnittelun 

kannalta on pitkälti ri ippuvaista luet

teloinnin tasosta. Hyvät luettelointi

tiedot taas hyötyvät suuresti digitaa l i

suudesta. On aivan eri asia hakea esi

merkiksi eläinaiheita tietokannasta 

kuin pahvikortistosta. Tämä edel lyttää 

tietysti, että relevantti tieto on tieto

kantaan ta l lennettu. Tampereen tai

demuseossa ka ikki luetteloidut mita

lit on perustietojen osalta digitoitu, 

mutta asiasanoituksessa on jääty 

odottamaan suomenkiel istä versiota 

lconclass-luokitusjärjestelmästä, jo

hon kaikki ns. VATI-museot ovat vähi

tel len si irtymässä. Mitaleiden luokit-

teluun järjestelmä soveltunee hyvin, 

koska esittävä a ines mitaleiden muo

tokielessä on edelleenkin tärkeässä 

asemassa. Kuvamateriaa l in digitointi 

on vasta a lu i l laan, mikä on ymmärret

tävää, s i l lä mittakaavaltaan digitoin

nissa on kysymys koko museotoimin

taa koskevasta laajasta projektista. 

ni istä käyttökelvottomia. Jos sähköi

nen luettelo on varustettu asianmu

kaisi l la hakuominaisuuksil la, se voi 

parhaimmil laan yhdistää useita eri 

näköku lmista laadittuja hakemistoja. 

Digitoidut aineistot on periaat

teessa mahdol l ista viedä tietoverkkoi

hin, jotka tarjoavat edelleen käyttö

kelpoisen laajennuksen mitaleidenkin 

esi l läolol le. Painettuihin luetteloihin 

verrattuna ni iden etuna on ajantasai

suus. Tietoverkkoihin voidaan myös 

varastoida tietomääriä, jotka perintei

siin kata logeihin ahdettuina tekisivät 

Kun kuvamateriaal ikin on saatu di

g itoitua ja esil le, näyttöpääte toimi i  

kuin uuden ajan vitri ini, jonka ruudun 

takaisessa ti lassa mitaleita voidaan 

käännel lä m iten päin tahansa. Käm

menessä on mita l in sijasta h i iren ko

koinen virtuaaliavaruus. On s i lti muis

tettava ja taidemuseon olemassa

olonkin kannalta on välttämätöntä, 

että oheismateriaalit on tarkoitettu 

va in johdattamaan aitojen esineiden 

äärel le. 

RAY:N J U H LAVUODEN MITALI  

RAY:n 50-vuotisjuh l ien kunn iaksi vuonna 1 988 

yhdistys teetti m ital i n, jota jaetti in  jäsenjärjes

töi l le ja mu i l le  läh iyhteisöi l le. Myös jokainen 

henki lökuntaan kuu l uva sai oman kappaleensa. 

Mita l in  materiaal i on pronssi ja se kuvaa RAY:n 

kaksitahoista toimintaa. Mita l in  etupuolel le on 

kuvattu n i itä eri laisia kohteita, joih in RAY:n 

avustuksia jaetaan lasten, vammaisten ja vanhus

ten auttamiseksi .  Mita l in  kääntöpuole l la oleva 

pajatsonpelaaja puolestaan i lmentää rahojen 

kertymiskanavia. 

ARNO HAN NUS  -MITALI 

Raha-automaattiyhd istys lyötti vuonna 1 986 mi

tal in  Arno Hannuksen kunn iaks i .  Entinen sisäasi

a inmin isteriön kansl iapääl l ikkö Hannus toimi 

RAY:n ha l l ituksen ja sen työval iokunnan varapu
heenjohtajana vuosina 1 965-1 985 . Mitaleita lyö-

t i in 300 kappaletta. 

Hyvän tahdon pelejä 
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UUDET MITALIT 

RAHAPAJAN LYÖMÄT TAIDEMITALIT 
Seuraavassa Rahapaja Oy:n 1.12.2000 - 30.10.2001 välisenä aikana lyömät taidemitalit. Tiedot ovat seuraavassa järjes
tyksessä: Kuvanveistäjä: mitalin aihe, koko, vuosi, lyöntimäärä ja materiaali, tilaaja. Seitsämästä Rahapajan lyömästä tai
demitalista on kuvat ohessa. Tämän lisäksi luetteloon kuuluvat myös seuraavat kaksi mitalia: Hannu Sirenin Kaija Siren
mitali, 75 mm, 2001, 50 pronssiin, tilaaja Hannu Siren sekä Jarkko Rothin Matti Koivurinta-mitali, 80 mm, 2001, 100 
pronssiin, tilaaja Matti Koivurinnan Taidesäätiö 

Toivo Jaatinen: Juhani Aho, 80 
mm, 2001, 20 Ag ja 180 
pronssiin, Orion-Yhtymä 
valok T. Jaatinen 

Erkki Kannosto: Kaarlo Ignatius, 
80 mm, 2001, 212 pronssiin, 
Valtakunnansyyttäjänvirasto 
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Heikki Häiväoja: Prof. Martti 
Markkula 75 vuotta, 70 mm, 
2001, 300 pronssiin, 
Kasvinsuojeluseura ry 

Erkki Kannosto: M.H. Frick, 80 
mm, 2000, 2 Ag ja 105 pronssiin, 
Sydän säätiö 

Reijo Paavilainen: Reumasäätiö 
50 vuotta, 80 mm, 2001, 100 
pronssiin, Reumasäätiön sairaala 

. . � 
l .1 - ,.. ,. ., 

. , � .. -�· 
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Markku Pakarinen/Hannu 
Veijalainen: Runeberg-palkinto, 
80 mm, 2001, 10 pronssiin, 
Uusimaa Oy 

Matti Peltokangas: Gustaf 
Serlachius, 80 mm, 2001, 5 Ag ja 
300 pronssiin, Gösta 
Serlachiuksen Taidesäätiö 
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l ikka Voionmaa 

P RO URHEILU -MITALIN KUTSUKILPAILU 

Keväällä 2001 Opetusministeriö järjesti yhdessä Mitalitai
teen Killan kanssa PRO URHEILU mitalin kutsukilpailun. To
teutettava ansiomitali annetaan merkittävästä urheilu
urasta tai urheilusaavutuksesta. Kilpailuun kutsuttiin ku
vanveistäjät Reijo Paavilainen, Aarno Rankka ja Nora Tap
per. 

Kilpailun voitti Nora Tapper ehdotuksellaan "Pallo hal
lussa" (kuva). Mitalin valaa Pertti Kukkonen ja sen ensim-

mäiset kappaleet luovutetaan 9.1 1 .2001 urheilijoina mer
kittävästi ansioituneille suomalaisille. Palkintolautakunnan 
puheenjohtaja oli arkkitehti Marjatta Hara-Pietilä, sen asi
antuntijatuomareina kuvanveistäjät Heikki Häiväoja ja 
Maarit Nissilä, Suomen Urheilumuseota edusti johtaja Pek
ka Honkanen ja Mitalitaiteen Kiltaa likka Voionmaa. Lauta
kunnan sihteerinä oli kulttuuriasiainneuvos Merja Virtala. 

RAHAA.Mm 
WIE Y- HANDEL 

HOLMASTO 
FAl!IANINIWU 16 fABIANSGATAH 
00100 HaSINKI SUOMI ANLAND 

•• •• 
TAIDEVALIMO KARKKAINEN 

TAIDEVAUMO P. VENÄLÄINEN OY 

Kisällintie 5 04500 KELLOKOSKI 
puh 09-282549 

Kuopion valimo liipasintie 1 0  70460 KUOPIO 
Puh. 0 17-261 2459, 0400 571 866, Fax 017-261 2458 
Lapinlahden valimo Asematie 48 73 1 00  LAPINLAHTI 
Puh. 01 7-73 1 1 73, 0400 571 866, Fax 017-261 2458 
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SUOMEN RAKENNUSURAKOI TSIJALI I 

Suomen Rakennusurakoitsija l i iton 60-vuotismita li j u lkaistiin vuonna 1 980. Pron is-
ta m italia luovutett i in  1 980- luvu l la l i iton jäsenyrityksil le ja s idosryhmien edustaji l le 
merkkipäivien yhteydessä. Ensimmäinen kappale oli hopeinen ja  se käytiin l uovut-

tamassa Tasaval lan Presidentti U rho Kekkosel le. 
Suomen Rakennusurakoitsija l iitto yhdistyi vuonna 1 990 Suomen Rakennusteol li
suus l i ittoon, josta muodostettiin Rakennusteol l isuuden keskus liitto. 

SUOMEN PSYKIATRIYH DISTYS RY 

Vuon na 1 9 1 3  perustettu Suomen Psykiatriyhdistys 
on yksi maamme vanhimm ista erikoislääkäri
yhd istyksistä. Yhd istyksen tarko ituksena on edis
tää psykiatrian tieteell isen ja ammatil l isen toim i n
nan edellytyksiä sekä mielenterveystyötä. Yhd is
tyksen jäsenmäärä on tällä hetkel lä noin 1 300. 

Yhdistys teetti 70-vuotisjuhlapäivänsä kunni
aksi vuonna 1 983 kaksiosaisen Psykiatria-m ital in .  
Mital i n  teemat l i ittyvät kuvanveistäjä Kauko Räsä
sen mukaan psyykkiseen tuskaan ja epätoivoon. 
Etusivulla hän on kuvannut m i nuuden pi rstoutu
mista esittämällä särkyneen pei l ikuvan. Takasivun 
rist ia iheen tarkoitus on painottaa yksilön voimat
tomuutta hänen henkilökohtaisessa kärsimykses
sään.  Sisäsivu illa tulee esille kontrasti oman itsen
sä vankina olevan ja terveen ihm isen vä l i llä. 

Suomen Psykiatriayhd istys käyttää mita l ia  
huomionosoituksi i n  sekä tunnustuksena ja  k i itok
sena ansioista yhdistyksen sääntöjen mukaisten 
päämäärien hyväksi . Mital ia on valmistettu prons
sisena ja hopeoituna. 



KI RJ OITTAJAT / SKR I BE NTER / AUTHORS 

Arvo Aho, dipl.ins. / dipl.ing./ Master of Se. (Techn.), Helsinki Helsingfors 
Hackl, Josef, MOnchen, Saksa/ Tyskland / Munich, Germany 
Järvinen Outi, tutkija/ forskare/ researcher, Helsinki 
Löyttyniemi, Veikko, fil.maist./ fil.mag./MA , Mitalitaiteen Killan puheenjohtaja, ordförande för Gillet / President of the 
Guild, Helsinki 
Mäkelä, Riitta, fil.kand./ MA, Oulu/ Uleåborg 
Nieminen, Mika-Matti, kuvanveistäjä/ skulptör/ sculptor , Turku, Åbo 
Sievers, Gunnel, fil.tri/ fil.dr/ Ph.D./ Helsinki 
Suominen, Tapio, fil.lis./Ph.lic, Tampere/ Tammerfors 
Talvio, Tuukka, yli-intendentti/ överintendent/ Keeper of coins and medals/ Helsinki 
Voionmaa, likka, fil.maist., MA, Helsinki 

VAASAN YLIOPISTO 
Vaasan yl iopisto on in novati ivinen ja mon itieteinen alueel l inen vaikuttaja. Yl iopisto on 
4400 opiskel i jan ja 350 työntekijän tiedeyl iopisto, jossa tutkitaan ja opiskel laan kauppa
tieteitä; k iel iä, kutttuuria ja viestintää; yhteiskuntatieteitä ja tekni i kkaa. 
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1 .Yleistä 
Mitalitaiteen Killasta 
Vuosi 2000 oli Killan 36 toimintavuosi. 
Mitalitaiteen Killan työn kannalta oli 
arvokasta, että maaliskuun alussa vir
kaansa astunut uusi Tasavallan presi
dentti Tarja Halonen antoi edeltäjien
sä tapaan suostumuksensa toimia Mi
talitaiteen Killan suojelijana. 

Perinteisten työmuotojen - mm. 
vuosimitalikilpailun ja kokousten - li
säksi Mitalitaiteen Killan toiminnassa 
oli kertomusvuonna korostetusti esil
lä kaksi mitalihanketta: Helsingin kau
pungin 450-vuotismitali sekä mitalin 
aikaansaaminen Killan presidenttimi
talisarjaan uudesta tasavallan presi
dentistä. Näkyvistä uudistuksista voi
daan mainita lisäksi se, että vuosittain 
kaksi kertaa ilmestyneen Mitali-leh
den asemesta ryhdyttiin julkaise
maan Mitalitaiteen Vuosikirjaa. 

Mitalitaiteen Killan lisääntyvää yh
teiskunnallista arvostusta kuvasi se, 
että Killan tiedot olivat ensimmäistä 
kertaa sisällytettynä Valtiokalenteriin 
muiden yhteiskunnallisesti arvovaltai
siksi katsottujen yhteisöjen joukkoon. 

Mitalitaiteen Killan vuosikokouk
sessa ojennettiin Killan ansiomitalit 
kuvanveistäjä Anja Juurikkalalle ja 
dipl.ins. Jaakko Hemmille tunnustuk
sena heidän ansioistaan Suomen mi
talitaiteen edistämiseksi ja heidän 
monipuolisesta työstään Killan tarkoi
tusperien hyväksi. 

Kertomusvuoden aikana Kilta jou
tui muuttamaan uusiin toimitiloihin. 
Parisenkymmentä vuotta jatkunut 
toiminta Rauhankadulla päättyi huo
neiston omistajan irtisanottua vuok-
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Suomen Mitalitaiteen Kilta ry. 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2000 

rasopimuksen. Kilta onnistui löytä
mään käyttökelpoiset uudet toimitilat 
Tukholmankatu 5:stä, jonne muutto 
tapahtui toukokuussa. Tämä vaihe 
työllisti huomattavasti muutamia Kil
lan hallituksen jäseniä. 

Uusissa toimitiloissa pidetään hal
lituksen ja työvaliokunnan kokoukset 
sekä muut pienehköt kokoukset, vuo
simitalikilpailun ehdotusten analy
sointi ja siellä on myös Killan arkisto ja 
mitalikokoelmat. Killan postiosoite on 
PL 311, 00101 Helsinki, sähköposti
osoite mitalitaide@kolumbus.fi ja fak
si 09-4771163. Killan kotisivun osoite 
on www.kolumbus.fi/mitalitaide. 

1 .2 Mitalitaiteen Killan 
mitalikokoelma 
Killan mitalikokoelma ainaistallennet
tiin Tampereen taidemuseoon-Pirkan
maan aluetaidemuseoon vuonna 
1988 tehdyllä sopimuksella. Kokoel
ma käsitti tuolloin noin 700 mitalia, 
joista osa oli kaksoiskappaleita. Kaik
kiaan mitaleita tallennettiin museoon 
noin 1.200 kpl. Luovutussopimukses
sa todettiin, että museo laajentaa ja 
täydentää vuosittain ostoksin mitali
taiteen kokoelmaa, mikäli korkeata
soisia teoksia on saatavissa. 

Tallennuksen jälkeen mitaleita on 
vuosien mittaan edelleen karttunut 
myös Killan toimitiloihin. Kertomus
vuonna mitalit luetteloitiin ja ne pää
tettiin siirtää Tampereen taidemuse
oon täydentämään Killan siellä olevaa 
kokoelmaa. Tarkoituksena on, että ni
menomaan Tampereen taidemuseos
sa on mahdollisimman täydellinen 
kokoelma mitaleita. Siirto tulee ta-

pahtumaan kevään 2001 aikana. Kil
lan toimitiloissa tullaan säilyttämään 
lähinnä niitä mitaleita, joiden tuotta
misessa Kilta on tavalla tai toisella ol
lut mukana. Niiden kaksoiskappaleet 
on joka tapauksessa sijoitettuTampe
reen taidemuseoon. 

Killan varastossa Helsingissä on tä
män jälkeen mm. niitä presidenttisar
jan mitaleita, joita on vielä jäljellä. Li
säksi siellä on Helsingissä vuosina 
1973 ja 1990 järjestettyjen FIDEMin 
kongressien kongressimitaleita, joi
tain Killan vuosimitaleita, Suomen it
senäisyyden 75. ja 80. juhlavuoden 
pronssisia mitaleita sekä Helsingin 
450-vuotismitaleita. 

1 .3 Kansainvälinen 
toiminta 
Mitalitaiteen kansainvälisen liiton FI
DEMin (Federation lnternationale de 
la Medaille) joka toinen vuosi järjes
tettävä maailmankongressi pidettiin 
Saksan Weimarissa syyskuun 20-24 
päivinä. Mitalitaiteen Kilta on liiton jä
sen ja edustaa liitossa Suomea. Lisäksi 
FIDEMin henkilöjäseninä on suoma
laisia kuvanveistäjiä ja mitalien kerää
jiä. 

Kongressi käsitti laajan mitalinäyt
telyn, oheisnäyttelyt, luennot, monet 
retket, kokoukset ja illanvietot. Suo
men näyttelyosastossa oli esillä 35 te
osta 23 kuvanveistäjältä. Suomalaista 
mitalitaidetta esittelevän näyttely
osaston valitsivat Killan hallituksen jä
senet Mauno Honkanen ja likka Voi
onmaa. Viimeksi mainittu myös piti 
kongressiluennon aiheesta "Joint for
ces for Medal Art" ja kirjoitti näyttely-



SUOMEN LÄÄKÄRIL I ITON ANS IOMITALI  

Mitali on lyötetty Suomen Lääkäriliiton 75-vuotisjuhlien yhteydessä 
vuonna 1 985. 
Mitali voidaan myöntää hopeisena tai pronssisena toiminnasta, jolla 
on merkittävästi edistetty li iton tarkoitusperien saavuttamista : 

Taiteilija kuvaa mitalia  seuraavasti : 
"Mita l in i  ovat usein niin moniselitteisiä, että n i iden ideoita on vaikea 
sanoin kuvailla i lman, että asia banal isoituu. Kaikenkin uhalla lyhy
esti: Perhesivu l ienee kansantaju isin elämäntietä, jota 'kohtalon' 
silmä tarkkailee. Sisäsivuilla epätoivoinen ihminen vapautuu 
alastonfiguurin muodossa." 



luettelossa suomalaisia mitaleita esit
televän osan esipuheen. 

Suomesta oli osanottajia seuralai
set mukaan lukien yhteensä 24. Eni
ten osanottajia oli luonnollisesti jär
jestäjämaasta Saksasta 68 ja toiseksi 
eniten Yhdysvalloista 29. Suomen ryh
mä oli kolmanneksi suurin. Kongres
siin osallistuivat Killan stipendiaattei
na edellisvuonna Killan nuorille ku
vanveistäjille järjestämässä kilpailussa 
kärkeen sijoittuneet Marcus Åström ja 
Sakari Kannosto. 

FIDEMin yleiskokous vahvisti liitol
le uudet säännöt, joiden mukaan jär
jestön organisaation muodostavat jä
senmäärältään aiempaa pienempi 
hallitus (Executive Committee), sään
töihin sisällytetty uusi toimielin neu
vottelukunta (Consultative Commit
tee), vuosittain kokoontuva eri jäsen
maiden nimeämistä edustajista muo
dostuva valtuuskunta (Delegates 
Meeting) ja joka toinen vuosi pidettä
vä liiton yleiskokous (General As
sembly). 

FIDEMin uudeksi puheenjohtajak
si valittiin portugalilainen Gulbenkia
nin taidemuseon johtaja Carlos Bap
tista da Silva. FIDEMin uudeksi pääsih
teeriksi ja samalla hallituksen jäsenek
si valittiin likka Voionmaa. Tähän asti 
FIDEMin hallituksen jäsenenä toimi
nut varatuomari Aimo K.Viitala valit
tiin nyt FIDEMin uuden neuvottelu
kunnan jäseneksi. Suomen edustajak
si FIDEMin valtuuskuntaan valittiin 
Killan puheenjohtaja Veikko Löytty
niemi ja hänen varamiehekseen Killan 
hallituksen jäsen Mauno Honkanen. 

Kongressista on julkaistu arviointi 
ja lukuisia selostuksia Mitalitaiteen 
Vuosikirjassa 2000. 

2 .  Näyttelyt, retket 

ja mitalisymposium 
Kertomusvuonna jatkuivat vuonna 
2001 Turussa järjestettävän kansain
välisen mitalisymposiumin järjestelyt, 
joista vastaavat kuvanveistäjä Raimo 
Jaatinen ja Killan hallituksen jäsen, 

92 

kuvanveistäjä Erik Mäkinen. Sympo
siumin järjestävät Mitalitaiteen Kilta 
ja Turun ammattikorkeakoulu. Tarkoi
tusta varten Kilta on saanut 40.000 
markan avustuksen Wihurin rahastol
ta. 

Tsekin Uherske Hradistessa pidet
tyyn kansainväliseen mitalisympo
siumiin osallistui osin Killan kustanta
mana nuori kuvanveistäjä Mika-Matti 
Nieminen Turusta. Hänen arviointinsa 
symposiumista julkaistiin Mitalitai
teen vuosikirjassa 2000. 

3 .  Kilpailut ja mitalien 

tuottaminen 

3 . 1  Vuosimitalikilpailu 
Killan vuosimitalikilpailu järjestettiin 
nyt 36. kerran. Kilpailu pidettiin lyö
dyn mitalin kilpailuna ja siihen jätet
tiin määräaikaan mennessä 42 ehdo
tusta. Kilpailun ja 15.000 mk:n palkin
non voitti kuvanveistäjä Mauno Kivi
oja Nokialta teoksellaan "Poika - siili'; 
joka myös toteutettiin Killan vuoden 
2000 vuosimitalina. Sen löi Merkkikes
kus Oy. 

1 1  palkinnon ja 9.000 mk sai kuvan
veistäjä Kimmo Pyykkö Helsingistä te
oksellaan "Uni- todellisuus''. 1 1 1  palkin
non ja 7.000 mk sai kuvanveistäjä Ossi 
Somma teoksellaan "Vauhtisokeus''. 
Palkintolautakunnan muodostivat Kil
lan hallitus ja Suomen Kuvanveistäjä
liiton nimeäminä kuvanveistäjät Heik
ki Häiväoja Vantaalta ja Jarmo Vello
nen Porvoosta. 

Vuosimitalikilpailun kaikki ehdo
tukset olivat kilpailun jälkeen yleisön 
nähtävänä Taideakatemiassa Helsin
gissä. Kilpailusta on selostus Mitalitai
teen Vuosikirjassa. Selostus sisältää 
kuvat A- ja B-luokkiin sijoitetuista eh
dotuksista ja niiden kirjallisen arvioin
nin sekä kilpailuun jätettyjen ehdo
tusten täydellisen luettelon. 

3.2 Kuvanveiston 
opiskelijoille järjestettävä 
kilpailu 
Mitalitaiteen Killan hallitus päätti, että 
vuoden 2001 alussa järjestetään mita
likilpailu kuvanveiston opiskelijoille. 
Tavoitteena on kiinnittää alan oppilai
toksissa huomiota mitalien tekoon ja 
lisätä tulevien kuvanveistäjien kiin
nostusta tähän kuvanveiston muo
toon. Kilpailun palkintolautakuntaan 
kutsuttiin hallituksen ulkopuolelta 
kuvanveistäjät Raimo Jaatinen ja Erja 
Tielinen. 

3.3 Mitalien tuottaminen 
Kertomusvuonna Mitalitaiteen Kilta 
toteutti puheenjohtajansa Veikko 
Löyttyniemen johdolla kaksi mitali- ja 
reliefihanketta. Tavoitteena oli edel
leen yleisön kiinnostuksen lisääminen 
mitalitaidetta kohtaan ja samalla kar
tuttaa Mitalitaiteen edistämisrahas
toa, jotta Kilta voisi edelleen toteuttaa 
mm. vuosimitalikilpailut ja nuorten 
kuvanveiston oppilaiden kilpailut 
sekä jatkaa julkaisu- ja tiedotustoi
mintaansa. 

3.3. 1 Helsingin 450-
vuotismitali 
Helsingin kaupunki oli vuonna 1999 
järjestänyt kutsukilpailun Helsingin 
450-vuotismitalin aikaansaamiseksi. 
Kilpailun voiti kuvanveistäjä Hannele 
Kylänpää ehdotuksellaan"Historia" ja 
kaupunki päätti toteuttaa sen lyötynä 
mitalina. 

Helsingin kaupunki pyysi Kiltaa 
hoitamaan mitalin lyöttämisen ja 
huolehtimaan sen markkinoinnista 
sen lisäksi, että kaupungin virastot ja 
laitokset tilasivat noin 600 pronssista 
mitalia. Hopeiset mitalit kaupunki va
rasi vain Helsingin omaan käyttöön ja 
tilasi niitä kaksi, joista toinen luovu
tettiin Suomen Tasavallan presidentil
le ja toinen Ruotsin kuninkaalle. 

Kilta teki mitalin lyömisestä ja 
myös jatkomarkkinoinnista sopimuk
sen Sporrong Oy:n kanssa. Killan halli-



U PM-Kymmenen kantayhtiö ih in kuu l uneet Kymi  ja Kaukas teettivät 
Kauko Räsäse l lä  1 00-vuotisjuh lamital insa. Kymin mitalissa ( 1 972) 
huuhdotaan Suomen vihreää ku ltaa vaskool issa. Mita l ia lyöti i n  

pronssisena 1 0  500 ja se jaetti i n  yhtiön koko henki lökunnal le sekä 
eläkeläisi l le. Kaukaan mitalissa ( 1 973) on etupuolel la yhtiön kasvuvuosien 
pääomistajan, eversti Hugo Standertskjöld in  kuva. Kääntöpuol i kuvaa 
puolestaan sahatukkia ja kehäsahan teriä. Mita l ia valm istetti i n  pronssisena 
5 000 kpl ja se jaetti i n  yhtiön koko henki lökunnal le sekä eläkeläis i l le. 
Kaukaan mita l i sta tehti i n  myöhemmin 500 kappaleen korjauspainos, 
s i l l ä  j uh l ien jä l keen huomatti in, että varsi naisessa 1 00-vuotismita l issa 
o l i  k i rjoitusvirhe Standertskjöld-n i messä. 
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tuksen jäsen Mauno Honkanen to
teutti monet mitalihankkeen vaati
mat yksityiskohdat. Multiprintin pai
notalo tuki Mitalitaiteen Kiltaa Helsin
ki-mitalin markkinoinnissa tekemällä 
mitalista esitteen. 

Mitalitaiteen Kilta teetti mitalin 
perusteella halkaisijaltaan 38-sentti
set pronssiset taidereliefit, joita mm. 
Helsingin kaupunki tilasi muistoksi 
juhlavuodesta kahdet kappaleet. Re
liefit valoi Taidevalimo Kärkkäinen 
Kellokoskelta. 

3.3.2 Uusi 

presidenttimitali 

Tasavallan presidentti Tarja Halosen 
astuttua virkaansa keväällä hän antoi 
suostumuksensa siihen, että hänestä 
- kuten hänen edeltäjistään - lyötäi
siin taidemitali Mitalitaiteen Killan 
presidenttisarjaan. Kilta valitsi mitalin 
muovailijaksi kuvanveistäjä Matti Pel
tokankaan, joka oli mm. kolme kertaa 
voittanut vuosimitalikilpailun. Killan 
hankittua pronssista mitalia varten 
noin 1 .000 ennakkotilausta teki Kilta 
mitalin lyömisestä ja jatkomarkki
noinnista sopimuksen Rahapaja Oy:n 
kanssa. 

Mitalin ensimmäiset kappaleet -
hopeinen ja pronssinen numero yksi 
- luovutettiin Tasavallan presidentille 
marraskuun alussa. Mitalin julkista
mistilaisuus pidettiin 15.1 1. Galleria 
Sculptorissa Helsingissä yhteistyössä 
Rahapaja Oy:n kanssa. Mitali sai tilai
suuden ansiosta laajan julkisuuden 
maan sanomalehdistössä sekä televi
siossa ja radiossa. 

Kilta varautui teettämään uuden 
presidenttimitalin perusteella prons
siset taidereliefit, joita tilasivat mm. 
eräät mitalista ennakkotilauksia teh
neet yhteisöt. Reliefit valmistuvat 
vuoden 2001 alussa ja ne valaa Taide
valimo Kärkkäinen. 

3.3.3 UKK-reliefit 

Kertomusvuonna tuli kuluneeksi 100 
vuotta presidentti Urho Kekkosen 
syntymästä. Mitalitaiteen Kilta juhlisti 
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tätä vuotta yhteistyöllä Aimo Tukiai
sen Purnun säätiön kanssa. Kuvan
veistäjä Aimo Tukiainen, joka vuonna 
1968 oli muovaillut mitalin Killan pre
sidenttisarjaan Urho Kekkosesta, oli 
jälkisäädöksessään määrännyt, että 
mitalin perusteella voidaan myöhem
min valaa enintään kymmenet taide
reliefit. 

Mitalitaiteen Kilta ja Purnun säätiö 
päättivät toteuttaa reliefit kertomus
vuonna. Purnun säätiö jätti omaan 
käyttöönsä kahdet reliefit ja Mitalitai
teen Kilta tarjosi kahdeksat reliefit 
Urho Kekkosen elämäntyöhön liitty
ville yhteisöille, yrityksille ja laitoksille. 
Näin saadut tuotot kartuttivat Purnun 
säätiötä ja Killan Mitalitaiteen Edistä
misrahastoa. 

4. Julkaisut ja 

tiedotus 
Killan julkaiseman Mitalitaiteen Vuosi
kirjan ensimmäinen numero ilmestyi 
joulukuussa. Vuosikirja korvasi vuo
desta 1987 kahdesti vuodessa ilmes
tyneen Mitali -lehden. Lähes kaikki 
vuosikirjan yli 240 kuvaa otti Killan 
hallituksen jäsen Mauno Honkanen. 
Vuosikirjan kannen suunnitteli taiteili
ja Osmo Pasanen, kirjan taittoi FT Ta
pio Hyvönen, artikkelien ruotsinkieli
sen tiivistelmän laati FT Gunnel Sie
vers ja vastaavana toimittajana oli Kil
lan yleissihteeri likka Voionmaa. Vuo
sikirjan painoi Porvoon Offsetpaino. 

Vuosikirjaan kirjoittivat artikkelei
ta Veikko Löyttyniemi, FT Liisa Lind
gren, FL Tuukka Talvio, johtajat Mark 
Jones Edinburghista ja Wolfgang Ste
guweit Berliinista, dipl.ins Arvo Aho, 
FM Outi Järvinen, toimittaja Allan Yli
nen, toimittaja Esko Hilska, FM Sirpa 
Juuti, kuvanveistäjät Erkki Kannosto, 
Assi Madekivi, Mika-Matti Nieminen ja 
Seija Rusko, toimittaja Eila Jaatinen, 
taiteilija Mauno Honkanen, näyttely
toiminnan johtaja Marja-Leena Ahola 
sekä likka Voionmaa. 

Killan toimesta laadittiin lehdistö
tiedotteet mm. vuosimitalikilpailun 
tuloksista, FIDEMin kongressissa ta-

pahtuneista henkilövalinnoista sekä 
uudesta presidenttimitalista. Tekstit ja 
kuvia julkaistiin kymmenissä sanoma
lehdisssä eri puolilla maata sekä tele
visiossa ja radiossa. 

Kertomusvuoden aikana hallituk
sessa keskusteltiin useaan otteeseen 
Killan www-sivujen uudistamisesta. 
Vuoden aikana tekstejä nykyaikaistet
tiin ja sivuille lisättiin uusin president
timitali. Muut uudistukset siirtyivät 
seuraavalle toimintavuodelle. 

Vammalassa Vanhan kirjallisuuden 
päivillä oli esillä Allan Ylisen kirjalli
suusaiheisten mitalien näyttely. Mita
litaiteen Killalla oli tähän liittyen myös 
oma esittelypöytä päivien aikana. 

5. Mitalitaiteen Killan 

kokoukset 
Killan vuosikokous pidettiin 1 3.4. Fis
karsissa. liian isäntä oli Fiskars Oy. Pe
rillä tutustuttiin aluksi Fiskarsin Kivita
loon ja sen harvoin avoinna olevaan 
näyttelyyn. Vuosikokouksen puheen
johtajana toimi yhtiön varatoimitus
johtaja Ingmar Lindberg. Kokous hy
väksyi esityslistalla olleet asiat kuten 
vuoden 1999 vuosikertomuksen, tu
loslaskelma n ja taseet yksimielisesti. 

Kokouksessa jaettiin vuosimitali
kilpailun palkinnot sekä kaksi ansio
mitalia, toinen dipl.ins Jaakko Hem
mille ja toinen kuvanveistäjä Anja 
Juurikkalalle.Kokouksen jälkeen Fis
kars Oy tarjosi kokousväelle illallisen 
paikallisessa ravintolassa. 

Vaali kokous pidettiin 15. 1 1. Suo
malaisella Klubilla Helsingissä. Vaali
kokouksen puheenjohtajana toimi 
Killan kunniapuheenjohtaja, akatee
mikko Jorma K. Miettinen. Kokous hy
väksyi yksimielisesti vuoden 2001 toi
mintasuunnitelman ja talousarvion ja 
vahvisti uudet jäsenmaksut: jäsen 470 
mk, taiteilijajäsen 47 mk ja kannatta
jajäsen 2.250 mk. 

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valit
tiin edelleen varatuomari Aimo Linko
salmi ja ekonomi Klaus Selin heimo ja 
varatilintarkastajiksi valt.maist. Matti 
Haavisto ja fil.maist. Heikki Vuorimies. 



Suomalainen monialayritys Algol 

siirtyi toimintansa toiselle 

vuosisadalle vuonna 1994. 

Satavuotisen Algolin juhlamitali 

kiteyttää vertauskuviksi voiman, 

pitkän perspektiivin ja yhteistyön 

merkityksen yrityksessä. 

Pronssisen mitalin suunnitteli 

kuvanveistäjä Kauko Räsänen. 

Algol, 
teollisuuden 
suurhankkija 

vuodesta 
1894. 

• 
Valmistaja on Suomen Rahapaja Oy. ALGOL 

Gummerus Oy teetti "Kirja koko elämä" -mita l in  kunn ioittamaan 
Mau no Salojärven 40-vuotista e lämäntyötä Gummeruksen rakentaja
na. Mita l i  j u l kistett i in  Mauno Salojärven 70-vuotispäivänä 4.8.1 978. 



Kokouksessa hyväksyttiin ensim
mäisessä käsittelyssä hallituksen eh
dotus Mitalitaiteen Killan sääntöjen 
uudistamiseksi. 

Kokousesitelmän piti Suomen Mi
talitaiteen Killan kunniajäsen, dipl.ins. 
Arvo Aho aiheesta "Huumori mitalitai
teessa''. 

6. Killan jäsenistö, 

hallinto ja talous 

6. 1 Killan jäsenistö 
Mitalitaiteen Killan kunniapuheenjoh
taja on akateemikko Jorma K. Mietti
nen. Kunniajäsenet ovat dipl.ins. Arvo 
Aho, kuvanveistäjät Kauko Räsänen ja 
Toivo Jaatinen sekä varatuomari Aimo 
N.K. Viitala. Lisäksi Killalla oli vuoden 
päättyessä 155 jäsentä, 61 taiteilijajä
sentä , yhdeksän kannattajajäsentä 
sekä yksi kirjeenvaihtajajäsen eli yh
teensä kaikkiaan 231 jäsentä. 

6.2 Hallitus 
Killan hallituksen puheenjohtajana 
toimi FM Veikko Löyttyniemi ja halli
tuksen jäseninä vuosiksi 1998-2000 
valittuina kuvanveistäjä Erik Mäkinen 
(Turku) ja johtaja Mauri Sompa (Jy
väskylä), vuosiksi 1999-2001 valittui
na kuvanveistäjä Erkki Kannosto (Hel
sinki), joka toimi hallituksen varapu
heenjohtajana, ja oik.kand. Kari Vaalas 
(Helsinki) sekä vuosiksi 2000-2002 va
littuina taiteilija Mauno Honkanen 
(Helsinki) ja FM likka Voionmaa (Hel
sinki). 

Vuosikokous valitsi Mitalitaiteen 
Killan puheenjohtajaksi edelleen vuo-
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deksi 2001 FM Veikko Löyttyniemen. 
Hallituksen jäseneksi vuosiksi 2001-
2003 valittiin edelleen erovuorossa 
ollut kuvanveistäjä Erik Mäkinen sekä 
uudeksi jäseneksi Tampereen taide
museon johtaja, FM Anneli Ilmonen 
johtaja Mauri Sompan tilalle. 

Killan työvaliokunnan muodosti
vat puheenjohtaja, varapuheenjohta
ja, yleissihteeri, varainhoitaja sekä 
Mauno Honkanen. Killan hallitus ko
koontui kertomusvuonna viisi kertaa 
ja työvaliokunta neljä kertaa. 

Mitalitaiteen Killan yleissihteerinä 
toimi edelleen likka Voionmaa ja va
rainhoitajana Kari Vaalas. 

6.2.2 Työryhmät 
Mitalitaiteen Vuosikirjan suunnittelu
ryhmä: 
- puheenjohtaja Veikko Löyttyniemi, 
ekonomi Jaakko Ukkonen, taiteilija 
Osmo Pasanen sekä likka Voionmaa. 

6.2.3 Edustukset 
FIDEM (Federation lnternationale de 
la Medaille) 
Delegates Meeting 
- FM Veikko Löyttyniemi, varalla tai
teilija Mauno Honkanen 
Consultative Committee 
- varatuomari Aimo N.K. Viitala Execu
tive Committee 
- FM likka Voionmaa (General Secre
tary) 

6.2.4 Killan talous 
Mitalitaiteen Killan talous perustuu 
jäsenmaksuihin, avustuksiin, vuokra
tuloihin sekä erilaisista vuosittaisista 

hankkeista saatuihin tuloihin. Jäsen
maksutulot peittävät lähinnä ns. juok
sevat kulut niin, että vuosimitalikilpai
luihin, vuosimitalien valmistukseen, 
julkaisuihin ja muiden mitalitaiteen 
edistämiseksi tarkoitettujen erilaisten 
hankkeiden rahoitus on hankittava 
Killan hallituksen toimenpitein. Tätä 
varten on Mitalitaiteen Killalle aikoi
naan perustettu Mitalitaiteen edistä
misrahasto, jota on käytetty tarpeen 
vaatiessa. Kilta omistaa vuokratun 
kaksion Helsingin Ruskeasuolla ja siitä 
saadut tulot käytetään vuosittain Kil
lan toimintaan. 

Killan jäsenmaksu oli 420 mk, tai
teilijajäsenmaksu 42 mk ja kannatta
jajäsenmaksu 2.000 mk. 

Opetusministeriö on vuosittain 
osoittanut Mitalitaiteen Killan toimin
taa varten yleisavustuksen, jonka suu
ruus vuonna 2000 oli 20.000 markkaa. 

Mitalitaiteen Killalle osoitetut ra
halahjoitukset ovat olleet verovapaita. 
Verohallituksen viimeksi 20.4.1998 te
kemän päätöksen mukaisesti Mitali
taiteen Kilta on nimetty verotuksessa 
vähennyskelpoisen rahalahjoituksen 
saajaksi vuoteen 2002 saakka. 

Killan tilintarkastajina olivat vuon
na 2000 ekonomi Klaus Selinheimo ja 
varatuomari Aimo Linkosalmi varsi
naisina ja valt.maist. Matti Haavisto ja 
fil.maist. Heikki Vuorimies varalla. Vaa
likokouksessa heidät valittiin samoi
hin tehtäviin myös vuodeksi 2001. 
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Veikko Löyttyniemi 
MEDALJKONST ÅR 2001 
(s.3) 
Temat för årsboken i år är Kauko Räs
änens medaljkonst. Kauko Räsänen, 
Gillets hedersmedlem, är en interna
tionellt känd skulptör och i höst ord
nas en retrospektiv utställning av 
hans medaljer i Tammerfors konstmu
seum. 

Också andra aktuella ämnen inom 
medaljkonst behandlas ss. årsmedalj
tävlingen, tävlingen för konststuder
anden samt det internationella med
aljsymposiet i Åbo. 

Outi Järvinen 
PLOCK I KAUKO 
RÄSÄNENS 
MEDALJKONST (s.4) 
Kauko Räsänen, som i år fyllt 75 år, har 
gjort medaljer i 50 år. Han fick sin för
sta beställning år 1951 efter att ha 
vunnit tävlingen om en minnesmed
alj för de Olympiska Spelen år 1952. 
Sedan 1960-talet har han varit en av 
de främsta medaljkonstnärerna i Fin
land. Han är också internationellt 
känd vilket visas av att han fick J. San
ford Saltus priset (1986). Hans medal
jer i många delar, användande av po
sitiva och negativa former, kvadrater i 
cirklar och hans allestädes närvaran
de kvinnofigurer känner vi alla tili. Då 
han fortfarande är mycket aktiv, är det 
svårt att dra definitiva slutsatser om 
hans konst. Man kan dock göra några 
retrospektiva observationer om hans 
långa karriär. 

Här görs ett försök att skissera ti
den då Räsänen började sin konst
närsbana. Efter kriget beställdes 
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många medaljer, men beställningarna 
gick för det mesta tili äldre konstnä
rer. Den yngre generationen fick be
ställningar bara om de hade vunnit 
tävlingar. Här diskuteras också hur 
yngre konstnärer så småningom blev 
etablerade. Ökad publicitet och orga
niserat befrämjande av medaljkonst 
kom först senare. 

Räsänens offentliga konst be
handlas också i artikeln. Monument 
och medaljer, i synnerhet präglade, 
kommer bättre i allmänhetens med
vetande än andra slags skulpturer, vil
ka vanligen försvinner i offentliga och 
privata samlingar. 

Kauko Räsänens medaljer be
handlas också ur konstnärlig synvin
kel. Några prövar gränserna mellan 
medaljer och fritt stående, tredimen
sionell bildhuggarkonst. Man kan se 
hans konst som en process där en låg 
relief småningom övergår i tungt 
huggna former med stark känsla av 
materialet. Fin behandling av ytor och 
patina framhäver metallen. Vid sidan 
om plasticitet finns också en berät
tande sida som har blivit mera mar
kant under de senaste åren. 

Josef Hackl 
KAUKO RÄSÄNEN -
FINSK BILDHUGGARE 
OCH KONSTNÄR (s.9) 
Artikeln grundar sig på föredrag, som 
skribenten hållit på olika håll i Tysk
land. Hackl berättar något om upp
komsten av finsk medaljkonst och om 
Kauko Räsänens utveckling som med
aljkonstnär. Här behandlar han också 
Räsänens monumentala konst. Som 
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slutsats anförs, att Räsänen är en in
ternationellt framstående och känd 
konstnär med en drivande skapar
kraft. 

KAUKO RÄSÄNENS 
MEDALJER (s. 1 1 ) 
Här ges i kronologisk ordning en 
komplett katalog av Kauko Räsänens 
medaljer med bilder. 

Kauko Räsänen 
MIN AUTOBIOGRAFI 
(s.41 ) 
Detta är Kauko Räsänens autobiografi 
såsom han har tecknat ned den i Esbo 
i augusti 2001. 
1926 Jag föddes i Lomola, Suistamo, 
i Ladoga-Karelen 
1946 Började studera i Finlands 
Konstakademis skola 
1948 Deltog i skolans 100-årsutställ
ning i Ateneum 
1950 Avslutade mina studier vid 
ovannämnda skola 
1951 Vann tävlingen om en minnes
medalj för de Olympiska Spelen i Hel
singfors 
1952 Vann tävlingen om ett hjälte
monument i Koijärvi och förverkliga
de monumentet 
1953 Fick I pris i Statens konsttäv
ling, deltog i biennalen i Sao Paulo, 
fick Finska Kulturfondens stipendium 
och fick delat I pris i Finska Bildhug
garförbundets medaljtävling 
1956 Gjorde en altarprydnad för 
Joutseno begravningskapell 
1957 Vann tävlingen för ett jägar
monument i Kortesjärvi och förverkli
gade det 
1958 Fick delat I pris i Finska Bild-
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huggarförbundets medaljtävling 
1959 Fick delat I pris i Finska Bild
huggarförbundets medaljtävling och 
deltog i de ungas biennal i Paris 
1960 Vann medaljtävlingen tili min
ne av att Riihimäki blev stad, förverkli
gade medaljen, förverkligade åtsidan 
av Finska Bildhuggarförbundets med
alj. Statyn "Ängeln" restes på begrav
ningsplatsen i Villmanstrand. Jag 
vann Statens monumenttävling och 
förverkligade Kopparkonstruktionen i 
Lahtis 
1 961 Församlingen avlägsnade 
"Ängeln" från begravningsplatsen i 
Villmanstrand 
1962 Fick I och II pris i Kuopio spar
banks relieftävling ( 1 1 1  priset realise
ras) 
1963 Republikens president bevilja
de Pro Finlandia medaljen och inbjöd 
tili självständighetsmottagningen, 
vann Finska Kulturfondens medaljtäv
ling (ingen beställning) 
1964 Jag beviljades Finska Kultur
fondens 3-års stipendium, deltog i 
Grand Prix tävlingen i Monaco (Finska 
kollektionen fick priset), vann Kansal
lis-Osake-Pankkis medaljtävling (1 1 1 
priset realiseras) 
1 965 Vann Rundradions skulpturtäv
ling och förverkligade verket. Laurit
sala köping köpte "Ängeln" av Paula 
Lövgren. Jag vann relieftävlingen för 
Nuottasaari skola i Uleåborg och för
verkligade reliefen 
1966 Deltog i utställningen i Rodin -
museet i Paris. "Ängeln" restes i Cen
tralparken i Lauritsala. 
Deltog i biennalen i Sao Paulo och 
den därpå följande cirkulerande ut
ställningen, deltog i Fondazione Pa
gamis internationella utställning i 
Legnano i ltalien 
1968 Deltog i utställningar av fin
ländsk konst i Stockholm och ltalien 
1970 Utformade den första tudelade 
medaljen 
1971 Gjorde ett förslag tili en altar
relief för Kervo kyrka 
1972 Sporrong i Sverige beställde 
sin första medalj 
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1973 Fick Gillets för Medaljkonst i 
Finland förtjänstmedalj. 
1974 Fick Esbo stads konstpris, gjor
de bronsdörrarna tili Hanaholmens 
Kulturcentrum för Sverige och Fin
land 
Kungen av Sverige och Finlands presi
dent fick ''Via Salaria" medaljen vid in
vigningen av Kulturcentret för 
Sverige och Finland. Medaljen för FN:s 
Kvinnoår förorsakade en schism med 
kommitten, som leddes av Helvi Si
pilä, också svensk press ogillade med
aljen. 
Fick Konstnärsgillets i Finland pris, 
deltog med skulpturer i medaljutställ
ningar av finländsk konst i Stockholm, 
fick planera konst för fullmäktigehu
set i Esbo 
1978 Gjorde författaren Kersti Berg
roths grawård tili Sandudds begrav
ningsplats, "Guds kraft'; altarreliefen i 
Kervo kyrka, avtäcktes, gjorde dörrar 
och betongreliefer tili fullmäktigehu
set i Esbo 
Republikens president utnämner mig 
tili konstnärsprofessor 
Gjorde min första resa tili USA 
En springbrunnsskulptur, 'Trio Diako
nal'; avtäcktes i Heinola, jag hade en 
medaljutställning i Tyskland 
Fick Statens extra konstnärspension, 
fick J. Salford Saltus -medaljen och 
hade en utställning i New York. Jag 
vistades två veckor i Egypten och på 
hösten i vecka i USA. Finska medaljer 
ställdes ut i Krak6w, även jag var där. 
Fick Esbo stads förtjänstmedalj, som 
jag själv har modellerat, byggde ett 
orangerie. 
1987 Fick Finska Kulturfondens sti
pendium, vann Gillets för Medalj
konsts årsmedaljtävling och förverkli
gade medaljen, for igen till det härliga 
New York, vann Tipsbolagets 50-års 
monumenttävling och fick beställ
ningen för "Genom tiderna''. 
1988 Byggde min första rökbastu på 
ateljebyggnadens takterrass, hade 
medaljutställning i Wuppertal i Tysk
land. Minnesmonument över operas
ångaren Veikko Tyrväinen avtäcktes i 

Jäppilä och på Sandudds begrav
ningsplats. l Pyrri, Nyslott, visades hela 
min medaljproduktion och fem stora 
monument, fick Statens pris, Konst
museet i Kervo köpte "Salomes dans" 
och "Huggen i vind''. 
1989 Fick Finlands Vita Ros Ordens 
riddartecken, krucifixet på altaret i 
Kervo kyrka avtäcktes 
1990 Fick delat I pris i tävlingen om 
altarskulpturen i Hagalunds kyrka, in
bjöds tili mottagning på president
slottet, vistades två veckor i Kenia -
"naturligt och djuriskt" 
1991 Mellersta Finlands sjukvårdsdi
strikt köpte "Marjatta'; som placerades 
i parken vid Kinkonmaa sjukhus. Fick 
utforma minnesstoden "Moder Kare
Ien" över stupade, som blivit kvar i 
Karelen, för Villmanstrand 
Byggde min andra rökbastu och rev 
den första, "Moder Karelen" avtäcktes 
Grundade en fond för ateljebyggna
den och donerade fastigheten, bygg
de en bostad för konststuderande 
Fick visningskompensation, vann 
Fiskars' 350-årsmedaljtävling och för
verkligade medaljen, byggde en 
"stockatelje" 
Hade en medaljutställning i Stock
holm och en i M0nchen 
Hade utställningen "Intermezzo" i 
Lahtis' konstmuseum, deltog i utställ
ningen med finländska modernister i 
Ateneum i Helsingfors, skilsmässa 
Deltog i utställningen av idrottsmed
aljer i ldrottsmuseet i Helsingfors, re
noverade ett galleri för fondens 
konstsamling 

l ikka Voionmaa 
ÅRSMEDALJTÄVLINGEN 
(s.42) 
1 årsmedaljtävlingen år 2001 vann 
Pekka Kauhanen I pris (18 000 mk) 
med "Anfall i ödemarken'; Pertti Mäki
nen I I  pris (10 000 mk) med ''Vandran
de stol''. I 1 1  priset (8 000 mk) vann Pirk
ko Viitasalo med "Allt har sin tid''. 
Dessutom inlöstes följande förslag (5 
000 mk): Pekka Kauhanens "Land
skap" och Marjo Suikkanens "Venus-



bälte''. Som årsmedalj gjuts "Allt har 
sin tid''. 

1 19 förslag lämnades in, varav 12 
placerades i A-klassen och 21 i B-klas
sen. På Gillets hemsida i internet, 
www.kolumbus.fi/mitalitaide, kan 
man se både A- och B-klassens för
slag. 

Veikko Löyttyniemi 
PLACERI NGAR 1 
ÅRSMEDALJTÄVLINGEN 
(s.54) 
Veikko Löyttyniemi har gjort statistik 
över de 36 tävlingar, som hittills har 
ordnats. 57 konstnärer har vunnit nå
got pris. Om man ger högsta poäng 
åt vinnaren och lägsta poäng åt inlös
ta förslag, placerar sig Pirkko Viitasalo 
bäst. Hon har vunnit I pris två gånger, 
11 pris fyra gånger, 1 1 1  pris en gång och 
hennes förslag har lösts in två gånger. 
Matti Peltokangas och Toivo Jaatinen 
har båda vunnit I pris tre gånger, men 
har färre andra och tredje placeringar. 
Statistiken visar i alla fall, att tävlingen 
attraherar kända konstnärer och har 
en grundmurad ställning inom finskt 
konstliv. 

Arvo Aho 
HUMORNS BLOMSTER 
(s.57) 
Arvo Aho uppmanar oss att titta på 
medaljer med glimten i ögat. Han räk
nar up ett antal medaljer med humo
ristiskt innehåll. Sådana är bl.a. Raimo 
Heinos "Sumo" med en överkorpulent 
sumobrottare, Erkki Kannostos "Bud 
tili herr Gordion� honom med knuten, 
och Toivo Jaatinens speciella "Män
niskan är en evig fixare'; en mångde
lad medalj med rörliga delar. Sådana 
är också Kauko Räsänens smått ironis
ka "Finska klubben i Uleåborg" och 
Aimo Tukiainens medalj av gynekolo
gen Paavo Vara med en stork som 
hämtar barn. 

l ikka Voionmaa 
MEDALJTÄVLING FÖR 
KONSTSTUDERANDEN 
2001 (s.62) 
Gillet arrangerade en medaljtävling 
för konststuderanden. Tjugotre för
slag flöt in varav fem placerades i A
klassen och nio i B-klassen. Förslagen 
var av glädjande hög klass. 1 pris (5 
000 mk) vanns av Jyri Sammallahti 
med ''Vid randen av oändligheten'; 1 1  
pris (3 000 mk) av Kristina Myller med 
"Det innersta" och 1 1 1  Pris (2 000 mk) 
av Anna Salonen med 'Tillplattad''. 
Dessutom inlöstes två förslag (1 000 
mk): "Gunga 27" av Mervi Hokkanen 
och "lnre skönhet" av Jan Lindgren. 
Förslagen kan ses på Gillets hemsida 
www.kolumbus.fi/mitalitaide. 

l ikka Voionmaa 
PRO URHEILU -
MEDALJTÄVLING (s.87) 
Undervisningsministeriet tillsammans 
med Gillet för Medaljkonst ordnade 
en tävling för inbjudna konstnärer 
om en förtjänstmedalj, som kommer 
att delas ut åt personer med en bety
dande idrottskarriär. Tävlingen vanns 
av Nora Tapper med förslaget "Koll på 
bollen''. 

Tuukka Talvio 
FINSK 
MEDALJLITTERATUR 
(s .67) 
Petra Hauke och Eckart Henning gav 
år 1993 ut en ingående bibliografi 
över tysk och österrikisk medaljlitte
ratur. Boken innehåller 774 sidor kata
loger och förteckningar. En motsva
rande finsk publikation skulle vara 
mycket mera begränsad, men der 
vore önskvärt, att en sådan skulle nå
gon gång fås i stånd. Som ett litet för
arbete publiceras här en förteckning 
med kommentarer över publikationer 
i bokform. Utställningskataloger har 
inte tagits med. Böckerna presenteras 
i den ordning, som de har utkommit. 

l ikka Voionmaa 
MAUNO HONKANEN -
SEMPER STRENUUS 
(s.7 1 )  
Semper strenuus - alltid aktiv, effektiv, 
texten som Raimo Heino valde som 
legend på medaljen av sin vän Mau
no Honkanen tili hans 60-årsdag. 1 

dag, tio år senare, är Mauno Honka
nen fortfarande mycket aktiv i bl.a. 
medaljsammanhang. Han utbildade 
sig tili silversmed, blev senare konst
närlig ledare på Tillander, som prägla
de upp tili fyrtio medaljer per år på 
1970-talet. Honkanen har själv mo
dellerat över trettio medaljer, de flesta 
präglade. l Gillets styrelse har han sut
tit över tio år och är fortfarande myck
et aktiv bl.a. som sakkunnig i olika 
medaljprojekt, jurymedlem i många 
medaljtävlingar och en eminent foto
graf av medaljer. 

Riitta Mäkelä 
EN MEDALJSAMLING ÄR 
SOM ETT PUSSEL (s. 74) 
Tidningen Kaleva och förlagsbolaget 
Kaleva Kustannus har under årens 
lopp fått en ansenlig samling (160 st.) 
av medaljer. De har ställts ut i vitriner i 
tidningshusets aula tillsammans med 
annan konst. 1 aulan har man också 
haft andra medaljutställningar. Med
aljerna har grupperats enligt olika te
man. Tidskrifter och förlag innehåller 
bl.a. tidningen Kalevas 75-årsmedalj 
(Essi Renvall, 1974), 90-årsmedalj (Juri 
Arrak, 1989) och 100-årsmedalj (Kau
ko Räsänen, 1999). Andra teman är 
Nordliga motiv, Det självständiga Fin
land och Europa, Kultur, historia, insti
tutioner, Kalevas estofili och Nordlig 
sport. 

Tapio Suominen 
GILLETS 
MEDALJSAMLING (s. 78) 
Gillet för medaljkonst deponerade år 
1989 för ali framtid sin medaljsamling 
i Tammerfors Konstmuseum. Samling
en bestod då av över 1200 medaljer, 
varav en tredjedel var dubbletter . 1 
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dag består samlingen av ca. 1850 
medaljer. Samlingen är en översikt av 
förändringar i stil och uttryck inom 
medaljkonst från slutet av 1800-talet 
till våra dagar. 

Det har funnits planer på att ställa 
ut medaljerna i stor omfattning, men 
tillräckligt bra vitriner finns inte ännu. 
Det är också möjligt att reservera ut
rymme i en ny museibyggnad som 
planeras som bäst. På grund av med
aljernas ontologiska natur måste man 
försäkra sig om att de är tillgängliga. 
Förutom möjligheten att ställa ut 
medaljerna i stor omfattning kan man 
också tänka sig ett arkiv eller ett slags 
bibliotek, ett system som garanterar 
en kontrollerad tillgång till samlingen. 
Man skulle tillåta en fysisk kontakt en
bart med en utställningen och utlå
nade exemplar ss. dubbletter. Lika
dant system kunde tillämpas på gra
fiska blad och teckningar. 

Gillets mångsidiga samling visar 
många olika aspekt av medaljkonst. 
Då man planerar en utställning beror 
mycket på hur noggrant medaljerna 
är katalogiserade. Bäst lagras data i di
gital form. Digitalt lagrad data kan i 
princip överföras i ett datornätverk 
och sålunda göra det möjligt att visa 
medaljerna. Grundläggande fakta om 
medaljerna finns redan i Konstmuse
ets datornätverk, men arkivering av 
bilder har börjat först nu. 

Mika-Matti Nieminen 
UNGT OCH NYTT (s. 77) 
1 juni i år arrangerades i Åbo ett inter
nationellt medaljsymposium med 
deltagare från Holland, USA, Polen, 
Tyskland, Tjeckien, Sverige och Fin
land. Man använde som materia! 
brons men också annat. Symposiet 
var en succe. Senare utges en bok om 
symposiet samt görs en dokumentär
film, som blir färdig nästa vår. 

NYA MEDALJER (s.84) 
Här ges en lista på medaljer, som 
präglats av Myntverket under tiden 
1.12.2000 - 30.10.2001. 
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GILLETS 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
(s.90) 
Allmänt. Gillet delade ut förtjänstme
dalj till skulptris Anja Juurikkala och 
dipl. lng. Jaakko Hemmi. Gillet flyttade 
till nya utrymmen, ny postadress: PB 
311,. 

Gillets medaljkollektion. Kollektio
nen är deponerad i Tammerfors 
Konstmuseum. 

lnternationellt samarbete. Den in
ternationella verksamheten sker via 
FIDEM. 24 medlemmar deltog i FIDEM 
kongressen i Weimar, Tyskland. 

Symposier. Arrangemangen för 
symposiet i juni 2001 i Åbo fortsatte 
under året. Arrangörer var skulptöre
rna Erik Mäkinen och Raimo Jaatinen. 
Mika-Matti Nieminen deltog i det in
ternationela symposiet i Uherske Hra
diste i Tjeckien. 

Tävlingar och produktion av med
aljer. Gillet ordnade årsmedaljtävling
en, beslöt att ordna en tävling för 
unga konstnärer och deltog i produk
tionen av Helsingfors stads 450-års
medalj. Gillet gav ut en medalj av Re
publikens president Tarja Halonen, 
som erhöll exemplaren nr 1 i silver 
och brons. T illsammans med Purnu -
fonden gjordes ett antal reliefer av 
Aimo Tukiainens Medalj av president 
Urho K. Kekkonen i anledning av 1 00-
årsdagen av hans födelse. 

Publikationer. Gillet gav ut Årsbo
ken för medaljkonst, som ersatte den 
tidigare tidskriften Mitali-Medaljen. 

Gillets möten. Gillets årsmöte hölls 
13.4. i Fiskars, där bruket presentera
des av WD Ingmar Lindberg. Valmö
tet hölls 15.11. i Helsingfors. På mötet 
godkändes nya stadgar vid första be
handling. Dipl. ing. Arvo Aho höll ett 
föredrag om humorn i medaljkonst. 
Gillet hade år 2000 sammanlagt 231 
medlemmar. 

Styrelsen. Styrelsen bestod av ord
förande, fil. mag. Veikko Löyttyniemi, 
skulptören Erkki Kannosta, viceordfö
rande, skulptören Erik Mäkinen, direk
tör Mauri Sompa, jr. Kand Kari Vaalas 

(kassör), konstnären Mauno Honka
nen och fil. mag. likka Voionmaa, se
kreterare. 

Representationer. FIDEM delegat: 
Veikko Löyttyniemi, vicedelegat: Mau
no Honkanen, Consultative Commit
tee: Vicehärashövding Aimo K. Viitala, 
Executive Committee: l ikka Voionmaa, 
General Secretary. 

Ekonomi: Medlemsavgifter: ordi
narie medlem 420 mk, konstnärer 42 
mk, understödsmedlemmar 2000 mk. 
Gillet får understöd av undervisnings
ministeriet. 



Veikko Löyttyniemi, 
Medallic Art ln The Year 
2001 (p.3) 
The theme of the yearbook is the 
medallic art of Kauko Räsänen, the 
honorary member of the Guild and 
an internationally well-known Finnish 
sculptor. His medals and some works 
of sculpture will be displayed in an 
exhibition arranged by Tampere Art 
Museum in October this year. 

Also other topics within medallic 
art are dealt with such as the year 
medal competition, the competition 
arranged for students and the inter
national art medal symposium held in 
Turku last summer. 

Outi Järvinen 
The Medals of Kauko 
Räsänen (p.4) 
Kauko Räsänen, who recently turned 
75, has made medals for 50 years. He 
got his first commission in 1951 by 
winning the competition for the com
memorative medal of the Helsinki 01-
ympics of 1952, and since the 60's he 
has been one of the leading medal
lists of Finland. He is also internation
ally well known, which is shown by 
the J. Sanford Saltus Award (1986). His 
"multiple medals'; the use of positive 
and negative forms, squares within 
circles and the ubiquitous female fig
ure are nowadays familiar to all of us. 
Since there is no doubt about his re
maining active even in the future, it is 
difficult to make any definitive state
ments about his art. Some retrospec
tive observations on his long career 
might, however, be appropriate. 

An attempt is made to outline the 
situation in which Räsänen started 
his career as a medallist. After the war 
years commissions for medals were 
becoming numerous but they 

seemed to favour older artists. The 
younger generation had a better 
chance if medals were commissioned 
by competition. Attention is also paid 
to the way in which the situation 
changed as the young artists estab
lished themselves. lncreasing publici
ty and organised promoting became 
characteristic of medallic art only lat
er on. 

Some remarks are made on the 
public nature of Räsänen's art. Monu
ments and medals, especially struck 
ones, are more accessible to the gen
eral public than other kinds of sculp
ture, which usually end up in private 
and public collections. 

The medals of Kauko Räsänen are 
also considered from an artistic point 
of view. Some of them stretch the 
boundary between medals and free
standing, three-dimensional sculp
ture. His art can even be seen as a 
process in which a low relief gradual
ly transforms into heavily sculpted 
forms with a strong materia! feeling. 
Well-finished surface and patina are 
the technical features that usually 
emphasise the nature of metal. Be
sides firm plasticity there is also the 
narrative aspect which has become 
more evident during the recent years. 

Josef Hackl 
Kauko Räsänen, A Finnish 
Sculptor and Artist (p.9) 
The article is based on lectures that 
Mr Hackl has given in different parts 
of Germany and deals with the birth 
of Finnish medallic art and with Kau
ko Räsänen's development as an art
ist. He also analyses Räsänen's sculp
tural art. He places Räsänen among 
internationally highly esteemed and 
well-known artists, who has inex
haustible creative force. 

SUMMARY 

Kauko Räsänen's medals. 
A complete catalogue of 
Räsänen's medals in 
pictures (p. 1 1 ) 

Kauko Räsänen's 
Autobiography (p.41 ) 
ln 1926 1 was born at the village of 
Lomola situated in Suistamo in the 
part of Carelia that surrounds Lake 
Ladoga. 1 started my studies at the 
School of the Academy of Fine Arts in 
1946 and took part the centennial 
exhibition of the School in Ateneum 
(The National Gallery). 

The 1950's. ln 1950 1 finished my 
studies at the School and won the 
competition for the commemorative 
medal of the Helsinki Olympics. My 
entry was realised (=re). ln 1952 1 
won the competition for the war me
morial at Koijärvi (re). ln 1953 1 won 
the first prize at the art competition 
arranged by the the government of 
Finland and also participated in the 
Sao Paolo biennial. ln 1 955 1 was 
awarded a grant by the Cultural 
Foundation of Finland and won the 
shared first prize (, which also hap
pened in 1958 and 1959) at the med
al competition arranged by the Asso
ciation of Sculptors in Finland (Sculp
tors). ln 1956 1 made the altar relief 
for The Joutseno Chapel. ln 1957 1 
won the competition for the war me
morial of the Finnish Jaegers (re). 
1959 1 took part in young artists' bi
ennial in Paris. 

The 1960's. ln 1960 1 made the 
winning design for the competition 
for the city rights of Riihimäki (re). I re
alised the reverse of the Sculptors' 
medal. My Angel was erected at the 
Lappeenranta cemetery. 1 won the 
monument competition arranged by 
the Government and also realised the 
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Copper Construction in Lahti. ln 1961 
my Angel was removed from the 
cemetery by the congregation of Lap
peenranta. ln 1962 1 won the first and 
second prize at the relief competition 
for the Kuopio Savings Bank ( 1 1 1  was 
realised). ln 1963 1 was awarded the 
Pro Finlandia medal by the President 
of Finland and he aisa invited to the 
reception of the Finnish lndepend
ence Day. 1 made the winning design 
for the medal competition of the Cul
tural Foundation of Finland (no re). ln 
1 964 1 received the three-year grant 
of the Foundation and took part in 
the Monaco Grand Prix (The Finnish 
works were awarded a prize) . ln 
made the winning design for the 
Kansallis Bank medal competition (1 1 1  
was realised). I won the FBC sculptur
al competition (re). The town of Lau
ritsala bought the Angel from Paula 
Löfgren. 1 won the Nuottasaari relief 
competition (re). 1 had my works on 
show at Rodin Museum in Paris. The 
Angel was erected at Lauritsala cen
tral park. 1 took part in the Sao Paolo 
Biennial and the exhibition tour after 
it. l had my works on show at the in
ternational exhibition of Fondazione 
Pagani in Legnano ltaly. 

The 1970's. ln 1970 1 made my first 
two-piece medal. 1971 1 left in entry 
for the Altar relief of Kerava Church. 
ln 1972 1 got my first commission 
from Sporrong Ltd in Sweden. ln 1973 
1 was awarded the honorary medal of 
The Guild of Medal Art in Finland 
(=the Guild). ln 1974 1 was awarded 
the Art Prize of the City of Espoo. The 
same year I aisa made the bronze 
door of Hanasaari - The Swedish 
Finnish Cultural Centre. ln 1975 The 
King af Sweden and The President of 
Finland both received my Via Salaria 
medal at the opening ceremony of 
Hanasaari. 1 was placed as a candi
date for professorship of fine arts. 
The medal of the UN year of women 
brought about controversy with the 
committee presided by Dr Helvi Sip
ilä. The Swedish Press aisa disap-
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proved of the medal. 1 aisa received 
the prize of the Finnish Artists' Asso
ciation. l participated in medal exhibi
tions in Eastern Europe. My works of 
sculpture were put on show in the 
exhibition of Finnish art in Stockholm. 
1 was asked to design art for City Hal l  
of  Espoo. ln 1978 1 made the monu
ment on Ms Kerstin Bergroth's grave. 
''The Strength of God" , the Altar relief 
of Kerava Church was unveiled. 1 
made the doors and the concrete re
liefs for the City Hall of Espoo. ln 1979 
1 was appointed Professor of Fine 
Arts. 

The 1980's. ln 1980 1 made my first 
trip to the USA. ln 1985 ''Trio Diakon
al" the Fountain monument was un
veiled in Heinola. Medals on show in 
Germany. ln 1986 1 received an extra 
pension as an artist. 1 was awarded 
J.Salford Saltus medal and I held an 
exhibition in New York. 1 spent the 
two weeks of my life in Egypt and a 
week in the USA in the autumn. Finn
ish medals on show in Cracow - 1 was 
there, tao. 1 was awarded the Espoo 
medal that I had designed. 1 built a 
greenhouse. 1987 1 was awarded the 
grant of The Cultural Foundation of 
Finland. ! won the year medal compe
tition of the Guild ( re) . Once again in 
fantastic New York. 1 won the monu
ment competition arranged by 
Veikkaus - The Betting Company of 
Finland (re) - "Throughout the Ages''. 
1988 1 built the first smoke sauna on 
the roof terrace of the studio. Medals 
on show in Wuppertal, Germany. Mr 
Veikko Tyrväinen's (the Finnish tenor) 
monument was unveiled at Jäppilä. 
Ali my medals and five big works of 
sculpture on show at Pyrri, Savonlin
na. 1 received the government prize. 
Kerava Art Museum bought my 
"Salome's Dance" and "Carved in the 
Wind''. 1989 1 was awarded the deco
ration of honour of the White Rose 
Order of Knighthood of Finland. The 
crucifix I made was unveiled at the al
tar of Kerava Church. 

The 1990's. ln 1990 1 won the 

shared first prize for the altar monu
ment in Tapiola Church (no re). 
"Throughout the Ages" was unveiled. 
Another invitation to the presidential 
castle. 1 spent two weeks in Kenya -
"simply among animals" . ln 1991 the 
hospital district of central Finland 
bought "Marjatta" to be placed in the 
park of Kinkomaa hospital. 1 was 
asked to make "Mother Karelia" ,the 
monument for the Finnish war-he
roes that died in Karelia, in Lappeen
ranta. ln 1992 1 built my second 
smoke sauna and pulled down the 
first ane. "Mother Karelia" was un
veiled. ln 1992 1 founded the Atelier 
foundation and gave it the real estate 
as a donation. 1 built a art student 
apartment. My medals on show in 
Stockholm. ln 1998 1 received the 
compensation for displaying my 
medals. 1 won FISKARS 350 years 
medal competition (re). I built the"log 
atelier''. in 1999 my medal exhibition 
in Stockholm and Munich. 

The 2000's. ln 2000 1 took part in 
the Intermezzo exhibition at Lahti Art 
Museum and The Finnish modernists 
exhibition in Ateneum. The divorce. ln 
2001 1 took part in the exhibition of 
athletics medals in Helsinki Athletics 
museum. 1 repaired the gal lery for 
the art collection of the foundation. 

l ikka Voionmaa 

Year Medal Competition 
2001 (p. 42) 

ln this year's competition the first 
prize and F IM 18.000 was given to 
Pekka Kauhanen's - a sculptor from 
Espoo- entry "Attack in the desert'; 
the second prize and F IM 10.000 to 
Pertti Mäkinen's -a sculptor from La
via- "Walking chair" and the third 
prize and F IM 8.000 to Pirkko Vii
tasalo's -a sculptor from Lahti- "Every
thing's got its time''. ln addition the 
jury gave an honorary placing worth 
F IM 5.000 each to Pekka Kauhanen's 
"Landscape" and Marjo Suikkanen's -
a sculptor from Viljakkala- " The Belt 
of Venus''. " Everything's got its time" 



will be realised as the year medal. The 
competition had 119 participating 
entries twelve af which were placed 
in group A, 21 in group B and the rest 
in group C. The jury composed of 
sculptors Pertti Kukkonen and Urho 
Ikonen and of the members of the 
board of the Guild. AII the entries of 
both group A and group B and dis
played on the Guild's homepage 
whose address is www.kolumbus.fi/ 
mitalitaide 

Veikko Löyttyniemi 
Placings in Year Medal 
Competitions (p. 54) 
Mr Löyttyniemi has made statistics 
covering the 36 competitions ar
ranged so far. Prizes have been won 
by 57 artists. lf a winner gets the high
est score and an honorary placing 
gets the lowest Pirkko Viitasalo's score 
is the highest. She has won the first 
prize twice, the second prize four 
times and the third prize once and an 
honorary placing twice. Matti Pel
tokangas and Toivo Jaatinen have 
won the competition three times 
each but they have fewer second and 
third prizes. The statistics show in any 
case that the competition attracts 
well-known artists and has a well-es
tablished place in Finnish sculptural 
art. 

Arvo Aho 
Humour in Blossom (p.57) 
Arvo Aho encourages us all to have a 
look at medals with a touch of hu
mour. He mentions a good many 
medals with humorous contents. For 
example Raimo Heino's "Sumo" dis
playing an excessively corpulent 
sumo wrestler, Erkki Kannosto's "A 
Message to Mr Gordion" and Toivo 
Jaatinen's "Man, A Persistent Fixer'; a 
medal with many many movig parts. 
Kauko Räsänen's somewhat ironic 
"The Finnish in Oulu" and Aimo Tuki
ainen's "Paavo Vara, the gynaecolo
gist" displaying a stork with a baby 
are also examples of humorous med
als. 

Ilkka Voionmaa 
"A Medal Competition for 
Students of the Fine 
Arts" (p.62) 
The competition was arranged last 
spring by the Guild. Twenty-three en
tries - five in group A and nine in 
group B took part in the competition. 
The jury was unanimously most 
pleased with the standard of the en
tries. The first prize was worth F IM 
5.000 was given to Jyri Sammallahti's 
entry " On the Verge of lnfiniteness'; 
the second prize to Kristina Myller's 
"The lnnermost" and the third prize 
to Anna Salonen's "The Flattened''. ln 
addition, Mervi Hokkanen's "Swing" 
and Jan Jan Lindgren's "lnner Beauty" 
were given a honorary placing worth 
F IM 1.000. The entries can be seen on 
the Guild's homepage. 

l ikka Voionmaa 
Pro Urheilu (For Athletic 
Sports) - A Medal 
Competition (p.87) 
The Ministry of Education and The 
Guild arranged a competition by ask
ing three medallists to design their 
entries for a medal to be given to 
Finnish sportsmen with great distinc
tion. Sculptor Nora Tapper won the 
competition with her "l've got the Ball 
" . The first medals will be given out 
by the minister of culture in Novem
ber 2001. 

Tuukka Talvio 
Literature on Finnish 
Medallic Art (p.67) 
Petra Hauke and Eckart Henning pub
lished a thorough bibliography with 
774 pages covering catalogues and 
indexes on German and Austrian liter
ature on medallic art. A correspond
ing Finnish publication would be 
much more limited and yet accom
plishing it would be most desirable. 
Tuukka Talvio has compiled the list of 
publications that have come out in a 
book form as some kind of prelimi
nary study . Exhibition catalogues 

have not, however, been included. 
The books are introduced in the order 
in which they have come out. 

l ikka Voionmaa 
Mauno Honkanen -
Semper Strenuus (p. 7 1 )  
Semper strenuus - always active, ef
fective- the legend that Raimo Heino 
chose to be carved in the medal he 
made of his friend Mauno Honkanen 
on his 60th birthday. Today, ten years 
afterwards, Mauno Honkanen is still 
most active with art medals among 
other things. He received a silver
smith's education and became later 
artistic manager of Tillander Ltd 
which struck as many as 40 medals 
per year in the seventies. Mauno 
Honkanen himself has made over 
thirty medals, been a member of the 
Guild's board since 1988 and often 
acts as an expert in various medallic 
projects such as jurys. ln addition, 
Mauno Honkanen is a most skilful 
photographer of medals. 

Riitta Mäkelä 
A Collection of Medals 
Like a Jig-saw Puzzle 
(p.74) 
Kaleva, the newspaper and Kaleva 
Kustannus, the publishing company 
have in the course of years collected 
a noticeable number of medals which 
are displayed together with other 
objects of pictorial art in the entrance 
hall of the company headquarters 
where also other medals have been 
shown. Kaleva's medals have been 
grouped according to the themes 
they represent. Medals on newspa
pers and publishers such as Essi Ren
vall's medal on Kaleva's 75th anniver
sary, Juri Arrak's medal on Kaleva's 
90th anniversary and Kauko 
Räsänen's medal on Kaleva's 100th 
anniversary or medals with a Nordic 
theme, medals on independent Fin
land and Europe, culture, history, insti
tutions, Kaleva's warm connections 
with Estonia and Nordic sports. 
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Tapio Suominen 
The Collection of the 
Guild (p. 78) 
The Guild of Medal Art in Finland 
made a lifetime deposit of its collec
tion to Tampere Art Museum in 1989. 
The collection comrised over 1200 
medals one third of which were du
plicates. Today it totals some 1850 
medals. The collection gives an over
view of the changes in style and ex
pression in medallic art from the end 
of the 19th century till today. 

Plans have been made to exhibit 
the medals more extensively, which 
requires improved boxes together 
with the prospect of reserving space 
for a permanent display of the collec
tion in the new possible main build
ing. Because of the ontological nature 
of medals their availability must be 
secured. lrrespective of the option of 
exhibiting medals extensively, an ar
chive or library kind of alternative 
may be used, a system giving control
led access to the medal collection. 
Physical contact would only be per
mitted with pieces being displayed or 
on loan such as duplicates and addi
tional third and fourth copies. The 
same kind of service according to the 
same principle could also be taken 
advantage of when displaying the 
collections of graphics and drawings. 

The collection which is rich in vari

ety reflects many different aspects in 
medallic art. When planning an exhi
bition the preference of approach 
over another depends largely on the 
quality of cataloguing the pieces, 
which data is stored most usefully in 
digital form. ln principle the digital 
data can be transferred to a computer 
network through which a more ex
tensive display of the medals is made 
possible. The basic data of ali the list
ed medals of the Museum can be 
found in the computer network but 
compiling the data of the picture ma
teria! is only just beginning. 
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Mika-Matti Nieminen 
Young and Old (p. 77) 

An international medal symposium 
was arranged last June in Turku. The 
participants came from Holland, the 
USA, Poland, the Czech Republic, Ger
many, Sweden and Finland. Bronze as 
well as other materials were used. The 
symposium was a great success. A 
book on the symposium and a docu
mentary film on the symposium will 
come out ln the near future. 

Nevv Struck Medals 

(p.84) 

This section presents the latest struck 
art medals of The Mint of Finland. 

The Guild's Report for the 
Year 2000 (p.90) 

The Guild's medal collection. The col
lection is deposited in Tampere Art 
Museum. 

International activities. The inter
national link of the Guild is FIDEM. 24 
members of the Guild took part in the 
FIDEM congress in Weimar, Germany 
in September. 

Symposiums. Arrangements for 
the symposium taking place in Turku 
in June 2001 were being made. The 
sculptors in charge of the project 
were Mr Erik Mäkinen and Mr Raimo 
Jaatinen. Mr Mika-Matti Nieminen 
took part in the symposium arranged 
in the Czech Republic. 

Competitions and producing 
medals. The Guild arranged the Year 
Medal competition and made the de
cision to arrange a competition for 
young artists in 2001 . The Guild was 
also partly responsible for producing 
the medal to commemorate Helsinki 
on its 450th anniversary. The medal 
was designed by sculptor Hannele 
Kylänpää. The medal on President 
Tarja Halonen was published. The 
president received two pieces of this 
medal designed by sculptor Matti Pel
tokangas. Both the medals had 
number one on them. ln addition, the 
guild co-operated with Purnu Foun-

dation and made reliefs based on 
professor Aimo Tukiainen's medal on 
President Urho Kekkonen on his 
100th anniversary. 

Publications.The Guild gave out 
the yearbook of medallic art which 
thus replaced the previous Mitali
Medaljen magazine. 

The meetings. The annual meeting 
hosted by Mr Ingmar Lindberg, the 
vice president of Fiskars Ltd was held 
at Fiskars on April 13. At the meeting 
two honorary medals were distribut
ed one to sculptor Anja Juurikkala 
from Helsinki and the other to Mr 
Jaakko Hemmi, M.Sc. (Techn.). The 
election meeting was held in Helsinki 
on November 15. The meeting ap
proved of the new statutes of the 
Guild for the first time (two needed). 
Mr Arvo Aho, M.Sc. (Techn.) gave a 
talk on humour in medallic art. ln 
2000 the Guild had 231 members al
together. 

The board. The board consisted of 
seven members who were Mr Veikko 
Löyttyniemi, MA, president, sculptor 
Erkki Kannosta, the vice-president, 
artist Mauno Honkanen, sculptor Erik 
Mäkinen, director Mauri Sompa, Mr 
Kari Vaalas, M.of Law, the treasurer 
and Mr likka Voionmaa, the secretary. 

Representation. The FIDEM dele
gates were Mr Veikki Löyttyniemi and 
the vice-delegate Mr Mauno 
Honkanen. The member the consulta
tive committee was Mr Aimo Aimo Vi
itala, M. of Law and the member of 
the executive committee Mr likka 
Voionmaa, the General secretary. 

Economy. ln addition to the mem
bership fees collected the Guild re
ceived annual support from the Min
istdy of Culture. 
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