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Vuoden 2002 aikana suomalainen mitalitaide on jälleen ollut paljon
esillä. Kuvanveistäjät ovat muovailleet lukuisia uusia mitaleita. Joillekin
on jaettu myös näkyviä kansainvälisiä tunnustuksia.
Kotimaassa Purnun kesänäyttelyssä Orivedellä oli nähtävissä moni
puolinen kokoelma modernia mitalitaidettamme. Näyttelyssä oli sekä
varttuneiden että aivan nuorien kuvanveistäjien muovailemia mitaleja.
Mukana oli myös erityisteemaan eli kirjallisuuteen liittyviä aiheita.
Kansainvälisen liiton maailmankongressissa Pariisissa suomalaiset mi
talit saivat osakseen jälleen kansainvälistä mielenkiintoa. Mitalitaiteen
Killan järjestämässä vuosimitalikilpailussa - joka pantiin toimeen jo 38:n
kerran - kokeiltiin menestyksellisesti uudentyyppistä, tällä kertaa Elias
Lönnrotin juhlavuoteen liittynyttä kilpailuaihetta.
Muun muassa näitä aiheita Killan julkaisema Mitalitaiteen vuosikirja
2002 haluaa esitellä. Vuosikirja ilmestyy nyt kolmannen kerran. On voitu
todeta, että ratkaisu julkaista vuosikirja on saanut hyvän vastaanoton.
Ilahduttavasti on myös saatu toivomuksia ja ideoita vuosikirjan edelleen
kehittämiseksi.Tarkoituksena on toteuttaa niitä niin paljon kuin on mah
dollista.
Vuosikirja 2002 jatkaa perinnettä, joka edellisvuonna aloitettiin: tä
mänkin vuosikirjan avulla Mitalitaiteen Kilta haluaa esitellä yhden ku
vanveistäjän mitalituotannon kokonaisuudessaan. Näin vuosikirjoista
muodostuu vähitellen toivon mukaan monipuolinen kooste ja hakute
ossarja viime vuosikymmenien mitalitaiteesta.
Tällä kertaa on esiteltävänä Killan kunniajäsenistä kuvanveistäjä Toivo
Jaatinen ja hänen muovailemansa mitalit. Viime vuonna 75 vuotta täyt
täneen taiteilijan ensimmäisen mitalin julkistamisesta on tullut kulu
neeksi 40 vuotta. Toivo Jaatisen mitalituotannon retrospektiivinen näyt
tely avataan Tampereen taidemuseossa helmikuussa 2003 ja vuosikirja
toimii siellä samalla myös näyttelyluettelona.
Suomen Mitalitaiteen Kilta toivoo, että vuosikirja ja Killan muu toimin
ta edelleen edistäisivät suomalaista mitalitaidetta ja lisäisivät kiinnosta
siihen.
Veikko Löyttyniemi
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Outi Järvinen

"IHMINEN ON IKUINEN VEMPAIMEN VÄÄNTÄJÄ"
MITALITAITEILIJA TOIVO JAATINEN
men Mitalitaiteen Killalla ja sen järjes
tämillä vuosimitalikilpailuilla oli tässä
merkittävä osuus.3 Lyötyjä ja valettuja
mitaleita, kilpailuvoittoja, julkisia tila
uksia ja omia aiheita on vuosien var
rella syntynyt tasaiseen tahtiin. Mer
killepantavaa on, että harvinaisen mo
ni Jaatisen erilaisille yhteisöille toteut
tamasta mitalista on valettu.
Ensiesiintyminen Fidemissä tapah
tui Haagissa 1963; esillä oli edellisenä
vuonna valmistunut Kontiomäki - Tai
valkoski - Ämmänsaari -rataosuuden
valmistumisen muistoksi lyötetty mi
1. 100 euroa 2002 (22mm, kultainen juhlaraha)
tali.4 Toivo Jaatinen on siitä lähtien
Ensimmäisestä kuvanveistäjä ja mi- nyt Kauko Räsänen. Sattumalta sama kuulunut maamme mitalitaidetta esit
talitaiteilija Toivo Jaatisen muovaile- na vuonna syntyneet taiteilijat ovat televien näyttelykokonaisuuksien va
masta varsinaisesta mitalista on vuon- kumpikin syntyisin Laatokan Karjalas kiotaiteilijoihin. Vuosikymmenten var
rella on ollut myös joitakin yksityis
na 2002 tullut kuluneeksi 40 vuotta. ta.
näyttelyitä. Nyt käsillä olevaan TamHän oli ennen sitä kuitenkin ehtinyt
ottaa alalla varaslähdön. Vuoden 1960 Uran alkuvaiheet
säästöpankkiviikon aikana yleisölle Toivo Jaatinen opiskeli 1947-50 Taide
jaetussa ns. säästöpankkirahassa on teollisessa keskuskoulussa ja täydensi
Toivo Jaatisen muovailema president seuraavan lukuvuoden opintojaan
ti KJ. Ståhlbergin muotokuva. 1 Samal Suomen taideakatemian koulussa.
ta vuodelta on myös 1000 markan Ura monumenttitaiteen tekijänä lähti
juhlaraha jossa kuva-aiheena on J.V käyntiin muutamalla hyvällä sijoituk
Snellman. Harva mitalitaiteilija on sella veistoskilpailussa. Espoon kirkol
aloittanut uransa näin suurilevikkisillä le Jaatinen toteutti Karjalaan jäänei
teoksilla. Myös yksi hänen tuoreim den vainajien muistopatsaan 1956.
mista töistään on raha: ensimmäinen Sibelius-monumentin kilpailussa 1961
Suomessa lyöty euroarvoinen kultara tuli alun perin ensimmäinen sija, mut
ha tuli myyntiin marraskuussa 2002 ta kuten kaikki tietävät, uusintakilpai
(kuva 1).
lun voitti Eila Hiltusen ehdotus.
Juhlavuodelle antaa aihetta myös
Kosketus mitalitaiteeseen syntyi
Jaatisen alkuvuodesta 2002 New Yor- 1950-luvulla usean vanhemman kukissa vastaanottama J. Sanford Saltus - vanveistäjän apulaisena työskennelles
palkinto. Se myönnetään merkittäväs sä. Taiteilija itse pitää merkittävänä
tä elämäntyöstä mitalitaiteen alalla; työrupeamaa Gerda Qvistin ateljees
suomalaisista tämän huomionosoituk sa.2 Mitaleita hän alkoi muovailla ene 2. Vempain 1973 (n. 133x131mm, valet
sen on aiemmin saanut osakseen vain nevässä määrin 1960-luvun puolivä tu; sekä avattava että umpinainen ver
viime vuonna taiteilijajuhliaan viettä- listä lähtien, ja 1965 perustetulla Suo- sio)
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3. Noak, Suomen Mitalitaiteen Killan vuosimitali 7 967 (108mm, valettu)
pereen taidemuseossa järjestettävään
näyttelyyn on pyritty kokoamaan kat
tava kokonaisuus Toivo Jaatisen mita
litaiteesta.
Vempaimen vääntäjä

nillisiä haasteita myös muovailemalla
moniosaisia mitaleita; irrallisten osien
sijasta niissä on liikkuvia ja saranoitu
ja osia. Tunnetuin esimerkki on tieten
kin Killan vuosimitalina 1973 toteu
tettu Pisanello. Teemasta on kuitenkin
monimutkaisempiakin versioita:pisim
mälle tämä idea on viety omalla jalus
tallaan seisovassa mitalimaisessa pie
noisveistoksessa, joka paljastaa sano
mansa vasta kun katsoja on "kääntä
nyt viimeisenkin kiven" (kuva 2).

ohjenuoranaan selkeän ja kiinteän
plastisen muodon tavoittelua. Siihen
hän pyrkii hyödyntämällä kokemuk
sen kautta hankkimaansa vankkaa
ammattitaitoa.8 Tämä periaate on
kuvanveiston historiassa usein esille
nouseva teema. Mitalitaiteessa sen
juuret löytyvät renessanssin mita
leista. Tähän perinteisyyteen voidaan
liittää tasapainoisuus ja viimeistelyn
taito, jotka ovat Jaatisen mitaleille
luonteenomaisia piirteitä.9
Rakenteellinen selkeys on Toivo Jaa
tisen mitalitaiteelle ominaista. Struk
tuuri nousee esille myös abstrakteissa
sommitelmissa. Mitalin pinnan alle
uppoavat muodot ovat ilmeisiä sil
loinkin kun reliefi on hienostuneim
millaan (kuva 3). Valon ja varjon vaih
telun voi saada esiin hyvinkin vähin
keinoin. Pinnan päällä näkyvää reliefiä
Jaatinen on toisinaan (varsinkin lyö
dyissä mitaleissa) korostanut pinta
struktuurilla, joka muuttuu oikein pa
tinoituna lähes graafiseksi.
Muodon käsittelyssä Jaatinen ei ole
tyytynyt yhteen käsittelytapaan. Useis
sa valetuissa mitaleissa reliefi on ra
kennettu mitalin pinnan päälle,jolloin
korostuu muodon aineellisus. Positii
visten ja negatiivisten muotojen käy
tössä hän on myös löytänyt oman
tiensä. Hän saa reliefiin volyymia kas
vattamalla sitä sekä sisään- että ulos
päin; mitalin massa pysyy näin koh
tuullisissa rajoissa (kuva 4). 10
Horisontaalit ja vertikaalit linjat

Mitaleiden valamiseen Jaatinen pa
neutui 1960-luvun lopulla5 ja on
siitä lähtien onnistunut uhmaamaan
monia mitaleiden valamiseen liitty
viä rajoituksia tavoitellessaan aina
parempaa lopputulosta. Jaatinen
on uransa aikana paneutunut myös
itse luomisvaiheeseen vaikuttavien Muotojen maailma
olosuhteiden kehittämiseen. Hänen Toivo Jaatisen mitalit syntyvät usein
perehtyneisyytensä esimerkiksi valon vapaan assosiaation ja muotosommi
ja varjon vaikutuksiin ja tämän tiedon telmien kautta.7 Hänen mitalinsa
hyväksikäyttöön valaistuksessa lienee ovat usein tunnistettavia, vaikka
tuttua asiaa monelle Perttulan atel tavoitteena ei olekaan tietoisesti ol
lut oman tyylin luominen. Taiteilija
jeessa vierailleelle.
Innovatiivinen asenne tekniikkaan itse painottaa vanhemmalta sukupol
on aina ohjaillut Jaatisen mielenkiin velta saamaansa oppia. Hän pitää
toa. Hän näkee haasteita yhteyksissä
jotka eivät ehkä muille tulisi mieleen,
kuten harakanpesässä jonka hän ikuis
ti valamalla sen pronssiin käyttäen
pesää itseään valumallina. Kiinnostus
teknillisten ongelmien ratkaisemi
seen on sen verran vahva, että taiteili
jasta voi sanoa löytyvän myös keksi
jän vikaa.6 Opetustyö kulki kuvanveis
täjän työn rinnalla 1960- ja 70-luvuilla.
Kokemukset tekniikan kehittämisessä
johtivat taiteen näkökulmasta niinkin
eksoottiseen tehtävään kuin hammas
teknikkojen kouluttamiseen.
4. Olavinlinna 400 vuotta 1975 (70mm, lyöty)
Jaatinen on asettanut itselleen tek-

5

ovat Jaatisen mitaleiden tunnusmerk
kejä. Niiden käyttö antaa sommitte
lulle ryhtiä silloinkin kun massat on
muovailtu kevyesti. Nämä elementit
yhdessä saavat aikaan eräänlaista vi
suaalista rytmiikkaa joka ohjaa katset
ta taiteilijan toivomaan suuntaan.

Sanoma

5. Helsingin yliopisto 350 vuotta 1990 (56mm, lyöty)

6. Vallankumous 1983(n. 132mm, valettu)

7. Tansania 1980 (120mm, valettu)
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Assosiointi näkyy myös mitaleiden ku
va-aiheissa, jotka toteutuessaan ovat
voineet edetä kauas konkreettisesta
lähtökohdastaan. Varsinkin abstrakti
en sommitelmien takana saattaa olla
hyvinkin pitkälle viety ajatusrakennel
ma.11
Anonyymi ihmishahmo kuuluu Jaa
tisen usein käyttämiin kuva-aiheisiin
erityisesti tilatuissa mitaleissa. Hah
mot edustavat niissä tavallisesti ihmi
sen työtä ja sen merkitystä. Suurem
pina joukkoina esiintyessään ne viit
taavat yleensä tämän päivän yhteisöl
lisyyteen tai sukupolvien väliseen yh
teyteen. Aiheena oleva lyöttäjän toi
minta saa näin historiaan sitoutunutta
yleispätevyyttä (kuva 5).
Taiteilijan omasta aloitteesta tehdyt
valetut mitalit ovat monesti olleet
kannanottoja ajankohtaisiin tapahtu
miin (kuva 6); niillä on usein yhteiskun
nallinen ja moraalinen sisältö (kuva 7).
Myös ihmisen henkinen elämä on ol
lut Jaatisen pohdinnan kohteena niin
abstraktiona kuin konkreettisessakin
muodossa. Kalevala ja Kanteletar ovat
Jaatisen itsensä mukaan hänelle tär
keitä innoittajia, 12 mutta hän on hyö
dyntänyt usein myös antiikin mytolo
giaa.
Legenda liittyy elimellisesti mitalin
aiheeseen ja Jaatinen on uransa var
rella käyttänyt tätä elementtiä vaihte
levasti:välillä niukimmalla mahdollisel
la tavalla, toisinaan keskeisessä osassa
myös valetuissa taidemitaleissa. Toisi
naan koko kuvallisen toteutuksen läh
tökohta on löytynyt sanoista (kuva 8).
Mitalitaiteen perinteinen kieli, latina,
on viime vuosina yleistynyt hänen
mitaleissaan.

8. Valtion teknillinen tutkimuskeskus 1976 (125mm, valettu)

Lopputulos
Patinointi vaikuttaa merkittävästi
mitalin kokonaisvaikutelmaan, oli se
sitten valettu tai lyöty. Materiaalina
käytetty metalli on lopputuloksen
värisävyn kannalta keskeinen tekijä.13
Toivo Jaatisen niin itselleen kuin muil
lekin valamat mitalit tunnetaan tai
tavasta patinoinnista. Selvää on, että
tässäkin asiassa näkyy jälleen se aika
ja määrätietoisuus, jonka taiteilija on
uhrannut kokeiluihin ja kehittelyyn
päästäkseen parhaaseen mahdolli
seen lopputulokseen.
Perehtyneisyys patinointiin tulee
selväksi myös lyötyjä mitaleita tarkas
teltaessa. Niiden pinta on tavallisesti
muovailtu juuri sopivasti eläväksi niin,
että patinointi korostaa taiteilijalle it
selleen tärkeää valon ja varjon vaihte
lua ja nostaa esille mitalin muodot

(kuva 9). Patinan värillä voi jälleen olla
myös mitalin sisältöön liittyvä merki
tys.14
Mitalitaide on monimutkainen luo
vaa ongelmanratkaisua, pitkäjänteistä
paneutumista teknillistä taitoa vaati
va taiteenlaji. Mitalin syntyprosessin
lopputulos on usein enemmän kuin
osiensa summa.
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Suomen Mitalitaiteen
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Suomen Mitalitaiteen
Killan vuosimitali
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1968,V,90x 110
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25. Aluminium,
1979,L,120

26.Suomen Kirkon
Seurakuntatoiminnan
Keskusliitto,1979,L,70
27. Suomen Metsätieteelli
nen seura,1979,L,70
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28. Erkki Tanttu, 1979, L, 80
29. Äiti Teresa, 1980, V,100

30.J. W. Snellman,
1981, L, 70
31. Tansania, 1981, V,120

32. Otto Wegelius,
1981, L, 70
33.Aikakauslehdistö 200
vuotta, 1982, L, 70

34. Neste Oy, 1982, L, 80
35. Suomen Työnantajain
Keskusliitto, 1982, V,110

36. Höyrylaiva Ilmarinen
150 vuotta, 1983, L, 70
37.Ahti Karjalainen,
1983, L, 70
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38.Mauno Koivisto, 1983,
L, 72, kuuluu Suomen
Mitalitaiteen Killan
presidenttisarjaan
39. Martin Luther,
1983, L, 70

40. Nurmijärven Säästö
pankki, 1983, V,100,
jalusta
41. Nuorison taidetapah
tuma, 1983, V,120,
suurennos 1965 lyödystä
mitalista

42.Oy Wilh. Schauman Ab,
1983, L, 70
43. Turkistuottajat,
1983, L, 80

44. Vallankumous,
1983, V,120
45.Museovirasto,
1984, L, 80

46.Seurasaari, 1984, V,110
47. Valtioneuvosto,
1984, L, 60
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48. Nordia,1985,L,30&55
49.Pekka Peltokallio,
1986,L,75

50.Tul/ihallitus,1986,L,70
51. Itsenäinen Suomi LXX,
1987,L,70

52. Kurkijoki,1988,L,70
53. Korkein oikeus,
1988,L,70

54.Yliopiston Farmasia
kunta,1989,L,80

55. Suomen Lakimies/iitto

- KJ. Ståhlberg,

1989, V,110

56. Ylivieska,1990,L,70
57. Vilho Askola, 1990,
V,110,muov. 1989
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58. Helsingin yliopisto 350
vuotta,1990,L,56
59. Matti ja Maija

Viitasaari,1991,V,110

60. Yrjö Pessi,1997,V,112
61. Helsingin Diakonissa
laitos,1992, V,105

62. Suomenkielisen
Raamatunkäännöksen
350-vuotisjuhlamitali,
1992,L,75
63. Marianpäivästä
jouluun,1993,V,105

64. Max Siurala,
1993,V,100

65. Vanhan Valamon
luostari,1993,V,110
66. Tuhat vuotta Sortava
laa,1994,V,75
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67. Kovat ja pehmeät
arvot,1994, V,120,
Suomen Mitalitaiteen
Killan vuosimitali
68.Rimmin Uljaska,
1994,V

69. Yhtyneet Paperitehtaat
1920-1995, 1995, L, 80

70. Inkeri Anttila,
1996,L, 80

71. Säynätsalo 100 vuotta,
1997, V

72. Taas minua tarvitaan,
1999

73. Riemuvuosi 2000,
2000, L, 75
74. Tieteellisten seurojen
Valtuuskunta, 2000, L
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75. Juhani Aho, 2000, L
76. Millenium, 2000

77. Marja-Riitta Taskinen,
2001, V
78. Ylioppilastutkinto 7 50
vuotta, 2002, L, 80

79. Lauri Saxen, 2002, L

80. Eino Haikala

8 7. Okon rahake, 7 982
Säästöpankkirahakkeita:
82. K.J. Stählberg, 1960

83. P.E. Svinhuvud, 7 962
84.J.K. Paasikivi, 7 966
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85. Urho Kekkonen, 1967
86. 1000 mk kolikko, 1960

87. 100 euroa, 2002

'Vuorisaarna", reliefi, Nurmijärven seurakuntakeskus (1 989).
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JAATINEN, TOIVO ANTERO
Kuvanveistäjä
Aittakalliontie 231
01860 Perttula
kotipuhelin: 09-2761424
työpuhelin: 09-2761424
Syntymäaika: 1.8.1 926
Syntymäpaikka: Sortavalan Mlk
Vanhemmat: maanviljelijä Lauri J.

ja kansakoulun opettaja Ida J., o.s.
Kinnunen.
Puoliso:Taimi J., o.s. Laaksonen

Kansainväliset näyttelyt ja Suomen
taiteen näyttelyt ulkomailla:
FIDEM-näyttelyt 1973, 1975, 1977,
1983, 1985, 1987, 1990, 1 992, 1994,
1996, 1998, 2000, 2002.
Suomen taiteen näyttelyt: Moskova ja
Leningrad, Riika ja Viina 1 985.
Suomen Mitalitaide Kiinassa: Peking
ja Harbin 1990
Mitalitaiteen Killan näyttely:
Riika 1994
Tutkimuksellista tietoa

Teoksia julkisissa kokoelmissa:
Kotimaassa: Alko, Salmisaari "Metsä
reliefi'; kansanedustaja Matti Mattilan
muotokuva reliefi Nurmijärven kunta,
Lapset: Raimo, s. 1949, Raija, s. 1 953,
Suomen kulttuurirahasto, Zuli Tarho
Auli, s. 1956, Tuomo, s. 1963,
sen muotokuva 1994 Kemira, "Alot
Elisa, s. 1965
teita" pronssiveistos 1991 Ateneumin
taidemuseo
Jäsenyydet:
Suomen Kuvanveistäjäliitto varsinai Ulkomailla: Mitalikokoelmissa Jugos
laviassa, Belgiassa, Puolassa, Ranskas
nen jäsen
sa ja Englannissa, Japanin keisarin
Viipurin taiteilijaseura
hovissa ja Vatikaanissa
Nurmijärven taiteilijayhdistys,
Julkiset taideteokset: Karjalaan
Kuvataiteilija Seniorit r.y.
jääneiden vainajien muistopatSuomen Mitalitaiteen Kilta r.y.
sas 1 956, Espoo: Valtakunnallinen
Kunniajäsenyydet: Suomen Mitalitai
teen Kilta, Nurmijärven taideyhdistys. kunnallismonumentti (Ossi Somman
kanssa), Tuusulan kunnallisopisto.:
seinäreliefi 1976, Ylivieskan kaup.talo:
Taiteilijanimi: Toivo Jaatinen
Karjalaan jääneiden vainajien muis
Pääasialliset materiaalit: pronssi,
topatsas 1 980, Haukipudas: Haukipukivi
Koulutus

Taideopinnot Suomessa:Taideteolli
nen keskuskoulu 1947-50, Suomen
Taideakatemian koulu 1 950-51
Näyttelytoiminta

Teoksia ensi kerran jyrytetyssä näytte
lyssä kotimaassa: Helsinki 1 952
Osallistunut kotimaisiin yhteisnäyt
telyihin: Suomen Taiteilijain näyttely
1955, 1960, Nuorten näyttely 1952,
1953.
Yksityisnäyttelyt: Kerava 1978, Helsin
ki 1983, Nurmijärvi 1986, Nurmijärvi
Taabori 1998.
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taan vanhan kirkon muistokivi, 1980:
höyrylaiva Ilmarisen muistopatsas,
1983, Kitee: suihkukaivoveistos, 1984,
Nurmijärven kirjasto: reliefi, 1 989,
Nurmijärven srk.keskus: Wiktor
Schaumanin muotokuvapatsas 1987,
Pietarsaari: Martti Hovin muotoku
vapatsas, 1979, Kemira: useita julkisia
mitaleja, Suomalaisten sankarivaina
jien hautausmaan kiviristi, Sortaval
1993, reliefi KOP Kluuvinkatu Hki, Jean
Sibeliuksen muotokuvapatsas Kuopi
on musiikkikeskus 1 986, Jean Sibe
liuksen muotokuvapatsas Pihkova
NL 1986, kauppaneuvos Niklanderin
hautamuistomerkki Mäntsälä 1969,
Lutherilaisen kirkon muistoreliefi,
Sortavala 1995
Merkittävimmät tilaustyöt: reliefi
Nurmijärven srk.keskus
Taiteilijasta kotimaassa julkaistuja
teoksia, näyttelyluetteloita, videoita,
T V-ohjelmia, artikkeleita ja haas
tatteluja: Radio-ohjelma 'Todellisia
tarinoita" 1993, T V-ohjelma 'Tosi
suomalainen" 1994, Haastattelu Hel
singin Sanomissa 1986, Nurmijärven
Sanomissa 1986, 1996 ja monia muita
haastatteluja eri paikallislehdissä.

On Kuvaston asiakas
Muu julkinen toiminta

Opetustyö: Tekn. Korkeakoulu 1 9651 978, Suomen Taideakatemian koulu
1 970-77, Valtion hammasteknikko
koulu 1 965-77
Muut kuvataiteeseen liittyvät hallin
nolliset tehtävät: Wäinö Aaltosen
seuran hallituksen jäsen 1 991 - .
Julkinen kuvataiteeseen liittyvä
toim i nta: Valtion taidetoimikunnan
jäsen 1 978-79.
Palkinnot:

lunastus Rauman sankaripatsaskilp
1 952, palk SOK:n kuvanveistokilp 1 954,
11 ja 111 palk 1 000 mk:n hopearahakilp
1 960, 1 palk. Sibelius-monumenttikilp
1 961 , 1 palk kunnallismonu menttikilp
(Ossi Somman kanssa) 1 963;

Mitalitaiteen Killan vuosimitalikilp:
1 palk 1 965,jaettu I palk 1 967, 1 palk
1 973, 111 palk 1 975, 1 palk 1 994 ja

toteutukset
Lunastus Kalevala-patsaskilp (Martti
Peitson kanssa) 1 968, 111 palk Laut
tasaaren kirkon veistoskilp (Martti
Peitson kanssa) 1 969, 1 palk Olavin
linnan 500-vuotismitalikilpailu 1 974,
toteut. UKK-mitalin kutsukilp 1 975,
Wilh.Schaumanin m italikutsukilp.
1 983 1 sija ja toteutus, 1 sija ja toteutus
Martin Luther -mitalin kutsukilp 1 983,
toteutus Mauno Koiviston m italin
kutsukilp 1 983, Raamattu 350 jaettu
1 sija, toteutus, Riemuvuoden 2000
mitalikilp. l pal k ja toteutus 1 999.
Pro Finlandia palkinto 6.1 2.2002
Ulkomaiset palkinnot:
J.Sanford Saltus -palkinto 2002 Ame
rican Numismatic Society
Sotilasarvo: alikersantti
Harrastukset: laulu

H E L S I N G I N D I A KO N I SSALAITOS
Vuonna 1 867 perustettu Helsingin Diakonissalaitos o n van
h i n Suomen vi idestä, itsenäisestä d iakonialaitoksesta. Muut
diakonialaitokset toimivat Lahdessa, Oul ussa, Pieksämäellä
ja Porissa.
Helsingin Diakonissalaitos järjestää sosiaal i- ja terveysalan,
sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalan kou l utusta, tarjoa so
siaal i- ja terveydenhuol lon palveluja sekä edistää yleistä sosi
aal ista vastuuta.
Helsingin Diakon issalaitoksen mital i on hankittu 1 25-vuotis
juhlan kunniaksi vuonna 1 992. Kuvanveistäjä Toivo Jaatisen
suunnitteleman mitalin kuvien aiheet ovat nousseet
Diakon issalaitoksen perusideasta: kristi l l isestä palvelutyöstä
ja ihmisten kohtaamisesta.
Helsingin Diakon issala itos käyttää m ital i a huom ionosoituk
siin. Mitalin ensimmäinen kappale l uovutettiin pi ispa Samuel
Lehtosel le, joka toi m i Diakonissalaitoksen h a l l intoneuvoston
pu heenjohtajana vuosina 1 983-1 991 .
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Raimo Jaatinen

TOIVO JAATISEN AMERIK AN VAL LOITU S

Toissavuoden kesäkuussa Toivo Jaatinen sai tietää, että Amerikan Nu
mismaattinen seura (The American
Numismatic Society ANS) oli valinnut
hänet J. Sanford Saltus 2002 mitalin
saajaksi.
Lopullista valintaa oli edeltänyt kan
didaattivaihe, jolloin Toivoa oli pyy
detty lähettämään joitakin mitaleja ,
kuvia ja muuta materiaalia, jotta valit
sijoilla olisi käytettävissään mahdolli
simman paljon tietoa hänen urastaan
ja taiteestaan.
J. Sanford Saltus-mitali on kunnian
osoitus ansioituneelle mitalitaiteilijal
le, se ei siis ole palkinto jostakin kil
pailusta, mihin voi osallistua. Erityinen
Saltus-komitea hakee itse kandidaatit,
osin tiedustellen sopivia ehdokkaita
eri maiden asiantuntijoilta.
Toivo Jaatinen on toinen tämän
kunnianosoituksen saanut suomalai
nen taiteilija. Kauko Räsänen sai Sal
tus-mitalin vuonna 1986.
Saltus-komitean työ on osa kun
nianarvoisan, v. 1858 perustetun ANS:
n toimintaa. Virallisesti seuran johto
kunta päättää, kenelle mitali annetaan,
mutta käytännössä komitean ehdotus
aina hyväksytään.
J. Sanford Saltus oli huomattava ke
räilijä ja ANS:n tukija 1 900-luvun alus
sa. Vuonna 1913 hän lahjoitti seuralle
varoja, jotka tuli käyttää palkintomita
lin antamiseen mitalitaiteen alalla suu
resti ansioituneille kuvanveistäjille.
Hopeisen palkintomitalin on muo
toillut A. A. Weinman, huomattava art
deco tyyliä edustanut amerikkalainen
taiteilija, joka itse oli järjestyksessä
toinen palkinnon saanut kuvanveistä
jä. Vuoteen 1983 asti palkinnon oli
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saanut kaikkiaan 3 1 amerikkalaista taiteilijaa. Siitä lähtien se on ollut kan
sainvälinen ja annettu vuosittain jol
lekin pitkän ja laadukkaan elämän
työn tehneelle mitalitaiteilijalle.
Nykyisinkään Saltus-palkintoon ei
liity rahaa, mutta ANS järjestää palki
tun taiteilijan näyttelyn seuran toimi
talon näyttelytilassa ja kustantaa tai
teilijalle edestakaisen matkan New
Yorkiin ja kolmen päivän oleskelun
siellä.
Seura on muuttamassa toimintansa
Etelä-Manhattanille, mutta vielä tois
taiseksi sen osoite on Broadwaylla
155 kadun kohdalla. "Huonosta" osoit
teesta huolimatta talo on varsin ko
mea, espanjalaiselle yhteisölle aiem
min kuulunut uusklassinen rakennus
kokonaisuus.
Kuraattori Elena Stolyarikin ammat
titaitoisesti esille panema näyttely

Maalaispoika metrossa.

avattiin seuran kokouksen yhteydessä
9.2.2002. Se käsitti läpileikkauksen Toi
vo Jaatisen mitaleista, joita oli esillä
23 kappaletta molemmin puolin. Näyt
telyssä oli lisäksi muutamia pienois
veistoksia. Kuraattori Robert Hoge piti
Toivon taiteesta esittelypuheen, jossa
hän kertoi hieman laajemminkin suo
malaisen mitalitaiteen taustoista. Pu
heessaan hän antoi ymmärtää, että
suomalainen mitalitaide on vahvasti
sidoksissa kolmiulotteiseen ja monu
mentaaliseen kuvanveistoon. Hänen
mukaansa 'Toivo Jaatinen, luova nero,
jota täällä tänään kunnioitamme, ei
ole tästä traditiosta poikkeus''. Hogen
mielestä Toivo Jaatisen teokset heijas
tavat loistavasti sitä vahvaan perin
teeseen ja tekniseen taitoon yhdisty
nyttä kokeilevaa ja uutta etsivää hen
keä, mikä on suomalaisen mitalitai
teen yhteinen ominaisuus.
Toivon vastauspuheenvuorona näy
timme lyhyen Vesa Kiisken tekemän
videon Toivon mitalitaiteesta. Videon
taustamusiikkina soi Toivon oma laulu
improvisaatio. Seuraavana päivänä
avattiin Medialia-galleriassa keski
Manhattanilla suomalaisen mitalitai
teen näyttely, jossa Toivo Jaatisen li
säksi oli mukana 10 muuta suomalais
ta taiteilijaa, allekirjoittanut mukaan
lukien. Näyttelyn syntyyn oli vaikutta
massa osaltaan aiempi kontaktini Me
dialian omistajaan, taiteilija Mashiko
Nakashimaan.
Medialian näyttelyn esillepano ei
ollut samalla tavalla tyylikäs kuin Toi
von näyttelyn ANS:ssa. Näyttelytilassa
oli samaan aikaan myös muita, näyt
telyyn kuulumattomia, mitaleita ja
veistoksia. Avajaiset olivat kyllä mai-

nio tilaisuus, kiin nostunutta yleisöä tu
li gallerian täydeltä. Näyttelyluettelo
oli hienosti toteutettu. Sen selkeässä
ja prameilemattomassa ulkoasussa
paperia myöten on i lmeistä japani
laista henkeä - onhan Mashiko edel
leen täysin japanilainen 40 New Yor 
kin vuodesta huolimatta. Mashiko on
galleriansa avulla rohkeasti koettanut
tuoda esiin nykyaikaisia näyttelymita
leita ja saada keräilijät kiinnostumaan
niistä. Työ on kuulemma vaikeaa, mut
ta tuloksiakin on syntynyt. Mashiko
on järjestänyt myös täysin ei-kaupall i
sia nuorten opiskelijoiden näyttelyita.
Steven KScher ojentaa Sa/tus-mitalin.
Tätä toimintaa varten hänellä on yh
distys, joka on onnistunut saamaan um of Art). Toisenlaista ajattelemisen
sponsoritu kea.
aihetta tietysti antoi World Trade Cen
Seuraavassa n uorten näyttelyssä terin rauniotyömaan näkeminen. H ie
pääsevät esille Erik Mäkisen oppilaat man oudolta tuntui valtaisa "katastro
Turun AMK:sta. Suomalaisten l isäksi fimatkamuistojen" tulva. Matkamuis
näyttelyyn tulee teoksia Yhdysva llois tomyymälät oliva täynnä syyskuun 1 1
ta (Philadelphia University of Arts), päivän tapahtumia kuvaavia kortteja
Portugalista (Lissabonin yliopisto) ja ja kirjoja. Taideantimme ei rajoittunut
Saksasta. Näyttely avataan joul ukuus vain kuvataiteisiin, vaan saimme osak
sa 2002 Medialiassa ja sieltä se lähtee semme myös unohtumattomia mu
kierrokseen kaikkiin mukana oleviin siikkielämyksiä.
taideoppilaitoksiin.
New Yorkissa monia näyttelyitä pi
Matkamme New Yorkiin oli monella tänyt ja siellä paljon aikaa viettänyt
tavalla antoisa. Varsinaisten "viral lis kuvanveistäjäystävämme Birgitta Ara
ten kuvioiden" lisäksi ehdimme vii lahjoitti meille liput Leijonakuningas
kon aikana kiertämään tunnetut tai musikaaliin ja Sota ja Rauha -ooppe
demuseot (esim Metropol itan Muse- ran ensi-iltaan Metropolitaniin. Aran

lisäksi kiitoksemme ansaitsee New
Yorkissa asuva freelance-teatteriohjaa
ja Petri Lehtinen joka auttoi meitä mo
nin tavoin. Hänen avullaan pääsimme
käymään tunnetussa Showman's jazz
klubissa Harlemissa.
ANS maksoi l upau ksensa mukaises
ti Toivon matkakulut ja mitalien rah
din. Suomen Mitalitaiteen Killan Toi
volle myöntämä apuraha edesauttoi
yhteisen matkamme toteutumista sa
moin kuin minun saamani Taiteen kes
kustoimikunnan matka-apuraha.
En usko näyttelyiden merkityksen
rajoittuneen vain kahden suomalai
sen taiteilijan elämysmatkailuun, vaan
että a merikkalaiset mitaleista kiinnos
tu neet asiantuntijat, keräilijät ja taitei
lijat saivat hyvän käsityksen suomalai
sesta mitalitaiteesta.
Vaikka laskee pois normaalin (ame
rikkalaisen!) kohteliaisuuden, oli mie
lestäni molemmissa näyttelyissä ais
tittavissa todellista mielenkiintoa mi
talitaidetta mme kohtaan. Toivottavas
ti kiinnostus jatkuu tulevassa Media
lia-gallerian nuorten näyttelyssä
Toivo Jaatisen lisäksi Medialia-galle
riassa olivat mukana: Raimo Jaatinen,
Anja Juurikkala, Mauno Kivioja, Assi
Madekivi, Erik Mäkinen, Pertti Mäki
nen, Reijo Paavilainen, Kaarina Tarkka,
Anna-Maija Urm ja Leen Turpeinen.
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Veikko Löyttyniemi

VAPAI STA MITALIKILPAILUI STA
ELIA S L ÖNNROT -KILPAILUUN
Mitalitaiteen Killan vuoden 2002 mi
talikilpailun palkintolautakunta piti
viimeistä kokoustaan. Vuosimitalikil
pailussa oli erityisaihe: tällä kertaa se
oli liitetty Elias Lönnrotin syntymän
200-vuotisjuhlavuoteen. Aiheena oli
"Suomalaisen kulttuurin vuosi - Elias
Lönnrotin syntymästä 200 vuotta''.
Palkintolautakunta oli tehnyt ratkai
sunsa. Voittajaksi oli päätetty ehdotus,
jonka oli lähettänyt nimimerkki "Juh
lavuosi''.
Seurasi aina jännittävä kirjekuoren
avaus, jotta voittajan nimi selviäisi."Ku
ka on Tapio Kettunen?" katselivat pal
kintolautakunnan jäsenet kysyvästi
toisiinsa voittajan nimeä luettaessa.
Henkilö oli jäsenille tuntematon. 11
palkinnon saanut Leena Turpeinen ja
111 palkinnon saanut Reijo Paavilainen
tunnettiin alalla jo "vanhoina" konka
reina. Olivathan he molemmat olleet
jo aiemmin voittajia ja muutenkin hy
vin sijoittuneita.
Nyt kilpailun voittanut Tapio Kettu
nen ei ole kovin monta vuotta kuvan
veistäjänä toiminut. Tämä 39-vuotias
kuvanveistäjä valmistui Kankaanpään
taidekoulusta vuonna 1998.
Toimittaja Kirsikka Otsamo teki Tam
pereella ilmestyvään Aamulehteen kil
pailun voittajasta laajan esittelyn. Tä
mä Vesilahdella asuva taiteilija totesi
aiemmin olleensa puuseppä. " Mutta
yhteistä näille ammateille on se, ettei
rahaa tule nimeksikään'; Kettunen nau
rahti haastattelussa.
Kettunen totesi kahlanneensa läpi
sata kiloa Lönnrotista kertovia kirjoja
ennen mitalin tekoa. "Jotenkin minul
le tuli sellainen olo, että Lönnrotin täy
tyi olla aika sosiaalinen mies, kun hän
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Vuosimitalikilpailussa palkitut: vasem
malta I Pentti Kettunen, 11 Leena Turpei
nen ja III Reijo Paavilainen. Taustalla
julkistamistilaisuuden yleisöä tutustu
massa kilpailutöihin, jotka olivat näyt
teillä Suomalaisen Kirjallisuuden Seu
ran juhlasalissa huhtikuun ajan.

sillä tavalla reissaili ympäri maata ja
kiersi talosta taloon haastattelemassa
ihmisiä. " Juuri tuon kontaktikyvyn
Kettunen halusi tallentaa myös Lönn
rotin juhlamitaliin.
Tapio Kettunen kertoi osallistuneen
sa mitali- ja juhlarahakilpailuihin ai
emminkin. Nyt ratkenneen kilpailun
voitto oli kuitenkin hänen suurin saa
vutuksensa. "Emil Wikström teki sata
vuotta sitten Lönnrotista mitalin, joka
oli kuvattu profiilista. Se oli kuitenkin
ajan tavan mukaan hyvin yksityiskoh
tainen ja staattinen. Minä tein mie
hestä profiilin toiselta puolelta.

"Käytin lennokasta kättä."
Kilpailun voittaneesta ehdotuksesta
valetaan jokaiselle Mitalitaiteen Killan
jäsenelle oma vuosimitali. Kun Tapio
Kettunen oli valmis ne itse valamaan,
tilasi Kilta ne häneltä.
Mitalitaiteen Kilta on ottanut tavoitteekseen, että kaikki vuosimitalikilpai-

lussa palkitut ehdotukset toteutettai
siin mitaleiksi. Nyt näin tapahtuikin.
Ensimmäiselle sijalle päässeestä eh
dotuksesta valetaan siis Killan vuosim
itali. Toiseksi sijoittuneen Leena Tur
peisen ehdotuksen pohjalta Suoma
laisen Kirjallisuuden Seura päätti teet
tää itselleen palkintona jaettavan mi
talin. Kolmanneksi sijoittuneen Reijo
Paavilaisen ehdotuksesta Tampereen
taidemuseo valatti mitalin kokoelmi
insa.

Vapaat kilpailut ja aihekilpailu
Mitalitaiteen Killan vuodesta 1965
lähtien toteuttamat vuosikilpailut
ovat tähän asti aina olleet kilpailuja
ns. vapaista mitaleista. Toisin sanoen
kilpailuihin osallistuneet ovat saaneet
vapaasti valita mitaliehdotuksensa
aiheen.
Tälle ns. vapaiden mitalien periaat
teelle on ollut perustellut syynsä. Lee
na Passi kertoo esimerkiksi Aimo Tuki
ainen todenneen Mitalitaiteen Killan
perustamisen tavoitteesta, että "va
paitten mitaleitten teolle olisi saatava
tukea, sillä ilman tukea taiteilijat tus
kin määrätietoisesti kykenisivät niitä
tekemään''. Tukiainen oli korostanut,
että näitä vapaita mitaleita tarvitsevat
koti- ja ulkomaiset näyttelyt. "Ne olisi
vat toivon mukaan omalta osaltaan
kohottamassa lyötyjen mitalien tai
teellista tasoa. Oli olemassa vaara lyö
tyjen mitalien kaavoittumisesta niin
yleisen maun kuin teonkin suhteen
tunnuslauseineen ja koristeellisten !isi
en esittämisineen kokonaisuuden kus
tannuksella."
Kansallismuseon Rahakammion yliintendentti Pekka Sarvas ja hänen tu-

leva seuraajansa Tuukka Talvio ehdot
tivat puolestaan muutama vuosi sit
ten vuosimitalikilpailun uusimista. Mi
talitaiteen Killan hallitukselle lähettä
mässään kirjeessä he totesivat vapait
ten kilpailujen haittapuoleksi synty
neen sen, että monella osanottajalla
ei näytä olevan mitään tähdellistä sa
not�avaa. Tämä oli heidän mukaansa
heijastunut myös ehdotuksien plasti
sessa toteutuksessa. "Esiin nousee
näin ollen kysymys siitä, kenelle ja
minkä vuoksi taiteilija on työnsä teh
nyt."
Sarvas ja Talvio totesivat vapaiden
mitalien korostamisen johtaneen
myös muotokuvamitalien vähenemi
seen. "Samalla mitalitaiteen traditiolle
ominainen legenda on käynyt harvi
naiseksi: silloin harvoin kun kilpailu
työssä on teksti, se on yleensä etike
tinomainen ja ilman syvempää sisäl
töä. Huomiota kiinnittää myös kirjain
ten muotoilun avuttomuus."
Kirjeessään he totesivat suomalai
sen mitalitaiteen jo pitkään levän
neen "vanhojen tekijöiden" varassa.
"Tämä johtuu paljolti oman aikamme
taidesuuntauksista, joiden takia mita
litaide on syrjäytynyt taidekoulujen
ohjelmista."
Sarvas ja Talvio korostivat, että tai
delajin lähtökohta on nimenomaan
muotokuvassa, ja henkilömitalit muo
dostavat edelleen merkittävän osan
tilatuista mitaleista. "Mitalitaiteen
'poikkitieteellinen' luonne on perintei
sesti tullut parhaiten ilmi niiden taka
sivujen allegorioissa ja legendoissa.
Tradition tuntemisen ja sen tunnusta
misen· ei silti tietenkään tarvitse mer
kitä luopumista mitalitaiteen kehittä
misestä kunkin aikakauden omassa
hengessä'; he mainitsivat kirjeessään.
Kirjoittajat esittivät, että vuosimita
likilpailu toteutettaisiin henkilömitali
na. Henkilövalinta voitaisiin heidän
mukaansa jättää osallistujien oman
harkinnan varaan - valintamahdolli
suuksiahan on lähiomaisista taruolen
toihin. "Kilpailuohjelmassa tulisi ko
rostaa takasivun sekä tekstin ja kir-

dotuksia kuin esimerkiksi edellisenä
vuonna pidettyyn vapaa-aiheiseen kil
pailuun. Kaikille ei ilmeisesti ole help
poa ideoida mitalia etukäteen anne
tusta aiheesta, jos kohta kilpailun
voittanut Tapio Kettunen totesi innos
tuneensa nimenomaan annetusta ai
heesta. "Vapaassa kilpailussahan ai
heita on maailma täynnä ja niistä ei
ole helppoa valita omaa ehdotusta."
Vuosimitalikilpailun liittämistä Elias
Lönnrotin juhlavuoteen edesauttoi
Mitalitaiteen Killan kevätkokousväen paljon se, että Kordelinin rahasto
toivotti tervetulleeksi Suomalaisen Kir myönsi Mitalitaiteen Killalle apurahan
jallisuuden Seuraan pääsihteeri, fil.toh kilpailun järjestämiseksi.
tori Jussi Nuorteva. Vasemmalla seinäl
Entä vuosimitalikilpailujen jatko?
lä Seuran perustajan ja ensimmäisen Vuonna 2003 järjestetään kilpailu va
sihteerin Elias Lönnrotin muotokuva.
paasta aiheesta. Mitalitaiteen Killan
hallitus on kuitenkin jo kaavaillut, että
jainten muotoilun merkitystä, mutta vuoden 2004 kilpailu liittyisi J.L. Rune
legendaa sen enempää kuin takasi bergiin. Tuleehan tuolloin kuluneeksi
vun figuratiivisutttakaan ei kuiten 200 vuotta hänen syntymästään ja
tuota vuotta vietetään varmastikin
kaan tulisi ehdottomasti vaatia."
valtakunnallisena runouteen liittyvä
Uutta kokeilua 2002
nä juhlavuotena.
Mitalitaiteen Killan hallitus päätti, että
vuonna 2002 kokeillaan uudentyyp
pistä kilpailua. Osallistujille oli nyt
annettu - kuten edellä jo todettiin
- selvä aihe: "Suomalaisen kulttuurin
vuosi - Elias Lönnrotin syntymästä
200 vuotta''.
Tällä kertaa kilpailua ei kuitenkaan
toteutettu pelkästään kilpailuna hen
kilömitalista. Kilpailusäännöissä mai
nittiin, että "mitali voi olla muotoku
vaan perustuva tai ilman sitä''. Lönnro
tista on muovailtu ennestään useita
henkilökuvalla varustettuja mitaleita.
Nyt tarjottiin mahdollisuus kuvata
häntä ja hänen työtään myös muilla
tavoin.
Kuudesta A-luokkaan valituista eh
dotuksista kolmessa oli Lönnrotin
henkilökuva. Kilpailun voittaja sanoi kuten edellä on todettu - halunneen
sa käyttää henkilökuvassa "lennokasta
kättä" jotta ehdotus selvästi poikkeai
si aiemmin julkaistuista Lönnrot-mita Mitalitaiteen Killan kevätkokouksessa
professori Päiviö Tommila, vuosimitali
leista.
Pienoinen yllätys oli, että kilpailuun kilpailun palkintolautakunnan jäsen
lähetettiin nyt paljon vähemmän eh- piti esitelmän Elias Lönnrotista.
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A-luokka
(6 ehdotusta)

1 palkinto

Tapio Kettunen Vesilahdelta
"Juhlavuosi"

Lönnrotin profiili käsitelty raikkaasti
ja sijoitettu mitaliin onnistuneesti

11 palkinto

"Suorin solmuin"
Leena Turpeinen Espoosta

Onnistunut puoliskojen yhteensito
minen. Etusivun kansanrunouden
aarrekerä avautuu sujuvasti takasi
vun tekstiksi.

__,,
111 palkinto

L

·1 •

'

"Jälki"
Reijo Paavilainen Santtion Pyhäran
nasta

Molempien sivujen ornamentaaliset
tekstipinnat toimivat hyvin sekä yh
dessä että erikseen ja kertovat Lönn
rotin elämäntyöstä

·· · .
i

'_.j

.,

f

�
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Muut A-luokan ehdotukset

"Oksat karsin, tien osoitin"

Taitavaa ja harmonista, mutta hie
man perinteistä mitali-ilmaisua

-

✓
.

r) ( )

.I
I

"Oksat karsi, tien osoitti"

Muotokuva taustoineen uskottava ja
taiten käsitelty. Kääntöpuolen kuva
kertomuksessa puutteita.

/,

"Yheksän sylen syvästä"

{,

Juurakkoaihe ornamentaalinen ja
kaunis. Kääntöpuoli ei nouse samalle
tasolle.
.

1 •"

, -<
.:..,,, ..

'· .,..

�,
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B-luokka

:

(8 ehdotusta)

"Kieliltä kirjoihin"
Sympaattisesti kuvattu Elias Lönnrot.
Kääntöpuolen sommittelussa puuttei
ta.

•
;-l-,;J
-l, '

"Siirtolohkare vesiteitse kulkijan
reitillä"
Ennakkoluuloton lähestymistapa
suomalaiseen kulttuuriin. Yhtymäkohta
aiheeseen ei täysin aukea.

"Chiaki Kobinata"
Harkittuja viimeistelty, mutta yhtymä
kohtia annettuun aiheeseen vaikea
löytää.
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"Alkusanat"
Kaunisja perinteinen mutta Lönnrotin
muotokuvassa puutteita.

-

/

..

7,

1 -,.

"Perustus"
Kulmikas sommittelu. Yleisilme totinen
eikä sovi leikkisän tekniseen ratkaisuun.

"Elias ja Karjalan ihme"
Rehevääja kansanomaista suoma
laisuutta. Muotokuvan näköisyydessä
puutteita.

"Kulttuuripolku"
Kääntöpuolet eivät tue toisiaan sa
mankaltaisuutensa vuoksi. Tekstisivus
sa kirjoitusvirhe.

"Sammatin poika"
Etusivu rajattu vauhdikkaasti. Kulttuu
risivu reippaasti ylikuormitettu.
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N O RA TAPPE R I N KI LPAI LU M I ETTEITÄ VU O N NA 2002

Suomen Kuvanveistäjäliitto oli nimen
nyt tämänvuotiseen vuosimitalikilpai
luun kuvanveistäjätuomareiksi Antti
Keitilän ja Nora Tapperin. Seuraavassa
Nora Tapperin ajatuksia kilpailun tii
moilta.
Vuoden 2002 kilpail uohjelma
ja osanotto.

Vuosimitalikilpailu oli nyt ensi kertaa
yksinomaan aiheeseen perustuva va
letun mitalin kilpailu. Aiemmat kilpai
lut ovat olleet ns. aiheeltaan vapaita
lukuunottamatta yhtä kutsukilpailua
ja kilpailua jossa vapaan aiheen ohel
la oli aihe.
Kilpailun aihe "Suomalaisen kult
tuurin vuosi - Elias Lönnrotin synty
mästä 200 vuotta" sopi hyvin kuluvan
vuoden teemaan, mutta tekijän näkö
kulmasta saattoi kuulostaa jopa juh
lalliselta ja viralliselta. Lisäksi aihe
mahdollisti kahtiajakoiseen tulkinnan:
monet kilpaan osallistujat olivat ken-

ties tulkinneet annetun aiheen siten,
että kilpailuehdotuksen tulisi ilmentää Lönnrotia elämää mutta toisaalta
myös suomalaista kulttuuria yleensä.
Tällä saattoi olla vaikutuksensa saapuneiden ehdotusten melko alhaiseen
määrään: valetun mitalin vuosimitali
kilpailuihin osallistuu "normaalivuosi
na" jopa yli sata ehdotusta, nyt 40.
Myönteistä oli kuitenkin se, että eh
dotukset muodostivat tiiviin joukon
tositarkoituksella tehtyjä hyviä ehdo
tuksia eikä "floppeja" tai harjoitelmia
joukosta löytynyt.
'Mitalikilpailujen tulevaisuus on tur
vattu niin kauan kun on ihmisiä, jotka
haluavat mitaleita ja tekijöitä, jotka
ovat valmiita suunnittelemaan niitä.
Mitalitaide muuttuu ajan ja ilmiöiden
myötä kuten muukin taide. Perintei
sesti mitalitaide on liittynyt läheisesti
kuvanveistotaiteeseen, mutta tällä
hetkellä mitalitaide tuntuu olevan
jonkin verran irrallaan kuvanveistosta.

Viime vuosina taiteen kenttä on laa
jentunut, on tullut monia uusia ilmai
sumuotoja kuten käsitetaide, instal
laatiot, tila- ja ympäristötaide, jotka
kaikki omalta osaltaan vaikuttavat ku
vanveistoon. Enää ei ole itsestään selvää mitä taiteen lajia mikäkin teos
edustaa. Kuvanveiston tämän hetki
nen vapaus ja rajattomuus ehkä loi
tontaa sitä mitalitaiteesta, joka on ra
jatumpaa. Mitalilla on tietty määrätty
koko, sillä on vähintään kaksi sivua,
halkaisijan koko on määrätty. Kuvan
veiston erilaiset kokeilut tulevat var
masti aikaa myöten vaikuttamaan
myös mitalitaiteeseen. Pirkko Viitasa
lo on sanonut mitalia kämmenen ko
koiseksi avaruudeksi. Kuka tietää, mil
laisia avaruuksia saamme muutaman
vuoden päästä pitää käsissämme? Tä
riseviä, hehkuvia, kuultavia? Nora Tap
per kysyy juttutuokiomme lopuksi.

TAIDEVAUMO KÄRKKÄINEN
Kisällintie 5 04500 KELLOKOSKI
puh 09-282549

TAIDEVALIMO P. VENÄLÄINEN OY
Liipasintie 1 0 70460 KUOPIO
Kuopion valimo
Puh. 0 1 7-26 1 2459, 0400 571 866, Fax 01 7-261 2458
Lapinlahden valimo Asematie 48 73 1 00 LAPINLAHTI
Puh. 0 1 7-73 1 1 73 , 0400 571 866, Fax 0 1 7-261 2458
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FIDEM XXVIII PARII SI S SA

Vuoden 2002 FIDEMin kongressi
pidettiin Monnaie de Paris'ssa 23.9.26.9. Ohjelmaan kuuluivat kongressin
avajaiset, näyttelyn avajaiset, luennot,
käynti Ranskan kansalliskirjastossa,
Yleiskokous ja paljon yhdessäoloa.
Kongressin jälkimatka suuntautui nyt
kolmen Loire-joen laakson linnaan.
Kongressista julkaistaan vanhan ta
van mukaan Medailles - julkaisu vuo
den 2003 alkupuoliskon aikana. Jul
kaisu keskittyy eri toten luentoihin ja
kokouksiin sanoin ja kuvin. FIDEMin
jäsenmaita esitellään lisäksi laajasti.
Julkaisu lähetetään FIDEMin jäsenille.
Mitalinäyttely ja luettelo

Mitalinäyttelyssä oli esillä 33 Jasen
maan taidemitaleita. Mitalit oli pantu
näytteille La Monnaien (Ranskan ra
hapajan) näyttelytiloihin. Kukin maa
oli saanut lähettää näyttelyyn oman
kiintiönsä mukaisen määrän mitaleita.
Suomen osuus oli 50 mitalia.
Mitalien näytteillepano oli varsin
yllättävä sille joka on käynyt aiemmis
sa FIDEM-näyttelyissä tai nähnyt esim.
Suomessa järjestetyt monet näyttelyt.
Mitalit oli pantu esille osittain maa
kohtaisesti mutta vaan osittain sillä
esim saman taiteilijan teoksia saattoi
olla eri huoneissa, mikä vaikeutti ko
konaisnäkemyksen saamista. Toisaalta
jäsenmaiden lähettämistä mitaleista
ainoastaan osa oli pantu esille seinille
ja lasikaappeihin. Näyttely oli avoinna
vain neljä päivää eli kongressin ajan..
Näyttelyluettelo (191 sivua) käsitti
maakohtaisen mutta varsin niukasti
kuvitetun mitaliluettelon. Suomesta
näyttelyyn oli lähetetty 33 mitalitai
teilijan 48 teosta. Suomen osaston

esipuheen oli kirjoittanut Killan pu
heenjohtaja Veikko Löyttyniemi. Esit
telytekstit oli julkaistu joko englan
niksi ranskaksi tai saksaksi. Näyttely
luettelo sisältyi kongressimaksuun ja
sitä myytiin kongressin aikana 25 eu
ron hintaan. Luettelo lähetettäneen
vanhan tavan mukaan kaikille mitalei
tansa näytteille asettaneille taiteilijoil
le maksutta.
Julkaisemme ohessa kaikki Suomen
osaston mitalit kuvin sekä muutaman
ulkomaisen mitalin kuvat.
Grand Prix

Kongressin pääpalkinnon (Grand Prix)
valintaan osallistuivat kaikki kongres
siin lähetetyt mitalit eli myös ne, jotka
vielä kongressin avajaispäivänä olivat
laatikoissaan. Palkintolautakunnan
muodostivat FIDEMin toimeenpane
va komitea sekä kuvanveistäjät Guus
Hellegers Hollannista ja Mashiko
USA:sta. Äänestysten jälkeen voitta
jaksi tuli tunnettu saksalainen mitali
taiteilija Bernd Göbel, jolta oli näytte
lyssä kolme teosta.

Kongressimitali

Kongressimitali (halk. 72 mm, lyöty)
oli yksisivuinen ja sen oli suunnitellut
ranskalainen mitalitaiteilija G. Buquov.
US kongressimitali

Amerikkalainen Q.Shagin oli muovail
lut amerikkalaisten delegaateille jaka
man iloisen oloisen kongressimitalin.
Kongressin muuta ohjelmaa
Luennot

FIDEM -kongressin vakio-ohjelmis
toon ovat aina kuuluneet luennot
mitalitaiteesta. Pariisin kongressin esi
tykset - yhteensä 20 kolmena päivänä
- oli järjestetty erinomaisesti, tekniikka
pelasi ja esitykset olivat mielenkiin
toisia. Esitysten yhteisenä teemana
oli Mitali kommunikaation välineenä.
Esitysten pituudet oli rajattu puoleen
tuntiin, missä rajoissa lähes kaikki
pysyivät.
Mariangela Johnson (Italia) kertoi
mitalin tehtävän muuttumisesta: se
oli aluksi kommunikaation välineenä
mutta nykyään yhä enemmän a rvos-
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tettu taide-esine, jonka voi panna esil
le eri tavoin.
Lars 0. Lagerqvistin (Ruotsi) esityk
sen aihe oli mitali Ruotsin kuninkait
ten kommunikaation välineenä 1 500
- 1 700 -luvuilla
Marian Fountain (Englanti) antoi
mitalitaiteilijan näkökulman lähinnä
tilattuihin mitaleihin seuraten mitali
tilauksen etenemistä asiakkaan toi
meksiannosta työn valmistumiseen
saakka.
Raimo Jaatisen esitys perustui Tu
run viimevuotisesta kansainvälisestä
mitalisymposiumista tehtyyn vauh
dikkaaseen videoon.
Francois Reinert (Luxemburg) kertoi
Francisco Bertinetti -nimisestä mitali
taiteilijasta 1 600-luvulla ja hänen ar
voituksellisesta mitalistaan.
Joao Duarten (Portugali) luento kä
sitteli Volte Face -projektia ja sen
merkitystä Portugalin nykymita likie
len uudistamiseksi
Mark Jones (Eng lanti) esitel möi mi
taleista, miniatyyreistä ja muista pie
nistä muotokuvista
J. Steen Jensen kertoi Pariisissa vai
kuttaneista tanska laisista mitalitaitei
lijoista 1 700-luvulta 1 900-luvulle.
Stephen Scheerin (USA) luento kä
sitteli renessanssimitalien levinnei
syyttä ja niiden käyttöä lahjaesineenä.
Marcy Leavitt-Bourne (Englanti) ker
toi mitalin ja mitalitaiteen asemasta
Englannin taidekouluissa ja opiskele
van nuorison keskuudessa. Hän esit
teli lähemmin British Art Medal So
cietyn kymmenvuotista projektia mi
talin tunnettuuden lisäämiseksi.
Francis Simmons (Englanti) kertoi
Ranskan mitalitaiteesta vuodesta
1 870 vuoteen 1 945.
Michel Popoff in (Ranska) esitys kä
sitteli tekijänoikeuskysymyksiä Rans
kan mitalitaiteessa viimeisten 25 vuo
den aikana.
William Eisler (Sveitsi) luennoi Jean
Dassierin, 1 700-luvun tunnetun mita
l itaiteilijan, ja Ludvig XIV :n aikakau
den muovailemista henkilömitaleista.
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Rainer Grundin (Saksa) esitys käsit - hyväksyä edellisen tilikauden tilit
teli siltoja saksalaisten mitalien aihei - että FIDEMin seuraava julkaisu
Medailles toimitetaan ja painetaan
na.
Suomessa. Julkaisu lähetetään kaikille
Marjan Scharloo (Hollanti) luennoi
Guillaume Dupren 1 500- ja 1 600 -lu FIDEMin jäsenille
- että Englannissa julkaistava kahdesti
vun mitaleista .
J-M Darnisin (Ranska) aiheena oli vuodessa il mestyvä The Medal kuuluu
vat Napoleonin ajan mitalit joita käy edelleenkin FI DEM -jäsenten etuihin.
Kokouksen pöytäkirja julkaistaan
tettiin valtion propagandan välinee
vuonna 2003 ilmestyvässä Medailles nä.
Maria Joao Ferreira (Portugali) esi julkaisussa.
telmöi Portugalin nykymitalitaiteesta.
Pierre Tou/haut (Ranska) kertoi sa Slovakian oheisnäyttely
noin videoin 50 vuodestaan mitalitai Kongressiohjelmaan kuului myös slo
teilijana.
vakialaisten mital itaiteilijoiden järjes
lra Rezakin (USA) esityksen aihee tämä erill inen näyttely maansa kult
na oli lääketieteen piiriin kuul uvat mi tuurikeskuksessa Pariisissa. Näyttelyn
talit ja sitä kuinka ne heijastavat jat mitaleista on L'uba Belohradskan
kuvuutta ja m uutosta 1 800- ja 1 900- toimittama l uettelo, jossa on esitelty
lukujen Ranskassa.
näyttelyssä esillä olleita teoksia. Meil
Carolien Voigtmannin (Hol lanti) esi le suomalaisille tuttuja mitalitaiteili
tys käsitteli Hollannin 1 800 luvun joita ja mitalisymposium - kävijöitä
puolivälin mitalien takasivujen aihei olivat Gabriela Gasparova - l llesova ja
ta.
Helena Szilva.
FIDEM - publicity and marketing.
Julkisuus ja markkinointi
Delegaattien kokouksessa Britannian
delegaatit Philip Attwood ja Ron Dut
ton esittivät kirjallisen vetoomuksen
siitä, että FIDEM saisi jäsenensä eri
puolilla maail maa entistä enemmän
kiinnostuneiksi eri maiden mitalitai
teesta. Näyttelyluetteloiden lisäksi tar
vitaan maakohtaista tietoa kansainvä
lisen kiinnostuksen herättämiseksi
General assembly - FIDEMin yleis
kokous La Monnaiessa 24.9.
Kokouksen puheenjohtajana toimi
FI DEMin presidentti portugalilainen
Carlos Baptista da Silva.
Kokouksessa päätettiin mm:
- hyväksyä Armenia ja Irlanti FIDEMin
uusiksi jäsenmaiksi
- val ita johtaja Mikko Timisjärvi FI DE
Min uudeksi varainhoitajaksi edel
täjänsä ranskalaisen Mme Daniele
Fagotin jälkeen. Timisjärvestä tulee
myös FIDEMin toimeenpanevan ko
mitean jäsen.

Muuta ohjelmaa
Kongressin ohjelmaan kuului myös
käynti Ranskan vanhassa kansalliskir
jastossa,joka nykyään toimii museona.
Lisäksi uusseelantilais-englantilainen,
nykyään Ranskassa asuva mitalitaitei
lija oli kutsunut osallistujat studioon
sa illa nviettoon.
Seuraavat FIDEM -kongressit
ja näyttelyt
Pariisin kongressin tärkeisiin päätök
siin ku ului, että seu raava kongressi
pidetään Portugalin Seixal' issa. Vas
tuunalaisena järjestäjänä on tämän
Lissabonin kupeessa sijaitsevan kau
pungin Kansain Nykymitalitaiteen
keskus, joka on vuosina 1 999 ja 2001
tullut tunnetuksi järjestämistään
Biennaaleista.
nykymitalitaiteen
Kongressin ajankohtaan vaikuttavat
Lissabonissa juuri ennen kongressia
päättyvät jalkapallon EM-kisat.
Vuoden 2006 kongressi päätettiin
järjestää Colorado Springsissä USAs
sa.

1. MiaArentz-Grastvedt,
Columna fundata,V

2. Annu Eklund,Paris
and Fauvette, V

3. Mauno Honkanen,
Rotary - liike 75 vuotta
Suomessa, L
4. Heikki Häiväoja,
Gunnar Laatia,L

5. Vilho Härkönen,
Lappeenrannan
kaupunki,L

6. Raimo Jaatinen,The
long goodbye, V

7. Toivo Jaatinen,

Ylioppilastutkintolauta
kunta, L

8. Toivo Jaatinen,Juhani
Aho,L

9.Anja Juurikkala,
Raimo Jaatinen, V
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70. Erkki Kannosta, Veikko
Löyttyniemi, V

77. Erkki Kannosta, Näillä
käsillä, V
72. Sakari Kannosta, Koti
maa, V

73. Pekka Kauhanen,
Maisema, V

74. Pekka Kauhanen,
Hyökkäys erämaassa, V

75. Tapio Kettunen,
Juhlavuosi, V
16. Mauno Kivioja, Poika
ja siili, L
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17. Pertti Kukkonen,
Ateneumin ystävät 80
vuotta, V
18. Pertti Kukkonen,
Kiila, V

1 9. Arto Lappalainen,
Simpukka, V
20. Jan Lindgren, Sisäinen
kauneus, V

2 1.Assi Madekivi, I am
worth it, V
22.Assi Madekivi,
Greenhouse effect of the
early down, V
23. Assi Madekivi,
Greenhouse effect of the
far forest, V

24.Assi Madekivi, Sugar
lovers greenhouse effect, V
25. Erik Mäkinen, Hedel
mällisyyden aika - Orfeus
and Eurydike, V
26. Erik Mäkinen, Hän
katoaa - Orfeus and
Eurydike, V

27. Erik Mäkinen, Carl
Mikael Belfman, hovilau
laja, V
28. Pertti Mäkinen,
Kävelevä tuoli, V
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29. Pertti Mäkinen,
Kielletty koti, V
30. Mika-Matti Nieminen,
The sugar wa/1, V

3 1. Reijo Paavilainen,
Aino, V
32. Reijo Paavilainen,
Reumasäätiö, L

33. Toivo Pelkonen, Helena
and Simo Toivola, L
34. Matti Peltokangas,
Tarja Halonen, L

35. Kimmo Pyykkö,
Kaupunkiliitto, L
36. Jarkko Roth, Matti
Koivurinta, L

37. Jarkko Roth, Pro salmo
salar, V
38. Antero Ruotsalainen,
Viestejä avaruudesta, V
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39. Antero Ruotsalainen,
Kesäyö, V
40. Kauko Räsänen, Antti
Hemmi 50 vuotta, V

41. Kauko Räsänen,
Munchner Kunstlerhaus, L
42. Kauko Räsänen, Codex
- nuorten juristien klubi, L

43. Anna Salonen,
Litistetty, V
44. Jyri Sammallahti,
Äärettömyyden partaalla,
V

45. Anna-Maija Urm, Pidä
huolta perhosista, V
46. Pirkko Viitasalo, Aika
kaikella, V

47. Markus Aström,
Phantom, V
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Kuvanveistäjä Assi Madekivelle
Mi kko Timisjärvi FIDEMin
kunniamaininta Portugalissa
hallitukseen
Mitalitaiteen kansainvälisen liiton Kuvanveistäjä Assi Madekivi saavut
FIDEMin (Federation lnternationale ti syksyllä 2001 kunniamaininnan
de la Medaille) hallitukseen on Suo Portugalissa järjestetyssä kansainvä
mesta valittu toimitusjohtaja Mikko lisessä mitalikilpailussa. Hänellä oli
Timisjärvi. Hänen vastuualueekseen kilpailussa kolmen taidemitalin sarja.
FI DEMissä on määritelty järjestön ta Kyseessä oli toisen kerran järjestetty
loudenhoito. Johtaja Mikko Timisjärvi kilpailu International Biennal of Con
toimii Rahapaja lnsignia Oy:ssä,joka temporary Medal of Seixal.
Kilpailuun osallistui 65 taiteilijaa eri
on mitalien tuotannosta vastaava
Rahapaja Oy:n tytäryhtiö. Valinta ta puolilta maailmaa ja siinä jaettiin kak
pahtui FIDEMin Pariisissa pidetyssä si ensimmäistä palkintoa. Sen saivat
kuvanveistäjä Janos Kalmar Unkarista
vuosikongressissa.
FIDEM on maailmanlaajuinen mita ja kuvanveistäjä Jose Viriato Almeida
litaiteen järjestö. Sen jäseninä on ku Bermardo Portugalista.
Assi Madekiven lisäksi kunniamain
vanveistäjien, taidemitalien tuottajien,
kerääjien sekä teettäjien muodosta toja sai seitsemän kuvanveistäjää Isra
mia järjestöjä sekä taidemuseoita. Jä elista, Japanista, Puolasta, USA:sta, Uk
seninä on myös yksityisiä henkilöitä. rainasta ja Venäjältä.
Suomea FIDEMissa edustaa Suomen
Kuvanveistäjä Assi Madekivi asuu
Mitalitaiteen Kilta.
Tampereella. Hänen viimeisin julkinen
FIDEMin hallituksessa on myös toi veistoksena paljastettiin vuonna 2001
nen suomalainen:jo aiemmin on jäse Keravalla. Tämän pienoisveistoksen
neksi valittu fil.maisteri likka Voion nimi on "Korkealle arvostettu''. Jalus
maa, jonka vastuualueeseen järjestös tan veistokseen on tehnyt kuvanveis
sä kuuluvat pääsihteerin tehtävät. lik täjä Heikki Häiväoja.
ka Voionmaa on pitkään toiminut Suo
men Mitalitaiteen Killan hallituksessa
ja sen yleissihteerinä.
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Mitalitaiteen Killan r.y : n vaaliko
kous
Mitalitaiteen Killan vaalikokous pidet
tiin Panimoravintolakoulussa Turussa
lauantaina 26. 1 0. 2002. Kokouksen
puheenjohtajana oli Killan kunnia
puheenjohtaja akateemikko Jorma K.
Miettinen.
Kokouksessa valittiin mm. kaksi hal
lituksen jäsentä vuosiksi 2003-2005
erovuoroisten Mauno Honkasen ja
likka Voionmaan tilalle. Koska Voion
maa oli kieltäytynyt jatkosta, hallituk
sen valittiin Mauno Honkanen edel
leen ja uutena jäsenenä ekonomi
Jaakko Ukkonen Helsingistä. Killan hal
litus on valinnut uudeksi yleissihtee
riksi hallituksen ulkopuolelta FM Outi
Järvisen Kansallismuseon Rahakam
miosta.
Kokouksessa päätettiin lisäksi mm.
pitää vuoden jäsenmaksut ennallaan.
Kokouksen jälkeen Killan puheenjoh
taja piti puheen eroavalle yleissihteeri
likka Voionmaalle ja luovutti hänelle
Killan ansiomitalin, Terho Sakin muo
vaileman valetun teoksen "Harakan
pesä eli Keräilijän kätkö''.

Veikko Löyttyniemi

AJANKOHTAI STA MI TALITAIDETTA PU RNU S SA

Purnun taidekeskus Orivedellä tarjosi
kesäksi 2002 Suomen Mitalitaiteen Killalle yhden näyttelyhallin mitalinäyt
telyä varten. Kilta puolestaan päätti
tarjota viime aikojen vuosikilpailuissa
parhaiten sijoittuneille kuvanveistäjil
le mahdollisuuden esitellä ja tarjota
ostettavaksi siellä uusia mitaleitaan.
Sama mahdollisuus tarjottiin niille
kuvanveiston opiskelijoille, jotka oli
vat sijoittuneet Mitalitaiteen Killan
järjestämissä kilpailuissa palkintosijoil
le.
Lähes kaikki esillä olleet mitalit oli
vat vapaita mitaleita. Näyttelyn koko
sivat likka Voionmaa ja Mauno Hon
kanen.
Aimo Tukiainen - Purnun perustaja
- oli kiinteästi mukana niissä keskuste
luissa, jotka johtivat Suomen Mitali
taiteen Kilta ry:n perustamiseen vuon
na 1965. Leena Passi on kirjoittanut
Aimo Tukiaisen todenneen Mitalitai
teen Killan perustamisen tavoitteesta,
että "vapaitten mitaleitten teolle olisi
saatava tukea, sillä ilman tukea taitei-

lijat tuskin määrätietoisesti kykenisi
vät niitä tekemään''. Mitalitaiteen Kilta
on tätä tukea tarjonnut. Sen säännöl
lisesti järjestämät mitalikilpailut ovat
kin saavuttaneet suuren suosion ku
vanveistäjien keskuudessa.
Tukiainen korosti, että vapaita mita
leita tarvitsevat koti- ja ulkomaiset
näyttelyt. "Ne olisivat toivon mukaan
omalta osaltaan kohottamassa lyöty
jen mitalien taiteellista tasoa. Oli ole
massa vaara lyötyjen mitalien kaavoit
tumisesta niin yleisen maun kuin te
onkin suhteen tunnuslauseineen ja
koristeellisten lisien esittämisineen ko
konaisuuden kustannuksella."
Näyttelyssä oli 51 mitalia seuraavil
ta 1 8 taiteilijalta: Mervi Hokkanen, Sa
kari Kannosta, Pekka Kauhanen, Tapio
Kettunen, Mauno Kivioja, Jan Lind
gren (ks. FIDEM-mitalit), Erik Mäkinen,
Pertti Mäkinen, Reijo Paavilainen, Mat
ti Peltokangas, Kimmo Pyykkö, Jani
Rättyä, Jyri Sammallahti, Ossi Somma,
Marjo Suikkanen, Minna Tuominen,
Pirkko Viitasalo ja Marcus Åström.

Suomen Mitalitaiteen Kilta toivoi,
että kesän 2002 mitalinäyttely lisäisi
kävijöiden kiinnostusta mitalitaitee
seen. Esillä olleista mitaleista oli kävi
jäillä mahdollisuus hankkia itselleen
havainnollinen muisto suomalaisesta
ajankohtaisesta ja kansainvälisestikin
arvioiden korkealuokkaisesta mitali
taiteesta.
Myös kirjailijamitaleita

näytteillä
Vuotta 2002 vietettiin Suomessa Elias
Lönnrotin syntymän 200-vuotisjuh
lavuotena. Tämän vuoksi Kilta pyysi
Purnun näyttelyyn Allan Yliseltä
hänen kokoelmastaan suomalaisten
kuvanveistäjien muovailemia kirjailija
aiheisia taidemitaleita.
Mukana oli 37 taiteilijan muovaile
mina yhteensä 64 mitalia. Eniten oli
Eila Hiltusen ja Wäinö Aaltosen suun
nittelemia eli kummaltakin 6 mitalia.
Raimo Heinon muovailemia oli 5 kpl.

Jan-OlofMallander, Kohti puhdasta maata. Kuva E. Hilska.
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Eila Hiltunen, Sillanpää, L

Mervi Hokkanen, Maailman lapset, V

Reijo Paavilainen, Aurinkopyörä, V
Laila Pullinen, Mika Waltari
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Kimmo Pyykkö, Avaruus, V

Kimmo Pyykkö, Kalevan tammi, V

Kimmo Pyykkö, Konfliktisopimus, V
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Kimmo Pyykkö, Sudenhetki, V

Kimmo Pyykkö, Tuulihaukka, V

Kimmo Pyykkö, Ystäväni Albert, V

40

Jani Rättyä, Kääk

Jyri Sammallahti, Kadonneiden sielujen
paratiisi, V
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Riitta Mäkelä

LEHTIMIE S KER Ä SI MITALEITA
HISTO RIA STA JA LEHDISTÖ STÄ
Mitalien keräys kuului oululaisen
sanomalehti Kalevan edesmenneen
päätoimittajan Teuvo Mällisen (1 9402001 ) rakkaisiin harrastuksiin yli 20
vuoden ajan. Virike keräämiseen syn
tyi Kalevan kokoelmasta sekä ensim
mäisestä omasta mitalista, Kalevan
75-vuotismitalista.
Mitalikokoelmansa kartuttamiseen
päätoimittaja Mällinen saattoi yhdis
tää myös muita rakkaita harrastuksi
aan kuten historian ja kuvataiteen.
Mitalikokoelmaan kuuluu noin 300
mitalia. Niiden aihepiirejä ovat Suo
men historian sekä etenkin Pohjois
Suomen tärkeät tapahtumat, kaupun
git, yritykset ja henkilöt, urheilu, kirjal
lisuus, kuvataide sekä tietenkin leh
distö ja kustannusala. Eikä kokoelma
käsitä vain suomalaisia mitaleja. Mo
nilta ulkomaanmatkoilta on tullut Ou
luun etenkin taiteilija- ja historiamita
leita.
Kokoelmaan kuuluu lisäksi Kauko
Räsäsen vapaita mitaleja sekä Suo
men Mitalitaiteen Killan vuosimitalit
vuodesta 1 984.
Vanhin mitali on vuodelta 1 81 1 , Tuk
holmassa lyöty muistomitali Suomen
sodassa 1 808 menehtyneistä Ram
sayn veljeksistä.
Kokoelma täydentyy myös postuu
misti. Viimeisin hankinta on Purnun
kesän 2002 näyttelystä Minna Tuomi
sen Lahja (2002).
Runebergiaaniset sankarit

Teuvo Mällisen kokoelman aihepiirit
sisältävät monia erityisteemoja. Eräs
niistä on Suomen sodan 1 808-1 809
pohjoissuomalaisten taistelukenttien
henkilöt.

42

Teuvo Mällisen ikäluokat vielä luki
vat koulussa J.L. Runebergin Vänrikki
Stoolin tarinoita. Historiatietoinen
nuori poika tallensi tarkkaan Runeber
gin runot mieleensä ja rinnasti niiden
hahmot kotona lukemansa Väinö Lin
nan Tuntemattoman sotilaan henki
löihin.
Mitali Ramsayn veljeksistä kuuluu
juuri tähän Suomen sota -teemaan.
Anders Wilhelm Ramsay (1 777-1 808)
oli mukana Siikajoen ja Revonlahden

taisteluissa ja Carl Otto Wilhelm Ram
say (1 783-1 808) Revonlahdella (kuva
1 ).
Tukholman raha- ja mitalikaupat
olivat erityisen antoisia paikkoja etsiä
runebergiaanisten sankareiden mita
leja. Tukholmasta löytyivät mitalit Jo
achim Zachris Dunckerista (1 7741 809), Carl Johan Adlercreutzista
(1 757-1 81 5), Johan August Sandelsis
ta (1 764- 1 83 1 ) sekä Georg Carl von
Döbelnistä (1 758-1 820). Duncker liit-

tyy Tornioon, Adlercreutz sekä von
Döbeln Siikajoen ja Sandels Pulkkilan
taisteluun.
Pohjoisia henkilöitä
Kokoelmassa on noin 60 mitalia juu
riltaan pohjoissuomalaisesta tai Poh
jois-Suomeen muuten liittyvästä hen
kilöstä valtionarkistonhoitaja ja his
toriankirjoittaja Johannes Messeniuk
sesta (1 579-1 636) ja runoilijapiispa
(kuva 2) Frans Mikael Franzenista
(1 772-1 847) akateemikko Pekka Jau
hoon (1 923-), puhumattakaan 1 800luvun intelligentsiastamme, Matias
Aleksanteri Castrenista (1 81 3-1 852),
Zacharias Topeliuksesta (1 81 8-1 898),
J.V. Snellmanista (1 806-1 881 ) ja Johan
Ludvig Runebergista (1 804-1 877).
Pieni hopeinen, Carl Magnus Mell
grenin kaivertama ja Tukholmassa
1 836 lyöty mitali oululaissyntyisestä

pis- ja virkamiessukua, samoin kuin
hänen toinen vaimonsa (kuva 3), kir
jailija Ester Ståhlberg (Theodor Scha
lin 1 950). Varhaisen, Emil Filenin 1 928
suunnitteleman K.J. Ståhlberg-mitalin
runopuolen vähäeleinen symboliikka
puhutteli erityisesti Teuvo Mällistä.
Nuorsuomalaisen ja perustuslaillisen
Ståhlbergin hän koki aatteelliseksi
oppi-isäkseen.
Pohjoisten henkilöiden mitalien
joukkoon on liitetty myös Essi Renval
lin mitali (1 970) arkkitehti Aarne Er
vistä (1 91 0-1 977). Ervi oli Oulujoen
voimalaitosten ja niiden asuinaluei
den arkkitehti. Jylhämän ja Nuojuan
voimalaitokset ja niiden asuinalueet
olivat Teuvo Mällisen lapsuuden ja
nuoruuden ympäristöjä.

Franzenista on kokoelman toiseksi
vanhin.
Presidenttimitaleista useammankin
voi liittää pohjoisten henkilöiden mi
talien ryhmään. Urho Kekkosen (1 9001 986) lapsuuden ja nuoruuden kau
punki oli Kajaani, Martti Ahtisaari
(1 937-) kävi lukion ja opiskeli opetta
jaksi Oulussa ja Mauno Koivistonkin
( 1 923-) sukujuuret yltävät Pulkkilaan
ja Pyhännälle.
Heikki Häiväojan (1 976) ja Kauko
Räsäsen (1 980) suunnitteleman Urho
Kekkonen -mitalin lisäksi Kokoelmaan
kuuluu Kimmo Pyykön kaiketi avusta
man, ns. leipälapio-omakuvan pohjal Kuva 5.
ta valmistettu hauska nelikulmainen
reliefi, jonka tilaajana on ollut UKK- Kotoista lehdistöä
Kokoelmaan kuuluu luonnollisesti
1 978-liike.
Ensimmäinen presidenttimme, Suo Sanomalehti Kalevan 75-, 90- ja 1 00mussalmella syntynyt K.J. Ståhlberg vuotismitalit (Essi Renvall 1 974, Juri
(kuva 3) on juuriltaan pohjoista pap- Arrak 1 989 ja Kauko Räsänen 1 999)
sekä Kalevan muisto- ja palkintopla
ketti (Mauno Honkanen 1 966).
Muita sanomalehtimitaleita ovat
Uuden Suomen (Gerda Qvist 1 947),
Hufvudstadsbladetin (Johan Finne
1 964), Päivälehti - Helsingin Sanomain
(Kari Juva 1 989) ja Hämeen Sanomien
(Raimo Heino 1 978) 1 00-vuotismitalit
sekä Helsingin Sanomien ansioplaket
ti (Matti Haupt 1 952).
Lehdistömitaleihin kuuluu myös
useita aikakauslehtimitaleita, muun
muassa Suomen Kuvalehti 50 vuotta
(Heikki Häiväoja 1 966) ja Kanava (Ai
mo Tukiainen 1 983) sekä lehtijärjestö-
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myös kajaanilaissyntyisen Matti Kos
kelan mitalituotan non ainokaiset Ei
no Leino (1 978) ja Hiihdon MM-kisat,
Lahti (1 989). Sitäpaitsi niissä yhdisty
vät pohjoisuus, kirjallisuus ja urheilu.
Pohjoisia juuria on myös Kalervo
Kalliolla, Martti Aihalla, Helsinki-mitali
( 1 978) ja Oskari Jauhiaisella, Oulu 350
vuotta (1 955), Riitta Helevällä, Oulu
mitali ( 1 986) ja Erkki Salmelalla, Suo
men Taiteilijaseura 1 25 vuotta ( 1 989)

Eduskunnan kohtalo
jen sekä kirja- ja paperiteollisuuden Tidning -lehtiä (kuva 7) edustavat
mitaleita, kuten Sanomalehtien l iitto ajoittamattomat plaketit.
Kustannusmaai lmaan liittyvät Al
(Aimo Tukiainen 1 971 ), Helsingin Kir
jatyöntekijöiden liitto 1 00 vuotta bert Bonniers Förlagin mitali (Gösta
(Olof Eriksson 1 969) ja Rautatiekirja Carell 1 932) sekä Aftonbladetin 1 830
kauppa Oy 50 vuotta (Kalervo Kallio perustanut Las Johan Hjerta (Lea Ahl
1 960).
born, noin 1 870-80).

Lehdistö lahden takaa

Suomen eduskunnan 75-vuotismitali
l ienee harvinainen yksityiskokoelmas
sa - eduskunnan jäsenten omien
kokoelmien ulkopuolella. Tämän kak
siosaisen, nelisivuisen mitalin (Kauko

Pohjoiset taiteilijat

Kokoelmaan sisältää myös muutamia Mitaleita voi kerätä, tarkastella ja ryh
ruotsalaisia lehdistömitaleja, muis mitellä myös taiteilijansa perusteella.
mitalitaiteilijamme,
toja matkoilta Pohjanlahden takaa. Tuotteliaimmat
Dagens Nyheter -lehden (kuva 5) Raimo Heino, Kauko Räsänen, Aimo
mitaleita ovat 70-vuotismital i (Axel Tukiainen ja varhaisempi Emil Wik
Wal lenberg 1 934) ja 75-vuotisplaketti ström ovat eniten edustettuna Teuvo
(G. Fagerberg 1 939) sekä mitali leh Mällisenkin mitalikokoelmassa.
Mutta Teuvo Mällinen halusi yhdis
den pitkäaikaisesta päätoimittajasta
Sten Dehlgrenista (1 91 1 -1 946, kuva tää pohjoissuomalaisuuden ja pohjoi
6), Axel Wal lenberg 1 946). Svenska set taiteilijat. Niinpä oululaissyntyisen
Dagbladet, Stockholms Tidningen se Essi Renvallin mitalit ovat kokoelman
kä Göteborgs Handels- och Sjöfarts taidokkaita aarteita. Mukana ovat

Kuva 7.
Räsänen 1 982) Teuvo Mällinen löysi
helsinkiläisestä osto-ja myyntiliikkees
tä läheltä Eduskuntataloa.

Esillä näyttelyissä

Tärkeitä kaupunkeja. Teuvo Mällisen kokoelman kaupunkimitaleihin kuuluvat
Helsinki-mitali (Martti Aiha 7 978) sekä Tukholman vanhaa kaupunkia esittävä
kaksiosainen mitali (Euroopan rakennusperintövuosi, Raimo Heino 7 975)
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Kokoelmasta on ollut osia esillä Ou
l ussa. Syys-lokakuussa 2000 oli Oulun
kaupunginkirjasto-maakuntakirjastos
sa näyttely Teuvo Mällisen 60-vuotis
päivän kunniaksi. Sanomalehti Kale
van toimitalossa oli suppea näyttely
marras-tammikuussa.
Näiden jälkeen olikin traagisesti
muistonäyttelyn aika. Oulun maakun
ta-arkistossa mitalinäyttely oli avoin
na 25.1 .-8.3.2002.

Tuukka Talvio

E LIAS LÖ N N ROT M ITALITAITEESSA

Suomen Mitalitaiteen Killan vuosi
(1 878), ja 1 885 hän sai Helsinkiin muis
mitalin aiheena on vuonna 2002 en
topatsaan, joka valmistuessaan oli
simmäistä kertaa historiallinen henki
pääkaupungin huomattavin monu
lö, Elias Lönnrot. Tässä kirjoituksessa
mentti. Sitä seurasi 1 904 mitali, joka
tarkastellaan aiempia, ennen vuotta
poliittisen varovaisuuden takia tosin
2002 valmistuneita Lönnrot-aiheisia
teetettiin Tukholmassa. Snellmanin
mitaleita.
mitali lyötiin 1 906 Helsingin rahapa
Aarne Anttilan julkaiseman tunne
jassa, mutta muistopatsasta hän sai
tun elämäkertateoksen toisen osan il
odottaa vuoteen 1 923.
mestyessä 1 935 Lönnrot-mitaleita tai
Lönnrotille pystytettiin hänen l 00mitalinomaisia teoksia oli neljä. ''Tiet
vuotitismuistonsa kunniaksi 1 902
tävästi ei kenenkään Suomen miehen
näyttävä monumentti, ja tapaukseen
osaksi ole tullut tämänluontoisia kun
liittyi myös peräti kaksi numismaattis
nianosoituksia useampaa'; Anttila esit
ta muistoesinettä, joita kuvataan jäl
Kuva 1.
tää (s. 376). Tämä lienee ollut totta
jempänä. Kuten kuvauksesta ilmenee,
tuolloin, mutta pian sekä Manner
kaikilla mitaleilla ei kuitenkaan ollut
heim että Sibelius ohittivat Lönnrotin 1 904, L. Lindelöf 1 907, Th. Rein 1 908). samaa taiteellista ja yhteiskunnallista
mitalien määrässä, myöhemmin myös Hiljattain kuolleista Bergbomin sisa- merkitystä.
Urho Kekkonen. A. E. Nordenskiöld oli ruksista tehtiin muistomitali 1 906.
ohittanut hänet jo 1 800-luvun puolel
Jos mitalin lyöminen oli huomatta Reliefeistä mitaleihin
la, mutta suurin osa Nordenskiöld-mi va kunnianosoitus, oli muistopatsaan Vaikka kaksipuolisuus yleensä on mita
taleista lyötiin luonnollisesti hänen pystyttäminen toki vielä huomatta leille ominainen piirre, yksipuolisiakin
uudessa kotimaassaan Ruotsissa. vampi. Runebergin aikanaan yliver mitaleita on, ja ero niiden ja seinällä
Lönnrot-mitaleita on sittemmin tehty taista asemaa suurmiehenä osoittaa pidettäväksi tarkoitettujen reliefien
lisää, ja kuluvana vuonna hänestä on se, että hänestä tehtiin Ruotsissa mi välillä on usein tulkinnanvarainen.
tali jo pian hänen kuolemansa jälkeen Suomessa mitalimaisia seinäreliefejä
lyöty myös l 0 euron juhlaraha.
harrastettiin etenkin 1 900-luvun alku
Taustaa
puolella. Yleensä niiden materiaalina
olivat kipsi tai jokin helposti valettava
Mitalien lyöttäminen kansallisten
metalli kuten lyijy.
merkkihenkilöiden kunniaksi yleistyi
Carl Eneas Sjöstrandin oheisena
Suomessa huomattavan lyhyessä ajas
kuvattu teos (kuva l ) on sekä kokonsa
sa 1 900-luvun alussa. Nordenskiöldiä
( 1 4 cm) että lautasmaisen muotonsa
ja hänen Koillisväylän-purjehdustaan
perusteella selkeästi seinäreliefi eikä
oli juhlistettu mitalilla jo 1 88 1 , mutta
mitali, mutta sillä on yksi ominaisuus,
sen jälkeen kesti lähes kaksi vuosi
joka kaikilta seuraavassa kuvattavilta
kymmentä, ennen kuin Leo Meche
mitaleilta puuttuu: se on Lönnrotin
linin 60-vuotismitali lyötiin Pariisissa
elinajalta ja sen tekijä tunsi Lönnrotin
1 899. Heti vuosisadanvaihteen jäl
ja tapasi hänet monta kertaa. Sjöst
keen olivat kuitenkin vuorossa useat
rand teki hänestä pienoispatsaankin.
l 00-vuotismuistot (Runeberg 1 904,
Cygnaeuksen galleriassa Helsingissä
Snellman 1 906, Fr. Cygnaeus 1 907)
Kuva 2.
oleva 67,5 cm:n korkuinen patsas on
ja muut merkkipäivät (C. G. Estlander

45

signeerattu 1 . joulukuuta 1 884, runsas
puoli vuotta Lönnrotin kuoleman jäl
keen. Reliefi sen sijaan on vuodelta
1 867 (vuosiluku on signeerauksessa),
joten se on useita vuosikymmeniä en
simmäistä Lönnrot-mitalia varhaisem
pi. Sillä on mielenkiintonsa myös ai
noana (?) Lönnrotin elinajalta olevana
profiilikuvana. Hänet on esitetty siinä
hyväntuulisen näköisenä ja klassi
seen tyyliin paljaskaulaisena, ilman ta
vanomaista leukapartaa.
Kansallismuseossa on Sjöstrandin
reliefistä kolme kipsistä valua. Vaikka
teos aikanaan ilmeisesti oli varsin tun
nettu, se näyttää joutuneen lähes ko
konaan unohduksiin, kunnes Kajaa
nissa toimiva Elias Lönnrot -seura
2002 valatti sen pronssiin (kuva 1 ). Va
lun toteutti Toivo Jaatinen. (Asiasta
kerrotaan lähemmin Hiidenkivi-leh
dessä 3/2002.) Sjöstrand teki saman
tyyppiset reliefit myös Runebergista,
Fredrik Cygnaeuksesta, Topeliuksesta,
Caloniuksesta ja Franzenista (ks. M.
Hirn, Runeberg i bild, 1 954, s. 21 2.)
Aarre Aaltosen 1 930-luvulla tai
1 940-luvun alussa valmistunut reliefi
Lönnrotista perustuu Sjöstrandin työ
hön. Aaltonen on vain hieman muo
kannut siitä tekemäänsä valua, uusi
nut tekstin ja lisännyt joihinkin kap
paleisiin omat nimikirjaimensa. Lop
putulos ei ole hullumpi, mutta se on
joka tapauksessa vain kopio (ks. A. Lai
takari, Suomen mitalit 1 936-1 968,
1 969, n:o 1 9 1 ).

Kuva 3.
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Tässä yhteydessä sopii esitellä myös
Kansallismuseon kokoelmaan kuulu
va vahareliefi vuodelta 1 902. Sen on
muovaillut Rahapajan kaivertajana ja
mitalitaiteilijana tunnettu Carl Jahn
(1 844-1 91 2), joka teki samantyyppi
set reliefit myös Topeliuksesta (1 904),
Runebergista (1 905) ja Snellmanista
(1 909?). Materiaalina on kaikissa pu
nainen vaha ja taustana liuskelevy, jo
ka on jälkikäteen kiinnitetty mustaan
kehykseen (1 75 x 1 75 mm). Lönnrotin
kuvaa ympäröi lisäksi messinkinen
rengas (kuva 2). Sarja ostettiin Jahnin
kuolinpesältä 1 91 2.
Berliinissä syntyneen Jahnin muut
taessa Suomeen 1 874 Lönnrot oli jo
vuosikaudet asunut eläkeläisenä Sam
matissa. Koska hän kuitenkin oli hyvin
aktiivinen eläkeläinen ja sen ajan
oloissa suuri kuuluisuus, Jahn saattoi
hyvinkin tuntea hänet ulkonäöltä.
Jahnia kiinnosti erityisesti muotoku
vataide, ja eräs hänen elämänsä vas
toinkäymisistä oli epäilemättä se, että
hän Rahapajan kaivertajana toimies
saan joutui paljolti keskittymään
maatalousnäyttelyiden palkintomita
leihin.
Jahn on esittänyt Lönnrotin vähem
män veistoksellisesti kuin Sjöstrand ja
myös hieman siloitellummin, ilman
otsaryppyjä. Tuttu leukaparta on mu
kana, ja takin käänteen päälle taipuva
solmukkeen nauha viittaa siihen, että
taiteilija on käyttänyt apunaan Char
les Riis'in 1 870-luvulla ottamaa tun
nettua valokuvaa (ks. Anttila 11, s. 227).
Varmaankin hän myös oli tutustunut

Sjöstrandin työhön. Toivoiko Jahn, et
tä hänen reliefinsä voitaisiin käyttää
mallina mitalille? Tästä ei ole löytynyt
tietoa.
Vuodelta 1 902 on toinenkin Lönn
rot-reliefi. Mauritz Hallberg mainitsee
sen teoksessaan Minnespenningar öf
ver enskilda personer 1 (1 906) vain
ohimennen ("valettu medaljonki"),
koska kyseessä ei ole varsinainen mi
tali. Teos on kuitenkin mukana H. J.
Boströmin kuvauksessa Lönnrot-mita
leista (Suomen muistorahat 1, 1 932, s.
1 04-1 05, t. 33). Se on vailla tekijän ni
meä, mutta vuosiluvut 1 802-1 902 an
tavat sille ajoituksen. Läpimitaltaan se
on 76 mm eli suurempi kuin useim
mat tuon ajan mitalit. Kansallismuse
on kappale on lyijyinen ja hieman
huonosti säilynyt (kuva 3). Muotokuva
on melko vaatimatonta työtä mutta
se tekee sympaattisen vaikutuksen.
Eräänä esikuvana lienee tälläkin ker
taa ollut Sjöstrandin reliefi.

Karl Sundströmin jetoni 1 902
Lönnrotin muistomerkki Helsingin An
tinkadun (nyk. Lönnrotinkatu) varrella
oli aikanaan pääkaupungin keskeisiä
nähtävyyksiä. Sen toivottiin alun pe
rin valmistuvan hänen syntymänsä
1 00-vuotispäiväksi 9. huhtikuuta, mut
ta paljastaminen lykkääntyi lokakuu
hun (jolloin, kuten tunnettua, peite
poistettiin patsaan päältä yöaikaan
jotenkin salamyhkäisissä olosuhteis
sa). Samoihin aikoihin myytiin yleisöl
le Lönnrot-aiheista pienoismitalia (ku
va 4). Tällaisia mitaleita valmistettiin

penningar 1, s. 1 43). Takasivulla näh
dään männynoksien keskellä kantele.
Kirjoituksena on SAIT SANAT SALASTA JUL
KI. Tämä viittaa Kalevalan tarinaan An
tero Vipusesta, jossa Väinämöinen
käyttää samoja sanoja yksikön ensim
mäisessä persoonassa.
Jetonin läpimitta on 26 mm. Siitä
on myös 29 mm:n kokoinen versio,
jossa on kantosilmukka. Materiaaleina
ovat kullattu ja hopeoitu messinki se
kä kupari (tai pronssi).
J. K. Lindstedtin ja Heinrich
Zimmermannin mitali 1 928
1 800-1 900-lukujen vaihteessa lukuis
ten muistojuhlien ja muiden yleisöti
laisuuksien johdosta. Niitä oli tapana
kantaa nauharuusukkeessa rinnassa.
Vuonna 1 898 oli samantapainen pieni
mitali lyöty Topeliuksesta, oletettavas
ti hä nen hautajaisiinsa. Perinteen oli
meillä aloittanut Porthanin muistopat
saan mitali 1 864.
Nämä useimmiten epäjaloista me
talleista lyödyt, yleensä alle 3 cm:n lä
pimittaiset mitalit muodostavat sel
keästi oman ryhmänsä. Niitä on maas
samme perinteisesti kutsuttu jetoneik
si, ja vaikka tällä sanalla on muitakin
merkityksiä, se lienee edelleen paras
nimitys. Kyse oli päivänkohtaisista
myyntiartikkeleista, jotka tuotettiin ja
kaupattiin halvalla. Niiden lyöminen
jonkun henkilön kun niaksi osoittaa,
että kyseessä oli julkisuuden henkilö,
mutta niitä ei ole syytä rinnastaa ta-

del lisiin mitaleihin, joiden tarkoitus
oli säilyttää henkilön muisto pysyvästi
ja arvokkaalla tavalla. Tämä ei kuiten
kaan tarkoita sitä, etteivätkö jetonit
usein olisi hyvää työtä. Kaikesta yllä
sanotusta riippumatta ne myös yleen
sä noudattavat mitalitaiteen perintei
siä sääntöjä, toisin kuin useimmat ny
kyajan taidemitalit.
Vuoden 1 902 jetonin etusivulla on
vasemmalle katsova rinta kuva, kirjoi
tus ELIAS LÖNNROT sekä vuosiluvut 1 802
ja 1 902 kahden tähden erottamina.
Muotokuvan olkapään kohdalla on
pieni s-kirjain,joka tarkoittaa kaiverta
jaa, Karl Sundströmiä. Pietarissa 1 853
syntynyt Sundström oli opiskellut kai
vertamista syntymäkau pungissaan ja
perustanut sittemmin Helsin kiin lei
masintehtaan. Hän toteutti jetonin
yhdessä kultaseppä K. Liljeströmin
kanssa. (Lähde: M. Hallberg, Minnes-

Ensimmäisen varsinaisen Lönnrot-mi
talin (kuva 5) lyötti helsinkiläinen kir
ja- ja taidekauppias Johan Konstantin
Lindstedt ( 1 864-1 929). Hän oli aika
naan tunnettu sekä kulttu urihenki lö
nä että myös atleettina, jonka väitet
tiin nuoru udessaan olleen paras yleis
urheilija koko Venäjän valtaku nnassa.
Ensimmäinen hänen teettämänsä
mitali olikin urheiluaiheinen (paini
mestaruuskilpailut Helsingissä 1 91 1 ),
mutta sen jälkeen hän teetti kolme
kirjailijamitalia, aiheinaan August
Strindberg ( 1 9 1 2), K. A. Tavaststjerna
(1 928) ja Lönnrot (1 928, valm. 1 929).
(Lindstedtistä ja hänen mitaleistaan
lähemmin: Suomen Nu mismaattisen
Yhdistyksen Tiedotuslehti 2/1 990).
Lönnrot-mitalin etusivulla on edes
tä nähty rintakuva. Nimi ja elinvuodet
ovat etualalla kuvan alla, kehäkirjoi
tuksena on fraktuuralla "Su uren Suo
men Miehen Muistoksi LyötettyWuon
na 1 928''. Takasivu kuvaa torppari mai
semaa, joka on nimetty alareunan
leikkeessä: "Paikkarin Torppa / Elias
Lönnrotin / Syntymäkoti''. Taiteilijan
signeeraus on etusivulla (FEC. ZIMM.M.
M. u. w.), takasivulla mainitaan teettäjä
(J. K. LINDSTEDT DEL. ET EDIT.). Taiteilija oli
aikanaan ainakin jossain määrin tun
nettu Heinrich Zimmermann (1 874-?),
joka työskenteli, kuten kirjaimista M.
u. W. il menee, Wilhelm Mayerin ja Fritz
Wilhelmin firmassa Stuttgartissa.
Mitali on läpimitaltaan 51 mm. Sitä
lyötiin hopeasta, pronssista ja messin-
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gistä. Lindstedt oli itse suunnitellut
sen. (Tämä mainitaan Suomen Numis
maattisen Yhdistyksen pöytäkirjassa
1 2.1 1 . 1 928.) Muotokuvan mallina on
selvästi ollut varhaisin tunnettu Lönn
rotin valokuva, joka Anttilan (11, s. 1 22)
mukaan on 1 850-luvu lta. Takasivun
mallina on ollut Johan Knutsonin
1 840-luvulla tekemä kivipiirros Pai k
karin torpasta (Anttila 1, s. 3 1 ).
Lindstedt näyttää vilpittömästi ha
lunneen edistää maamme mitalitai
detta. Tämä käy epäsuorasti ilmi siitä
kin, että hä nen kirjakaupassaan oli ai
kanaan myynnissä A. A. Löwenstim
min Moskovassa 1 9 1 4 julkaistu Fin
ljandskaja medali, jossa suomalaisia
mitaleita ensimmäisen kerran tarkas
teltiin taiteen näkökulmasta. Kirjaili
jamitalit sopivat l uonnollisesti hyvin
Lindstedtin toimikuvaan. Siirtyminen
urheilumitaleista taidemitaleihin oli
ehkä kuitenkin hieman liian jyrkkä.
Painikisoihin saattoi tilata onnistu
neen palkintomitalin lähettämällä
mallipiirustuksen u l komaiseen alan
tehtaaseen, mutta kun kyse oli muo
tokuvamitalista - jonka aiheena lisäk
si oli eräs historiamme arvoitukselli
simm ista henkilöistä - saman meto
din käyttö tuotti vaatimattoman tu
loksen.

Emil Wikströmin mitali 1 930
En ole nähnyt samanaikaisia arvoste
luja Lindstedtin teettämästä mitalista,
mutta on helppo kuvitella, etteivät
mitalitaiteen harrastajat olleet tyyty
väisiä ennen kuin Lönnrotista oli ole
massa tunnetun kotimaisen taiteilijan
mitali. Toive toteutuikin pian. Mitalin
malli valmistui keväällä 1 930 ja itse
mitali seuraavana vuonna (kuva 6).
Suomen
Kuvalehti
kirjoitti
2 1 .3.1 932 näyttävästi aiheesta "Muis
toraha Elias Lönnrotista''. Kirjoituksen
mukaan kustann usosakeyhtiö Otava
oli jo pitemmän a i kaa suunnitellut
muistorahasarjaa
kirjallisuutemme
suurmiesten elämäntyön kunniaksi.
"Suomalaisen Kirjal lisuuden Seuran
satavuotisjuhla on nyt antanut aiheen
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ensimma1sen tällaisen m uistorahan
lyöttämiseen ja julkisuuteen lähettä
miseen'; lehti kertoo. "Elias Lön nrotin
ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
kunniaksi on professori Emil Wikström
Otavan tilauksesta muovail lut muisto
rahan, jonka etupuolella nähdään Eli
as Lön nrotin erittäin hyvin onnistunut
muotokuva ja toisella sivu lla sanain
hakumatkaltaan palaava Väinämöi
nen nousemassa suuri mahtisen Ante
ro Vipusen suusta."
Kirjoituksessa selitetään Kalevala
sitaatin avulla myös m italin takasivun
kirjoitus SAIN SANAT SALASTA ILMI.
Kirjoitus loppuu kan nanottoon: "Tä
mä mitali poistaa suurmiestemme
muistorahojen sarjasta erään huomat
tavan aukon, sillä tähän asti ei ole ol
lut olemassa minkäänlaista taiteellisia

vaatimuksia täyttävää mitalia Elias
Lönn rotista."
Lausuntoon sisältyvä Zimmerman
nin työn epäsuora teilaaminen tekee
mielestäni hieman i kävän vaikutuk
sen. Wikströmin mitalin sinänsä mes
tarillinen profiilimuotokuva on sekin
vain tul kinta Riis'in edellä mainitusta
valokuvasta. Selvää tietenkin on, että
Lönnrotin muistopatsaan tekijällä oli
aiheesta selkeämpi näkemys kuin jon
kin ulkomaisen kaiverrusliikkeen tai
teilijalla. Mitalin takasivu, jossa Väinä
möinen seisoo Vipusen naamalla, on
varsin omaperäinen, joskin runosan
karin hahmo sinänsä edustaa R. W. Ek
manin ajoista juontuvaa kuvaamispe
rinnettä. Kustannusosakeyhtiö Otavan
mitalisarjan takana oli yhtiön johtaja
Alvar Renqvist, joka oli eräs maamme

kaikkein huomattavimmista mitalitai että haluttiin sopiva syy mitalin teke
teen edistäjistä 1 930-luvulla. Suomen miseksi keräi lymarkkinoil le. Ruotsalai
Numismaattinen Yhdistys oli 1 920-lu nen, Suomessakin toimiva Sporrong
vulla lyöttänyt mitalisarjan "Vänrikki yhtiö oli 1 970-luvulla tällä alalla hyvin
Stoolin miehistä''. Toista yhtä yhtenäis aktiivinen. Vuonna 1 977 se valmisti mi
tä isänmaallista sarjaa olisi ollut vai talin myös mm. marsalkka Mannerhei
kea keksiä, mutta Renqvistin 1 928 mista. Kul lasta, hopeasta ja pronssista
alulle panema kirjailijamitalien sarja lyödyn pienehkön (45 mm) Lön nrot
muodosti tavallaan sille seu raajan (ks. mitalin muovaili kuvanveistäjä Leena
Suomen Numismaattisen Yhdistyksen Turpeinen.
pöytäkirjoja 1 2.1 1 .1 928 ja 1 2.5.1 930).
Mitalissa on etusivulla Lönnrotin
Renqvist valittiin Suomen Numismaat kasvokuva ja nimi sekä päivä määrät
tisen Yhdistyksen kunniajäseneksi.
9.4.1 802 ja 1 9.3.1 884. Takasivun ai
Vuoden 1 93 1 mitali valmisti Spor heena on hauen leukaluusta tehty
rongin yhtiö Tukholmassa. Se on, ku kantele, jonka yläpuolella on sana KA
ten useimmat muutkin 1 900-luvun LEVALA. Parasta mitalissa on epäilemät
a lkupuolen mitalit, läpimitaltaan 56 tä herkkä ja il meikäs muotokuva, joka
mm. Lyöntimäärä lienee ollut 40 ho
peista ja 290 pronssista (Boströmillä
luvut ovat toisin päin). Oli totuus mikä
tahansa, luvut eivät välttämättä kerro
koko totuutta, sillä Sporrongilta saat
toi jälkikäteen tilata uusintalyöntejä.

hyväntahtoinen kasvokuva, joka on
sijoitettu vaahteranlehtien keskelle.

Lopuksi

Kuten olen kerton ut Mitali-lehdes
sä 2/1 997, s. 1 0-1 1 , ajatus mitalista
Lönnrotin kunniaksi esitettiin ensim
mäisen kerran jo 1 847. Kyse oli satii
risesta ehdotuksesta aika na, jolloin
yksityishenkilöistä ei ollut tapana
tehdä Suomessa mitaleita. On kui
tenkin mielenkiintoista todeta, että
ehdotuksen tekijä, yliopiston raha- ja
mitalikokoelman hoitajana toiminut
professori J. G. Linsen, piirrätti mita
lille myös mallikuvan, joka nykyään
on tunnetuin Lönnrotia esittävä kari
katyyri. Kuvaan l iittyi legenda "Unus
homo nobis cursando restituit rem''.
Kyseessä on itse asiassa täydellinen
klassisen mitalitaiteen perinnettä nou
dattava deviisi, ja tällä perusteella voi
daankin kysyä, oliko Linsen sittenkin
ehkä puoliksi tosissaan.
1 940-luvulta 1 980-luvulle
Klassismin ajan mita litaiteesta on
pitkä matka tämän päivän mitaleihin.
Kalevalan ensimmäinen painos ilmes
Vuoden 1 902 jetonin "Sait sanat sa
tyi 1 835, mutta sen nykyään l uettu
lasta ilmi" liittyy vielä perinteeseen,
laajempi versio on vuodelta 1 849. Tä
kun taas nykyiset pääl lekirjoitukset
män painoksen 1 00-vuotismuiston
tyyliin "Uuden Kalevalan satavuotis
johdosta lyötiin 1 949 Eemil Halosen
ju hlat 1 949" edustavat mitalitaiteen
muovailema mitali (kuva 7). Halonen
sanallisen puolen perinpohjaista köyh
oli Wikströmin tavoin aikanaan osal
Kuva 9.
tymistä. Kalevalan luojan mitaleissa
listunut Lönn rotin muistopatsaan
se tuntuu erityisen surulliselta. Viime
kilpailuun.
On hieman yllättävää todeta, että osoittaa taiteilijan perehtyneen huo vuosilta on maamme mitalitaiteessa
Halosen mitalin muotokuvan mallina lellisesti Lönnrotista säilyneisiin kuviin. kuitenkin myös esimerkkejä legendan
on kaikesta päätellen ollut Wikströ Viime kädessä esikuvana on ollut uudesta tulemisesta.
min mitali. Kuvattavan ilme on hie Riis'in tunnettu valokuva, ehkä myös
man toinen ja muovailutapa on veis siihen perustuva Alma Engblomin
toksellisempi, mutta esikuva ilmenee maalaus (Anttila 1 1, s. 227, 328).
Lönnrotia esittäviä maalauksia oli
yksityiskohdista. Kirjoituksena on vain
Lönnrotin nimi.Takasivu lle on kuvattu selvästi tutkinut myös Heikki Häiväoja,
kaksi runonlaulajaa käsi kädessä, muis joka muovaili Suomen Kulttuu rirahas
tiinkirjoittaja sekä pieni lapsi, ympäril tolle mitalin Lönnrotin kuoleman 1 00lä kirjoitus UUDEN KALEVALAN SATAVUOTIS vuotismuistoksi 1 984 (kuva 9). Kult
JUHLA 1 949. Myös tämä mitali on läpi tuurirahaston viime vuosina synty
neessä henkilömitalien sarjassa on
mitaltaan 56 mm ja sitä valmistettiin
yhteinen Olof Erikssonin 1 979 muo
hopeasta ja pronssista.
Seuraava mitali lyötiin Lönnrotin toilema tammea esittävä takasivu. Mi
syntymän 1 75-vuotisjuhlan johdosta talien läpimitta on vanhan perinteen
(kuva 8).Tällainen aihe tuntuu hieman m u kainen 56 mm. Tälläkin kertaa mi
haetulta, ja kyse olikin lähinnä siitä, talissa on parasta Lön nrotin ilmeikäs,
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Anne Valkonen

AARTEITA KELLARIKERROK SE S SA

Suomen Kansallismuseon eri osasto
jen keskinäistä rahallista arvoa lienee
mahdotonta verrata. Rahakammion
esineistön suurimmalla osalla on kui
tenkin selkeä valuuttamääräinen arvo,
joka kokoelmaan kuuluvien kultara
hojen myötä noussee varsin korkealle.
Rahakammion yli-intendenttinä toi
mii filosofian tohtori Tuukka Talvio.
Hänen työuransa alkoi jo vuonna
1 971 samassa museossa ja saman ko
koelman parissa. Toki kokoelma on
kasvanut kuluneina kolmena vuosikymmenenä, mutta rahat ja mitalit
muodostivat silloin ja yhä muodostavat sen perusrungon.
Syksyllä 2002 museon Rahakammiossa on yhteensä runsaat 160000 esinettä: rahoja, mitaleita, ansiomerkkejä
ja erilaisia muistorahoja. Mitaleita on
noin 10 000 kappaletta. Säästöpankkien Keskus-Osakepankin hajotessa
siirtyi sen arvokas raha- ja kolikkokoelma Rahakammioon. Mukana tuli
myös suuri määrä alan kirjallisuutta ja
mitaleita. Materiaalin arkistointiin tarvittaisiin kipeasti asiantuntevaa työvoimaa.
Käteensopiva muotokuva
- "Kansallismuseon Rahakammiossa
olevien mitalien perusta rakentuu Turun Akatemialta saatuun 1700-luvulta
olevaan kokoelmaan. Koska Suomi
kuului ennen itsenäistymistään sekä
Ruotsiin etta Venäjään, molempien
maiden vaikutus näkyy varhaisissa
mitaleissa. Renessanssimitalit ovat
erityisen arvostettuja. Kuninkaiden,
keisarien ja muiden merkkihenkilöi
den muotokuvia ikuistettiin eri me-
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talleihin, joista arvokkain oli ja on yhä
kulta.
Renessanssiaikana suosittiin kuitenkin erityisesti pronssia. Mitalit olivat
kooltaan huomattavasti nykyisiä mita
leita pienempiä. Ne ovat kuitenkin
erittäin taitavasti tehtyjä. Itse pidän
eniten juuri suhteellisen pienikokoi
sista, käteensopivista mitaleista'; ker
tao Tuukka Talvio museon pohjaker
roksessa sijaitsevassa työhuonees
saan.
Pyysin haastattelua sopiessamme
yli-intendenttiä valitsemaan yhden
suosikkimitalin, mutta tavatessamme
Talvio sanoi:
- "Minun on mahdotonta valita yhtä
mitalia. Enemmänkin minua kiinnos
taa mitalitateen perinne ja yhteiskun
nallinen tilanne, missä ja mihin tarkoi
tukseen mitali on kulloinkin tehty.
Alussa tyypillisenä motiivina oli muo
tokuva. Myös erilaiset maineteot ja
historialliset tapahtumat saivat omat
mitalinsa.Vapaita, nk. taidemitaleita ei
juurikaan_ tehty. Nykyään mitali voi
muistuttaa pienoisveistosta."

Harrastus kodin perintona
Tuukka Talvion isä oli Sotamuseon joh
taja, joka virkansa puolesta oli paljon
tekemisissä heraldiikan kanssa.
- "Kerran näin isäni työpöydällä kir
jan nimeltään Rahatieteen opas ja sii
tä voidaan sanoa minun innostukseni
alkaneen. Luin sen kiinnostuneena
kannesta kanteen ja olen sen jälkeen
aina katsonut rahoja ja miksei mitalei
takin suurella mielenkiinnolla.
Äitini isä puolestaan toimi antiikki
kauppiaana ja restauroijana. Varmaan
sekin lisäsi kiinnostustani museoalaan.
Sekä lisensiaatintyössäni että väitös
kirjassani olen käsitellyt vanhoja mi
taleita ja rahoja.
Lisensiaatintyöni kirjoitin Helsingin
yliopiston taidehistorian laitokselle ja
se käsitteli Suomen varhaista mitali
taidetta mutta väitoskirjassani palasin
arkeologian ja rahojen pariin."
Sinulla on kotona varmaan laaja se
kä mitalien etta rahojen kokoelma?
- "Ei ole. En varsinaisesti kerää mi
tään, joskin olen hankkinut melko pal
jon äänilevyjä ja kirjoja. Käyn kyllä
huutokaupoissa ja muissa myyntitilai
suuksissa viran puolesta. Toisinaan os
tan sieltä jotakin itsellenikin, mutta
useimmiten lähetan ostamani kappa
leen ulkomaalaisille ystävilleni tai
alan museoon. Viimeisin ostokseni
meni Cambridgen yliopiston kokoel
maan Englantiin. Myös Pietarin Eremi
taasi-museoon olen lähettänyt joita
kin ostamiani mitaleita.
Ensimmäinen mitali,johon kiinnitin
huomioni vuonna 1948 oli suomen
linnalaisen naapurimme työpöydällä
oleva Oiva Heleniuksen muovailema

Suomenlinnan juhlamitali. Hiljakseen Se on tärkeää, koska m italissa on 'Tai
aloin kiinnostua mitaleista enemmän. detta molemmat puolet' Killan 90-lu
Arvostan erityisesti Gunnar Finnen vulla julkaiseman kirjan otsikon mu
ja Essi Renvallin taitoa pelkistää olen kaisesti.
"Kun kävelee näyttelyssä, ymmärtää,
nainen varsin pieneen kokoon. Siitä
hän m italitaiteessa oikeastaan on ky kuinka vaikeaa olisi valita edes näistä
symys."
esillaolevista m italeista juuri se kau
nein tai merkittävin. Minusta hyvin
Miten mitalit esille
mielenkiintoisia ovat mm. Turun pa
Siirrymme Kansallismuseon Rahakam losta pelastetut, osin vaurioituneetkin
mion näyttelysaleihin. Kauniidenhol mitalit. Niiden materiaali on hopeaa
vikaarien alla on toistakymmentä paitsi vuonna 1 81 7 valmistettu us
Antti Nurmesniemen suunnittelemaa konpuhdistuksen300-vuotisjuhlamita
vitriinikaappia. Niiden lasit ovat hei Ii. Se on lyöty kultaan. Kustaa 11I:tta
jastamatonta ja särkymätöntä erikois kuvaavassa mitalissa on tulipalon tuo
materiaalia, joka tuo m italit ja rahat maa lisädramatiikkaa. Siinä kuningas
on kuvattu kohoamassa Herkuleen
miltei kosketusetäisyydelle.
"Museon kokoelmaan pyritään aina hahmossa kytevältä roviolta.
Vaietuista m italeista eräs suosikkini
hankkimaan kaksi kappaletta samasta
mitalista, joten yhden mitalin molem on jo vuosia ollut Raimo Heinon raju
mat puolet voidaan asettaa esille sa ja vitsikäs 'Sumo'."
Vaikka Rahakammiossa olevat vitmanaikaisesti'; kertoo Tuukka Talvio.

rii n it tuovat mitalit erinomaisesti esil
le, katsoja helposti väsyy kymmenien
mitalien ja rahojen parissa. Lyhyt vi
deolta katseltava tietoisku esimerkiksi
valettujen ja lyötyjen m italien keski
näisistä eroista ja molempien valmis
tustekniikoista saattaisi innostaa suur
ta yleisöä tämän hienon harrastuksen
pariin.
Haastattelun päätyttyä u loslähties
säni tuli vastaani emeritus i ntendentti
Pekka Sarvas. Siinä sitten yhdessä nyö
kyttelimme, että "mihin sitä pukki sar
vistaan pääsisi''. Mitalit ja rahat ovat
mielenkiintoisia, m utta vaativat todel
lista paneutumista tähän pientaiteen
haaraan.

Orion-yhtymä Oyj lyötti lääkintöneuvos Juhani Ahon kunniaksi mitalin
hänen täytettyään 70 vuotta ja jäätyään pois Orionin hallintoelimistä vuonna 200 1 .
Kuvanveistäjä Toivo Jaatisen suunnittelema mitali kuvastaa
lääkintöneuvos Ahon monipuolista ja aktiivista elämää.

Orion-yhtymä OyJ
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Allan Ylinen

E RÄÄN KLAAN I N M ITALIT

vistyksellisen tasa-arvon edistämis
Väinö Voionmaa: miestä moneksi. Se
työssä. Saajista pidetään luetteloa ei
naattori, kansanedustaja, ministeri.
kä mitalia myydä keräilytarkoituksiin.
Allekirjoitti Tarton rauhansopimuksen
Jouko Voionmaan täyttäessä 60
vuonna 1 920 ja Pariisin rauhansopi
vuotta 1 9.9.1 972 sitä juhlistamaan il
muksen vuonna 1 946.
mestyi kaksikin mitalia. Suomen Nu
Mutta se oli vain yksi rooli, enem
mismaattisen yhdistyksen valattama
män kuin poliitikko Väinö Voionmaa
ja RaimoHeinon muovailema kookas,
oli humanisti, arkeologi, historioitsija
1 20 mm läpimittainen mitali ja Leila
ja kansansivistäjä. Raittiusmieskin.
Hietalan (sittemmin Hämäläinen) pie
Kun kysyin miksi ei isästäsi ole teh
nempi, 70 mm läpimittainen, lyöty mi
ty mitalia, niin Jouko tuli mietteliääksi.
tali.
Kääntelimme ajatusta mielessämme
ja mitä enemmän asiaan syvennyim
Kieltämättä kumpikin mitali on koh
me, sitä selvemmäksi se tuli. Kansan
teensa näköinen, mutta kovin eri ta
valistusmies ja työväen sivistyspyrin
valla. Sanoin Heinon mitalista sen ensi
töjen edistäjä! Siinäpä se.
isäänsä tilaisuudessa. Mitalissa vanha kerran nähtyäni, että se on näköisem
Tuumasta toimeen. Kansanvalistu Voionmaa on en face, suoraan edestä, pi kuin Jouko konsanaan. Pelkistetty
seuran toiminnanjohtaja Aarne Lauri sekä teksti VÄINÖ VOIONMAA 1 869- karikatyyri tuo esille olennaisen, Jou
la otti meidät sydämellisesti vastaan, 1 947. Takasivulla on saariston laakeita kon "joukomaisuuden''. Siitä on kaikki
tarjosi kahvit ja asiamme kuultuaan kallioita, joiden laelta mies katsoo ho virallisuus karissut, pelkkä ihminen jäl
kertoi Työväen Sivistysliiton juhlivan risonttiin, teksti: POLIT I I KKA, HISTORIA, jellä. Sama huumori leimaa myös ta
juuri näihin aikoihin perustamisensa KULTTUU RI. Mitalin halkaisija on 70 kasivua: roteva Juno siinä retuuttaa
mm.
70-vuotisjuhlaa.
Joukoa rahanlyönnin lähteille. JUNO
Kiitimme vihjeestä ja siirsimme neu
Mitali liitettiin Kansan Sivistysrahas I PSA MONETA OPTIMA DUX.
vottelut Pitkänsillan pohjoispuolelle. ton mitalisarjaan ja se on tarkoitettu
Leila Hietalan mitalissa, johon aloi
Siellä, Työväentalon juttutuvassa asiaa kiitokseksi ja tunnustukseksi pitkäai te lienee tullut perhepiiristä, on huo
edistettiin murean pihvin ja mainion kaisesta TSL-työstä sekä ansioista si- lella muovattu Jouko. Ei moittimista.
punaviinin voimalla. Ja edistyihän se,
asia päätettiin ottaa perustamisvuosi
kokouksen asialistalle.
Kokous päättikin mitalin lyöttämi
sestä. Sen tekijäksi valikoitui kuvan
veistäjä Erkki Kannosta. Olimme hän
tä suositelleet. Jouko Voionmaa ja mi
nä kävimme vielä tutustumassa Kan
noston ateljeessa mitaliluonnokseen
ja se sai Joukon hyväksynnän. Mutta
valmista mitalia hän ei koskaan näh
nyt. Kuolema korjasi hänet sitä ennen,
1 8.3.1 991 .
mitalit
jaettiin
Ensimmäiset
1 2.6.1 991 . likka Voionmaa edusti
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Mitalin takasivu yllättää, sankaristam
me paljastuu aivan uusi puoli, ei hän
pelkästään homeisia pennejä rakasta
nut, vaan oli avoin myös naiskauneu
delle. Mitalia lyötiin alun perin 70 nu
meroitua kappaletta, myöhemmin 25
kappaletta lisää. Heinon mitalia valet
tiin 60 kappaletta.
Liisa Voionmaa ( 1 9 1 4-1 984) ikuistui
mitaliin Aimo Tukiaisen näkemänä
neljä vuotta kuolemansa jälkeen,
1 988. Tukiainen oli perheen hyvä ystä
vä, joten tehtävä ei ollut aivan mah
doton. Hän tavoittikin kuvattavan
olemuksesta sen jonkin joka oli Liisa
parhaimmillaan, elegantti maailman
nainen ja tiptop perheenemäntä. Mi
talin takasivulla kreikkalaisessa teat
terimiljöössä painiskelevat aviopuoli
sot sitä painiaan, joka jokaiseen kun
non avioliittoon kuuluu. Teatteri on
viittaus Liisa Voionmaan toimintaan
teatteriarvostelijana ja antiikin histo
rian tuntijana. Mitalin valoi Toivo Jaa
tinen, sen läpimitta on 1 25 mm.
Kuolema ja elämä lomittuvat ennal
ta arvaamattomasti. Maaliskuu 1 99 1
oli likka Voionmaan perheessä ilon ja
surun aikaa. Gunnel Sievers-Voion
maa täytti 50 vuotta 4.3.1 991 . Oli hie
no ajatus llkalta teettää vaimostaan
mitali, Raimo Heinon toteutus on
herkkä ja kaunis.
Mitalin takasivulla biokemian do
sentti käsittelee moninkertaisesti
suurennettuna (taiteilijan vapaus)
proteiiniketjua. RERUM NAT URA AB
EA COGNOSCITU R eli suomennettuna:
"Hän tutkii asioiden luonteen''. Mitalin
on valanut Toivo Jaatinen, valumäärä
6 kappaletta ja halkaisija 1 25 mm.
3.1 0.1 993 täytti likka vuorostaan
nuo maagiset viisikymmentä vuot
taan. Mikä olikaan perheen lahja - mi
tali tietysti.
Raimo Heino jälleen työhön, tulok
sena uljas profiili elämänsä puolipäi
vässä paistattelevasta mitalitaiteen
monitoimimiehestä. Isältään perin nök
si saamaansa Suomen Mitalitaiteen
Killan yleissihteerin virkaa menestyk
sellisesti hoitanut likka on näin konk-
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retisoitunut Voionmaa-klaanin mitali
sarjaan. Mitalin takasivulla Shake
spearen Macbeth näytelmän kolme
noitaa autiol la nummella miettivät
seuraavaa kohtaamistaan: "When
shall we three meet again''. Selityksek
si: likka on englannin kielen opettaja.
Mitalin valoi Pauli Venäläinen.
Pulmallisempi on Pertti Kukkosen
muovailema VOIONMAA-mitali. Siinä
taistellaan elintilasta pyöreän pöydän
ympärillä kyynärpäitä käyttäen. Ku
vattavat Gunnel ja likka nähdään yl
häältä käsin. Pöydällä Liisa Voionmaa
-mitalista tutut tikkupainijat jatkavat
otteluaan, ilmeisesti jo toisessa pol
vessa. ARS LONGA, taide pitkä, on mi
talin sanoma.
Takasivulla on seesteisempi kuva,
perheen pojat Markus ja Mikael pal
koveneessään purjehtivat yhteisvoi
min tulevaisuuteen. FAMILIA OPTIMA
on toivorikas viesti. Näin on neljäskin

sukupolvi tullut mukaan. Mitali on va
lettu ja sen halkaisija on 1 25 mm.
Pienenä (34 mm) erikoisuutena mai
nittakoon Raimo Heino muovailemat
pyöreät käyntikortit. likka Voionmaan
on vuodelta 1990 ja Gunnel Sieversin
vuodelta 1 991. Edellinen on siis var
haisempi kuin itse mitali ja hieman
erilainen. Takasivu on kummassakin

varattu osoitekaiverrukselle.
Ja kuin pisteenä iin päälle tulkoon
vielä mainituksi Mauno Honkasen ja
likka Voionmaan järjestämä Kiinan
näyttely vuonna 1 990. Sen oheistu
loksena oli Maunon muovailema va
lettu mitali,jossa signeeraukset MH ja
IV.

TI ETEELLISTEN SEU RAIN VALTU U SKU NTA
on 223 tieteellisen seu ran valtakunnallinen yhteistoiminta
el in, joka on perustettu Keisaril l isen Suomen senaatin
päätökse l l ä 1 899.
Valtuusku nta tukee jäsenseu rojaan ja niiden j u l kaisutoimin
taa. Se j ulkaisee T ieteessä tapahtuu -lehteä ja järjestää joka
toinen vuosi Tieteen päivät. Sen toimipisteet ovat toimisto ja
Tieteel l isen kirjallisu uden vaihtokeskus (Mariankatu 5),
myyntinäyttely Tiedekirja (Kirkkokatu 1 4), kokoustilat (Tietei
den talo, Kirkkokatu 6) ja Tieteell isen kirj a l l isuuden j ulkaisu
varasto (Rauhan katu 1 5) .
Valtu uskunta teetti satavuotisj uhlaansa vuonna 1 999 mitalin.
Etusivun geometri nen kuvio symbol isoi teknisiä ja luonnon
tieteitä sekä takasivun pehmeämpi kuvio humanistisia ja yh
teiskuntatieteitä. Iskulause Omn i a pro scientia (Kaikki tieteen
hyväksi) kertoo valtuuskunnan toimi ntaperiaatteen.
Mita l ia myön netään huomionosoituksena työstä tieteen tie
dottamisen ja tieteellisten seu rojen hyväksi . Mita l i n hal kaisija
on 80 mm. S i itä on myynnissä pien i versio 0 40 mm.
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UU DET MITALIT
Rahapaja lnsignia Oy:n 1 .1 2.2001 -30.1 1 . 2002 välisenä aikana lyömät taidemitalit. Ilmoitetut lyöntimäärät koskevat
1 tilausta, ei mahdollisia lisälyöntejä. Tiedot ovat seuraavassa järjestyksessä: mitalin aihe, kuvanveistäjä, tilaaja, koko,
lyöntimäärä/materiaali, lyöntivuosi. Kolmesta Rahapajan lyömästä mitalista on kuvat ohessa. Tämän lisäksi luetteloon
kuuluu myös seuraavat kaksi mitalia: Pro Saima Salar, Jarkko Roth, Lohijokitiimi ry, A: 80 mm, 60 kpl pronssi, 2002 Lauri
Saxen, Toivo Jaatinen, Helsingin yliopisto, A: 56 mm, 1 kpl hopea, 350 kpl pronssi, 2002 sekä Erkki Tuovinen, Toto Tuovinen,
Prof. E. Tuovisen Mitalirahasto, A: 75 mm, 50 kpl/pronssi, 2002

Elvi ja Pauli Lappalainen, Jarkko Roth,
Elvi ja Pauli Lappalaisen sukuseura, lf
80 mm, Bkpl hopea, 60 kpl pronssi, 2002

Thure R. Holmasto Caritha con Schanz,
Kauko Räsänen, Rahaliike Hoimasto, lf
80 mm, 4 kpl hopea, 50 kpl pronssi,
2002

Vanha Porvoo, Kimmo Pyykkö, Porvoon
vanhan kaupungin säätiö, Plaketti
77x100 mm, 25 kpl pronssi, 2002
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Pertti Kukkonen, Ateneumin
ystävät, 2000
Helene
Schjerfbeckin
varhainen
omakuva (1 884-85) oli Ateneumin
ystävien ensimma1s1a hankintoja.
Mitalissa Schjerfbeckillä ja tämän
päivän yleisöllä on katseyhteys. Päät
muodostavat kehän. Elämä ja tai
de jatkavat kiertoaan. Ateneumin
ystävien toiminta on pyyteetöntä ja
lämminhenkistä. Jäsenet haluavat
yhdessä osallistua toimintaan. Myös
huumori kuuluu oleellisesti kuvaan.
(Pertti Kukkonen)
Ateneumin ystävät -mitalin pienem
pää versiota on lyöty 500 kpl ja sitä
myy Ateneumin Taide-kirjakauppa
hintaan 40 euroa.
Raili Laru-Sompa -mitalin on veistä
nyt Kauko Räsänen. Mitalia on lyöty
50 kpl pronssiin ja sen halkaisija on
80 mm. Mitalin etusivulla on aneste
siaylilääkäri Somman profiili tulevai
suutta kohti, takasivu kertoo elämästä
ja kuolemasta, lääkärin tehtävästä yl
läpitää elämää nykyajan lääketieteen
keinoin.
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KIRJOIT TAJAT / SK RIBENTER / AUTHO R S

Veikko Löyttyniemi, fil.maist. / fil.mag. / MA, Mitalitaiteen Killan puheenjohtaja / ordförande för Gillet / President of the

Guild, Helsinki / Helsingfors
Outi Järvinen, tutkija / forskare / researcher, Helsinki/ Helsingfors
Raimo Jaatinen, kuvanveistäjä / skulptör/ sculptor, Vantaa/ Vanda
likka Voionmaa, fil.maist. / fil.mag./ MA, Helsinki / Helsingfors
Riitta Mäkelä, fil.kand. / MA, Oulu / Uleåborg
Tuukka Talvio, yli-intendentti/ överintendent / Keeper of coins and medals, Helsinki / Helsingfors
Anne Valkonen, fil.maist. / fil.mag./ MA, Helsinki/ Helsingfors
Allan Ylinen, toimittaja / redaktör/ journalist, Helsinki / Helsingfors
Gunnel Sievers, fil.tri./ fil.dr./ Ph.D., Helsinki/ Helsingfors

S U OM E N SOTAVET E RAA N I L I ITTO RY
Syyskuussa 1 95 7 perustettu Suomen Sotaveteraan i l i i tto (Fin lands Krigsvete
ranförbu nd, Finn ish War Veterans Federation) on Suomen sotiin 1 939-1 945
osallistuneita miehiä ja naisia laajimmin yhdistävä järjestö. S iihen kuuluu
400 sotaveteraaniyhdistystä ja 2 2 n i iden muodostamaa piiriä. Yhdistyksissä
on 60 000 varsina ista ja 1 3 000 kannattajajäsentä. Koti maan l isäksi l i itol l a
on jäsenyhteisöjä Ruotsissa, Kanadassa, Yhdysval loissa ja Virossa.
Liitto on Maai lman Veteraanijärjestön (WVF) jäsen sekä osa l l i stuu vete
raanijärjestöjen kotimaiseen yhteistyöhön Suomen veteraan i l i ittojen val
tuuskunnassa (VEVA). Sotaveteraaniyhteisöt toim ivat veteraan ien toimeentu
lon, elinolojen ja kunnon sekä itsenäisen selviytymisen turvaamiseksi, vel
jes- ja sisaravun antamiseksi, isänmaall isen hengen ja yhteenkuuluvuuden
yll äpitämiseksi sekä sotiemme ja n i iden veteraanien perinteiden vaa l i mi
seksi ja henkisen perinnön siirtämiseksi uusille sukupolvi l le.
Li iton yhteydessä toim i i Sotaveteraanien tuki- ja peri nnesäätiö. Se lyötti
1 987 itsenäisyyden juh lavuoden mitalin. Lyöttämisaiheen kertova m itali
teksti sijoittuu Laatokan-maisemaan, jonka rauhan sota rikkoi. Lumipukuiset
soturit ja Jotta i l mentävät sotiemme veteraanien osuutta itsenäisyyden tur
vaamisessa. Juhlavuonna vietettiin ensimmäisen kerran kansa l l i sta veteraa
n ipäiväå.
Mitali luovutetti in ensimmäiseksi tasava l l an presidentti Mauno Koivis
tol le. M ital in tuotto käytettiin sotaveteraa nien ku ntoutukseen ja huoltotyö
hön. Yhtenä avustuskohteena oli Espoossa sijaitseva Kuusikodin l aajennus
hanke.
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Suomen Mitalitaiteen Kilta ry.

TOIMINTAKERTO MU S VUO DELTA 2001

1 .Vleistä Mitalitaiteen
Killasta

Vuosi 2001 oli Mitalitaiteen Killan 37. toi
mintavuosi. Mitalitaiteen Killan suojelijana
toimi Tasavallan presidentti Tarja Halonen.
Perinteinen ja Killan jokaisena toimin
tavuonnaan järjestämä vuosimitalikilpailu
sai kertomusvuonna jälleen laajan huomi
on. Kilpailuun jätettiin 1 1 9 ehdotusta, mi
kä oli lähes ennätysmäärä. Tämä huomat
tavan suuri osallistujien joukko sekä kil
pailuun jätettyjen ehdotusten korkea taso
osoittaa suomalaisen mitalitaiteen elävän
edelleen voimakkaana. Lisäksi on arvioita
vissa, että kilpailua edelleen arvostetaan
ja se koetaan kuvanveistäjäjäsenten kes
kuudessa tarpeelliseksi.
Kertomusvuonna järjestettiin Killan his
toriassa toisen kerran erillinen mitalikil
pailu kuvanveiston opiskelijoille. Palkinto
lautakunta totesi, että kilpailuun jätetyt
lähes 30 ehdotusta osoittivat tekijöittensä
hallitsevan hyvin mitalin muovailun. Eh
dotusten taiteellinen taso oli selvästi kor
keampi kuin Mitalitaiteen Killan pari vuotta aiemmin järjestämässä vastaavassa kilpailussa. Mitalitaiteen tulevaisuus näyttää
siten olevan jatkuvasti hyvinkin turvattu.
Kansainvälinen mitalisymposiumi järjestettiin kertomusvuonna Suomessa kol
mannen kerran. Tällä kertaa järjestäjänä
oli Turun ammattikorkeakoulun taideaka
temia, jossa mitalitaiteen opetuksella on
pitkät ja vahvat perinteet. On tärkeätä, et
tä mitalien suunnittelussa ja muovailussa
voidaan usean viikon ajan kerätä, välittää
ja vaihtaa kokemuksia eri maista saapu
neiden taiteilijoiden kesken. Olennaista
tulevaisuuden kannalta on myös se, että
symposiumissa mukana olevat mitalitai
teen opiskelijat saavat tässä yhteydessä
monipuolisia taiteellisia virikkeitä.
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Kertomusvuoden aikana Mitalitaiteen
Mitalitaiteen vuosikirja julkaistiin nyt
toisen kerran. Sen avulla kyetään havain Killan kokoelma täydentyi huomattavalla
nollistamaan sekä kotimaassa että ulko lahjoituksella. Kauppaneuvos Arno Vilja
mailla suomalaisen mitalitaiteen korkeata nen lahjoitti Mitalitaiteen Killalle mitaliko
tasoa ja sen ajankohtaisuutta. Uutuutena koelmansa, joka sisältää mm. kaikki ne mi
vuosikirjassa oli nyt englanninkielinen kat talit, jotka valmistettiin hänen johtamas
saus Suomen mitalitaiteeseen ja vuosikir saan Kultateollisuus Oy:ssä vuodesta 1 950
vuoteen 1 992. Lahjoitus käsitti kaikkiaan
jan sisältöön.
Kertomusvuonna Mitalitaiteen Kilta kut 1 48 mitalia, jotka ovat 47 kuvanveistäjän
sui kaksi uutta kunniajäsentä. He olivat tekemiä. Mukana on myös muutama ulko
kuvanveistäjä Heikki Häiväoja ja kauppa mainen mitali. Lahjoitus on sijoitettu Tam
neuvos Arno Viljanen, jotka ovat suuresti pereen taidemuseossa olevaan Mitalitai
ansioituneet suomalaisen mitalitaiteen teen Killan ainaistalletuskokoelmaan Arno
edistämisessä ja paljon tukeneet Killan Viljasen kokoelman nimellä.
Killan varastossa Helsingissä on tämän
työtä.
Mitalitaiteen Killan vuosikokouksessa jälkeen mm. niitä presidenttisarjan mita
ojennettiin Killan ansiomitali Tampereen leita, joita on vielä jäljellä. Lisäksi siellä on
taidemuseolle tunnustuksena ansioista Helsingissä vuosina 1 973 ja 1 990 järjestet
Suomen mitalitaiteen edistämiseksi ja tyjen FIDEMin kongressien kongressimita
museossa tapahtuneesta monipuolisesta leita, joitain Killan vuosimitaleita, Suomen
itsenäisyyden 75.ja 80.juhlavuoden prons
työstä Killan tarkoitusperien hyväksi.
sisia mitaleita sekä Helsingin 450-vuotis
1 .1 Mitalitaiteen Killan
mitaleita.
mitalikokoelma
Kertomusvuoden aikana Mitalitaiteen
Killan mitalikokoelma ainaistallennettiin Kilta teki jäsenistölle kyselyn siitä, millaisia
Tampereen taidemuseoon-Pirkanmaan erityisaiheisia mitalikokoelmia Killan jäsealuetaidemuseoon vuonna 1 988 tehdyllä nillä on. Tarkoituksena oli saada tietoja
sopimuksella. Kokoelma käsitti tuolloin mm. erilaisia mitalinäyttelyitä varten.
noin 700 mitalia, joista osa oli kaksoiskappaleita. Kaikkiaan mitaleita tallennettiin 1 . 2 Taiteilijoiden mitalituotannon
museoon noin 1 .200 kpl, joista noin tukeminen
kolmannes oli kaksoiskappaleita. Luovu Mitalitaiteen Kilta tuki taiteilijoiden mitali
tussopimuksessa todettiin, että museo tuotantoa monella mm. jäljempänä selos
laajentaa ja täydentää vuosittain ostoksin tetuilla tavoilla. Taloudellisista näkökoh
mitalitaiteen kokoelmaa, mikäli korkeata dista todettakoon, että kertomusvuonna
soisia teoksia on saatavissa.
Kilta jakoi vuosimitalikilpailun ja ku
Kilta täydensi kertomusvuonna edel vanveiston opiskelijoille järjestettyjen
leen Tampereen taidemuseossa olevaa mitalikilpailujen yhteydessä taiteilijoille
kokoelmaansa siirtäen sinne Killan toimi palkintoja yhteensä 58.000 markkaa.
tiloissa olleita mitaleita. Näitä oli useita sa Lisäksi Kilta osti taiteilijoilta mitaleita Kil
toja, joiden joukossa oli myös useita dup lan kokoelmiin sekä maksoi taiteilijoille
likaatteja.
korvauksia vuosimitalin ja taidevalimossa

teetettyjen taidereliefien viimeistelyistä
yhteensä noin 30.000 markkaa.

2. Näyttelyt, retket,
mitalikollokviot sekä
mitalisymposium

1 .3 Kansainvälinen toiminta
Mitalitaiteen kansainvälisen liiton FI
DE Min (Federation lnternationale de la
Medaille) valtuuskunta ( Delegates Mee
ting) kokoontui kertomusvuoden aikana
kerran. Kokous pidettiin huhtikuussa
Pariisissa ja siihen osallistui suomalaisena
delegaattina Mitalitaiteen Killan puheen
johtaja Veikko Löyttyniemi. FIDE Min
hallitus (Executive Committee) kokoon
tui samana päivänä ja sen kokoukseen
samoin kuin valtuuskunnan kokoukseen
osallistui FIDE Min pääsihteerinä toimiva
likka Voionmaa.
FI DE Min toiminta oli kertomusvuonna
lähinnä seuraavan Pariisissa syyskuussa
2002 pidettävän kongressin suunnittelua.
Sen lisäksi FI DE M julkaisi joka toinen vuo
si ilmestyvän Medailles -kirjan, jossa oli
mm. Weimarissa vuonna 2000 pidetyn
kongressin esitelmät. Kirjan toimitti likka
Voionmaa.
Suomen Mitalitaiteen Kilta on FI DE Min
yhteisöjäsen. Sen lisäksi Suomesta on liit
tynyt FI DEMiin 16 henkilöjäsentä.
Kansainvälisestä toiminnasta voidaan li
säksi mainita, että Mitalitaiteen Killan jä
senkirjeissä kerrottiin Portugalissa järjes
tettävästä kansainvälisestä mitalikilpailus
ta International Biennal of Contemporary
Medal of Seixal. Kilpailussa suomalainen
kuvanveistäjä Assi Madekivi sai kunnia
maininnan. Hän osallistui kilpailuun kol
men taidemitalin sarjalla. Kilpailuun osal
listui 65 taiteilijaa eri puolilta maailmaa.
British Art Medal Society järjesti heinäkuussa Corkin kaupungissa Irlannissa
viikonlopun kestävän mitalikonferenssin.
Ohjelmassa oli luentoja, tutustumiskäyn
tejä sekä mitalien tekoa. Suomesta osallis
tui konferenssiin likka Voionmaa.

2.1 Näyttelyt ja retket

le kahvit ennen Kauko Räsäsen näyttelyn
avajaisia.
Killan vuosikokous pidettiin huhtikuus
sa 2001 niin ikään Tampereella,jonne Kilta
järjesti bussiretken. Tällöin vuosikokouk
sen jälkeen tutustuttiin Tampereen taide
museossa olleeseen laajaa huomiota saa
vuttaneeseen näyttelyyn "Inkat ja heidän
edeltäjänsä - Perun kolme vuosituhatta''.

Maalis-huhtikuussa Mitalitaiteen Kilta oli
yhdessä Urheilumuseon kanssa järjestä
mässä urheiluaiheisten taidemitalien näyt
telyä Urheilumuseossa Helsingissä. Näytte
ly oli avoinna kuukauden ja siellä oli esillä
2.2 Mitalikollokviot
myös urheiluaiheisia pienoisveistoksia.
Mitalitaiteen Killan kunniajäsenen, ke Helmikuussa Kilta järjesti mitalikollokvi
väällä 75 vuotta täyttäneen kuvanveistä on jäsenilleen ja heidän seuralaisilleen.
jän Kauko Räsäsen mitalituotannon ret Kuvanveistäjä Hannele Kylänpää kertoi
rospektiivinen näyttely järjestettiin Tam Helsingin 450-vuotismitalin synnystä sekä
pereen taidemuseossa syksyllä ja se oli sisällöstä ja kuvanveistäjä Matti Peltokan
avoinna vuoden 2002 loppiaiseen saakka. gas kertoi vastaavaa Tasavallan president
Näyttelyssä oli mukana runsaasti myös ti Tarja Halosesta tekekemästään mitalista.
Kauko Räsäsen veistoksia havainnollista Keskustelun johdattelijoina olivat Arvo
massa hänen laajaa tuotantoaan. Vuonna Aho ja Mauno Honkanen.
Tilaisuus pidettiin Amos Andersonin
2001 tuli kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun
Kauko Räsäsen ensimmäinen julkinen mi taidemuseon luentosalissa. Samalla tutus
tali syntyi. Kyseessä oli voitto Helsingin ttiin museossa edellisenä päivänä avat
olympialaisten kunniaksi järjestetyssä mi tuun Nanny Stillin näyttelyyn.
Toinen mitalikollokvio järjestettiin Hel
talikilpailussa syksyllä 1951.
Näyttelyssä esitti tervehdyssanat Tam singissä Ateneumin Aune Lindström -sa
pereentaidemuseon johtaja Anneli Ilmo lissa kesäkuussa. Tilaisuudessa vuosimita
nen ja näyttelyn avasi Mitalitaiteen Killan likilpailun tuomaristoon kuuluneet kuvan
veistäjä Erkki Kannosto ja taiteilija Mauno
puheenjohtaja Veikko Löyttyniemi.
Mitalitaiteen Kilta osallistui näyttelyn ai Honkanen arvioivat kilpailuun tulleita eh
kaansaamiseen julkaisten mm. Mitalitai dotuksia.
teen vuosikirjassa kuvat ja selostukset
Kauko Räsäsen koko mitalituotannosta. 2.3 Mitalisymposium
Vuosikirjassa oli myös lukuisia kuvia hä Kolme viikkoa kestänyt Kansainvälinen mi
nen veistoksistaan. Tampereen taidemu talitaiteen symposiumi pidettiin kesäkuus
seo lunasti huomattavan määrän Mitali sa Turussa Turun ammattikorkeakoulun
taiteen vuosikirjaa ja vuosikirja toimi taideakatemian järjestämänä. Symposium
myös näyttelyn näyttelyluettona. Lisäksi oli aikaisempien symposiumien tapaan
Tampereen taidemuseo lähetti Mitalitai- kansainvälinen ideointi-, koulutus- ja kultteen vuosikirjaa noin 70 muulle suomalai tuuritapahtuma. Sen tarkoituksena oli
koota kuvanveistäjiä eri maista työskente
selle taidemuseolle.
Mitalitaiteen Kilta järjesti retken Hel lemään yhdessä ideoita jakaen ja toinen
singistä lokakuun 20.päivänä Tampereella toisiltaan oppien.
Symposiumiin oli kutsuttu osallistujia
pidettyyn Killan syyskokoukseen ja Kauko
Räsäsen mitalinäyttelyn avajaisiin. Tampe Suomen lisäksi Yhdysvalloista, Hollannista,
reella oli ohjelmassa syyskokous ja lounas, Tsekistä, Slovakiasta, Puolasta, Portugalista,
jonka jälkeen oli ohjelmassa Tampereen Saksasta ja Ruotsista. Symposiumin johta
taidemuseon järjestämä kiertoajelu. Sen jana toimi kuvanveistäjä Raimo Jaatinen
aikana tutustuttiin Tampereen julkisiin ja taiteellisena johtajana kuvanveistäjä
veistoksiin sekä Sara Hildenin taidemuse Erik Mäkinen.
Suomen Mitalitaiteen Kilta osallistui
ossa olleeseen Kain Tapperin näyttelyyn.
Tampereen taidemuseo tarjosi osanottajil- symposiumin järjestelyihin. Jenny ja Antti
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Wihurin rahasto myönsi Killalle sympo
siumia varten40.000 mk:n, opetusministe
riö 30.000 mk:n sekä Sampo Oyj 20.000
mk:n avustuksen.
Kertomusvuoden aikana Mitalitaiteen
Kilta teki Oriveden opistolle ehdotuksen,
että opiston kesäohjelmassa 2002 järjes
tettäisiin mitalitaiteen kurssi. Ehdotus sai
myönteisen vastaanoton ja kurssi järjeste
tään heinäkuussa 2002.

3. Kilpailut ja mitalien
tuottaminen
3.1 Vuosimitalikilpailu
Kuvanveistäjä Pekka Kauhanen Espoosta
voitti Suomen Mitalitaiteen Killan järjes
tämän 37. mitalitaiteen vuosikilpailun
ehdotuksellaan "Hyökkäys erämaassa''.
Kauhanen voitti kilpailun myös kaksi vuot
ta sitten.
Toiseksi sijoittui tänä vuonna kuvanveistäjä Pertti Mäkinen Lavialta ehdotuksellaan "Kävelevä tuoli" ja kolmanneksi kuvanveistäjä Pirkko Viitasalo Lahdesta eh
dotuksellaan "Aika kaikella''.
Palkinnot olivat suuruudeltaan 18.000
mk, 10.000 mk ja 8.000 mk. Lisäksi kilpailussa lunastettiin kaksi ehdotusta a 5.000
mk: kuvanveistäjä Marjo Suikkasen (Viljakkala) työ 'Venuksen vyö" ja kuvanveistäjä
Pekka Kauhasen työ " Maisema''.
Vuosimitalikilpailuun saapui 119 ehdo
tusta. Suomen Kuvanveistäjäliiton nimeä
minä juryn jäseninä olivat tänä vuonna
kuvanveistäjät Pertti Kukkonen ja Urho
Ikonen.
Kilpailuun saapuneet ehdotukset olivat
nähtävissä Helsingissä Mitalitaiteen Killan
toimitiloissa.
Mitalitaiteen Killan vuosimitalina to
teutettiin kuvanveistäjä Pirkko Viitasalon
muovailema ehdotus "Aika kaikella''. Mita
lit valoi Taidevalimo P.Venäläinen.
Kertomusvuoden aikana päätettiin
myös seuraavasta vuosimitalikilpailusta.
Kuvanveistäjille järjestetään kilpailu taide
mitalin aikaansaamiseksi aiheesta "Suoma
laisen kulttuurin vuosi - 200 vuotta Elias
Lönnrotin syntymästä''. Kilpailu on samalla
Mitalitaiteen Killan vuosimitalikilpailu
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2002. Elias Lönnrotin juhlavuoden mer
keissä Mitalitaiteen Kilta otti aiheeksi yllä
olevan teeman. Mitali toteutetaan valettu
na. Kilpailu päättyy tammikuussa 2002.
Kilpailua varten Mitalitaiteen Kilta sai Kor
delinin rahastolta 50.000 mk:n apurahan.
3.2 Kuvanveiston opiskelijoille
järjestetty kilpailu
Mitalitaiteen Kilta järjesti kertomusvuon
na mitalikilpailun myös kuvanveiston
opiskelijoille. Tieto tästä lähetettiin asian
omaisiin oppilaitoksiin vuoden alussa ja
kilpailu päättyi huhtikuun lopussa. Tavoit
teena oli perehdyttää opiskelijoita entistä
enemmän mitalitaiteeseen ja kiinnittää
heidän huomiotaan sen kehittämiseen.
Palkintolautakuntaan kuuluivat kuvanveistäjäjäseninä Raimo Jaatinen ja Erja Tielinen. Killan edustajina olivat Veikko Löyttyniemi, Mauno Honkanen, Kari Vaalas ja
likka Voionmaa.
Kilpailun tulokset olivat seuraavat: 1 palkinto, 5.000 mk, "äärettömyyden partaalla';
Jyri Sammallahti, Taideakatemia, A MK Turku. 11 palkinto, 3.000 mk, "Sisin'; Kristina
Myller, Taideteollinen korkeakoulu. 111 palkinto, 2.000 mk, "Litistetty'; Anna Salonen,
Taideteollinen korkeakoulu. Lisäksi kilpai
lussa lunastettiin kaksi työtä, a 1.000 mk:
"Keinu'; Mervi Hokkanen, Taideteollinen
korkeakoulu/Kuvataideakatemia ja "Sisäinen kauneus'; Jan Lindgren, Turun ammat
tikorkeakoulu - Kuvataide, Turun Piirus
tuskoulu.
Palkinnot jakoi Killan puheenjohtaja
Veikko Löyttyniemi Turussa pidetyn kan
sainvälisen mitalisymposiumin avajaisissa.
Symposiumin yhteydessä järjestetyssä mi
talinäyttelyssä olivat esillä myös kilpailus
sa palkitut ja lunastetut työt.
3.3 Mitalien tuottaminen
Kilta teetti Tasavallan presidentti Tarja
Halosen presidenttimitalin perusteella
pronssisia taidereliefejä, joita tilasivat mm.
eräät varsinaisesta mitalista huomattavia
tilauksia tehneet yhteisöt. Reliefit valmis
tuivat vuoden 2001 alussa ja ne valoi Tai
devalimo Kärkkäinen.
Mitalitaiteen Kilta ja Purnun säätiö päät
tivät teettää vuonna 2000 kahdeksat tai-

dereliefit kuvanveistäjä Aimo Tukiaisen
muovaileman Tasavallan presidentti Urho
Kekkosen presidenttimitalin perusteella.
Purnun säätiö jätti omaan käyttöönsä
kahdet reliefit ja Mitalitaiteen Kilta tarjosi
kahdeksat reliefit Urho Kekkosen elämän
työhön liittyville yhteisöille, yrityksille ja
laitoksille. Näin saadut tuotot kartuttivat
Purnun säätiötä ja Killan Mitalitaiteen Edis
tämisrahastoa. Viimeiset taidereliefit toi
mitettiin tilaajille vuoden 2001 alussa.
Nämäkin reliefit valoi Taidevalimo Kärk
käinen.
Mitalitaiteen Killan tuottamina oli ker
tomusvuoden aikana edelleen saatavissa
mm. seuraavia mitaleita: - Hannele Kylän
pää: "Historia''. Helsingin 450-vuotismitali.
Matti Peltokangas: "Tasavallan presidentti
Tarja Halonen'; uusin mitali Mitalitaiteen
Killan presidenttisarjaan.

4. Julkaisut ja tiedotus
Mitalitaiteen vuosikirja julkaistiin toisen
kerran ja se sai edelleen arvonantoa sekä
kotimaassa että ulkomailla. Tällaisen mi
talitaidetta esittelevän vuosikirjan ilmesty
minen on kansainvälisestikin arvioiden
hyvin harvinaista.
Vuosikirja ilmestyi tällä kertaa jo loka
kuussa Kauko Räsäsen näyttelyn avajaisiin.
Tätä varten vuosikirjan pääteemaksi suunniteltiin Kauko Räsäsen mitalituotannon
esittely, joten vuosikirja saattoi toimia
näyttelyn näyttelyluettelona.
Vuosikirjan kannen suunnitteli myös
tällä kertaa taiteilija Osmo Pasanen, kirjan
taittoi FT Tapio Hyvönen, artikkelien ruot
sinkielisen tiivistelmän laati FT Gunnel
Sievers ja toimittajana oli likka Voionmaa.
Kauko Räsäsen mitalituotantoa esittelevät
sivut taittoi Antti Räsänen ja siihen sisälty
vät kuvat olivat Heikki Savolaisen, Kauko
Räsäsen ja Antti Räsäsen ottamia. Useim
mat muut vuosikirjassa olleet valokuvat
olivat Mauno Honkasen ottamia. Vuosikir
jan painoi Porvoon Offsetpaino.
Vuosikirjan kirjoittajia olivat dipl.ins. Ar
vo Aho, Josef Hackl ( Munchen), tutkija Ou
ti Järvinen, fil.maist. Veikko Löyttyniemi,
fil.kand. Riitta Mäkelä, kuvanveistäjä Mika
Matti Nieminen, fil.lis. Tapio Suominen, yli-

intendentti Tuukka Talvio ja fil.maist. likka
Voionmaa.
Killan toimesta laadittiin lehdistötiedot
teita mm. Killan järjestämien mitalikilpai
lujen tuloksista. Lisäksi lähetettiin tiedot
teita suomalaisten kuvanveistäjien ulko
mailla saavuttamista palkinnoista. Tekstit
ja kuvia julkaistiin kymmenissä sanoma
lehdisssä eri puolilla maata sekä televisi
ossa ja radiossa.
Killan www-sivuja uudistettiin ja täy
dennettiin. Näillä sivuilla oli katsottavissa
mm. Killan järjestämissä mitalikilpailussa
arvioidut mitaliehdotukset.
Mitalitaiteen Killan jäsenkirjeitä lähe
tettiin kaikkiaan kuusi kertaa.

5. M italitaiteen Killan
kokoukset
Mitalitaiteen Killan vuosikokous ja syysko
kous pidettiin Tampereella.
Keväällä pidetyn vuosikokokouksen pu
heenjohtajana toimi dipl.ins. Arvo Aho.
Kokous hyväksyi esityslistalla olleet asiat
kuten vuoden 2000 vuosikertomuksen, tu
loslaskelman ja taseet yksimielisesti. Sa
moin hyväksyttiin toisessa käsittelyssä Mi
talitaiteen Killan uudistetut säännöt.
Vuosikokous valitsi Mitalitaiteen Killan
uudeksi kunniajäseneksi kuvanveistäjä
Heikki Häiväojan.
Kokouksessa jaettiin vuosimitalikilpai
lun palkinnot sekä Mitalitaiteen Killan an
siomitali Tampereen taidemuseolle.
Mitalitaiteen Killan uudistetut säännöt
merkittiin yhdistysrekisteriin 30.8.2001,
joten aiemmin syksyisin pidetyn "vaaliko
kouksen" asemesta pidettiin kokous nyt
syyskokouksena. Keväällä pidettävän Kil
lan kokuksen nimeksi on uusissa sään
nöissä määritelty kevätkokous.
Syyskokouksen puheenjohtajana toimi
ekonomi Eero Helme. Kokous hyväksyi yksimielisesti vuoden 2002 toimintasuunnitelman ja talousarvion ja vahvisti uudet
jäsenmaksut vuodeksi 2002: henkilöjäsen
80 euroa, taiteilijajäsen 8 euroa ja kannat
tajajäsen 375 euroa.
Erovuorossa olleet hallituksen puheen
johtaja, fil.maisteri Veikko Löyttyniemi se
kä jäsenet kuvanveistäjä Erkki Kannosta ja

oikeustiet.kand. Kari Vaalas valittiin uudel Kannosta, Kari Vaalas ja likka Voionmaa.
leen kolmivuotiskaudeksi 2002-2004.
Killan hallitus kokoontui kertomusvuonna
Varsinaisksi tilintarkastajiksi valittiin kuusi kertaa. Työvaliokunnalla ei kerto
vuodeksi 2002 edelleen varatuomari Ai musvuonna ollut kokouksia.
mo Linkosalmi ja uutena Juha Tuomala
KHT sekä ja varatilintarkastajiksi edelleen 6.3.2 Työryhmät
valt.maist. Matti Haavisto ja fil.maist. Heik Mitalitaiteen Vuosikirjan suunnittelu
ki Vuorimies.
ryhmä:
Syyskokouksessa valittiin Mitalitaiteen - puheenjohtajana Veikko Löyttyniemi ja
Killan uudeksi kunniajäsenkesi kauppa jäseninä ekonomi Jaakko Ukkonen, taitei
lija Osmo Pasanen sekä likka Voionmaa.
neuvos Arno Viljanen.
Vuosimitalikilpailun palkintolautakun

6. Kil lan jäsenistö, hallinto ja
talous

ta

- puheenjohtajana Veikko Löyttyniemi ja
jäseninä Mauno Honkanen, Erkki Kannos
ta, Kari Vaalas ja sihteerinä likka Voionmaa;
6.1 Killan jäsenistö
Suomen Kuvanveistäjäliiton nimeäminä
Mitalitaiteen Killalla oli yhteensä 247 jäseninä kuvanveistäjä Pertti Kukkonen ja
jäsentä. Kunniapuheenjohtaja on akatee kuvanveistäjä Urho Ikonen.
mikko Jorma K. Miettinen. Kunniajäsenet Kuvanveiston opiskelijoille järjestetyn
ovat dipl.ins. Arvo Aho, kuvanveistäjät kilpailun palkintolautakunta
Kauko Räsänen, Toivo Jaatinen ja Heikki - puheenjohtajana Veikko Löyttyniemi ja
Häiväoja sekä varatuomari Aimo N.K. jäseninä Mauno Honkanen, Kari Vaalas,
Viitala ja kauppaneuvos Arno Viljanen. likka Voionmaa sekä kuvanveistäjät Erja
Edellä mainitut mukaan lukien Killalla oli Tielinen ja Raimo Jaatinen.
vuoden päättyessä 171 jäsentä, 66 taitei Oriveden opiston mitalitaiteen kurssin
lijajäsentä , 9 kannattajajäsentä sekä yksi suunnitteluryhmä
- puheenjohtajana Veikko Löyttyniemi ja
kirjeenvaihtajajäsen.
jäseninä Mauno Honkanen, Erkki Kannos
6.2 Hallitus
ta, Pertti Kukkonen ja l ikka Voionmaa.
Killan hallituksen puheenjohtajana toimi
fil.maist.Veikko Löyttyniemi ja hallituksen 6.3.3 Edustukset
jäseninä vuosiksi 1999-2001 valittuina ku FI DE M (Federation lnternationale de la
Medaille):
vanveistäjä Erkki Kannosta (Helsinki), joka
toimi hallituksen varapuheenjohtajana, Delegates Meeting
ja oikeustiet.kand. Kari Vaalas (Helsinki), - Veikko Löyttyniemi, varalla Mauno Hon
joka toimi samalla Killan varainhoitajana, kanen
vuosiksi 2000-2002 valittuina taiteilija Consultative Committee
Mauno Honkanen (Helsinki) ja fil.maisteri - varatuomari Aimo N.K. Viitala
likka Voionmaa (Helsinki) sekä vuosiksi Executive Committee
2001-2003 valittuina museoneuvos Anne - likka Voionmaa (General Secretary).
li Ilmonen ( Tampere) ja kuvanveistäjä Erik Pro Urheilu - mitalin kutsukilpailun
(opetusministeriön järjestämä) palkin
Mäkinen ( Turku).
Vuosikokous valitsi Mitalitaiteen Killan tolautakunta:
puheenjohtajaksi edelleen vuosiksi 2002- - likka Voionmaa
2004 fil.maisteri Veikko Löyttyniemen. Hailituksen jäseniksi vuosiksi 2002-2004 valit 6.3.4 Killan talous
tiin edelleen erovuorossa olleet kuvanveis Mitalitaiteen Killan talous perustuu jäsen
maksuihin, avustuksiin, vuokratuloihin
täjä Erkki Kannosta ja oikeustiet.kand. Kari
sekä erilaisista vuosittaisista hankkeista
Vaalas.
Killan työvaliokunnan muodostivat pu saatuihin tuloihin. Jäsenmaksutulot peit
heenjohtaja sekä Mauno Honkanen, Erkki tävät lähinnä ns. juoksevat kulut niin,
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että vuosimitalikilpailuihin, vuosimitalien
valmistukseen, julkaisuihin ja muiden
mitalitaiteen edistämiseksi tarkoitettujen
erilaisten hankkeiden rahoitus on hankitta
va Killan hallituksen toimenpitein. Tätä
varten on Mitalitaiteen Killalle aikoinaan
perustettu Mitalitaiteen edistämisrahasto,
jonka varoja on näihin käytetty tarpeen
vaatiessa ja jota rahastoa mahdollisuuksi
en mukaan vuosittain täydennetään. Kilta
omistaa vuokratun kaksion Helsingin Rus
keasuolla ja siitä saadut tulot käytetään
vuosittain Killan toimintaan.
Killan jäsenmaksu oli 470 mk, taiteilija-

jäsenmaksu 47 mk ja kannattajajäsenmak 
su 2.250 mk.
Opetusministeriö on vuosittain osoit
tanut Mitalitaiteen Killan toimintaa varten
yleisavustuksen, jonka suuruus vuonna
2001 oli 20.000 markkaa.
Kansainvälistä mitalisymposiumia var
ten Mitalitaiteen Kilta sai Jenny ja Antti
Wihurin rahastolta 40.000 markan, ope
tusministeriöltä 30.000 markan ja Sampo
Oyj:ltä 20.000 markan avustuksen.
Mitalitaiteen vuosikirjan ja erityisesti
siinä kuvanveistäjä Kauko Räsäsen mitali
tuotannon esittelemisen aiheuttamia kus-

tannuksia varten Mitalitaiteen Kilta sai
40.000 markan avustuksen lahjoittajalta,
joka haluaa pysyä tuntemattomana.
Mitalitaiteen Killan tilinpäätös vuodelta
2001 esitellään erikseen.
Killan postiosoite on
PL 311, 00101 Helsinki,
sähköpostiosoite mitalitaide@kolumbus.fi
ja faksi 09-4771163.
Killan kotisivun osoite on
www.kolumbus.fi/mitalitaide
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SUMMARY
land since 1 955.
International exhibitions: FIDEM
since 1 973. Exhibitions of Finnish art
Finnish art medals have once again
been a common topic. The yearbook
in Moscow, Leningrad, Riga and Viln
ius 1 985. Finnish medallic art in China
will introduce two exhibitions, the
1 990 and in Riga 1 994.
ane at Purnu in Orivesi and the FI
Jaatinen's works of art can be found
DEM exhibition held in Paris. The en
in several public collections in Finland
tries of the year medal competition of
and in collections of medals in the
2002 will aisa be displayed with pic
imperial court of Japan, in the Vatikan
tures. ln addition, this yearbook will
and in many European countries.
aisa function as the exhibition cata
Commissioned public works of art
logue of the medal exhibition, a tra
by Toivo Jaatinen in Espoo, in Tuusula,
dition started a year ago. This time it
Ylivieska, Haukipudas, Kitee, Nurmi
is the art medals of Toivo Jaatinen
järvi (several), Pietarsaari, Kuopio,
that will be shown at the Tampere Art
Mäntsälä, Helsinki, Sortavala (Russia),
Museum next January.
Pihkova (Russia) Several commis
sioned medals.
Outi Järvinen
The most important commissioned
MAN IS AN ETERNAL GADGET
work of art: the relief at Nurmijärvi
GRINDER (p. 4)
parish.
Toivo Jaatinen's medallic art covers
Books, catalogues, videos, TV pro
four decades. His first medallic object
grams, articles, and interviews: radio
were a coin commisioned by a sav
program "True stories" (1 993), T V pro
ings bank and the 1 000 mark com
gram "A true Finn" (1 984), interview in
memorative coin with J.W. Snellman's Toivo Jaatinen's medals.
Helsingin Sanomat (1 986) in Nurmi
portrait on the reverse in 1 960. The A COMPLETE CATALOGUE OF
järven Sanomat and in many other lo
latest is the first gold coin in euro TOIVO JAATINEN'S MEDALS IN
cal newspapers.
(2002). Toivo Jaatinen aisa received PICTURES (p. 8)
A member of Kuvasto
the American Saltus prize this year,
Toivo Jaatinen, the teacher: School
TOIVO JAATINEN'S
the second Finn to achieve that.
ofTechnology 1 965-1 978, Academy of
Toivo Jaatinen got to know medallic AUTOBIOGRAPHY (p. 1 8)
art in the 1 950's as an assistant of Born on August 1 , 1 926 in Sortavala, Arts in Finland 1 970-1 977, School of
Gerda Qvist, the sculptress. Since 1 965 Karelia. His parents were Lauri the Dental Technicians 1 965-1 977.
Toivo Jaatinen, the administrator:
he has produced a great number of farmer and Ida, a teacher.Jaatinen has
member of board of Väinö Aaltonen
art medals and participated in most five children.
Jaatinen is a member of Finnish society 1 991 FIDEM exhibitions. He is aisa known as
Public functions within pictorial art:
an eminent master caster. He is inno Sculptors Ass., Artists of Viipuri Ass.,
vative and always defies limitations in Artists of Nurmijärvi, Senior Sculptors member of the Commission of Arts in
Ass., The Guild of Medal Art in Finland Finland 1 978-79.
order to achieve better results.
Awards: honorary placing at a war
Jaatinen's medals have often had and a honorary member of the Guild
memorial competition in Rauma in
moving parts, an excellent example is and Artists of Nurmijärvi.
Studies: Central School of lndustrial 1 952, SOK competition 1 954, 11 and 111
Pisanello in 1 973, which he himself al
so east, as well as the miniature work Art 1 947-1 950 and Academy of Arts in placings in the silver coin competition
1 960, 1 prize at the competition for
of sculpture, freely translated as A Finland 1 950-51 .
Exhibitions: The first one with a jury Jean Sibelius' monument 1 961 and
Gadget grinder. Jaatinen has aisa
in Helsinki in 1 952. Exhibitions in Fin- the one for a municipal monument in
been a teacher.
Veikko Löyttyniemi
MEDALLIC ART IN 2002 (p. 3)

Jaatinen's art has a lot of structural
clearness, balance and finish. Accord
ing to him he has learnt from the older
generations and that his medals fol
low the tradition of renaissance med
als. Jaatinen uses the positive and
negative forms to enhance the vol
ume of the relief. Horizontal and verti
cal Iines are typical of his medals.
Jaatinen makes use of anonymous
figures, one or more, who represent
man's work and importance. His non
commissioned art medals often deal
with everyday topics and have a social
and moral meaning. He uses legends
in different ways, recently often in
Latin.
Jaatinen patinates his medals skil
fully, he aims at interchange of light
and shadow and emphasis of the re
lief of the medal. His medals are a clear
example of the result being more
than just the total of all its details.
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stallations and environmental art.
1 963 (together with Ossi Somma), 1 Veikko Löyttyniemi
Competitions have, however, a future
prizes at year medal competitions of NON-COMMISSIONEO MEOAL
as long as there are people who want
the Guild of Medal Art in 1 965, 1 973, COMPETITIONS ANO ELIAS
to have medals and others who want
LÖNNROT COMPETITION (p. 22)
1 994, shared I prize in 1 967, 1 1 1 prize in
1 975, honorary placing (Kalevala The theme of year medal competi to make them.
monument 1 968), 1 1 1 prize (Lauttasaari tion 2002 was "The year of Finnish
Church monu ment, 1 969 with Martti culture - 200 years after the birth of likka Voionmaa
Peitso), 1 prize (Olavinlinna medal Elias Lönnrot''. The competition was FIOEM IN PARIS (p. 29)
competition in 1 974), 1 prize (Urho K. won by Mr Tapio Kettunen, a so far FI DEM congress 2002 was this time
Kekkonen medal in 1 975) and I prize u nknown medallic artist with his "Ju held in Paris in late September. The
(Wilhelm Schauman medal competi bilee year''. The obverse of the medal congress consisted of lectures, the
tion by invitation in 1 983), 1 prize (Mar shows a skilfu l l portrait of Elias Lön exhibition, a visit to the French Na
tin Luther medal competition by invi nrot, the reverse a Finnish kantele, tional Library, the General Assembly
tation), 1 prize (Mauno Koivisto medal Lönnrot's instrument.The II prize was and being together. The exhibition
competition by invitation in 1 98 1 ), presented to Ms Leena Turpeinen and was differed from all the earlier ones
shared I prize (the Bible 350 years in her "Straightened knots" and to Mr since not all the medals sent to the
1 999), 1 prize ( Church Jubilee Year Reijo Paavilainen for his "Tracks''. The exhibition were being exhibited. The
jury placed six entries in the highest catalogue had only a few photos of
2000 competition in 1 999).
Foreign awards: J. Sanford Saltus group A and eight entries in group B. medals.
award in 2002, American Numismatic The Society of Finnish Literature real
The Grand prix of the congress was
Society (ANS)
ized Leena Turpeinen medal as its presented to Bernd Göbel from Ger
east prize medal.
Hobby: singing
many.
Veikko Löyttyniemi discusses com
The congress medal was one-sided
Raimo Jaatinen
petitions with a theme and the ones and modelled by Q. Shagin. The dele
TOIVO JAATINEN ANO
without one. Most year medal compe gation ofthe US once again presented
THE AMERICAN CONQUEST (p. 20)
titions have so far been without a its congress medal to all the delegates.
J. Sanford Saltus Award is given to a theme. This year the competition had The standard of the lectures was very
medallic artists with merits and is re surprisingly few entries (40) and the high and their theme was "Medals as a
garded as a medal of honour. The question arises: are not artists any means of communication''.
award is presented by ANS and in more able to model portraits and de
At the General Assembly Armenia
2002 it was Toivo Jaatinen that had sign legends, a topic once referred to and lreland became the new mem
the honour. He is the second Finn af by Pekka Sarvas and Tuu kka Talvio.
bers of FIDEM. Mr Mikko Timisjärvi
ln 2003 the year medal competition from Mint of Fin land was elected the
ter Kauko Räsänen to receive it. The
award does not include money. ln has no theme whereas in 2004 it wil l new treasurer .
stead ANS promises to arrange an ex b e 200 years from the birth of J.L.
The Slovakian cultural centre
hibition consisting the artist's medals Runeberg, the poet.
housed a medal exhibition with med
and covers the expenses of his jour
als by six Slovakian artists.
ney to NY and a three-day visit there. likka Voionmaa
The next congress wil l be held in
Toivo Jaatinen's exhibition had al i in NORA TAPPER'S IOEAS OF THE
Seixal, Portugal in September 2004
a l i 23 medals and some miniature YEAR MEOAL COMPETITION (p. 28)
and the next one after that in Colora
scul ptures and it was opened on Feb Nora Tapper, a jury member nominat do Springs in 2006.
ruary 9, 2002.
ed by the Sculptors' Association for
The following day an exhibition of the com petition came forth with a Veikko Löyttyniemi
Finnish medal artists was opened in few comments. According to her the TOOAY'S MEOALLIC ART
Gal lery Medialia owned by Mashika theme suited well this time but can AT PURNU (p. 37)
Nokashima, a Japanese artist settled also be considered to be solemn or PURNU art centre had a medal exhibi
in New York.
even official, a possible excuse for the tion in one of the pavillions last sum
number of entries. Medallic art with mer. The medals were by prize win
its strict rules is about to take dis ners of the latest year medal compe
tance from the rest of sculptorial art titions and by those of the competi
which is nowadays often character tion arranged for young medal artists.
ized by freedom of form such as in- Some meda ls were also for sale.Three
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glass cases contained medals with
Finnish literature as their theme. The
medals had been collected by Mr Al
lan Ylinen.

and professor, whose son Jouko
Voionmaa ( 1 9 1 2-1 99 1 ) had two med
als, a east ane by Raimo Heino and a
struck ane by Leila Hietala, on his 60th
birthday in 1 972. Aimo Tukiainen's
Riitta Mäkelä
medal on Liisa Voionmaa ( 1 9 1 4-1 984),
A JOURNALIST'S COLLECTION OF
Jouko's wife, was modelled first in
ART MEDALS ON HISTORY AND
1 988. likka Voionmaa's as well as his
THE PRESS (p. 42)
wife's Gunnel's medals were modelled
Teuvo Mällinen (1 940-2001 ) the late by Raimo Heino. Finally, the fourth
editor-in-chief of Kaleva , a newspa generation is represented by likka
per published in Oulu, was a collector and Gunnel's sons Markus and Mikael
of medals for more than twenty years. who appear on the family medal by
His themes were Finnish history, with Pertti Kukkonen (1 999).
emphasis on events in Northern Fin
land, private companies, persons, NEW MEDALS (p. 55)
sport, etc. and on the press and pub Raili Laru-Sompa, Doctor of Anaes
lishers in particular. His speciality was thetics, 80 mm, bronze, by Kauko
the war of Finland (1 808-1 809) and Räsänen. 50 medals are struck by
its heroes. The article aisa provides us Sporrong. The obverse depicts doctor
with a description of medals commis Laru-Sompa's profile facing the future.
sioned by publishers..
The reverse is about life and death,
showing a doctor restoring a patient
Tuukka Talvio
to life with the means given to her by
modern medicine.
ELIAS LÖNNROT
IN MEDALLIC ART (p. 45)
Friends of Ateneum Art Museum.
Talvio describes reliefs, medals and Medal modelled by Pertti Kukkonen,
jetongs with Lönnrot as their theme. 1 1 5 mm, cast
The medals were modelled by J.K.
Lindstedt (1 928), Emil Wikström THE GUILD' S REPORT
(1 930), Eemil Halonen (1 949), Leena FOR THE YEAR 2002 (p. 58)
Turpeinen (1 977) and Heikki Häiväoja General information. Year 2001 was
(1 984). The latest ane is the year med The Guild's 37th year in operation. The
al 2002 by Tapio Kettunen.
patron of the Guild was President Tar
ja Halonen.
The Guild has arranged its year
Anne Valkonen
medal competition since 1 965, which
TREASURES
attracted a record-like number of 1 1 9
IN THE BASEMENT (p.50)
Dr Tuukka Talvio is the Keeper of entries in 2001 .The competition was a
Coins and of some 1 0.000 medals strong proof of the high quality of
from different periods, the earliest Finnish medallic art. The competition
from a collection in the 1 700's. Today is appreciated and is considered to be
some medals are on display in the indispensable among sculptors.
ln 2001 the Guild arranged aisa a
Coin Cabinet of the National Muse
separate competition for students of
um.
sculpture for the second time. The ar
tistic standard of this competition was
Allan Ylinen
definitely higher than in 2000. The fu
MEDALS OF A CLAN (p. 52)
The Voionmaa family has medals on ture of medallic art seems to be se
its members in four generations. Erkki cured.
An international symposium was
Kannosto modelled a model af Väinö
Voionmaa (1 869-1 947), the minister arranged in Finland for the third time,

this time the Turku Polytechnics,
where art medals have long traditions.
lt is important for the future that art
ists designing and modelling medals
can have new ideas and exchange
them with artists from other countries
in most versatile ways.
The yearbook of medallic art was
published for the second time in 200 1 .
The book aims at demonstrating the
high standard and actuality of our
medallic art both in Finland and
abroad.
Mr Heikki Häiväoja from Vantaa and
Mr Arno Viljanen from Turku became
new honorary members of the Guild
The medal of merit of the Guild was
presented to Tampere City Art Muse
um.
The medal collection. ln 1 988 it was
agreed between the Guild and Tam
pere City Art Museum that the Guild's
medal collection of 1 200 medals, a
third of which were duplicates, was to
be deposited in the museum for an
unlimited period. ln 2001 the collec
tion was completed with several hun
dred medals.
Supporting medal artists. During
2001 prizes worth 1 0.000 euros were
presented to artists in connection
with the two medal competitions. ln
addition, the Guild bought medals
from artists and compensated some
artists for finishing the year medal and
reliefs worth 5000 euros.
International activities. The Guild
was a member of FIDEM. The Finnish
delegate was Mr Veikko Löyttyniemi
and the vice delegate Mr Mauno
Honkanen. Mr likka Voionmaa was the
general secretary of FIDEM and Mr
Aimo Viitala a member of FIDEM con
sultative board.
Exhibitions and excursions. ln
March the Guild together with The
Museum of Sports in Helsinki ar
ranged an art medal exhibition of
sport medals.
Tampere City Art Museum arranged
a retrospective exhibition of Kauko
Räsänen's (b. 1 926) medallic art in the
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The board. The president was Mr
autumn, 50 years after Räsänen mod Tukiainen's medal on Urho Kekkonen.
Publications and information. The Veikko Löyttyniemi and the other
elled his first struck medal in 1 951 .The
Guild published the catalogue with Guild provided the press with bulle- members Mr Erkki Kannosta, Mr Kari
pictures on all the medals and several tins on the medal competitions ar- Vaalas, Mr Mauno Honkanen, Mr likka
works of sculpture by Räsänen in the ranged as well as with information on Voionmaa, Ms Anneli Ilmonen and Mr
the awards and prizes won by Finnish Erik Mäkinen.
yearbook.
Economy. The economy is based
Medal colloquiums. The Guild ar sculptors abroad. The texts and picranged two colloquiums for its mem tures were published in several news- on membership fees, subsidies, rents
bers with companions. ln the first one papers throughout Finland on TV and and other income. The membership
two sculptors analysed their medals in the radio. The www-pages were re- fees for a collector member in 2002
commisioned by the Guild and in the newed and completed with entries of are 80 euros, artists 8 euros and sup
second the year medal competition medal competitions. Six letters to the porting members 375 euros.
members were sent.
Address. The postal address of the
was scrutinised.
Members. The Guild had 247 mem- Guild is POB 31 1 , 001 01 Helsinki, e
Producing medals.Art reliefs (40 cm
in diametre) based on Matti Peltokan bers, of whom 1 7 1 were collectors, art mail address mitalitaide@kolumbus.fi
gas' medal on President Tarja Halonen societies and museums. The rest con- and that of the home page
were east. Likewise reliefs (40 cm in sisted of 66 artists, 9 companies and www.kolumbus.fi/mitalitaide
diametre) based on professor Aimo one corresponding member.

SVE N S K RES U M E
Veikko Löyttyniemi
MEDAUKONST ÅR 2002 (s. 3)

Finsk medaljkonst har igen varit
mycket framme och årsboken vii i pre
sentera både utställningar s.s. Purnu i
Orivesi och FIDEM-utställningen i Pa
ris. Arsmedaljtävlingens skörd visas
också. Samtidigt fortsätter traditionen
att presentera en konstnärs hela me
daljproduktion, denna gång står Gil
lets hedersmedlem Toivo Jaatinen i
tur. Arsboken skall också fungera som
utställningskatalog, då Jaatinens me
daljer ställs ut på Tammerfors Konst
museum i början av nästa år.
Författaren är ordförande för Gillet
för Medaljkonst i Finland.
Outi Järvinen
"MÄNNISKAN ÄR EN EVIG
MANICKMANIPULATOR" (s. 4)

Toivo Jaatinens livsverk omfattar fyra
årtionden. Hans första arbete i medal
jgenren var en s.k. sparbankspeng
och ett 1 000 marks jubileumsmynt
med J. V. Snellman (1 960). Det senaste
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är det första guldmyntet i eurovalör
(2002). Han har i år fått det amerikans
ka J. Sanford Saltus -priset, som en
dast en finländare, Kauko Räsänen,
har fått tidigare.
Sina första lärospån i medaljkonst
fick han på 1 950-talet som assistent
åt Gerda Qvist. Sedan 1 965, då Gillet
för medajkonst grundades, har Toivo
Jaatinen producerat ett stort antal
medaljer och har sedan dess deltagit
bl.a. i de flesta FI DEM -utställningarna.
Han är också känd som en eminent
medaljgjutare. Han har varit innovativ
och trotsat begränsningar i gjutandet
för att nå ett allt bättre resultat.
Toivo Jaatinen har i sina medaljer
flera gånger använt rörliga delar, bra
exempel är årsmedaljen från år 1 973,
Pisanello, som han själv har gjutit, och
"Vempaimen
miniatyrskulpturen
vääntäjä'; fritt översatt " Manickmani
pulatorn''. Jaatinen har också fungerat
som lärare.
Jaatinens konst präglas av struktu
rell klarhet, balans och slutbehandling,

Han säger själv, att han har lärt sig av
äldre generationer och att hans med
aljtradition grundar sig på renässans
medaljer. Han använder sig av positi
va och negativa former för att öka re
liefens volym. Horisontala och verti
kala linjer kännetecknar hans medal
jer.
Jaatinen använder anonyma gestal
ter, en eller flere, vilka representerar
människans arbete och betydelse.
Hans fria medaljer tar ofta ställning
till aktuella händelser, ofta med ett
samhälleligt och moraliskt innehåll.
Han använder legender på olika sätt,
på sistone ofta på latin.
Jaatinen använder skickligt patine
ring, på ett sätt som framhäver väx
lingen mellan ljus och skugga och lyf
ter fram medaljens former. 1 Jaatinens
medaljer ser man tydligt, att resulta
tet är mera än summan av dess detal
jer.

TOIVO JAATINENS
MEDAUPRODUKTION (s. 8)

En fullständig katalog av Toivo Jaati
nens medaljer inklusive bilder

JAATINEN, TOIVO ANTERO
- BILDHUGGARE (s. 1 8)

Född 1.8.1926 i Sordavala landskom
mun i Karelen
Föräldrarna: jordbrukaren Lauri och
folkskolläraren Ida, barnen: Raimo
*1949, Raija *1 953, Auli *1 956, Tuomo
*1963 och Elisa *1965
Medlem i Finska Bildhuggarförbun
det, Viborgs konstnärsförening, Nur
mijärvi konstnärsförening, Bildkonst
närernas Seniorer, Gillet för medalj
konst i Finland, hedersmedlem i Gillet
för medaljkonst i Finland, Nurmijärvi
konstnärsförening
Utbildning: Konststudier i Konstin
dustriella centralskolan 1947 - 1950,
Finlands Konstakademis skola 1950 1951
Utställningar: Deltog för första
gången i en utställning bedömd av
en jury i Helsingfors 1952. Deltagit i
inhemska gemensamma utställning
ar: Finska konstnärers utställning
1 955, 1960; De ungas utställning 1 952,
1953; enskilda utställningar: Kervo
1978; Helsingfors 1983; Nurmijärvi
1 986; Nurmijärvi Taabor 1998.
lnternationella utställningar och
utställningar av finsk konst utom
lands: FIDEM 1973, 1975, 1977, 1 983,
1985, 1 987, 1990, 1992, 1994, 1996,
1998, 2000, 2002; utställningar av finsk
konst: Moskva och Leningrad, Riga
och Vilnius 1985; Finsk medaljkonst i
Kina Peking och Harbin, 1990; Gillet
för Medaljkonsts utställning i Riga
1994
Verk i offentliga samlingar i Finland:
Alko, Sundholmen, "Skogsrelief"; Nur
mijärvi kommun riksdagsman Matti
Mattilas porträttrelief; Finska Kultur
fonden, Zuli Tarhonens porträtt, 1994;
Kemira, "lnitiativ" bronsskulptur, 1991;
i Ateneum; utomlands i medaljsam
lingar i Jugoslavien, Belgien, Polen,
Frankrike och England, i det kejserliga

hovet i Japan, i Vatikanen
Offentliga konstverk: Minnesstod
över de avlidna som blivit kvar i Kare
Ien 1956, Esbo; riksomfattande kom
munmonument (med Ossi Somma),
Kommuninstitutet i Tusby; väggrelief
1976, Ylivieska stadshus; minnesstod
över de avlidna som blivit kvar i Kare
Ien 1980, Haukipudas; minnessten för
den gamla kyrkan i Haukipudas 1980;
monument för ångfartyget Ilmarinen
1983, Kitee; Springbrunnsskulptur
1984, Nurmijärvi bibliotek; relief 1 989,
Nurmijärvi församlingscentrum; staty
över Wiktor Schauman 1987, Jakob
stad; staty över Martti Hovi 1971, Ke
mira; flera offentliga medaljer; sten
kors på gravgården för finska stupade
1993, Sordavala; relief på KOP, Gloga
tan, Helsingfors; staty över Jean Sibe
lius 1986, Kuopio konstcentrum; staty
över Jean Sibelius 1 986, Pihkova, Ryss
land; gravmonument över kommer
serådet Niklander 1969, Mäntsälä;
minnesrelief över lutherska kyrkan
1995, Sordavala
Mest betydande beställningsverk:
relief, Nurmijärvi församlingscentrum
Böcker, utställningskataloger, vide
or, TV- program, artiklar och intervjuer:
Radioprogrammet " Sanna berättelser"
1993; TV-programmet "En riktig finne"
1984; intervju i Helsingin Sanomat
1986; i Nurmijärven Sanomat 1986,
1 996 och många intervjuer i olika lo
kala tidningar.
Jaatinen är kund i Kuvasto.
Annan offentlig verksamhet: Un
dervisning: Tekniska Högskolan 1965
- 1 978; Finlands konstakademis skola
1 970 - 1977; Statens tandteknikersko
la 1965 - 1977, Administrativa upp
drag inom bildkonst: Styrelsemedlem
i Väinö Aaltonen -sällskapet 1991 - ;
Offentlig verksamhet inom bildkonst:
Medlem i Statens konstkommission
1978 - 1979.
Pris: lnlösen i tävlingen för hjäl
testaty i Rauma 1952; pris i SOK:s mo
numenttävling 1954; 11 och 111 pris i
1000 marks silvermyntstävling 1960; 1
pris i tävlingen om monument över

Jean Sibelius 1961; 1 pris i kommun
monumenttävlingen 1 963 (med Ossi
Somma); årsmedaljtävlingar arrange
rade av Gillet för Medaljkonst i Fin
land: 1 pris 1965, delat I pris 1967, 1 pris
1973, 111 pris 1975, 1 pris 1994 samt för
verkligade den, inlösen i tävlingen för
Kalevalamonument 1 968 ( Martti
Peitso), 111 pris i tävlingen för ett mo
nument i Drumsö kyrka 1969 (med
Martti Peitso), 1 pris i medaljtävlingen
för Olofsborg 500 år 1974, förverkligar
U. K. Kekkonen medaljen 1975, 1 pris
och förverkligar Wilhelm Schauman medaljen efter tävling för inbjudna
1983, 1 pris och förverkligar Martin
Luther -medaljen efter tävling för in
bjudna, förverkligar Mauno Koivisto medaljen efter tävling för inbjudna,
delad I plats och förverkligar Bibeln
350 år -medaljen 1 999, 1 pris och för
verkligar medaljen över Jubelåret
2000 -medaljen 1999.
Utländskt pris: J. Sanford Saltus priset 2002, American Numismatic
Society
Militärgrad: Undersergeant
Hobby: Sång
Raimo Jaatinen
TOIVO JAATINEN ERÖVRAR
AMERIKA (s. 20)

J. Sanford Saltuspriset ges åt en meri
terad medaljkonstnär och anses vara
en stor hedersbetygelse. Priset delas
ut av ANS (American Numismatic So
ciety). 1 år delades den åt Toivo Jaati
nen, den andra finnen som fått den
(första var Kauko Räsänen). Priset bes
tår inte av pengar utan ANS ordnar
en utställning med pristagarens konst
samt betalar resorna tili New York och
en tre dagars vistelse där. På utställ
ningen fanns 23 av Toivo Jaatinens
medaljer och några miniatyrskulptu
rer och den öppnades 9.2.2002.
Följande dag öppnades i galleri
Medialia, ägd av Mashika Nokashima,
en utställning med verk av 10 finska
medaljkonstnärer: Toivo och Raimo
Jaatinen, Anja Juurikkala, Mauno Kivi
oja, Assi Madekivi, Erik Mäkinen, Pertti
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Motivet passade bra detta år, men
kan ha uppfattas högtidligt t.o.m. of
ficiellt, kanske en orsak tili det ovan
ligt låga deltagarantalet.
Veikko Löyttyniemi
Medaljkonsten med sina strikta
FRÅN FRIA MEDAUTÄVLINGAR
regler håller på att avlägsna sig från
TILL ELIAS LÖNNROT -TÄVLINGEN
bildhuggarkonst, enär den senare får
(s. 22)
Arsmedaljtävlingen i år hade ett tema allt friare former med miljökonst, in
"Året för finsk kultur - 200 år sedan stallationer m.m. Tävlingarna har dock
Elias Lönnrots födelse''. Tävlingen en framtid så länge det finns männis
vanns av signaturen Juhlavuosi (Jubi kor som viii ha medaljer och andra
leumsår). Tapio Kettunen, en hittills som viii skapa sådana.
okänd medaljkonstnär, fanns bakom
signaturen. På medaljens framsida är likka Voionmaa
ett skickligt gjort porträtt av Lönnrot, FIDEM I PARIS (s. 29)
på åtsidan en kantele, Lönnrots Årets kongress hölls i Monnaie de Pa
instrument. Andra och tredje pris gick ris 23.9. - 26.9.2002. Programmet bes
tili etablerade konstnärer, Leena Tur tod av föreläsningar, utställningen,
peinen med "Med räta knutar" och besök i det franska nationalbibliote
Reijo Paavilainens "Spår''. 1 A-klassen ket, det allmänna mötet och mycket
fanns 6 förslag och i B-klassen 8 förs social samvaro.
Utställningen var något annorlun
lag. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
(Societen för finsk litteratur) antog da en förut. Ett lands medaljer kunde
Turpeinens medalj tili sin egen pris finnas på flera olika ställen och alla
insända medaljer var inte utställda tili
medalj.
1 artikeln reflekterar Löyttyniemi besvikelse för deltagarna. 1 katalogen
också över tävlingar för fria medaljer fanns inte bilder av alla medaljer, så
versus sådana med givet motiv. Hit bilderna av alla 48 medaljer av 33 fin
tills har de flesta årsmedaljtävlingar ska konstnärer återges nedan. Kon
haft fritt valbara motiv. Tili årets täv gressens Grand Prix fick Bernd Göbel
ling med Lönnrot -motivet kom från Tyskland. Kongressmedaljen var
ovanligt få (40) förslag. Kan man inte ensidig och formad av G. Buquov. För
mera göra porträtt? Detta har påta enta staternas delegation delade igen
lats av Pekka Sarvas och Tuukka Talvio, ut åt andra länders delegater en kon
som anser att konsten att forma por gressmedalj denna gång av Q. Shagin.
trätt och att använda meningsfulla Föreläsningarna höll hög standard
inskrifter med vackert utformade och hade som tema "Medaljen som
bokstäver, håller på att försvinna och ett redskap för kommunikation''.
borde uppmuntras.
FIDEMs allmänna möte (General
År 2003 har tävlingen inget givet Assembly) godkände Armenien och
motiv, men år 2004 blir det antagli lrland som nya medlemmar. Tili ny
gen J. L. Runeberg, 200 år efter hans skattmästare valdes direktör Mikko
födelse.
Timisjärvi från Myntverket i Finland.
Slovakiska kulturcentret hade en
likka Voionmaa
egen medaljutställning med sex slo
VAD TÄNKER NORA TAPPER OM
vakiska konstnärer.
TÄVLINGEN ÅR 2002 (s. 28)
Nästa kongress är år 2004 i Seixal i
Finlands Bildhuggarförbund nomine Portugal och kongressen 2006 i Colo
rade i år Nora Tapper tili sin represen rado Springs i USA.
tant i årsmedaljtävlingens jury. Här är
några av hennes reflektioner om täv
lingen.
Mäkinen, Reijo Paavilainen, Kaarina
Tarkka och Anna-Maija Urm.
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Veikko Löyttyniemi
AKTUELL MEDAUKONST I PURNU
(s. 37)

1 konstcentret Purnu i Orivesi hade
Gillet under sommaren en medaljuts
tällning i en av paviljongerna, medan
de övriga paviljongerna visade annan
konst. På utställningen fanns medaljer
av konstnärer, som hade placerat sig
väl i årsmedaljtävlingar samt av stu
deranden, som hade deltagit i tävlin
gen för unga konstnärer. Medaljerna
var också tili salu.
1 ett par vitriner fanns också förfat
tarmedaljer, som Allan Ylinen hade
samlat.
Riitta Mäkelä
JOURNALISTEN SAMLADE PÅ
MEDAUER OM HISTORIA OCH
TIDNINGSPRESS (s.42)

Chefredaktören för tidningen Kaleva i
Uleåborg, Teuvo Mällinen (1940 2001 ), samlade på medaljer under
mera än 20 år. Hans tema var Finlands
historia, speciellt händelser i norra
Finland, städer, företag, personer,
sport m.m., men speciellt tidningar
och förlagsverksamhet. Ett specialte
ma var kriget 1808 - 1 809 och dess
hjältar. 1 artikeln beskrivs närmare
personer som har sina rötter i norra
Finland och som har blivit förevigade
på medalj, samt medaljer komissione
rade av tidningar.

Tuukka Talvio
ELIAS LÖNNROT I MEDAUKONST
(s. 45)

Talvio beskriver reliefer, medaljer och
jetonger med Lönnrot -motiv. Medal
jer har formats av J. K. Lindstedt (1928),
Emil Wikström (1 930), Eemil Halonen
(1949), Leena Turpeinen (1977) och
Heikki Häiväoja (1984). Det senaste
tillskottet är årsmedaljen i år.
Anne Valkonen
SKATTER
1 KÄLLARVÅNINGEN (s. 50)

Nationalmuseets Myntkabinett grun
dar sig på Åbo Akademis samlingar

från 1 700-talet. Det förestås av öve
rintendent Tuukka Talvio och där
finns bl.a. ca 1 0 000 medaljer, varav en
del visas i en fin utställning i källarvå
ningen.
Allan Ylinen
MEDAUER AV EN KLAN (s. 52)

Det finns medaljer av familjen Voion
maa i fyra släktled. Erkki Kannosta
gjorde år 1 991 en medalj av ministern,
professorn Väinö Voionmaa (1 869 1 947).Tidigare hade Raimo Heino och
Leila Hietala gjort var sin medalj av
sonen, intendenten på Nationalmu
seet Jouko Voionmaa (1 91 2 - 1 991 )
till hans 60-årsdag (1 972). Aimo Tuki
ainen formade postumt en medalj av
Joukos hustru fil.mag. Liisa Voionmaa
( 1 9 1 4 - 1 984) år 1 988. Sonsonen, fil.
mag. likka Voionmaa avporträtterades
av Raimo Heino till hans 50-årsdag
1 993 och samme Raimo Heino gjorde
också en medalj av llkkas hustru fil. dr.
Gunnel Sievers till hennes 50-årsdag
1 991 . Slutligen finns också sonsonsö
nerna Markus och Mikael på en famil
jemedalj av Pertti Kukkonen (1 999).
NYA MEDAUER (s. SS)

Raili Laru-Sompa, anestesiolog, me
dalj av Kauko Räsänen, 80 mm, präg
lad i brons (50 ex.) av Sporrong. Fram
sidan visar dr. Laru-Sompas ansikte i
profil, åtsidan föreställer liv och död
och visar en läkare som återupplivar
med hjälp av modern medicin.
Ateneums vänner. Gjuten medalj
av Pertti Kukkonen, 1 1 5 mm, brons
GILLETS
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR
ÅR 2001 (s. 58)

Året var Gillet 37. Verksamhetsår och
dess beskyddare är Republikens pre
sident Tarja Halonen.
Traditionella
årsmedaljtävlingen
(sedan 1 965) fick 1 1 9 förslag, nästan
rekordstort antal. Tävlingen höll en
hög nivå, vilket visar att medaljkon
sten är mycket levande.
Under verksamhetsåret ordnades

för andra gången en medaljtävling
för studeranden av bildhuggarkonst
med 30 förslag. Nivån var högre än i
den första tävlingen vilket bådar gott
för framtiden. Ett internationellt med
aljsymposium ordnades för tredje
gången, denna gång av Åbo yrkes
högskolas avdelning för konst. Gillet
utgav också sin andra årsbok.
Gillet kallade två hedersmedlem
mar: skulptör Heikki Häiväoja och
kommerserådet Arno Viljanen. På års
mötet överräcktes Gillets förtjänstme
dalj åt Tammerfors konstmuseum för
förtjänstfullt arbete medaljkonsten
till fromma.
Gillets medaljsamling. Gillets med
aljsamling har deponerats på Tam
merfors konstmuseum och samlingen
hade år 1 988 ca 1 200 ex., varav en
tredjedel dubbletter. År 2001 ökade
samlingen med ett par hundra med
aljer.
Stöd för konstnärernas medaljpro
duktion. Under året delade Gillet ut
ca 1 0 000 euro som pris i olika med
aljtävlingar. Dessutom köpte Gillet
medaljer eller betalde ersättningar
för gjutande av medaljer eller reliefer
åt konstnärer för ungefär 5 000 euro.
lnternationell verksamhet. Gillet är
medlem i FIDEM, delegat är Veikko
Löyttyniemi och vicedelegat Mauno
Honkanen. likka Voionmaa är general
sekreterare i FIDEM och Aimo Viitala
medlem av dess konsultativa kom
mitte.
Utställningar och exkursioner.
1 mars-april ordnades en utställning
med idrottsmedaljer i ldrottsmuseet i
Helsingfors. Tammerfors konstmu
seum ordnade en retrospektiv utställ
ning för att hedra Kauko Räsänen, 75
år. Hans första medalj, medaljen för
de olympiska spelen i Helsingfors, ut
kom för 50 år sedan. Bilderna av alla
Räsänens medaljer publicerades i års
boken, som fungerade som utställ
ningskatalog.
Medaljkollokvier. Gillet ordnade i
februari för sina medlemmar ett kol
lokvium, där två skulptörer berättade

om sina medaljer. 1 det andra kol
lokviet analyserades årsmedaljtäv
lingen.
Produktion av medaljer. Gillet pu
blicerade och sålde konstreliefer i
brons (40 cm) av president Tarja Ha
lonens medalj. Gillet och Purnu-stif
telsen sålde reliefer av president Urho
Kekkonen-medaljen, formad av Aimo
Tukiainen.
Publikationer och information. Gil
let publicerade sin andra årsbok. Gil
let skickade också ut pressmeddelan
den över resultaten i medaljtävlingar,
om pris vunna av skulptörer utom
lands. Texter och bilder publicerades i
ett tiotal tidningar på olik håll i landet
samt i television och radio. Gillets
www-sidor uppdaterades. Sex med
lemsbrev skickades under året.
Gillets medlemskår. Gillet hade
sammanlagt 247 medlemmar. Av dem
var 1 71 samlare, konstföreningar och
museer, 66 konstnärer, 9 understöds
medlemmar och en korresponderan
de medlem.
Styrelsen. Ordförande fil. mag. Veik
ko Löyttyniemi, övriga medlemmar
skulptör Erkki Kannosto, jur. kand. Kari
Vaalas, konstnär Mauno Honkanen, fil.
mag. likka Voionmaa, museiråd Anneli
Ilmonen och skulptör Erik Mäkinen.
Gillets ekonomi. Ekonomin grundar
sig på medlemsavgifter, bidrag, hyres
inkomster och inkomster från olika
projekt. Medlemsavgifterna täcker
bara löpande utgifter, så allt annat
täcks genom styrelsens olika åtgärder.
Medlemsavgifterna för år 2002 är:
samlarmedlem 80 euro, konstnärs
medlem 8 euro, understödsmedlem
375 euro. År 2001 var inkomsterna
från medlemsavgifter ca 1 5 600 euro.
Gillets adress: PB 3 1 1 , 001 01 Hel
singfors,
e-postadress mitalitaide@kolumbus.fi
och fax 09-47 71 63. Gillets hemsida
är www.kolumbus.fi/mitalitaide.
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MARTTI LUTH ERI N J U H LAVUO
DEN M ITALI ( 1 983)

Ki rkkoha l l itus järjesti vuoden 1 983 al kupuolella kutsu
kilpailun Martti Lutherin syntymän 500-vuotisju hla
m ital i n saamiseksi. Voittajaksi selviytyi kuvanveistäjä
Toivo Jaatinen ehdotuksel laan "Tornikokemus". Mita l i n
etusivu l l a o n kuvattuna Martti Luther 1 483-1 546. Taka
sivu l l a on muotoi ltu hänen torn ikokemuksensa Ju ma
lan armon ki rkastumisesta ja teksti SOLA FI D E, SOLA
G RATIA, SOLUS CHRISTUS (yksin uskosta, yksin ar
mosta, yksin Kristus). Kristuksen kasvot on mita l i i n ku
vattu hienovaraisella hartaudella. Takasivun kokonais
somm ittelu kuvaa Lutherin yksinäisyyttä äärimmä istä
roh keutta kysyneen löytönsä edessä.
Martti Lutheri n juhlavuoden m itali on h ieno ja pysäh
dyttävä lahja seuraku nnan uskoi I isil le uurastaj i I le hei
dän merkkipäivänään ta i kenelle tahansa itse hankit
tuna taide-esineenä. M italia on jaettu 1 300 kpl.

RAAMATU N J U H LAVUODEN
MITALI ( 1 992)

Kirkkohall itus päätti vuonna 1 992 lyöttää suomalaisen
Raamatun 3 50-vuotismuiston merkeissä juhlamital in,
jonka tarkoituksena ol i palvella myös raamattuaiheista
kirkon toi m intavuotta. Kutsukilpailun perusteel la ku
vanveistäjä Toivo Jaatinen suunn itteli juh lam ital in, jos
sa on teksti "Suomalainen Raamattu 1 642-1 992" sekä
Jesajan kirjan 1 1 . l uvun al kusanat. Toisen puolen kuva
aiheena on suomalainen kirkkomaisema ja legenda
"Jumalan sana on elävä" . M ital i on herkkä ja taidokas,
aiheeseen pitäytyvä sekä taiteel l i sesti tasapainoinen.
Raamatun juhlavuoden m ital i oli tarkoitettu l ahjaesi
neeksi, jota voivat merkkipäivän viettäji l le antaa sekä
seurakunnat että yksityiset ihmiset. Mitalia lyötettiin
1 500 kpl.

RI EMUVUODEN M ITALI (2000)

Kristil l isten kirkkojen yhteisen Riemuvuoden 2000 mer
keissä l uteri lainen kirkko järjesti avoimen m ital ikilpai
lun, jonka voitti kuvanveistäjä Toivo Jaatisen ehdotus
"Juh lavuosi". Ki rkkohal l itus päätti l yöttää si itä Riemu
vuoden m ital in . Mitalissa on kuvattu katedraa l i n sisäti
l a, jonka keskelle on sijoitettu nel iönuottivi ivasto. Kes
kiaikainen sävelmä ja sanat muodostavat m ital i n le
gendan IVBI LATE DEO OM NIS TERRA (Kohota Juma
lalle riemuhuuto, maa; Psalmi 66:1 ) . Kääntöpuolel l a on
kaksi fanfaaria soittavaa ai ruita ja teksti Riemuvuosi
2000 Jubelåret. Mita li on kau nis j a herkästi tehty. Siinä
on onn istuttu kuvaamaan pitkää ai kaperspektiiviä.
M ital i ol i tarkoitettu eri yhteisöjen ja yksityishenki löi
den lahjaesineeksi ja tervehdykseksi erityisesti vuoden
2000 merkeissä, mutta sen arvo ei vähene myöhem
minkään. M ita l i a on jaettu y l i 800 kpl.
KI RKKOHALLITUS
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Raha l i i ke Hai masta 5 0 vuotta
Kuvanveistäjä Kau ko Räsänen, l yöntivuosi 2 002
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