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MITALITAITEEN ESITTELYÄ JA
TULEVAISUUDEN TURVA AMISTA

Suomalaisen mitalitaiteen esittely vuosikirjan muodossa toteutuu nyt neljän
nen kerran. Vuosikirja jatkaa kahtena edellisenä vuonna omaksuttua käytän
töä. Pääteemaksi on valittu yhden, mitalien muovailua paljon toteuttaneen
kuvanveistäjän mitalituotannon esittely. Tällä kertaa on vuorossa Mitalitai
teen Killan kunniajäsen, kuvanveistäjä Heikki Häiväoja. Hän on muovaillut mi
taleita jo 40 vuoden ajan. 75 ikävuotta lähestyessäänkin hän on osoittanut
edelleen vireää luomisvoimaa.
Heikki Häiväojan mitalituotannon lisäksi esitellään vuosikirjassa hänen työ
tään monumenttien ja veistosten tekijänä sekä rahojen suunnittelijana. Myös
monia muita aiheita sisältyy vuosikirjan aineistoon.
Vuonna 2004 on Tampereen taidemuseossa vuorossa kuvanveistäjä Heikki
Häiväojan retrospektiivinen mitalinäyttely. Tampereen taidemuseo on jo pit
kään työskennellyt monipuolisesti suomalaisen mitalitaite_en hyväksi. Tästä
ovat viime aikoina olleet esimerkkeinä kuvanveistäjä Kauko Räsäsen ja kuvan
veistäjä Toivo Jaatisen mitalituotantoa esitelleet näyttelyt. Kaikki mitalitaiteen
parissa toimivat antavat taidemuseon tälle työlle suuren arvon. Heikki Häivä
ojankin mitalituotantoa esittelevän näyttelyn yhteydessä Mitalitaiteen vuosi
kirja osoittautuu varmastikin oivalliseksi lähdeteokseksi, jonka käyttökelpoi
suus tulee säilymään pitkään.
Suomen Mitalitaiteen Kilta on kohta jo neljän vuosikymmenen ajan ollut
edistämässä suomalaista mitalitaidetta monella tavalla. Kilta on kehittänyt
kuvanveistäjien, taide- ja muiden museoiden sekä keräilijöiden avulla useita
toimintamuotoja, jotka kansainvälisestikin arvioiden ovat lähes vertaansa
vailla.
Kuluvan vuoden aikana Mitalitaiteen Killassa on paljon keskusteltu siitä,
miten Mitalitaiteen Killan toiminta ja sen toteuttama mitalitaiteen edistämi
nen kyetään turvaamaan myös tulevina vuosikymmeninä. Pohdinnan tulok
sena Kilta perusti vuonna 2003 Mitalitaiteen edistämissäätiön.Tavoitteena on
taloudellisten toimintamahdollisuuksien turvaaminen pitkäksi ajaksi.
Kilta sijoitti säätiön peruspääomaksi ne varat,jotka oli talletettu pitkäaikai
siksi sijoituksiksi tuottamaan säännöllistä tuloa toimintaa varten. Samalla saa
tettiin ilahtuen todeta, että Killan jäsenten toimesta säätiöön syntyi jo kaksi
nimikkorahastoa mitalitaiteen tukemiseksi erityisstipendein. Myös peruspää
oma karttui jäsenten toimesta. Tämän toivotaan luonnollisesti jatkuvan lah
joituksien, testamenttivarojen ja muiden tukitoimien muodossa. Tällöin sääti
östä muodostuu entistä vahvempi taustatuki mitalitaiteellemme.
Veikko Löyttyniemi
puheenjohtaja
Suomen Mitalitaiteen Kilta

Killan toimintakertomus s.81
Summary s.85 / Svensk Resume s.93
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Heikki Häiväoja

MINÄ 75

alueen. Tämän metsikön he vähitel
len kuokkivat pelloksi niin, että siitä
tuli kymmenen 10 aarin sarkaa. Naa
purilta ostetuista uppotukeista he ra
kensivat mökin, jossa oli pirtti ja kam
mari. Lisäksi tilalle rakennettiin pieni
navetta, savusauna ja kivistä ladottu
kellari. Pirtti, kooltaan 5 x 5 metriä, oli
vuosikymmenet perheen keittiö, ruo
kailutila, olo- ja makuuhuone, leipo
mo, karjakeittiö, pesutupa, kehräämö,
kutomo, nikkarinverstas ja yövierai
den majoituspaikka. Sana sopeutu
minen selittää, miten tuo kaikki oli
mahdollista.
Siitä lähtien kun olen tullut tietoi
seksi maailmasta, olen kiintynyt tä
Suomen Taideakatemian koulun am hän mökkiin. Nyt yritän säilyttää sen
mattiopettajana 1977-1984.
vanhempieni elämäntyön muistona
niin alkuperäisenä kuin mahdollista.
Olen tähän asti välttänyt syntymäpäi Mökin vaiheisiin ja asukkaisiin sekä
vähaastatteluja, mutta nyt haluan it
sekkyydessäni kirjoittaa sellaisen itse.
Jos tosin se älykkyyden määrä, joka
on tullut osakseni, olisi iän ja koke
muksen kautta muuttunut viisaudek
si, jättäisin tämän tekemättä. - Minä
on vaikea sana sanoa ja kuulla ja siitä
on vaikea kirjoittaa. Luku 75 merkit
see ikää ja sitä, että ihmisen teoreetti
sesta eliniästä kolme neljäsosaa on jo
eletty. Näkymä taaksepäin on pitkä ja
vielä kirkas, tie eteenpäin on avoin.
Erolan torppa

Isäni ja äitini olivat renkinä ja piikana
maalaistalossa Jämsässä. Naimisiin
mentyään he päättivät perustaa tor
pan. He vuokrasivat vuonna 1923 Kat
tilajärven talon peltojen perältä,
maantien vierestä 1, 1 hehtaarin maa- Erotan torppa.
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moniin jo poisnukkuneisiin naapurei
hin liittyy pakahduttavan paljon muis
toja. Ajan myötä ne eivät kulu pois ei
vätkä vähene, vaan lisääntyvät.
Yhteiskunnallisen ja taloudellisen
asemamme vuoksi en kansakoulun
jälkeen vuonna 1942 ajatellutkaan
oppikouluun menemistä. Miehet oli
vat sodassa ja sen takia minua pyy
dettiin Partalankosken sahalle töihin
tekemään armeijalle hevoskärryjä. Tal
veksi isäni sai työkomennuksen val
tion maalle tukintekoon ja minä me
nin hänen avukseen. Olin sitten isän
kanssa kaksi talvea metsätöissä, kos
ka justeerilla sahattaessa tarvittiin
kaksi miestä ja puut olivat suuria.
Olen jälkeenpäin ajatellut, että oli
onni, etten mennyt oppikouluun, sillä
olen olemukseltani perin juurin käsi
työläinen. Sota-aikana ainoa käytettä-

hoiti kotieläimet joka päivä yli neljä
kymmentä vuotta ilman yhtään ny
kyaikaista maatalouslomittajan suo
maa vapaapäivää. Äiti jaksoi yli 80vuotiaaksi, jolloin hänen ruumiilliset
voimansa pettivät. Hänen henkiset
voimansa säilyivät loppuun asti.
Perhe-elämä kodissani oli sopuisaa
enkä muista, että meillä olisi riidelty.
Torppareina edustimme yhteiskun
nan vähäväkisiä, mutta emme olleet
paikkakunnan kaikkein köyhimpiä.
Elämä oli yksinkertaista ja vaatima
tonta, silti puutetta ei ollut mistään.
Meillä oli oma koti ja tilalta saimme
lähes kaiken ruuan. Vanhempieni ah
keruus, säästäväisyys ja neuvokkuus
auttoivat myös talouden hoidossa.
Isäni oli 30-luvun pula-aikana opetel
lut tervanpolton ja kehitti siitä itsel
leen maanviljelyn tukiammatin, jota
hän saattoi harjoittaa kotona. Hän
poltti tervaa etenkin rospuuttoaika
na, kun muuta työtä ei ollut. Äitini
taas esimerkiksi kasvatti sota-aikana
tupakan taimia, jotka tekivät hyvin
kauppansa. Kessuntaimirahoilla meil
le ostettiin torpan ensimmäinen ja ai
noa hevonen, Poju.
Taksvärkki

.

,./.

Joonas Kokkonen, Suomen Kulttuurirahasto, Helsinki, 1991, pronssi.

vissä oleva käsityömateriaali oli puu.
Opettelin tekemään siitä kaikenlais
ten tarvekalujen lisäksi astioita, rekiä
ja länkiä. Länkien tekeminen oli mie
lenkiintoista, koska se vaati silmää ja
muototajua, ja niiden tekemistä pi
dettiin erikoistuneiden länkimesta
reiden työnä. Samoihin aikoihin tein
puusta ensimmäiset veistosyritelmä
ni.

ollut niin sanottu uskovainen. Isä ei
puhunut uskostaan, vaan hänestä nä
ki, miten hän pyrki joka päivä elä
mään todeksi vakaumustaan. Tällä ta
voin hänestä tuli itselleni paras mah
dollinen ihmisen malli.
Äitini elämää voi parhaiten kuvata
sanalla työ. Kahdeksanvuotiaana or
voksi jääneen äitini kansakoulunkäyn
ti jäi yhteen vuoteen. Tie kulki lapsen
likasta piiaksi ja lopulta erääseen suo
Vanhempani
malaisen naisen raskaimmista osista,
Isäni oli kristitty ja hänellä oli kristil pientilan emännäksi. Yksi esimerkki
linen elämänkatsomus, mutta hän ei kuvaa hyvin hänen elämäänsä. Hän

Torpat oli Suomessa vapautettu laeil
la 1918 ja 1919, mutta meidän torp
pamme oli perustettu tämän torppa
rivapautuksen jälkeen. Torppamme
osalta seurattiin näin torppia koske
vaa vuoden 1909 asetusta. Erolan tor
pan maavuokra suoritettiin taksvärk
kinä. Sitä kertyi maavuokran, lehmien
laidunvuokran ja hevoslainapäivien
kanssa noin 50 työpäivää vuodessa.
Taksvärkki oli aluksi 10 tuntia päiväs
sä ja se tehtiin enimmäkseen kesän
kiireisimpänä aikana. Työhön oli läh
dettävä aina, kun vuokranantajata
lossa tarvittiin. Ollessani 16-vuotias
isäni sairastui ja minä aloin tehdä
taksvärkkipäiviä. Halusin pärjätä mies
ten töissä, olin aikuistunut varhain ja
olin isokokoinen. Oli torpalle onneksi,
kun tekemäni työpäivät hyväksyttiin
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duin piittaamattomasti heidän tun
teisiinsa. Vaikka monet väärin kohte
lemani ihmiset ovatkin ehkä unohta
neet kaiken ja osa heistä on jo kuol
lut, niin katumus tuosta kaikesta ei
minussa kuole. Tuntuu siltä, että mi
nulla olisi paljon enemmän anteeksi
saatavaa kuin anteeksi annettavaa.
Tämä tunne kasvattaa suvaitsevai
suutta. En voi tuomita ketään.
Kansanopistoon
Vuonna 1946 kävin Jämsän kansan
opistolla, jossa johtaja Aino Järveläi
nen houkutteli minua tulemaan op
pilaaksi kansanopistoon. Hän lupasi
vieläpä vapaaoppilaspaikan, joten ti
lanne oli erittäin houkutteleva. Kan
sanopisto, jonka sitten kävin luku
Niemistön hautakammio ja muualle haudattujen muistopaikka-alue, Hietanie vuonna 1946-1947, tuli merkitse
men hautausmaa, Helsinki, 1999, harmaa graniitti. (Kuva: Simo Rista)
mään minulle käännekohtaa elämäs
sä. Kotipiirissäni oli ensisijaisesti ar
miehen työpäiviksi. Sodan jälkeen isä Kun ikätoverini alkoivat käydä tans vostettu ruumiillisia työsuorituksia.
ni haki torppaa itsenäiseksi uuden seissa ja kerääntyivät pyörineen lähel Kansanopistossa tulivat esille kult
maanhankintalain nojalla. Hän oli ai le kotiporttiamme, minä jäin kotiin. tuuriset ja henkiset arvot. Erityisesti
kanaan ostanut vesijättömaata 3 heh Tanssimaan opettelu jäi oman epä johtaja Järveläinen oli monipuolisesti
taaria viljelysmaaksi. Torppa katsot musikaalisuuden, ujouden ja olete valistunut ja sytyttävä ihminen. Itse
tiin tämän ostetun maan lisämaaksi, tun kömpelyyden takia. Näin tanssimi puolestani olin hyvin tulenarka tällailunastusoikeus hyväksyttiin ja Erolan sen myös parinmuodostus- ja suvun
torppa erotettiin Kattilajärven talosta jatkamisriittinä ja uskoin, että täytyi
1,7 hehtaarin kokoisena pientilana olla vielä jotain ennen sitä. Kotona
vuonna 1947. Torpan itsenäistyminen harrastin piirtämistä, jota tosin en ole
tiesi vapautta, mikä tuntui suuren koskaan oppinut, ja tekstausta, joka
moiselta. Omalta kohdaltani se mer kiinnostaa minua edelleen. Vapaa-ai
kitsi taksvärkin loppumista ja mah kana kuljeskelin kotipaikkani vuoren
dollisuutta suunnitella elämää uudel harjanteille ihailemaan kotiseutuni
näkymiä tai pyöräilin kauniille maise
la tavalla.
mapaikoille järvien rannoilla. Sodan
Voi nuoruus
aikainen isänmaallisuus ja raittiusi
Ajatellessani sitä nuorukaista, jonka hanteet kiinnostivat minua myös.
Nuoruuteen liittyy omat varjopuo
muistan murrosikäisenä ja vähän sen
jälkeen, minua hiukan hävettää ja hy lensa. Etsiessäni mahdollisuuksiani ko
myilyttää. Olin ihanteellinen ja haa keilin paljon sellaista, mihin minulla
veellinen kaunosielu. Luin runoja, kos ei ollut minkäänlaisia taipumuksia ei
ka niistä välittyi nopeasti tiivis, keski kä lahjoja. Kiihkeä oman tien etsimi
tetty tunnelma. Runoilijoitani olivat nen johti myös itsekkyyteen ja kuvit
Aleksis Kivi, Eino Leino, Uuno Kailas ja teluun omasta erinomaisuudesta.
silloin ajankohtainen Kaarlo Sarkiakin. Muistan, kuinka omassa itsekeskei
Haalin saatavissa olevia filosofisia ja syydessäni jaksain huonosti kuunnel
psykologisia kirjoja, sillä halusin op la muita ihmisiä ja myötäelää heidän
pia ymmärtämään ihmistä ja itseäni. koettelemuksiaan ja miten suhtau- Tapahtuma kappaleessa, 1962, pronssi.
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sille vaikutteille ja niinpä kansanopis missa on toinen
totalvesta muodostui yksi elämäni kin koulu, johon
antoisimmista vaiheista.
voisin pyrkiä. Silloin isäni sanoi, etAteneumiin
tä kunhan käyt
Kansanopiston jälkeisenä kesänä ensin tämän kou1947 näin lehdessä ilmoituksen Tai lun, niin voit sitdeteollisen keskuskoulun pääsyko ten mennä sinne.
keista. Tilaamastani esitteestä löysin Tuo hänen sano
koristeveistäjien ja muovailijoiden misensa oli hyvin
kurssin, jolle päätin pyrkiä. Niinpä sit tärkeä, koska se
ten eräänä elokuun aamuna odotte osoitti hänen täylin linja-autoa kotiportillamme. Lähtö sin ymmärtäneen
oli käytännössä helppoa, sillä kaikki ja hyväksyneen te
Jyväskylä - Helsinki -bussit ajoivat ko kemäni elämänrat- ft._.
tini ohi. Henkisesti lähteminen oli vai kaisut. Olihan to- l!
keaa, koska tunsin jättäväni vanhem siasia, että meidän
pani, varsinkin sairaan isäni heitteille. muutaman heh
Kansanopistossa herännyt tahto kou taarin pientilam
luttautua ja päästä eteenpäin voitti me ei voinut tar
kuitenkin kaikki kuuliaisuuden ja vel jota elämisen edel
vollisuuden tunteet. Lähtiessäni isä lytyksiä. Sitä paitsi
tuli kotiportille korjaamaan maitolai maanviljelys
ei
turia ja odottamaan bussin tuloa. Hän kiinnostanut mi
olisi voinut korjata laiturin milloin ta nua lainkaan, johansa ja ymmärsin, että hän halusi ten siinä suhteestulla saattamaan poikaansa tämän sa olimme isäni
lähtiessä maailmalle. Hänen eleensä kanssa täysin eriSotainvalidien muistomerkki Tulen halki, Kauniainen, 1981,
oli koskettava ja muistelen sitä niin laiset.
ruostumaton teräs.
kauan kuin elän.
Syksyllä 1950
Ensinäkymä Ateneumin sisäänkirjoi pyrin Suomen taituksesta oli tyrmäävä. Jono ulottui deakatemian kouluun. Opetus oli puolisempi, lukujärjestys oli tiukka ja
kanslian ovelta ulkoeteiseen asti. pääasiassa elävän mallin muovailua, opettajat olivat tunnettuja, arvostet
Useilla pyrkijöistä oli sen ajan tavan mikä oli hyödyllistä. Mutta opettaja tuja taiteilijoita. Tärkeää minulle ei ol
mukaan ylioppilaslakki päässä. Tuli kävi ainoastaan kaksi kertaa viikossa, lut vain heidän opetuksensa, vaan
tunne, että tämä ei ole minun paikka ja sommittelutehtäviä oli lukukau myös heidän olemuksensa ja karis
ni. Toisaalta ajattelin, että takaisin dessa vain kaksi. Taideteollisen jäl mansa, mistä syntyi taidekoulun hen
kaan en käänny. Kahden viikon koe keen koulu tuntui turhauttavalta ja ki. Ateneumissa meitä oli joukko poi
kurssin jälkeen löysin kuitenkin ni lopetin sen ensimmäisen vuoden jäl kia, jotka keskityimme vain kouluun
ja viihdyimme siellä aamukahdeksas
meni kouluun hyväksyttyjen joukos keen.
ta iltayhdeksään. Vapaa-aikoina käy
ta ja sama toistui joulun karsintojen
timme koulun tiloja ja teimme vapai
jälkeen. Näin kolmen vuoden opiske Kouluaika
lu saattoi alkaa. Yhä vieläkin ihmette Useimmille aikalaisilleni Ateneum ta veistoksia. Veiston yliopettajana oli
len, miten niillä taidoilla, joita minulla merkitsi museota ja koulua. Ei tiedet kuvanveistäjä Emil Filen. Hän oli hyvä
maalaispoikana oli, saattoi päästä ty, että Ateneum on talo, jossa on opettaja ja ehdottomasti myös taitei
museon lisäksi kaksi taidekoulua. Tie lija, mikä on mielestäni tärkeintä. File
kouluun.
tämättä itsekään, mihin kouluun py nillä ei ollut omaa työhuonetta, vaan
Akatemian kouluun
rin, oli onni, että jouduin juuri Taide hän teki töitä koululla opettajanhuo
Isäni kuoli kevättalvella 1950, kun teolliseen enkä Taideakatemian kou neessaan ja viikonloppuisin ja loma
olin kolmatta vuotta koulussa. Syksyl luun. Taideteollisen opetusohjelma aikoina luokkahuoneissa. Hän otti ak
lä olin kertonut hänelle, että Ateneu- oli huomattavasti runsaampi ja moni- tiivisesti osaa kuvanveistokilpailuihin
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Reliefi Yli meren, KOP:n konttori, Vaasa, 1976, pronssi.

ja tuli usein palkituksi. Hän tarvitsi
apulaista ja melko pian pääsin hänel
le töihin. Ratkaisu oli hyvä, koska kou
lu ja ansiotyö olivat näin samassa pai
kassa ja saatoin käydä koulun vapaa
na taloudellisista huolista. Taideteolli
sen koulun koin paitsi ammattiin oh
jaavana myös yleissivistävänä koulu
na, joka oli minulle vain kansakoulun
ja kansanopiston käyneelle oppilaal
le hyödyksi.
Mitalisuunnittelun alku

Ollessani apulaisena esimerkiksi ku
vanveistäjien Emil Filenin, Lauri Lep
päsen, Aimo Tukiaisen ja Essi Renval
lin luona ihailin heidän tekemiään mi
taleja. En osannut kuvitella, että jos
kus saisin itse suunnitella sellaisia.
Mutta 1960-luvun alussa sain kutsun
geologi Pentti Eskolan mitalikilpai
luun. Mitali oli tarkoitus valmistaa Ou
tokummun kullasta joka kuudes vuo
si, ja se oli tarkoitus myöntää aina sen
hetken ansioituneimmalle geologille.
Eskola tunnettiin silloin myös toisena
kirjan Perimmäisten kysymysten äärel
lä kirjoittajana. Kilpailu oli kiinnosta
va, menestyin ja sain toteuttaa mita
lin. Mitalin kääntöpuolella on aihee
na geologin tutkimusporan jälki, joka
on osunut jaloon esiintymään.
Pian tämän jälkeen suunniteltiin
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Ateneumin taidemuseon mitalia. Mu
seon johtaja Aune Lindström halusi
teettää mitalin minulla, mutta taide
akatemian puheenjohtaja Erkki Ko
ponen ehdotti tekijäksi kuvanveistäjä
Oskari Jauhiaista. Yksimielisyyteen te
kijästä ei päästy, jolloin päätettiin jär
jestää meille kahdelle kutsukilpailu ja
laajentaa se lisäksi yleiseksi kilpailuk
si. Tilanteesta tuli minulle erittäin
haastava. Valmistin kilpailuun kolme
eri ehdotusta.Valoin kipsimallit eri nä
köisiksi ja paketoin ne eri tavalla. Ni
mikuoret ja selostukset tein toisis
taan poikkeaviksi. Näin ei kukaan voi
nut olettaa niitä saman tekijän teke
miksi. Leikkini onnistui ja ehdotukse
ni saivat 1, 11 ja 111 palkinnon. Tapaus an
toi itsetuntoa ja mahdollisuuksia uusi
en työtilaisuuksien saamiseen.
Vuonna 1965 sain kilpailun kautta
tehtäväksi Helsingin 150-vuotismita
lin valmistamisen. Sitä jaetaan edel
leen Helsingissä vieraileville valtioi
den päämiehille. Seuraavat mitaliteh
tävät ovatkin sitten tulleet suorina ti
lauksina.
Mitalien suunnittelun tekee mie
lenkiintoiseksi se, että jokainen niistä
lyödään jonkin merkittävän asian tai
elämäntyön kunniaksi. Kun jokaisen
mitalin aihe on erilainen, ne tuovat
suunnittelijalle sisältöä tekemiseen.

Kuva-aiheissa pyrin välttämään sarja
kuvamaista esitystä aiheesta. Sen si
jaan yritän löytää vertauskuvallisen,
keskitetyn idean, joka kertoo aihees
ta monipuolisesti. Mitaliaiheiden eri
laisuuden takia yritän päästä eroon
omasta käsialasta ja löytää erilaisia
tekotapoja. Erilaisuutta saa myös käyt
tämällä erilaisia tekstejä. Henkilökuvis
sa pyrin vaikutelmaan, joka kuvaisi
koko ihmistyyppiä eli toisi esimerkik
si esille, onko malli lyhyt vai pitkä, re
hevä- tai normaalivartaloinen. Kuva
taidetyyleistä symbolismi on aina
kiehtonut minua ja mitalien suunnit
teluun se sopii erinomaisesti. ldeoin
nissa etenen siten, että hankin koh
teesta tietoa niin paljon kuin mahdol
lista. En aloita suunnittelua tyhjän pa
periarkin ja kynän kanssa, vaan "kat
selen" mielessäni erilaisia valmiita mi
talivaihtoehtoja. Valinta on eräänlais
ta karsintaa ja on hyvä, jos jäljelle jää
vain yksi todennäköinen vaihtoehto.
Olen kokenut, että mitä pienemmälle
alalle idean saa piiritettyä, sitä osu
vampi ja monipuolisemmin aihetta
kuvaava siitä tulee.
Opettajana

Vuonna 1958 minua pyydettiin opet
tajaksi Taideteolliseen oppilaitokseen,
jonka yhteydessä oli myös ammatti
koulu (iltakoulu). Suostuin mielelläni,
koska koulu oli opiskeluajoista tuttu
ja Ateneumin rakennus oli talo, johon
olin kiintynyt. Oppilaani olivat pää
osin iltakoululaisia, joiden kiinnostus
opiskeluun oli erinomainen. Vuonna
1964 minulle ehdotettiin Taideteolli
sen ammattikoulun johtajan tehtä
vää, joka oli ainoa iltakoulun vakitui
nen toimi. Otin tehtävän vastaan, vaik
ka silloin arvelinkin edenneeni päte
mättömyyteni tasolle. Toiminta ihmis
ten kanssa sujui vaivattomasti, mutta
jatkuvasti lisääntyvä paperityö tuntui
turhauttavalta. Opetustyön lisäksi il
takoulun johtajan tehtäviin kuuluivat
lukujärjestyksen laatiminen, lukuvuo
den päättäjäisten ja oppilastöiden

näyttelyiden järjestäminen, valinta
kurssit sekä koko koulua koskevat
suunnittelukilpailut. Uusien opettaji
en kutsuminen tai paremminkin hou
kutteleminen muiden opettajatove
reiden kanssa kuului myös tehtäviin.
Kun opettajat sitten näkivät oppilai
den suuren opiskeluinnon, monet
heistä innostuivat opettamisesta ja
viihtyivät tehtävässään hyvin.
I ltakoulu toimi Taideteollisen oppi
laitoksen päiväkoulun "siivellä'; mutta
opettajaneuvosto tai koulun hallinto
eivät juurikaan puuttuneet sen asioi
hin. Seurauksena oli, että sain toimia
koulussa vapaasti. Eräänä vuonna esi
merkiksi jätin yleisen osaston valinta
kurssin pitämättä, ja kaikki pyrkijät
pääsivät kouluun. Oppilaat ottivat
tiedon aluksi vastaan aprillipilana. En
sin kaikki olikin kaaosta, mutta arva
sin, että alkuinnostuksen laannuttua
joukot harvenisivat. Niin kävi ja vain
sisukkaimmat ja innostuneimmat jat
koivat. Luonnollinen karsinta oli osoit
tautunut hyväksi ja oikeudenmukai
seksi keinoksi. Itse opetustyö niin päi
vä- kuin iltakoulussa oli kiinnostavaa.
Oli mukavaa seurata oppilaiden kir
joa ja erilaisia lahjakkuuksia. Kerran

jaoin mielessäni oppilaat kolmeen eri
ryhmään lahjakkuuden mukaan. Hei
koimpaan ryhmään tulivat ne, joiden
työt eivät kehittyneet edes ohjauk
sen avulla. Niissä olevat virheet vain
muuttuivat tai vaihtoivat paikkaa. Kes
kinkertaiset oppilaat edistyivät työs
sään jonkin verran, mutta lopputulos
ei koskaan sävähdyttänyt. Lahjakkaim
pien töissä taas kaikki oli alusta asti
oikein ja kohdallaan ja lopputulok
sessa virheet ja puutteet vain korosti
vat persoonallisuutta. Töitä arvostel
lessa joutui kritiikin ylä- ja alapäästä
jättämään osan pois. Hyviä töitä ei
voinut kiittää niin paljon kuin teki
mieli, ettei olisi kaatanut oppilasta
eteenpäin, voi vain kannustaa oppilas
ta vielä parempaan suoritukseen.
Minulla oli onni olla opettajana sa
maan aikaan kuin Taideteollisen op
pilaitoksen taiteel l isena johtajana oli
Kai Franck. Hän oli fantastinen taiteili
ja, opettaja ja ihminen, joka esitti asi
oihin aina tuoreen ja raikkaan näkö
kulman. Kaikki ei kuitenkaan jatkunut
onnellisesti. Uudistuksia pelkäävä van
hoillinen opettajakunta ja koulun joh
to eivät kyenneet vastaanottamaan
Franckin ajatuksia. Tilanne kärjistyi,

kun Franckin ja hänen oppilaidensa
näyttely Design Centerissä purettiin
ja korvattiin sovinnaisella näyttelyllä.
Lisäksi Franckin apuna olleet opetta
jat erotettiin koulusta. On kuitenkin
huomattava, että Design Centerin
näyttelyssä oli ensi kerran näkyvissä
se "pohjapiirros'; jolle Taideteollinen
korkeakoul u sittemmin rakennettiin.
Seurasi vielä taiteellisen johtajan toi
men lakkauttaminen ja Franckin toi
mintaedellytysten
loppuminen.
Franck oli joka tapauksessa merkittä
vä opettaja, ja kaikki silloiset opiskeli
jat mainitsevat edelleenkin juuri Kai
Franckin, kun he kertovat opiskelua
joistaan. Nämä myllerrykset eivät
koskeneet iltakoulua, mutta tapahtu
mien seuraaminen oli ikävää ja ras
kasta.
Vuonna 1 971 sain valtion viisivuoti
sen apurahan. Sen vuoksi jouduin lo
pettamaan opettajan työn. Olin iloi
nen, että en ehtinyt väsyä opettajan
työssäni ja raahautua siinä eläke
ikään asti, niin kuin olin nähnyt joille
kin ympärillä tapahtuvan. Seuraava
opetusperiodini alkoi Taideakatemi
an koulussa vuonna 1 977. Silloin ha
l usin olla nimenomaan ammatinopet
taja, koska se oli selkeästi rajattu ope
tusalue. Tehtävä oli sikälikin hyvä, et
tä siinä saattoi antaa salavihkaa myös
jonkinlaista taiteen opetusta, koska
oppilailla ei ollut torjuntaa päällä am
matinopettajaa kohtaan. Jotkut oppi
lastani ovat jälkeenpäin huomanneet
sen "jekun'; kun ovat itse joutuneet
opettajiksi.
Hu kkaan mennyt oivallus

Urbanisti, Kaupunkiopisto, Espoo, (nykyisin Kuntata/o, Helsinki), 7 982, pronssi.

Kerran 1 960-luvun a lussa näin työ
huoneen hämärässä tyhjän, rikkinäi
sen pahvilaatikon. Silloin syntyi aja
tus u udenlaisesta veistoksesta. Nor
maalisti materiaali veistoksessa tun
keutuu ympäröivään tilaan ja ottaa
sitä haltuunsa. Pahvilaatikosta keksin,
että miksei materiaali voi olla kiinteä
kappale ja sitä ympäröivä tila tunkeu
tua sen sisään. Innostuin ideasta ja

9

set sielläkin töitä
katsovat kuin Suo
messa.Täällä helpos
ti ilmoitetaan mil
loin Pariisin milloin
Lontoon valloituk
sesta, ja sanonta
"kansainvälisesti tunnettu kotimaassa"
toteutuu. Tuntuu yk
sinkertaisesti hyväl
tä tehdä töitä Suo
messa ja suomalai
sille.
Nykyisin niin sa
nottujen vapaiden
veistosten tekemi
nen on minulta jää
nyt. Teen tilaustöitä
mitaleja,
(rahoja,
muotokuvia, monu
hauta
mentteja,
Voima - vastavoima, Alkon Koskenkorvan tehdas, Ilmajoki, 1988, punainen graniitti.
muistomerkkejä) vapaasti. En koe niitä
tein veistoksen Tapahtuma kappalees män jälkeen tietysti turha selittää, et mitenkään ei-vapaina ja sitovina,
sa vuonna 1962. Varioin ideaa useas tä olin keksinyt Pomodoron kanssa vaan ideoita antavina ja mielenkiin
sa muodossa, valoin ne pronssiin ja samanlaisen veistosidean samanaikai toisina tehtävinä. Iän myötä taiteilijal
kiillotin kappaleiden ulkosivut tehos sesti Vantaan Kylmäojalla. Minulla oli le helposti käy niin, että hän jatkaa
taakseni pronssin materiaalivaikutel myös suunnitteilla omaan sarjaani työskentelyä tutuksi tulleella ja jo hy
maapalloa kuvaava pallon muotoi väksytyllä tyylillään. Innostus ja liekki
maa.
Samoihin aikoihin 60-luvulla aloin nen, kiiltävä veistos. Palloon olisi mer eivät kuitenkaan enää ole mukana ja
tehdä kaksiosaisia veistoksia. Minulla kitty päiväntasaaja sen sisään syöksy taiteilija alkaa toistaa ja kopioida itse
oli siihen aikaan pienet pronssivalu villä auringonsäteillä. Nykyisin tällai ään. Omalla kohdallani yritän välttyä
välineet ja olin huono hitsaamaan. Tä nen kiiltävä pallo on nähtävänä iso näiltä vaaroilta keskittymällä tilaus
män pakon edessä päädyin teke kokoisena ja komeana Vatikaanin pi töihin. Tilaustyö antaa virikkeen ja ai
mään veistoksia kahdesta ja joskus hassa Roomassa, tekijänä Pomodoro. na erilaisen lähtökohdan. Niiden te
useammasta osasta. - Kaksiosaisuus Toisaalta olin kyllästynyt senkaltaisiin kemiseen on olemassa motiivi ja tar
tuli myöhemmin muotiin. Näkyvin esi abstrakteihin, teoreettisiin veistoksiin ve. Tilaustyölle osoitettu paikka ja
merkki tästä on Harry Kivijärven teke ja halusin liittää veistoksiin enem ympäristö sanelevat myös omat eh
mä J. K. Paasikiven muistomerkki vuo män kertomusta ja runoa. Näin syntyi tonsa. Vapaista veistoksista puhutaan
vät kaksiosaiset työt kuten Afroditen usein ikään kuin ne olisivat tärkeäm
delta 1980.
Vuonna 1966 olin Suomen edusta ja orjan rakkaus, Kuvastuminen, Kilo, piä ja arvokkaampia kuin tilaustyöt.
Mutta jos tilaustyöt ovat huonoja, sil
jana Venetsian biennaalessa. Kauhuk Pilvi saaren yllä, Putous, Joki jne.
Kun biennaalessa sain jonkinlaisen loinhan Michelangelonkin työt olisi
seni näin siellä Arnoldo Pomodoron
veistoksia. Ne olivat kiillotettu ja prons aavistuksen kansainvälisestä "taide vat vähäarvoisia.
Saatuani työn valmiiksi tavallaan
seja ja niissä oli sisään kaiverrettuja mafiasta" päätin, että en tule pyrki
muotoja. Pomodoron veistosten muo mään kansainvälisille kentille. Minus luovun siitä. En ajattele töitteni koh
tokieli, josta en pidä, oli kyllä erilai ta ei ole siihen enkä sitä halua. En koe, taloa enkä pyri tekemään niistä kuo
nen kuin omissa veistoksissani, mutta että ulkomailla saavutettu tunnustus lemattomia museoimalla tai säätiöi
hänen veistostensa hahmo oli sa olisi yhtään arvokkaampaa kuin tun mällä niitä. On töiden oma asia, mi
manlainen kuin minulla. Minun oli tä- nustus kotimaassa. Samanlaiset ihmi- ten ne kestävät ajan vanhentavaa
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vaikutusta. Aika on arvottajista anka talous- ja metsätöiden lisäksi kirves
rin ja uskon myös oikeudenmukaisin. miehen työt. Rakennustöistä suunnit
Sen minkä aika säilyttää ja minkä se telin yhteen aikaan jopa omaa am
unohtaa, siihen on tyytyminen, ja ei mattia. Kiinnostus rakentamiseen on
kö kaiken ylle laskeutuva unohdus säilynyt ja rakentaminen on ollut har
tunnu ihan lempeältä ja turvalliselta.
rastukseni koko elämän ajan.
Myös monia muita hyviä työtove
Päättäjänä
reita olen saanut kohdata. Hyviltä työ
Muutama vuosi sitten tein listaa ku tovereilta oppii paljon uusia asioita.
vanveistokilpailujen palkintolautakun Heidän kanssaan viihtyy työssä, ja ai
nista, joissa muistin olleeni jäsenenä. ka menee kuin siivillä. Olen pyrkinyt
Lautakuntia kertyi pitkälti yli 40, ja li siihen, että löytäisin työstä tarvitta
säksi tulevat vielä kaikki kouluissa ol van viihteen. Se on sikäli hyvä tapa,
leet kilpailut. Samalla ajattelin osuut että työtä riittää eikä se tule kalliiksi.
tani koulujen valintakursseissa, apu Onnetonta on, jos työ muodostuu
rahojen jaossa, opettajien ja toimi vain keinoksi hankkia rahaa, jonka
henkilöiden valitsemisessa sekä näyt avulla sitten ostaa itselleen viihteen.
telyiden jyrytyksissä. Säpsähdin kun
huomasin, miten monen ihmisen koh Kuvantekijä/Taiteilija
taloon olen ollut vaikuttamassa. Puo Yleinen käsitys on, että ihminen, joka
lustuksena minulla on, että en itse tekee kuvan, on taiteilija. Näin ei ole,
ole valinnut itseäni tehtäviin, vaan sillä hyvin ja osaamallakin tehty kuva
muut ovat suorittaneet valinnan ja voi taiteellisessa mielessä olla täysin
ovat näin osavastuullisia päätöksistä. tyhjä. Tekisin sen vuoksi eron kuvan
Aina palkintolautakuntaan joutuessa tekijän ja taiteilijan välillä. Itse sanon
ni olen päättänyt, ettei minulla saa aina olevani kuvanveistäjä, koska en
olla yhtään ystävää tai vihamiestä, itse voi määritellä, olenko taiteilija.
vaan että kaikki kilpailijat lähtevät sa Sen saavat muut tehdä. On olemassa
malta viivalta. On myös ollut selvää, joukko kuvantekijöitä, jotka ovat sel
että vain työt kilpailevat, eivät henki västi. taiteilijoita, sellaisiksi syntyneitä.
löt. Palkintolautakuntien suhteen mi Taiteilijan osa on heille kohtalo, eikä
nulla on puhdas omatunto. En ole juo heillä ole ollut valinnan varaa. Pelkkä
nitellut, juntannut, kostanut, en aja taiteellinen lahjakkuus ei kuitenkaan
tellut vastavuoroisuutta enkä käynyt aina yksin riitä. Pitäisi olla monilah
kauppaa. Erehtyä olen tietysti voinut jakkuus, että voisi käyttää lahjakkuu
ja se on valitettavaa, mutta se ei ole den hyväkseen. Liian usein lahjakas
omantunnon kysymys. Kaikissa näis on moniongelmainen ja syöksyy tai
sä tehtävissä on lopulta ollut se hyvä teilijakohtalon syövereihin. Opettaja
puoli, että kaikkien menestyneiden na ollessani leikittelin joskus ajatuk
sella, että ihmisten ominaisuuksia voi
puolesta on voinut iloita.
si yhdistää. Jos ottaisi yhdeltä taiteel
Työtoverit
lisen lahjakkuuden, toiselta älykkyy
Hyvät työtoverit ovat olleet yksi elä den, kolmannelta taidon ja suoritus
mäni parhaita asioita. Ensimmäinen kyvyn sekä lisäisi vielä sosiaalisuutta
heistä oli oma isäni, joka opetti työn ja supliikkikykyä, niin miten hyvän tai
teon ja ahkeruuden yleensä sekä maa- teilijan saisikaan kokoon.

Mielestäni on mahdollista tehdä
ero kuvan ja taideteoksen välillä. Hy
vää taideteosta ei vain näe, vaan sen
kokee välittömästi koko olemuksel
laan, päällään ja selkäytimellään. Kär
jistäen voisi sanoa, että hyvän taide
teoksen vaistoaa toisesta huoneesta
ja jopa nurkan takaa. Taideteoksen
atmosfääri ja säteily ratkaisevat. Siinä
eivät auta katsojan lukeneisuus, tie
dot, järkeily tai äly.
Lopuksi

Tehtävät, joita olen elämässäni saanut,
ovat olleet lahjoihini ja kykyihini näh
den liiankin vaativia. Siksi olen joutu
nut yrittämään parhaani ja tekemään
kaiken niin hyvin kuin olen osannut,
ehtinyt ja jaksanut. Sen verran olen
onnistunutkin, että kuvanveistäjän
ammatti on tarjonnut minulle toi
meentulon. Rikastumisen työnteon
kautta katson tarpeettomaksi ja jopa
mahdottomaksi. Elämässä olen usko
nut johdatukseen. Usko on antanut
luottamusta, turvallisuutta ja rauhaa.
Aikaa myöten kaikki hankaliltakin tun
tuneet asiat ovat osoittautuneet hy
viksi ja hyödyllisiksi. Koen, että elämä
on hemmotellut minua. Siinä ei ole
mitään omaa ansiota, vaan kaikki on
ollut lahjaa. Olen joskus sanonut on
nellisuuteni perusteluna, että olen
saanut olla terve, olen saanut tehdä
työtä enkä ole yksinäinen. Tähän li
säisin vielä, että kun on hyvä puoliso,
terveet ja järkevät lapset ja lapsen
lapset, niin mitä muuta voi enää toi
voa.
Nyt

Minulla ei ole mitään paniikkia mihin
kään suuntaan. On rauhallinen valmis
tumisen, valmiiksi tulemisen aika.
Kuvat: Heikki Häiväojan arkisto
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Liisa Lindgren

H EIKKI HÄIVÄOJA PIENOISVEISTO KSISTA MONU MENTTEIHIN

Suomalaisten, varsinkin talonpoikais
kodeista nousseiden kuvanveistäjien
elämätarinoissa on 1800-luvulta läh
tien ollut tapana toistaa lapsuusvuo
sina todettua kätevyyttä. Eliel Aspeli
nin Johannes Takasen elämäkerrasta
(1888) alkanut tapa jatkui vielä toisen
maailmansodankin jälkeen. Myös
Heikki Häiväojan kohdalla on monis
sa yhteyksissä viitattu taiteilijanuran
lähtökohtana näppäryyteen käsitöis
sä. Alhonkylän Erolan torpassa vuon
na 1929 syntyneen Heikki-pojan ker
rotaan veistelleen oravia, kettuja, jä
niksiä, karhuja, hevosia ja muita pie
niä eläinkuvia jo nelivuotiaasta alka
en. Ensimmäisen suuren taide-elä
myksensä tulevan taiteilijan kerro
taan kokeneen sisarensa historian op
pikirjan äärellä: kirjaan oli kuvattu Jo
hannes Takasen Aino-veistos. Opintie
jäi kansakouluun, mutta metsätöissä
ja rakennuksilla isänsä apuna toi
meentulonsa hankkinut nuorukainen
täydensi tietojaan ja taitojaan nuori
soliiton opintokerhossa. 1
Nuorelle, taiteesta kiinnostuneelle
miehelle talvikaudesta 1946-47 Jäm
sän kansanopistossa tuli ratkaiseva
käänne. Hän oli pitänyt taloudellisista
syistä mahdottomana jatkaa opinto
jaan, kunnes hän opistossa tekemil
lään käsitöillä sai hankittua varat var
sinaisten taideopintojen aloittami
seen.2 Vaikka kotona suhtauduttiin
epäillen ammatinvalintaan, Häiväoja
lähti syksyllä 1947 Helsinkiin aloittaak
seen veisto-opintonsa Taideteollises
sa oppilaitoksessa. Hän työskenteli
myös opettajansa Emil Filenin ateljee
apulaisena ja sai osallistua veistosten
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Härkäpoika

suurentamiseen ja valamiseen. Kesät
hän työskenteli edelleen kotitilalla
Jämsässä. Vuonna 1950-51 Häiväoja
jatkoi opintojaan Suomen Taideaka-

temian koulun kuvanveistoluokalla
Ben Renvallin ja Eino Räsäsen oppi
laana. Tärkeänä vaikutteiden välittä
jänä Renvall tutustutti nuoria oppilai-

.....

Alvar Aalto

taan Italian kulttuuriin, jonka vaiku
tus aikansa eurooppalaiseenkin taide
ja kulttuurielämään oli huomattava.
Oppivuosiin kuuluivat myös opin
tomatkat. Muutaman kuukauden pi
tuinen ensivierailu Italiassa vuonna
1 952 toteutui, kun Häiväoja oli saanut
tehdäkseen Bensowin liiketalon por
taikkoon kaksi pronssifiguuria. Mila
non, Venetsian, Padovan, Firenzen,
Rooman ja Napolin lisäksi Häiväoja
tutustui paluumatkallaan myös Parii
siin ja Kööpenhaminaan. Kuten moni
kollegansa, Häiväoja koki Italian kult
tuurin kirjon antiikin mestareista ny
kytaiteeseen ehtymättömänä inspi
raation lähteenä. Erityisesti hän kat
soi saaneensa Italian nykytaiteesta
rohkeutta etsiä omaa taiteellista il
maisuaan.3

mian koulun päättäjäisissä stipendil
lä.5 Akatemiatalven jälkeen Häiväoja
vuokrasi työhuoneen Taka-Töölöstä,
mutta siirsi sitten työtilansa Vallilaan.
Koulun jälkeisten vuosien vuosi- ja
Nuorten näyttelyissä hän esitteli ajal
le tyypillisiä pienoisteoksia, joiden ai
heena oli esimerkiksi kylpijöitä, alas
tomia malleja, lapsenpäitä. Pienois
veistosten mittakaava soveltui nuor
ten taiteilijoiden usein vaatimatto
miin työtiloihin ja antoi silti mahdolli
suuksia muoto- ja materiaalikokeilui
hin.
1950-luvun pienoisveistoksissa re
kisteröitiin arjen pieniä tapahtumia
ja otettiin lähitarkasteluun kotipiirin
ja elämän valoisa puoli. Pienoisveis
toksia, joissa kuvattiin ihmisiä arkisis
sa askareissaan, siivitti leppoisa tun
nelma. Hallitsevana lähtökohtana oli
ihmisen tai eläimen kuva, yksilön ku
va tyypittelyn puitteissa. Veistoksissa
tuotettiin kuvitelmia tavallisesta pik
kuihmisestä ja luotiin kuvaa yksityi
syydestä. Muodikasta vaatetustakaan
ei koettu epäveistoksellisena, päin
vastoin sen kuvaaminen kuului pie
noisveistosten strategiaan, jolla aka
teeminen aihepiiri johdateltiin ajat
tomista ideaaleista ajallisuuteen ja

jolla poseeraaville malleille luotiin
myös urbaania kontekstia. Eläinai
heet liittyivät usein ensimmäisen pol
ven kaupunkilaisten lapsuusmuistoi
hin ja kertoivat agraarikulttuurin lä
heisyydestä.
Suomalaista pienoisveistotaidetta
ryhdyttiin 1 950-luvun puolenvälin kri
tiikissä arvioimaan tunnistamalla sii
tä italialaisia piirteitä. Myös Häiväoja
kuului niihin nuoriin taiteilijoihin, joi
den nähtiin ponnistavan ilmaisus
saan Italian antamin vaikuttein. ltalia
laisina pidettyjä piirteitä olivat tosin
miltei kaikki poikkeamat monumen
taalitaiteen kansallisiksi käsitetyistä
ominaisuuksista. ltalialaisuus, johon
valtaosin suhtauduttiin myönteisesti,
viittasi niin aikalaiskuvanveistoon
kuin menneiden taidek-ausien, erityi
sesti etruskien taiteeseen.
Erityisesti kritiikki kiinnitti huomio
ta teosten humoristisuuteen, johon
liittyi positiivinen ja elämänmyöntei
nen perusasenne. Suuria aiheita suo
sineessa ja ylevän modusta noudat
taneessa julkisessa taiteessa huumori
oli, jollei sopimatonta, ainakin vaikea
soveltaa. Pienoisveistotaide sen si
jaan suosi satunnaisilta vaikuttavia
aiheita ja välähdyksinä nähtyjä tilan-

Kokeiluja huumorin varjolla

Jo opiskeluvuosinaan Häiväoja otti
aktiivisesti osaa yhteisnäyttelyihin.
Hän sai kiitosta teoksistaan, joiden
kritiikki näki ylittävän tavanomaisten
oppilastöiden tason.4 Keväällä 1951
Häiväoja palkittiin myös Taideakate-

Kuvastuminen
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Metsän sisusta

teita. Suosittuja tyylikeinoja olivat
myös maalauksellisen elävä patina, te
rävät siluetit, kekseliäät asento- ja ryt
miaiheet sekä figuurin oikukas defor
moiminen ja venyttäminen. Terävä
nenä, eripariset silmät ja muu epäsym
metria kasvonpiirteissä tuntuivat ole
van erityisen kiinnostavia detaljeja.
Monesta pienoisveistäjästä, myös Häi
väojasta, tulikin myöhemmin taitava
muotokuvaaja. Hänen muotokuvatuo
tantonsa parhaimmistoon kuuluu Al
var Aallon muotokuva vuodelta 1969.
Maan vaurastuessa 1950-luvulla
myös näyttelytoiminta kehittyi nope
asti ja ulottui suurimpien kaupunki
en ulkopuolelle. Suomen kuvanveis
täjäliitto järjesti vuonna 1 957 ensim
mäisen veistotaiteen kiertonäyttelyn,
johon myös Häiväoja kutsuttiin osal
listumaan. Moni aikalaistaiteilija jär
jesti yksityisnäyttelyitä pääkaupun
gin harvojen taidegallerioiden ulko
puolella. Myös Häiväoja piti joulu
kuussa 1956 lavastaja Pekka Heiska
sen kanssa näyttelyn Kansallisteatte
rin Pienen näyttämön aulassa. Esillä
oli monipuolinen valikoima mm. mar
moriin, pronssiin, luonnonkiveen, ter
rakottaan toteutettuja teoksia. Prons
siin valetussa Härkäpojassa (1956) oli
muodikkaasti vaikutteita etruskitai
teesta, kun taas lapsen terrakottapää
oli lähes naturalistinen. Esillä oli myös
esihistorialliseen taiteeseen viittaava,
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arkaistinen hä
ränkuva, joka
oli luonnon
muotoja ko
rostamalla
ikään kuin 'au
ulos
tettu'
luonnonkives
tä.
Suomen
sosialidemokraatin taide
kriitikko Olli
Valkonen oli
nähnyt hallittua rytmiik
kaa Häiväojan vuoden 1955 Nuorten
näyttelyssä esittelemissä teoksissa.
Teosten Tyttö ja Unissakävijä perus
teella Valkonen katsoi Häiväojalla ole
van luontaisia plastikon lahjoja ja ky
kyä vaativampiinkin tehtäviin.6 Ajan
tavan
mukaan
vaativammilla teh
tävillä tarkoitet
tiin monumentaa
litaidetta, mistä
sittemmin tulikin
Häiväojan erikois
ala.

tantoa ja takasivat veistäjille työtä.
Työn ja yritteliäisyyden muistomerkit
velvoittivat ahkeruuteen ja lujittivat
isänmaallisuutta. Monessa paikallis
muistomerkissä korostuivat agraarin
yhteiskunnan arvot. Yhteiskunnalliset
muutokset ja kaupungistuminen kiih
dyttivät julkisten teosten tekoa. Suur
ten tilaustöiden korkeasuhdanne jat
kui läpi vuosikymmenen.
Moni nuori aikalaisveistäjä hakeu
tui vanhempien kollegoiden työhuo
neille apulaiseksi. Työskentely koke
neen kuvanveistäjän assistenttina tar
josi suurten projektien hallinnasta sel
laista käytännön opetusta, jota Taide
akatemiassa ei voinut saada. Omien
töidensä ohella myös Häiväoja työs
kenteli Lauri Leppäsen, Essi Renvallin,
Sakari Tohkan ja Carl Wilhelmsin apu
laisena. Tuntumaa monumentaalite
oksen suunnitteluun Häiväoja sai

Varhaisia
julkisia teoksia

1940- ja 50-luvul
la katsottiin, että
veistäjät koulut
tautuivat ennen
muuta monumen
taalitehtäviä var
ten. Tarve raken
taa kansakunnan
henkistä varmuut
ta ja ylläpitää se
kä uusintaa so
dan yhtenäistä
män kansan myyt
tiä lujitti monu
mentaalitaiteen
statusta. Sankari
patsaat hallitsivat
muistomerkkituo-

Keskittyminen

Vuonna 1960 paljastettiin Turussa Ar
tukaisten tehdasalueella Huhtamäki
yhtymän tilaama suihkukaivoveistos
Terveyttä ja voimaa, joka esitti veteen
hyppääviä poikia. Sinisellä kaakelimo
saiikilla verhotun altaan oli suunnitel
lut arkkitehti Tapio Periäinen. Vuonna
1 961 Häiväoja teki Jyväskylään Kulu
tusosuuskuntien keskusliiton lahjana
paikalliselle osuuskaupalle Auringon
palvojat -suihkuallasveistoksen. Sa
maan aikaan Häiväojalla oli työn alla
Jyväskylään toinenkin suihkukaivo
veistos Elinehto - liiketoiminta.8 Vuon
na 1 962 valmistui Raumalle Rauma
Repolan 50-vuotisjuhlien kunniaksi
suihkukaivoveistos Lento. Teos kuvasi
alumiiniin valettujen tyyliteltyjen lok
kien avulla yhtiön ponnistelua.9

Tapahtumia kuutiossa

Uuden taiteen Läpivalaisu

avustaessaan vuonna 1954 Aimo Tu
kiaista ja Oskari Jauhiaista marsalkka
Mannerheimin muistomerkkikilpai
lun voittoisan luonnoksen teossa.
Vuonna 1953 Häiväoja laati luon
nokset lapsuutensa kotipaikkakun
nan, Jämsän, sankaripatsaaksi. Yritys
sankaripatsaan toteuttamiseksi ei kui
tenkaan tuottanut tulosta, vaikka
luonnokset, jotka esittivät rauhan ju
malatarta, äitiä lapsineen ja isänmaan
puolustajia, tukeutuivat lajinsa vakio
kuvastoon. 1950-luvun lopulla taitei
lija teki vielä kolme uutta ehdotusta,
jotka esittivät lumipukuisia sotilaita,
rukoilevaa sotilasparia sekä suurta
graniittikuutiota reliefinä kiertäviä ih
mishahmoja. Talvi- ja jatkosodan
muistomerkeissä olivat yhtenäisen
kansan kuvina vakiintuneet kahden
ja kolmen soturin ryhmät. Raskasra
kenteiset, kansanmiehiksi kuvatut
sankarit matalilla, helposti lähestyttä
villä jalustoillaan korostavat veljellis
tä vastuuta. Häiväojan katsottiinkin
tavoittaneen onnistuneesti talviso
dan henkeä kuvaavissa lumipukuisis
sa sotilaissa eetoksen, joka korosti
uhrin suuruutta ja väistämättömyyt
tä.7 Teosta ei kuitenkaan toteutettu.

Kulttuuritahdosta, jota osoitettiin
julkisen taiteen toimeksiannoin, tuli
1950-luvun kuluessa kuntien, kaupun
kien ja yritysten edistyksen ja talou
dellisen hyvinvoinnin selvin osoitus.
Talouselämän noustessa jaloilleen lii
kelaitoksista tuli merkittävä taiteen
toimeksiantaja. Edistyksellisissä yri
tyksissä katsottiin taidehankintojen
edistävän sekä työntekijöiden viihty
vyyttä että liiketoimintaa myönteisen
yrityskuvan avulla. Vilkas rakentami
nen toi kuvanveistäjille monenlaisia
työtilaisuuksia, mm. suihkukaivojen
ja julkisivureliefien toteuttamisen pa
rissa. Vuonna 1 957 Häiväojakin teki
keskusliiton
Kulutusosuuskuntien
uutta Helsingin toimitaloa varten
pronssireliefin.
Suihkukaivohankkeet liittyivät mo
nesti julkiseen rakentamiseen, puis
tojen ja viheralueiden suunnitteluun
sekä nousevan teollisuuden raken
nusprojekteihin. Niiden toteuttami
nen ajoittui valtaosin vuoden 1953
jälkeiseen aikaan, jolloin rakentamin
en oli vapautunut säännöstelystä. Ta
loudellisista ja ilmastollisista syistä
vesisuihkut ja altaat jäivät silti useim
miten vaatimattoman kokoisiksi.

Häiväojan tuotannon alkuvaiheet
osuivat Suomen taiteen kannalta mer
kittävään katkoksen aikaan. 1940- ja
1 950-lukuahan on totuttu pitämään
suomalaisessa kuvanveistossa kom
paktina periodina, joka alkaa sota
vuosista ja päättyy 1960-luvun tait
teen siirtymiseen esittävästä taitees
ta ei-esittävään ilmaisuun. Tälle peri
odisoinnille ovat antaneet aihetta
historian käänteet sekä 60-luvun tait
teessa monen suomalaistaiteilijan
miltei yhtäaikainen siirtyminen abst
raktismiin. Aika oli virittynyt vastaan
ottavaksi abstraktismille ja modernis
min tiheään toisiaan seuraaville uu
sille suunnille. Tällaisten odotusten
näkökulmasta edellisen vuosikymme
nen realistisen monumentaalikuvan
veiston koettiin edustavan menneen
maailman ihanteita.
Keväällä 1 962 Häiväoja piti yhdes
sä Ahti Lavosen kanssa näyttelyn Kes
ki-Suomen museossa Jyväskylässä.
Nuorten modernistien näyttely herät
ti paljon huomiota paikkakunnalla.
Nuoren informalistipolven ehkä nä
kyvimmäksi edustajaksi nopeasti
nousseen Lavosen monokromaatti
siin materiaalimaalauksiin suhtaudut15

Afroditen ja orjan rakkaus (Kuva: Seppo Hilpo, Kuvataiteen keskusarkisto)

tiin epäillen "muotiaallolla ratsastami
sena''.1 0 Sanomalehti Keskisuomalai
sen taidekriitikko Seppo Niinivaara
antoi kuitenkin runsaasti kiitosta se
kä Lavoselle että Häiväojalle ja piti on
nistuneena näyttely-yhteistyötä, jos
sa teokset näyttivät täydentävän toi
siaan niin ehyesti. Kummankin taitei
lijan teosten taiteellinen teho oli si
doksissa materiaalinkäsittelyyn.
Häiväojan teosten lähtökohtina Nii
nivaara korosti yhtäältä luontoa ja
toisaalta huumorin höystämää mate
riaali-ilmaisua. Niinivaara näki luon
non ja maisemallisuuden olleen lähtö
kohtana erityisesti teoksissa Kuvastu
minen ja Metsänsisusta (1 962).Jälkim
mäisen hän rinnasti myös Ars-näytte
lyssä esillä olleeseen ja Sara Hildenin
taidekokoelmaan hankittu un Lucia
no Minguzzin teokseen Varjoja met
sässä (1 956), vaikkakin esikuvaansa
karumpana ja jäyhempänä. Huumo
ria Niinivaara löysi varsinkin figuratii
visista teoksista, Kätilöstä, Paratiisilin
nusta ja Läpivalaisusta. Myös abstra
hoitu Hyvän ja pahan tiedon puu
(1 962) kuului hänen mukaansa humo-
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ristisiin teoksiin. Vangitussa hajaantu
misessa ja Keskittymisessä materiaali
itsessään oli Niinivaaran mukaan ol
lut lähtökohtana. Erityisesti jälkim
mäisen teoksen plastinen dynamiik
ka näytti lupaavan hyvää nuoren tai
teilijan uran jatkoa ajatellen.1 1
Teos Läpivalaisu on todella erään
lainen humoristinen sitaatti tunne
tun amerikkalaisen kuvanveistäjän
David Smithin teoksista. Smithin to
teeminkaltaisia veistoksia oli nähty
amerikkalaista nykykuvanveistoa esit
televässä näyttelyssä Helsingin Taide
hallissa vuonna 1 954. Läpivalaisu 'va
laisee' monia muitakin aikalaiskuvan
veiston ajankohtaisia aiheita. Hitsattu
teos seisoo pienellä alustalevyllään
ikään kuin 'omin jaloin' hahmona, jo
ka levittää kehyksissä aukeavan nä
kymän omaan sisustaansa. Näin se
viittaa graafisiin, i lmaan piirretyn kal
taisiin veistoksiin. Läpivalaisussa tyy
likkäiden, ohuista tangoista hitsattu
jen informalististen teosten viivamai
set tikut ovat menneet sykkyrälle ja
solmuun. Kuvanveistossa pinnalla oli
vat myös toteemiaiheet, joissa ei-esit-

tävistä osasista rakentuu ihmisenhah
moinen, usein korostuneen juhlava
figuuri. Myös Hyvän ja pahan tiedon
puu ja Metsänsisusta seisoivat tikku
maisilla 'jaloillaan' figuuriryhmän kal
taisina avoimina konstruktiona, joita
koristi muodikas, maalauksellinen pa
tina.
Keski-Suomen museon näyttelyn
kritiikeissä todettiin informalismin
olevan mykistävä ihmetyksen aihe
katsojille, joille uusi suunta oli vielä
vieras.12 U usi maalaus oli luopun ut
perinteisestä värinkäytöstä ja uusi ku
vanveisto sommittelusta ja esittävyy
destä. Käsitys plastisesta muodosta
oli muuttunut tyystin. Informalismi
oli uudistanut myös tekniikan. Mo
nen kollegansa tavoin Häiväojakin oli
1 950-luvun lopulla ryhtynyt hitsaa
maan teoksiaan. Erityisen ajankohtai
sia olivat uudenlaiset työstön meto
dit, joissa lopputulos oli tekijälle itsel
leenkin en nalta arvaamaton. Luovas
ta prosessista, jonka ymmärrettiin al
kavan ikään kuin 'tyhjä ltä pöydältä,
tuli esteettistä objektia tärkeämpi. Tai
teilijan ja hänen työstämiensä mate
riaalien vuoropuheluna prosessi kir
jautui veistokseen työstön jälkinä.
Informalismin railot
ja repeämät
1 960-luvun taitteessa ja uuden vuosi
kym menen alkuvuosina Suomen tai
de-elämä kansainvälistyi nopeasti, mi
kä merkitsi varsinkin näyttelykontakti
en vilkastumista. Häiväoja edusti Suo
mea Sao Paulan biennalessa vuosina
1 961 ja 1 967. Monacon kansainväli
seen taidekilpailuun hän osallistui
vuosina 1 964 ja 1 969. Vuonna 1 966
hänet valittiin Suomen edustajaksi
yhdessä Ha rry Kivijärven ja Sam Van
nin kanssa Venetsian biennaleen.13
Lukuisien 1 960-l uvulla ulkomaille lä
hetettyjen Suomen taiteen esittelyi
den sekä vuoden 1 979 Antwerpenin
Middelheimin kuvanveistomuseon
järjestämän biennalen lisäksi Häivä
oja on osallistunut useaan otteeseen

kansainvälisen mitalitaiteen liiton FI seksi ja vaakatasoiltaan kiillotettu väl
DEMin näyttelyihin.
kehtivän kirkkaaksi, on tekijänsä ehkä
Useimmat suomalaisista informa aistillisin veistos. Sen aiheeksi voi yh
listeista liittyivät vuonna 1 963 perus täältä ymmärtää merellisen näkymän
tettuun Maaliskuulaisten näyttely - teeman, jota moni informalisti käsit
ryhmään. Häiväoja oli myös yksi ryh teli viitteenomaisena teoksissaan. Häi
män perustajajäsenistä.14 Kuvanveis väojaa on varioinut samaa teemaa
täjistä ensimmäiseen ryhmänäytte useissa teoksissaan. Kilo (1 966) on sa
lyyn vuonna 1 964 osallistuivat Häivä man teeman hieman pienempi muun
ojan lisäksi Harry Kivijärvi, Kain Tap nelma. Joitakin vuosia myöhäisempi
per, Aimo Tukiainen ja Laila Pullinen. muunnelma on Afroditen ja orjan rak
Monen osalta informalismi oli tosin
kaus (1 969). Selkeämmin figuratiivise
jo ohitettu vaihe ja ilmaisun tavoit na se paljastaa eksplisiittisesti infor
teet olivat toisaalla. Ryhmän kokoon malismiin olennaisesti kuuluvan
pano ei ollutkaan pysyvä. Yhtenä ryh eroottisviritteisen juonteen. Moni in
män uskol lisimmista jäsenistä Häivä formalisti suosi myös antiikin mytolo
oja oli kuitenkin mukana miltei jokai giaan viittaavia nimiä, jotka tihensi
sessa ryhmänäyttelyssä. Varsinkin mo vät dramaattista tehoa. Teospari
n u mentaa Iita iteeseen suuntautuva l osoittaa myös havainnollisesti, kuin
ie kuvanveistäjälle yksityisnäyttelyi ka informalismi liikkui esittävän ja ei
den järjestäminen on usein varsin työ esittävän kuvan välillä hyödyntäen te
lästä, eikä Häiväojakaan ole niitä juuri hokkaasti 'epämuodon' sijaan epäva
kaata muotoa.
pitänyt Kansallisteatterin lämpiössä
1 960-luvun alussa Häiväoja etsi
pitämänsä näyttelyn jälkeen. Tosin
vuonna 1 966 valikoima hänen veis pronssiveistoksillaan ns. 'negatiivisia'
toksiaan ja mitaleitaan oli esillä Jäm muotoja. Teoksissa Vangittu tapahtu
sän Säästöpankissa.
minen (1 962, Nykytaiteen museo Ki
Häiväojan informalistinen kausi asma), Samanaikaiset tapahtumat
huipentui 1 960-luvun puolivälin teok (1 963) ja Tapahtumia kuutiossa
sissa, joita hän esitteli kesällä 1 966 (1 963) veistoksen ulkopinta on sulkeu
Venetsian biennaalissa. Veistoksessa tuneen kuutiomainen, ja koverretut
Kuvastuminen (1 966) vaikutelma syn muodot ikään kuin räjähtävät teok
tyy osaltaan pronssin pintakäsittelys sen sisään. Häiväoja oli jo 1 950-luvun
lopulla ryhtynyt hyödyntämään veis
tä. Teos, joka on jätetty reunoiltaan
karkeaksi, kuin lohkotun kiven kaltai- tosten muotteina siporex-kappaleita,
joiden s1saan
porattuihin rei
kiin ja muotoi
hin hän valoi
teoksensa.
Repeämien,
kappaleen si
säisten jännit
teiden ja kah
den massan vä
liset kosketukset ja suhteet
muodostivat
perustan informalistiselle ilmaisul le. PlastiUnelmien katu

sen sommittelun aiheena oli jännite,
joka syntyy veistoksen staattisen ul
koisen muodon ja dynaamisen sisäi
sen purkauksen välille. Moniosaisissa
veistoksissa myös osien väliin jäävä
tyhjä tila on keskeinen sommittelun
osa, jopa sen lähtökohta. Sitä se on
esimerkiksi Putouksessa (1 966), jossa
pronssinen tan ko on ikään kuin re
vennyt pystysuunnassa kahtia. Veis
tosten moniosaisuus oli toki käytän
nöllinenkin ratkaisu: teosten valami
nen, jonka taiteilija yleensä suoritti it
se, ei vaatinut kohtuuttoman suuria
välineitä ja tiloja. I nformalismi lähes
tyi luontoa yhtäältä luonnonvoimien
aikaansaamina kasvun, rapautumisen
ja purkautumisen prosesseina, toi
saalta kudoksien, solukkojen ja kitey
tymien kaltaisina mikrorakenteina
sekä laajoina avaruudellisina pano
raamoina. Myös moni Häiväojan
1 960-luvun veistoksista, kuten teos
Railo (1 965), viittaa nimensä perus
teella luon nossa tapahtuvaan frag
mentoitumiseen. Railo toi myös teki
jäl leen kolmannen palkinnon valtion
taidekilpailussa vuonna 1 965.
1 970-luvun taitteen vapaissa teok
sissaan Häiväoja otti etäisyyttä infor
malismista ja hakeutui takaisin esittä
viin aiheisiin. Vuosikymmenen vaih
teen teoksissa sekoittuu mielenkiin
toisesti kaksi ainakin näennäisesti vas
takkaista suuntausta, nimittäin infor
malismin vaikutus pop-taiteen anta
miin sytykkeisiin. Tällainen teos on
Unelmien katu (1 969-70, Nykytaiteen
museo Kiasma),jossa verso kasvaa en
sin ontelomaiseksi kuplaksi ja puhke
aa lopulta repaleeksi. Esimerkistä käy
myös Pilvi saaren yllä (1 969), jossa
puolestaan on muunneltu uusrealis
min suuntaan Kuvastumisen sekä Af
roditen ja orjan rakkauden tematii k
kaa.

Työsarka julkisessa taiteessa
1 960-luvun al ussa julkista taidetta
tuulettivat kiivaat, monumentaalitai
teen perustehtäviä kyseenalaistaneet
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ja u udelleen määritelleet debatit. Pe
rinteisessä monumentaal itaiteessa vil
jelty vanha nationalismi työnnettiin
paikallispatriotismin taiteell iseen mar
ginaaliin. Myös henkilömu istomerk
keihin väistämättä l iittyvä hen kilö
ku ltti herätti torju ntaa. Realismin aika
uskottavana j u l kisen taiteen kielenä
oli auttamatta ohi. Van hentun ut, paa
tokselliseksi koettu rea lismi hal uttiin
korvata u udella vä ljemmäl lä, ei hen
kilöihin vaan ylipäätään luovaa n työ
hön kohdentuval l a symboliika lla. Sa
malla j u l kisen taiteen m urros oli su
kupolvikriisi, jossa n uori veistäjä polvi
'va ltasi' julkisen taiteen kentän.
Vuonna 1 960 pa ljastettua Man ner
heimin ratsastaja patsasta ei otettu
yksinomaan ylistyksin vastaan, vaa n
sen edustama eleetön realismi näytti
va rsinkin nuoren polven taiteilijoiden
ja kriitikoiden silm issä tul leen pääte
pisteeseen. Samana vuonna 1 960 ju
listettiin ki lpailu Sibelius-monu men
tista. Tä mä uuden vuosikymmenen
keskei nen j u l kisen taiteen hanke nos
tatti kiivaan keskustelun. Myös Häivä
oja osallistui uusi ntaki l pailun jälkei
seen debattiin vuonna 1 962. Hänen
mielestään oli oiva l linen tilaisuus rat
kaista hanke tavanomaisesta hen ki
lökuvasta poi kkeavalla tavalla. Häivä
ojan m u kaan katsoja tunsi itsenä ai
na jotenkin sivustakatsojaksi jal ustal
le nostetun veistoksen äärellä. Si be
lius-monumentin suhteen hänellä oli
mieli kuva ra kennelmasta, jonka sisäl
le katsoja voisi men nä, joka ympäröi
si ja ottaisi haltuu nsa katsojan. Muis
tomerki n ei tullut kuvata musiikkia
vaan vaikuttaa m usiikin tavoin. 1 5 Epäi
lemättä vuonna 1 967 paljastettu Eila
Hiltusen tekemä m uistomerkki täytti
nämä odotukset.
Häiväojan omatkin vuosikymme
nen a l u n suunnitel mat osoittivat
m u utoshalu kku utta, joka tuuletti
ajan mon umentaalita idetta. Häiväoja
esitteli kesällä 1 962 Kesälahden san
karipatsastoi mikunnalle kaksi ehdo
tusta. Ensimmäisessä luonnoksessa,
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Koskenperkaajien muistomerkki
Rajalla, seisoi vierekkäin neljä soturia,
taiteilijan m u kaan vertauskuva l lisesti
vartiossa elämän ja kuoleman rajalla aiva n kuten Kesälahden pitäjä sijaitsi
konkreettisesti rajalla. Perinteisen
oloinen l uon nos muistutti Hä iväojan
viitisen vuotta aiemmin Jämsään eh
dottamaa neljän soti laan ryhmää. Toi
nen ehdotus, Kaatunut raja-aita, kä
sitteli myös rajatematiikkaa, mutta
vailla figuureja. Pronssista valettavak
si ajatel l u n, 1 5-metrisen, osin kaatu
neen raja-aidan takana oli tarkoitus
kohota kookas a l u m ii n i risti. Enna kko
luuloton toimikunta oli a l u n pitäen
kin toivonut, ettei taiteilija ehdottaisi
kuolevaa soturia konepistooleineen,
äitiä lapsineen tai enkeliai hetta. Kaa
tunut raja-aita päätettiin toteuttaa. 16
Kaatuneen raja-aidan toteutukses
sa luonnoksen jykevä seinämä oheni
ja lyheni. Kustannussyistä siitä tuli
puolensentin paksuinen, kymmen
metrinen rajam uuria sym boloiva
pronssilevy, johon oli merkitty kaatu
neiden n imet ja elinvuodet. Taiteilija
oli kuitenkin tyytyväinen ensimmäi
seen toteutu neeseen, kesä llä 1 964

paljastettuu n sankarimuistomerkkiin
sä. Hän oli osallistun ut myös teoksen
va luun Kuvanveistäjäliiton va limos
sa.17 Moni uudentyyppinen ju lkinen
teos herätti ai kanaan vastustusta ja
polemii kkia, jota lehdistö yritti lai
hoin tu loksin nostattaa Kesälahden
kin mu istomerkistä. 1 8
Kaatuneen raja-aidan tematiikka
toi vä istämättä mieleen Aimo Tu kiai
sen Vaienneen linnakkeen ( 1 959-60).
Teos, jonka Savonlinnan sankaripat
saslautakunta oli hylä nnyt 'sodanvas
taisena; oli löytänyt paikka nsa Imat
ra n Tainionkoskelta, jossa se paljas
tettiin sankarimuistomerkkinä vuon
na 1 963. Häiväojan Kaatu nut raja-aita
on a bstrahoitu muotokieleltään ku
ten Tukiaisen Vaiennut l i n nake niin,
että teos on mahdollista ymmärtää
yhtäaikaa sekä kirjaimellisena, realis
tisena kuvana että verta uskuval lisena
sodan tu hojen esityksenä. Kummas
sakin on hyödynnetty informalismin
'formaalista' perusa ihetta, vapaasti
seisovan reliefin muotoa, joka tarjosi
oiva l lisen kehyksen narratiivi l le. Nä
mä lähes kaksi vuosikymmentä so-

dan päätyttyä valmistuneet muisto
merkit kertoivat sodasta aivan eri ta
voin kuin edellisen vuosikymmenen
sankaripatsaat. Fragmentaarisuudes
saan ne esittivät lähikuvan sodasta
vailla sankareita.
Jo varusmiesaikanaan vuonna
1 953 Häiväoja oli toteuttanut Turun,
Kouvolan ja Kontiolahden uusiin ka
sarmeihin korkokuvia, joiden materi
aalina hän oli käyttänyt edullista be
tonitekni ikkaa. Julkisten veistosten
materiaalina betoni yleistyi 1 960-lu
vun lopulla. Betonin käyttöä edisti
yhtäältä julkisen rakentamisen kasva
va mittakaava, joka vaati yhä suurem
pia veistoksia. Toisaalta koristelema
ton elementtiarkkitehtuuri näytti vaa
tivan kumppanikseen samanhenkistä
suoraviivaista kuvanveistoa. Ku n Kot
kan seurakuntakeskuksessa vuonna
1 968 paljastettiin Häiväojan tekemä
betoninen julkisivureliefi, taiteilija it
se kuvasi teostaan näin: 'Teoksen
idea on karu, m utta niinhän sen on ol
tava kun materiaalikin on näin karua.
Olen tässä työssä toteuttanut viime
vuosien teemaani, jossa materiaalin
sisässä tapahtuu itse asia. Toisin sa
noen muovailen tyhjällä tilalla."1 9
Kaiken kaikkiaan informalismin te-

Kaatunut raja-aita

matiikka antoi julkisen taiteen käyt kin yksityisnäyttely saa huomiota
töön käyttökelpoisia kasvun, muu osakseen, mutta vuosia vaatinut jul
toksen ja dynaamisen kehityksen ku kinen teos jää vaille kunnollista kri
viksi soveltuvia perusaiheita. Tätä ku tiikkiä. Toimeksiantoihin ei tulisi tai
vastoa on myös Häiväoja hyödyntä teilijoidenkaan suhtautua vain ansio
nyt lukuisissa monumentaaliteoksis mahdollisuuksina, joilla voi maksaa
saan. Kasvavan talouden maassa edellisen yksityisnäyttelyn velkoja tai
kauppakeskukset koristettiin edel rahoittaa seuraavan näyttelyn. Julki
leen mielellään allasveistoksin. Nekin sen taiteen tulee olla myös tekijöil
kasvoivat vuosikymmenen lopulle leen samanarvoista kuin vapaa kuva
tu ltaessa kooltaan niin, että ne oli jo taide.20
kustannussyistä järkevää valaa beto
nista, kuten Häiväojan tekemä Kontu Luotettu kollega
lan ostoskeskuksen betoninen Yh Heikki Häiväoja on tehnyt pitkän päi
teistyömonumentti (1 968). Se on vätyön kuvanveiston opettajana. Vuo
myös suurennettu variaatio edellä sina 1 958-70 hän ohjasi oppilaita Tai
mainitun vapaan teoksen Putouksen deteollisessa oppilaitoksessa, 1 960-lu
(1 966) kahden kappaleen ja repeämi vulla myösTaideteollisen ammattikou
sen teemasta. Yhdeksän metrin kor lun eli ns. iltakoulun johtajana yhteen
kuisessa betonisessa Koskenperkaaji sä kuusi vuotta. Vuosina 1 977-84 Häi
en muistomerkissä (1 975) Kokemäel väoja toimi Suomen Taideakatemian
lä Häiväoja taas sovelsi Kuvastumisen koulussa kuvanveiston opettajana.
(1 966) kosketuksen ja virtaavan ve Lämpimän persoonallisuutensa ansi
osta Häiväoja on ollut pidetty opetta
den tematiikkaa.
Pitkän päivätyön julkisen kuvan ja. Vuosien saatossa hänelle on kerty
veiston parissa tehnyt Häiväoja on nyt lukuisia luottamustehtäviä, paitsi
puhunut arkkitehtuurin ja kuvatai näyttelyiden ja kilpailujen tuomarina,
teen paremman yhteistyön puolesta. myös Suomen Kuvanveistäjäliiton
1 980-luvulla hän peräänkuulutti ku johtoku nnan jäsenenä 1 959-61 ja
vanveistäjien asennemuutosta julki 1 962-66 sekä puheenjohtajana vuon
siin tilaustöihin. Vähäisin ja tilapäisin- na 1 970. Vuonna 1 966 Häiväoja jou
tui toteamaan opettamisen sekä mo
nien luottamustoimien rasittavan tai
teellista työtä. Hän on kuitenkin pitä
nyt velvollisuutenaan h uolehtia alan
sa jälkikasvusta.2 1 Häiväoja on koros
tanut myös oppilaiden omaa vastuu
ta tekemisistään: "Opettaja ei yleensä
voi hyvin paljon tehdä oppilaan h y 
väksi. Voi opettaa ammattitaidon, ma
teriaalin muokkaamisen, mutta muus
sa pitäisi vain tyytyä tönimään oppi
lasta eteenpäin tämän omaan suun
taan."22
Taitavana käsistään - ei siis vain var
haislapsuudessaan - Häiväoja suunnit
teli ja rakensi 1 960-luvun alussa Van
taan Simonkylään omakotitalon.23
Omakotitalonsa vierelle Häiväoja ra
kensi valimon, joka on vuosien ku lu
essa kasvanut ja jossa taiteilija on teh-
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nyt monet teoksensa. Kunnon työtila
on mahdollistanut monumentaaliko
koisten teosten luonnosten ja malli
en vaivattoman työstämisen.Työsken
telyllä kodin yhteydessä lienee vaikut
tanut siihen, että myös tytär Johanna
päätyi kuvanveistäjän uralle.
Aito kiinnostus niin oman ammat
tinsa käsityöläisten kuin akateemi
sesti koulutettujen taiteilijoidenkin
perinteiseen työsarkaan on tehnyt
Häiväojasta myös antaumuksellisen
vanhojen hautausmaiden puolusta
jan ja vanhojen hautamuistomerkki
en vaalijan. Kuvanveistäjälle hautaus
maat kertovat myös kotiseutumuse-

aita havainnollisemmin paikkakun
nan historiaa.24 Vuonna 1966 Helsin
gin pitäjän kirkon edustalle pystytet
tiin Häiväojan tekemä vanhojen puu
kirkkojen muistomerkki, jonka mus
talle graniittialustalle asetetut neljä
harmaata, kuutiomaista lohkaretta
kuvaavat sekä puukirkkojen kulmaki
viä että kristillistä kirkkoa elämän kul
makivenä. Vuosien saatossa Häiväoja
on saanut tehdäkseen myös lukuisia
yksityisiä hautamuistomerkkejä. Ku
vanveistäjän uusimpia teoksia on
vuonna 1999 valmistunut Hietanie
men hautausmaan muualle haudat
tujen muistopaikka. Häiväoja onkin

esittänyt toivomuksen, etteivät teolli
set muotoilijat ja kuvanveistäjät vä
heksyisi hautamuistomerkkien suun
nittelua. Vaikkei ala ehkä ole trendi
käs, se kaipaa uusia ajatuksia.25 Toi
melias taiteilija kantaa huolta alansa
tulevaisuudesta myös tällä kuvanveis
täjien ikivanhalla työsaralla.

1 TEK., Heikki Häiväoja - jämsäläinen
kuvanveistäjä, Koillis-Häme 1 6.1 1 .1 954. Ks
myös E. J:fors, Jämsä n nuori Heikki Häivä
oja - valloittava ihminen ja tositaiteilija,
Maakansa 4.1 . 1 957. Ks. myös SIM, Tulevai
suus edessä, Viuhka 8/1957. Outi Penna
nen esittelee Paula ja Heikki Häiväojan,
Kodin Kuvalehti 3/1 963.
2
TEK., Heikki Häiväoja - jämsäläinen
kuvanveistäjä, Koillis-Häme 1 6.1 1 .1 954.
3 SIM, Tulevaisuus edessä, Viuhka 8/
1 957.
4
Ks. S.S. (Sakari Saarikivi), Taideakate
mian koulun oppilastöitä, Suomen sosia
lidemokraatti 1 3.5. 1 95 1 . Ks. myös Sakari
Saarikivi, Nuorten 1 0. Näyttely, Suomen
sosialidemokraatti 4.2.1 95 1 . Saariklvi kiitt1
pienoisveistos Puberteettia herkästi ja ryt
mikkäästi muovailluksi.
5
Suomen Taideakatemian koulun päät
täjäisissä jaetut stipendit, Suomen sosiali
demokraatti 1 6.5. 1 95 1 .
6
Olli Valkonen, Nuorten 1 4. Näyttely,
Suomen sosialidemokraatti 1 1 .1 2.1 955.
7
Kalervo Maunuksela, Heikki Häiväo
jan luonnoksista ja kuvanveistotaiteesta
yleensä, Koillis-Häme 1 9.1 2.1 959.
8
Häiväojaa Jyväskylässä, Koillis-Häme
23.6. 1 96 1 .

9
Kuvapatsaan paljastus Rauma-Repola
Oy:ssä, Uusi Suomi 20.5.1 962.
10
Helmer Selin, Yhteisnäyttely Jyväsky
lässä: oivaltaja ja nihilisti, Kansan Lehti
28.3.1 962.
11
S. Niinivaara, Heikki Häiväojan veis
toksia, Keskisuomalainen 23.3.1 962.
12
K. M-sela, Häiväoja ei enää veistä
vaan hitsaa rautalevyjä, Koillis-Häme
20.3.1 962. Positiivisesti informalismiin
asennoitunut kirjoittaja selitti suunnan
periaatteita ja tavoitteita.
13
Ks. Olli Valkonen, Suomen osaston
taiteilijat Venetsian XXXIII Biennalessa,
Taide 2/1 966, s. 58-59.
14
Peltola, Leena, 1 989. Maaliskuulais
ten toimintaa. Maaliskuulaiset ja 60-luku.
25-vuotisjuhlanäyttely. Toim. I lona Anha
va. Helsingin Taidehalli. Helsinki, s. 9.
15
Monumentti umpikujassa, Uusi Kuva
lehti 2.1 1 .1 962.
16
"Kaatunut raja-aita" - aihe Kesälah
den sankaripatsaaseen, Itä-Salo 7.7.1 962.
17 Rajoja kuvaava Kesälahden sankari
monumentti, Karjalainen 1 8.7.1 964.
18
Ks. S. P., Hyvä vai epäonnistunut?, Itä
Savo 23.7.1 964.
19 "Ylösnousemus" Kotkan seurakunta
keskuksessa, Eteenpäin 25.9.1 968.
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Häiväoja, Heikki, 1 985. Ajatuksia jul
kisista veistoksista. Sculptor 85. Rakenne
tun ympäristön veistotaide. Suomen Ku
vanveistäjäliiton 75-vuotisjuhlanäyttely.
Helsinki.
21
Matti Keihäsniemi, Taiteilijat Häivä
ojat, Pirkka 24/1 966.
22
Marja-Leena Markkula, Kuvanveistäjä
ja hänen talonsa, Hopea peili 283.1 968.
23
Taloa esiteltiin aikanaan myös useis
sa aikakauslehdissä. Ks. esim. Outi Penna
nen esittelee Paula ja Heikki Häiväojan,
Kodin Kuvalehti 3/1963. Ks. myös Tuuli Rei
jonen, Heikki ja Paula Häiväoja, Helsingin
Sanomat 1 2.6.1 966. Marja-Leena Markku
la, Kuvanveistäjä ja hänen talonsa, Hopea
peili 28.3.1 968.
24 Ks. esim. Bey Heng, Heikki Häiväoja,
Hautausmaa luo juuret ihmisille, Ympäris
tö ja terveys 3-4/1 987, s. 227-30. Häiväoja,
Heikki - Nickels, Brita, 1 990. Vanhojen hau
tamuistomerkkien säilyttäminen ja kun
nostaminen. Viimeiset leposijamme. Hau
tausmaat ja hautamuistomerkit. Toim.
Pentti Lempiäinen ja Brita Nickels. Oy Ylä
Vuoksi, Imatra.
25 Hirvilahti, Anne, 2002. Hautakiviin si
sältöä ja puhutteJevuutta. Muistojen puu
tarha. Kiviteollisuusliitto ry, Helsinki.
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Kirjoittaja on FT ja Helsingin yliopiston
taidehistorian dosentti sekä erikoistut
kija Kuvataiteen keskusarkistossa Val
tion taidemuseossa.

Kuvat: Heikki Häiväojan arkisto sekä
Kuvataiteen keskusarkisto

SOTAI NVALI DI E N VELJ ESLI ITTO
Sotainvalidien Veljesliitto on vuonna 1 940 perustettu Suomen sodissa 1939-1945 vammautunei
den järjestö. Kaikkiaan heitä on ollut 94 000, joista vuonna 2003 oli elossa 20 000. Sotainvalidien
Veljesliitto on jäsentensä huolto-, etu- ja veljesjärjestö. Liitto tuki jäseniään sodan jälkeen järjeste
lemällä ammattikou lutusta ja auttamalla kotien perustamisessa. T ällä hetkellä liitto ylläpitää so
tainvalidien hoito- ja kuntoutuslaitoksia. Haasteena on sotainvalidien vanhuuden turva. Veljesliiton
avustajatoimintaprojektilla on yli 400 työntekijää, jotka auttavat ikääntyneitä sotainvalideja selviä
mään omassa kodissaan.
ITSENÄISYYS 50 VUOTTA
Valtioneuvosto oikeutti Sotainvalidien Veljesliiton työn
sä tukemiseksi myymään Suomen itsenäisyyden juhla
vuoden 1 967 aikana juhlavuoden aiheeseen liittyvää
mitalia. Tähän tarkoitukseen valtioneuvosto päätti luo
vuttaa juhlavuoden neuvottelukunnan esityksestä mitali
kilpailun toisen palkinnon voittaneen Heikki Häiväojan
ehdotuksen "Nuori itsenäisyys", kuitenkin niin, että mi
talin tekstin "Respublica Finlandiae L Annos Libera" si
jasta mitaliin lyödään toinen Suomen itsenäisyyden
juhlavuoden 1 967 neuvottelukunnan hyväksymä teksti.
Veljesliiton vuoden 1 967 toimintakertomuksessa on
maininta siitä, eitä mitaleja myytiin lyhyessä ajassa yli

SOTAINVALIDIEN VELJESLIITTO 40 VUOTTA
Vuonna 1 980 Sotainvalidien Veljesli iton täyttäessä 40
vuotta juhlavuoden mitalin suunnitteli Heikki Häiväoja.
Mitalin sel itys
- Mitalin etusivun aiheena on karussa maassa kasvava
kansakuntaa kuvaava puu, jonka kärsiviä oksia kannattaa
neljä tukea. Tukiaiheeseen liittyy tekstinä Sotainvalidien
Veljesliiton nimi suomeksi ja ruotsiksi.
- Mitalin kääntöpuoli kuvaa sotainvalidien harvenevia
veljesrivejä. Tekstinä vuosiluvut 1 940-1 980.

SOTAINVALIDIEN VELJESLIITTO 50 VUOTTA
Liiton 50-vuotisjuhlamitalin markkinointi tapahtui
Sporrong Oy:n kautta.
Mitalin selostus: Kuvanveistäjä Heikki Häiväoja on So
tainvalidien Veljesliiton 50-vuotismitalissa kuvannut
Vel jesliiton jäseni toinen toistaan tukemassa ja pitämäs
sä pysty ä rakennuksen vahvinta osaa eli nurkkaa. Teks
tinä on "Veljeä ei jätetä." . Mitalin Loisella puolell:i Heikki
Häiväoja on kuvannut sodan rikkomaa maata ja kansa
kuntaa, joka on yhteisin ponnistuksin sidottu kokoon.
Eril l isissä paloissa on l uet ltu yksitel len sotavuodet ku
vaamassa sotien pitkää kestoa.

SOTAI NVALIDIEN VELJESLI ITTO 60 VUOTTA
Vuonna 2000 kuvanveistäjä Heikki Häiväoja suunnitteli
l i iton juhlavuoden mitalin. M i talin etusivulla on kuvattu
samanniminen Heikki Häiväoja tuotantoa oleva muisto
merkki, joka sljait ee Kauniaisten kaupungintalon edus
talla. Pysyvyyttä kuvaavat mitalin toisella puolella olevat
uomen lippu ja teksti "Uhrin an iosta lippu l iehuu".
Heikki Häiv ojan mitaleissa on hyvin tavoitettu Sotainva
lidien Veljesliiton syvimmät arvot: veljeys, verta istuki ja
is,·nmaan rakkaus.

3 000 kappaletta. Lisäksi todetaan: "Asiantuntijoiden
käsityksen mukaan tämä mitali edustaa erittäin korkea
tasoista mitalitaidetta".

Heikki Häiväoj a, Anj a Toivanen 2000

M ital i n lähtökohtana on kuvanveistäjä Heikki Häiväojan
Suomen Pekingeesi kerholle suunn ittelema ri ntamerkki.
Merkin ensimmäi nen, kultainen kappale l uovutetti i n kerhon
perustajal le, Onvest Oy:n hall itu ksen pu heenjohtajal le,
rouva Anja Toivasel le.
Heikki Häiväojan tekemässä m ital issa vuorineuvoksetar
Anja Toivasen kasvokuvan taustapuolena on ri ntamerki n
pekingeesi.
Pronss i i n valetu n m ital i n halkaisija on 1 1 0 mm ja sitä on
tehty kym menen kappaletta. Mita l i n yksi kappale on näyttei l l ä
O n n i nen Oy :n pääkonttorin au lassa osana edesmenneen
vuori neuvos E. J. Toivasen y l i 600 mita l i n kokoel maa.

Outi Järvinen

MON U MENTTITAIDETTA P I ENESSÄ KOOSSA TAR KASTELUN KO HTEENA H E I KKI HÄIVÄOJAN MITALITA I D E
Monumenttitaidetta pienessä koossa
- sanonta tuntuu pienestä kulunei
suudestaan huolimatta kuvaavan var
sin osuvasti Heikki Häiväojan mitali
taidetta. Voimakkaat veistokselliset
muodot ja kiinteät massat ovat lei
mallisia piirteitä hänen mitalituotan
nossaan. Mitaleista ja suuremmista
veistoksista tuntuu helposti löytyvän
yhteisiä elementtejä. Tuottelias mita
litaiteilija kuuluu mitalitaiteen raskaa
seen sarjaan: mitaleita on muovailtu
na vähän yli 90. Ne ovat muutamaa
poikkeusta lukuun ottamatta lyötyjä.
Muotokuvamitaleita on joukossa vain
noin neljännes.
Tässä kirjoituksessa hahmotellaan
Heikki Häiväojan mitalitaiteen päälin
joja ja nostetaan tarkastelun kohteek
si muutamia keskeisiä elementtejä.
Nyt käsillä olevassa Mitalitaiteen vuo
sikirjassa rakennetaan Häiväojan tai
teesta kokonaiskuvaa, ja siksi h uomi
on kohteeksi on tällä kertaa otettu
myös veistokset sekä rahataide. Mita
litaiteen osuus jää ehkä sivumääräl
tään suhteellisesti vähemmälle, mut
ta näin lukijalla on toivottavasti pa
rempi mahdollisuus asettaa näke
mänsä laajempiin asiayhteyksiin.
Kilpailuvoitoilla alkuun
Häiväojan ura mitalitaiteen parissa ur
keni kilpailuvoitoilla. Sama pätee mo
neen muuhunkin sotien jälkeen uran
sa aloittaneeseen taiteilijaan, joista
sittemmin on tullut suomalaisen mi
talitaiteen kantavia voimia. 1 960-lu
vun alku oli mitalitaiteessa aktiivista
aikaa: useat kansallisesti merkittävät
instituutiot ja yritykset viettivät juhla-

1) Antti Eskola / Suomen Geologisen Seuran ansiomitali 1 963 (55mm, lyöty).
Kuva Tuukka Talvio, Suomen kansallismuseo.
vuosia, ja mitalin lyöttämisestä tuli seitsemän kappaletta.1 Lisäksi siitä on
vähintäänkin muodikasta. Monet näis lyöty ns. keräilijäkappaleita muista
tä mitaleista ovat kilpailun tulosta. metalleista. Mitalin ensimmäinen kap
Häiväojan ensimmäinen voitto tuli pale ojennettiin Eskolalle itselleen
1 962 Suomen Geologisen Seuran an 1 963, joten 2003 on tullut kul uneeksi
siomitalikilpailussa. Se kunnioittaa 40 vuotta Heikki Häiväojan ensimmäi
geologian ja mineralogian professori sen mitalin julkistamisesta.
Menestys jatkui vastaansanomat
Antti Eskolan (1 883-1 964) elämän
työtä (Kuva 1 ). Arvostettua kultamita tomalla tavalla: samana vuonna Ate
lia on vuoteen 1 999 mennessä jaettu neumin taidemuseon 1 00-vuotismi-

2) Otto Trustedt / Outokumpu Oy 1 985 (80mm, lyöty,jalusta)
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talista järjestetyssä kilpailussa Häivä
ojan ehdotukset valtasivat kolme en
simmäistä palkintosijaa.2 Seuraavana
vuonna oli vuorossa voitto Kansallis
Osake-Pan ki n 75-vuotismitalin suun
nittelu kilpailussa.3 Hyviä sijoituksia tu
li myös m uissa kilpailuissa. Asema mi
talitaiteilijana vakiintui pian niin, että
tilaustyöt ovat myöhemmi n jatku
neet tasaisena virtana.
FIDEM-näyttelyissä Häiväoja on ol
lut edustettuna vuoden 1 966 Atee
nan kongressista lähtien; tuolloin hä
neltä olivat esillä Ateneum-mitali se
kä Kansallis-Osake-Pankin mitali. Atee
nassa järjestetyssä näyttelyssä oli vih
doin päästy tilanteeseen, jossa käy
tännöllisesti katsoen kaikki suomalai
set osanottajat edustivat ajankohtais
ta m italitaidetta.4
Samaan aikaan al koi menestys
myös rahojen suunnittelijana. Rahauu
distus 1 963 toteutettiin nopeasti van
han rahasarjan pohjalta, mutta raha
järjestelmän perusyksiköstä markas
ta järjestettiin kilpailu. Toisen palkin
non jakaneiden Heikki Häiväojan ja
Olof Erikssonin yhteistyönä synty
neen rahan muotoil u on kestänyt hy
vin aikaa. 5 Julkisten veistosten tekijä
nä Häiväoja oli saavuttan ut nimeä jo
tätä ennen. Päätettyään opintonsa
1 95 1 hän ehti 1 950-luvulla suunnitel
la useita julkisivureliefejä sekä suih
kukaivoja.6
Opettajia olivat Emil Filen Taideteol
lisessa oppilaitoksessa sekä Ben Ren
vall ja Eino Räsänen Taideakatemias
sa. Heistä erityisesti Räsänen oli pe
rehtynyt m italeiden muovailuun.
Myös Filen oli muovaillut joitakin mi
taleita. Oppia tuli myös perinteiseen
tapaan vanhempien kuvanveistäjien
apulaisena työskennellessä. Häiväoja
itse muistelee ihailleensa m italeita
Filenin, Aimo Tukiaisen ja Essi Renval
lin luona.7

3) Helsingin Puhelinyhdistys 100 vuotta 1982 (70mm, lyöty).

4) Erkki Leikola 75 vuotta 1 975 (70mm, lyöty).

Voimaa reliefiin
Häiväojan varhaisissa mitaleissa re
liefi ei vielä ole kovin voimakkaasti
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5) Adolf Ehrnrooth 75 vuotta 1980 (70mm, lyöty).

muotoiltu. Eskola-mitalissa on käytet
ty kekseliäästi mitalin pinnan tason
alle osittain uppoavaa muotoa. Re
liefiin on näin saatu syvyyttä ilman
suuria massoja. Samaa metodia hän
on käyttänyt myöhemminkin, myös
silloin kun kyseessä ovat olleet mas
siivisemmat muodot. Muuten alku
kauden mitaleiden hillitty reliefi on
yleensä rakennettu melko sileäksi jä
tetyn pinnan päälle. Helsingin 150vuotismitalin katukiveys tai Hämeen
Heimoliiton mitalin tiiliseinä ovat
omintakeisia esimerkkejä pinnan hyö
dyntämisestä osana kuva-aiheen ko
konaisuutta.
Voimakkaat volyymit astuvat ku
vaan vähitellen. Saimaan kanavan mi
talissa tämä suunta alkaa selvästi olla
näkyvissä. Sama linja näkyy myös mo
nen muun taiteilijan tuotannossa,
mutta Häiväojalle veistoksellisen te
hon tavoittelu tuntuu luontaiselta.
Reliefin dimensiot liittävät sen eli
mellisesti ympäröivään tilaan.Voimak
kaasti muotoiltu reliefi ottaa tilan hal
tuunsa ja antaa sille aktiivisen roolin.
Teema on askarruttanut Häiväojaa
myös suurempien veistosten yhtey
dessä. Mitaleissa tämä syvyyskoke
mus synnyttää katsojassa usein sisäl
löllisiä assosiaatioita.
Mitalin rajat
Lyödyn mitalin reuna on yleensä leik
kaava, joten suhde ympäröivään ti
laan ei muodostu moniulotteisena
esineenä, vaan kahtena erillisenä re
liefipintana. Aukkojen puhkaisemi
nen reliefiin lisää parhaimmillaan ko
konaisuuteen yhden ulottuvuuden li
sää, ohjaa katsojan assosiointia ja si
too etu- ja takasivut muodollisesti ja
ajatuksellisesti yhteen. Otto Trusted
tin ja Outokummun mitalissa (Kuva
2) aukko paljastaa aiheeseen liittyvän
funktionaalisen yksityiskohdan: au
kossa näkyvä mitalin jalustan tappi
saa uuden merkityksen pyörivänä
kairana.

6) Martti Turunen 1 980 (70mm, lyöty).

7) Martela Oy 1 985 (70mm, lyöty).

8) Ilmari He/anto 65 vuotta 1 972 (70mm, lyöty).
Q
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9) Lindström-yhtiöt 130 vuotta 1978 (70mm, lyöty).
Helsingin Puhelinyhdistyksen 1 00- vuuden periaatetta.9 Voimakas aihe
vuotismitalissa (Kuva 3) puhelinlan vaatii ilmentäjäkseen voimakkaan re
gat yhdistävät mitalin muuten erilli liefin ja vankan tekstin. Muotokuvissa
set puoliskot. Mitalin aihetta ilmentä tämä liittyy fyysisen olemuksen lisäk
vän ratkaisun voi nähdä yhtenä Häi si myös henkiöiden elämäntyön ja
väojaa kiinnostaneen railoaiheen va sen merkityksen ilmentämiseen. Ra
rianttina. Suomen Kuvalehden mitalis fael Paasion ja Adolf Ehrnroothin
sa (Kuva 5) halkeama ei puhkaise mi muotokuvat (Kuva 5) ovat tästä hyviä
talin pintaa, mutta vastaa muotokielel esimerkkejä. Voimaa ilmaisee myös
tään esim. Yhteistyömonumentin tai kasvojen murtautuminen esiin mita
lin pinnan alta. Hienovaraisempaa
pienoisveistoksena toteutetun Railon
muodon käsittelyä ja intiimimpää
teemaa.
Häiväoja on yleensä pyrkinyt pitäy tunnelmaa edustaa esimerkiksi Mart
tymään mitalin säännöllisessä pyöre ti Turusen mitalin muotokuva (Kuva
ässä muodossa,joka onkin lyödyn mi 6). Kirurgin elämäntyötä ei sovi kuva
talin luontevin olomuoto. Hänen mi ta kirveellä veistetyin tai taltalla ha
taleissaan on kuitenkin usein vahvoja katuin muodoin. Kokonaisuutta täy
sommittelullisia linjoja, jotka ohjaa dentää nimitekstin esittäminen kai
vat katsetta mitalin u l kopuolelle. Toi verretun nimikirjoituksen muodossa.
sinaan nämä elementit ulottuvat ym Tekstin muovailu osana kokonaisu utpyrän kehän yli myös fyysisesti. Tämä
on yksi tapa korostaa mitalin suhdet
ta ympäröivään tilaan. Samalla se rik
koo ympyrän täydellisyyden. Sen voi
rikkoa myös taittamalla mitalin pyö
reän levyn laskoksille kuten Erkki Lei
kolan mitalissa (Kuva 4).

ta voi tarkoittaa myös sen reliefin ko
rostamista: A.E. Martolan mitalissa lo
m ittain sommitellut kirjaimet muo
dostavat veistoksellisen elementin ja
edustavat sotilashenkilölle ominaista
voimaa ja ryhdikkyyttä.
Tällaisten periaatteiden noudatta
minen ei silti tarkoita sitä, ettei taitei
lijan käsiala olisi tunnistettavissa il
man signeerausta. Häiväoja painot
taa itse toimivansa lähinnä kanavana
kuvallisen hahmon toteutukselle. 10
Katsoja ei kuitenkaan voi olla huo
maamatta tiettyihin persoonallisiin
tyyli keinoihin sekä kuva-aiheiden va
lintaan liittyvää yhtenäisyyttä hänen
mitaleissaan, varsinkin mikäli niitä on
mahdollisuus tarkastella laajempina
kokonaisuuksina. Näitä ovat, paitsi jo
aiemmin mainitut upotetut reliefit ja
vahvat (dynaamisetkin) linjat, myös
esimerkiksi voimakkaiden perspektii
vilinjojen luominen m italin sisälle. Esi
merkiksi Martela Oy:n, Suomen Hy
poteekkiyhdistyksen ja Suomen Be
toniyhdistyksen mitaleissa aukeaa yl
lättävä avaruus (Kuva 7).
Rosoisen ja sileän pinnan vaihtelu
sekä kaltevien tasojen käyttö kuulu
vat samoin Häiväojan taiteelliseen sa
nastoon. Tasot jakavat mitalin pysty
tai vaakasuoriin sektoreihin. Tällä ta
voin on mahdollista korostaa syvyys
vaikutelmaa. Ilmari Helannon mitalis
sa (Kuva 8) tämä on viety äärimmil
leen sijoittamalla puoliprofiilissa esi-

Käsi ala aiheen mukaan
Häiväoja ei itse allekirjoita pyrkimys
tä pysyttäytyä omassa tyylissä. l l mai
sukeinot on hänen mielestään sovitet
tava kuvattavan aiheen luonteeseen.8
Tässä hän tulee noudattaneeksi mita
litaiteessa tunnettua yhteensoveltu-
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10) Sotainvalidien Veljesliitto 40 vuotta 1980 (70mm, lyöty).

tetty muotokuva kahden eri tasossa
olevan pinnan väliin. Tasojen rytmiä
Häiväoja korostaa vaihtelevalla pin
nan käsittelyllä. Rosoiseksi muovail
lun pinnan harkittu käyttö neutraalis
ti sileiden pintojen vastapainona tuo
kokonaisuuteen aineellisuuden tun
tua. Lindström-yhtiöiden mitalissa
(Kuva 9) syntyy assosiaatio manke
loimisesta: pintaa jakavan telamaisen
elementin toisella puolella on ryppyi
nen pyykki, toisella virheetön sileys.
Vastaavia konkreettisia assosiaatioita
syntyy myös monista muista, periaat
teessa abstrakteista muodoista.
Mielenkiintoisia ovat myös kulmik
kaat ja rosoistesti muovaillut pienet
ihmishahmot, joita Häiväoja on käyt-

tänyt hyvinkin erilaisissa yhteyksissä.
Nämä hahmot kansoittavat erilaisina
sommitelmina niin Väinö Tannerin,
Lääketieteen säätiön, Pankkitoimi
henkilöliiton ja Sotainvalidien veljes
liiton mitalit (Kuva 1 0) kuin Itsenäi
syyden juhlarahan. Puut ovat myös
löytäneet paikkansa Häiväojan sym
bolimaailmassa. Toisinaan ne ovat
perinteisen hyvän tiedon puun roo
lissa, toisinaan ne ilmentävät uutta
a lkua tai perinteisiin tukeutuvaa kas
vua versomalla esim. antiikin pilareis
ta. Lääkäriseura Duodecimin, Opetta
jien Ammattijärjestön ja muutamat
Sotainvalidien liiton mitalit edustavat
tämän teeman tulkintoja.

Suomen Geologisen Seuran lehdistö
tiedote 1 2.9.1 999 (www.gsf.fi).
23
Kuvanveistäjä Heikki Häiväoja kertoo
itse näistä kilpailukokemuksistaan sekä
muista uransa vaiheista toisaalla tässä
vuosikirjassa.
4
Kilpailusta järjestettiin uusinta, jonka
voitti Heikki Häiväojan ehdotus; alkuperäisessä kilpailussa hän oli saanut toisen
palkinnon. Suomen kuvataiteilijat - verk
komatrikkeli (www.kuvataiteilijamatrikkeli.
fi).
5 Häiväojan kahden mitalin lisäksi näyt
telyyn oli valittu kuusi Eila Hiltusen, kaksi

8
Heikki Häiväojan oma kirjoitus on jul
Pekka Kontion, viisi Kauko Räsäsen ja kuu
si Aimo Tukiaisen mitalia. Gerda Qvist kaistu tässä vuosikirjan niteessä.
9
"Seitsemän kysymystä Heikki Häiväo
(1 883-1 957) oli kuitenkin edelleen muka
na neljällä mitalilla. Exposition lnternatio jalle." Mitali 2/1 988, s.4-5.
10
nale de la Medaille Contemporaine 5.-25.
Ks. esim. Spicer-Simson, Theodore,
"Portrait Reliefs, Medals and Coins in their
4. 1 966.
6
Mitalitaiteen vuosikirja 2003 sisältää Relation to Life and Art." American Jourartikkelin Heikki Häiväojasta myös raho- nai of Numismatics 1 9 1 7 Volume LI. New
jen muotoilijana. Sen on kirjoittanut yli- York. S. 1 75-1 83.
11
Mauno Honkanen, "Heikki Häiväoja intendentti Tuukka Talvio.
7
Häiväojan tuotannon monumentteja presidentin tekijä: Mitali 2/1 994, s. 6-9.
sekä pienoisveistoksia valottaa tässä jul
kaisussa erikoistutkija, dosentti Liisa Lind
gren.
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Lopuksi

Valettuja mitaleita Häiväoja on muo
vaillut vain muutaman, ja nekin on
toteutettu tilauksesta. Hänen mita
leillaan on yleensä aina toimeksianta
ja, tilaaja, joka haluaa teettää mitalin
muistoksi jälkipolville. Tämä sosiaali
nen tai yhteisöllinen aspekti liittää
Häiväojan mitalit vahvasti paitsi mita
litaiteen perinteeseen, myös monu
menttitaiteen perusluonteeseen. Tä
tä yhteyttä vahvistaa muotokieli, jota
taiteilija on johdonmukaisesti käyttä
nyt molemmissa.
Kuvat Jari Kuusenaho, Tampereen
taidemuseo ja Tuukka Talvio, Suomen
kansallismuseo
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Tu ukka Talvio

H EIKKI HÄIVÄOJA RAHOJ EN MU OTOILIJANA

Rahojen muotoilu on käyttötaidetta,
jonka arvostus on aikojen kuluessa
vaihdellut. Vuosisatojen mittaan sitä
on tehnyt moni merkittäväkin taiteili
ja. Suomen rahojen muotoiluun vai
kutti 1960- ja 1970-luvuilla eniten
Heikki Häiväoja.
Tässä kirjoituksessa esitellään Häi
väojan muotoilemat rahat ja tarkastel
laan hänen työnsä lähtökohtia ja mer
kitystä.1
Taustaa: 1 860-luvulta
1960-luvulle

Suomen ensimmäiset omat metallira
hat suunniteltiin 1860-luvun alussa
Pietarissa, mutta ne kaiverrettiin Tuk
holmassa, kunnes Helsingin rahapa
jaan vuonna 1874 saatiin oma kaiver
taja, Berliinissä syntynyt Carl Jahn. Hä
nen toimialaansa kuului myös mitali
taide ja tämän alan opetus. Jahnin
kuoltua vuonna 1912 hänen virkansa
jätettiin kuitenkin täyttämättä ja kai
verrustyöt alettiin teettää yksityisillä
kaivertajilla. Rahojen muotoilusta vas-

tasi sen jälkeen käytännössä Rahapa
jan johtaja - koulutukseltaan yleensä
insinööri - joka valitsi kuva-aiheet
(vaakuna, seppele, arvomerkintä jne.)
ja teetti piirtäjällä mallipiirustukset
kaivertajaa varten. Näin meneteltiin
viimeisen kerran, kun P. U. Helle suun
nitteli vuonna 1956 käyttöön otetut
100 ja 200 markan hopearahat. Tässä
vaiheessa Rahapajalla oli jo käytös
sään kaiverruskone, jolla leimasimet
kaiverretaan mekaanisesti taiteilijan
muovaileman mallin mukaan.
Kun vuoden 1963 alusta voimaan
tullutta rahanuudistusta valmisteltiin,
näytti parhaalta olla muuttamatta ra
hojen tyyppejä liikaa. Niinpä seteleis
tä yksinkertaisesti poistettiin kaksi
nollaa arvomerkinnästä ja metallira
hoissa markat muuttuivat penneiksi.
Poikkeuksena olivat 100 ja 200 mar
kan hopearahat. Jälkimmäisestä ar
vosta luovuttiin kokonaan. Satamark
kasesta tuli ongelma, sillä sen arvo
numeron muuttaminen ykköseksi
vaati rahan arvopuolen muotoilemis-

Vuonna 1 964 käyttöön otettu markka valmistettiin ensin hopeaseoksesta (196468) ja sittemmin (1 969-93) kuparinikkelistä.
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ta uudelleen. Koska markan raha
edusti oli järjestelmän perusyksikköä,
sillä oli myös edustustehtävä. Raha
pajan johtaja Allan Soiniemi piti par
haana rahan suunnittelemista koko
naan uudelleen kilpailun perusteella,
ja hän sai tahtonsa läpi. Tästä kilpai
lusta alkoi Heikki Häiväojan ura raho
jen suunnittelijana.
Markka 1 964

Kilpailu julistettiin syksyllä 1962. Se
oli kaikille avoin ja ehdotuksia tuli pe
räti 88. Yhtäkään ehdotusta ei kuiten
kaan pidetty sellaisenaan toteuttamis
kelpoisena, ja siksi ensimmäisen pal
kinnon sijasta myönnettiin kaksi tois
ta palkintoa. Niiden saajat olivat graa
fikko Olof Eriksson (1911-1987) ja ku
vanveistäjä Heikki Häiväoja. Voittajien
ylivoimaisuutta osoittaa, että heillä
oli kilpailussa mukana myös kolman
nelle sijalle päässyt yhteinen ehdotus.
Heidät kutsuttiin kehittämään uutta
rahaa yhdessä Rahapajan ammatti
miesten kanssa.
Vuonna 1964 liikkeeseen lasketus
sa markassa on vanhaan tapaan etu
sivulla leijonavaakuna ja takasivulla
arvomerkintä. Eriksson kuului maan
johtaviin heraldisiin taiteilijoihin, jo
ten hän luonnollisesti vaikutti ratkai
sevasti vaakunan muotoiluun. Takasi
vu perustuu Häiväojan ehdotukseen,
mutta siinäkin näkyy Erikssonin vai
kutus, sillä kirjaimet ja numerot olivat
yksi hänen erikoisaloistaan. Hän oli
avustanut myös Häiväojan alkuperäi
sen kilpailutyön valmistamisessa.
Vaikka uusi raha pääpiirteiltään oli
perinteinen, tyylillisesti ero aikaisem-

Israelin rahataidetta: 1 ja 5 agoraa, tyyppi 1 960.

piin oli suuri. Tämä johtuu sen kirjain
ja numerotyypeistä sekä arvopuolen
kekseliäästä toteutuksesta: kookkaan
ykkösen molemmin puolin olevista
kuusenkerkistä osa on syvennyksenä,
osa koholla. Kuusenkerkkä sinänsä on
huomionarvoinen yksityiskohta. Tä
mä itsessään melko vaatimaton, pel
kistetysti esitetty aihe periytyy P. U.
Helteen suunnittelemien rahojen vä
lityksellä Suomen metallirahoissa
vuodesta 1 9 1 8 ja seteleissä jo 1 800luvulta alkaen usein esiintyneistä ha
vupuuaiheista.
Uutta oli sekin, että leijona ei enää
ole rahan keskellä vaan hieman ylem
pänä, ja vuosiluku ja maan nimi on si
joitettu sen alle. Soiniemi olisi halun
nut maan nimen muotoon suoMI FIN
LAND, mutta valtiovarainministeriö
päätti pitää sen muodossa suoMEN TA
SAVALTA, joka oli otettu metallirahoissa

käyttöön vuonna 1928. Kaksikieliselle
nimelle löytyi kuitenkin paikka rahan
syrjästä.
Läpimitaltaan (24 mm) markka vas
tasi entistä 1 ao-markkasta sekä vuo
sien 1864-1924 markkoja. Yhteyttä
historiaan korosti uuden rahan laskeminen liikkeeseen lokakuussa 1 964,
jolloin oli kulunut sata vuotta ensimmäisten markkojen lyömisestä. Myös
syrjäkirjoitukselle oli esikuva 1 860-luvulla käyttöön otetuissa hopearahoissa.
Olof Erikssonin versio Suomen leijanasta on vuosikymmenien mittaan
tullut tutuksi monesta yhteydestä.
Nykyään sen laihahko olemus tuntuu
turhan pelkistetyltä, mutta 1960-luvun alussa se ilmeisesti vastasi mielikuvaa modernista heraldisesta muotoilusta. Häiväojan alkuperäisessä kilpailuehdotuksessa oli leijonan sijasta

ollut metso, mutta sitä ei vielä oltu
valmiita hyväksymään perinteisen
vaakunan tilalle. Taiteilijan itse kertoo
Rahapajan vuosikertomuksessa 1 990
julkaistussa haastattelussa, että met
son katsottiin myös leimautuneen
Keski-Suomen tunnukseksi ja synnyt
tävän mielikuvia toritaiteesta.
Yksi rahan ominaispiirteistä on sen
kulutusreunan sisäkehän muoto.
Erikssonin alkuperäisessä ehdotuk
sessa se oli ollut soikea mutta lopulli
sessa toteutuksessa se lähenee neliö
tä. Tämä yksityiskohta paljastaa, kuin
ka voimakkaasti uuden markan suun
nitteluun ainakin viime vaiheessa vai
kuttivat Israelin modernit rahat. Ne
puolestaan olivat saaneet voimakkai
ta vaikutteita antiikin Kreikan rahatai
teesta. Kreikan muinaisissa rahoissa
ei tietenkään ollut kulutusreunaa,
mutta niissä oli takasivulla usein ne
liömäinen syvennys (ns. quadratum
incusum). Se oli alkujaan johtunut ra
hojen valmistustekniikasta mutta su
lautunut sittemmin osaksi niiden es
teettistä muotoilua.
Israelissa vuoden 1960 rahanuudis
tuksen yhteydessä käyttöön otettu
jen rahojen muotoilu erosi raikkaalla
tavalla muun maailman rahatyypeis
tä, jotka usein periytyivät vuosikym
menien takaa. Viittaukset antiikin kult
tuuriin sopivat myös luontevasti Isra
elin valtion tavoittelemaan imagoon.
Suomen uudessa markassa neliötä lähenevä sisäkehä oli kuitenkin etään
tynyt jo niin kauas antiikkisista esiku
vistaan, että se lienee mielletty vain
osaksi uudenaikaista muotokieltä.
Vaikutteet Israelin rahoista eivät
suinkaan olleet sattumanvaraisia,
vaan asiaan vaikutti Kansallismuseon
rahakammion rooli suunnittelukilpai
lun yhteydessä. Intendentti Jouko
Voionmaalla oli suhteita ulkoministe
riöön, ja hänen aloitteestaan Suomen
ulkomaanedustustot saivat tehtäväk
seen hankkia Kansallismuseoon näyt
teitä mahdollisimman monen maan
metallirahoista. Niiden vastineeksi an-
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nettiin suomalaisia rahasarjoja. Kaikki
aan Kansallismuseo sai vuosina 196162 kokoelmiinsa näytesarjan yli 40
maan rahoista. Niiden perusteella oli
mahdollista muodostaa hyvä kuva ra
hojen muotoilun silloisesta tilasta eri
puolilla maailmaa.
Uutta markkaa käytettiin 30 vuotta.
Aluksi se lyötiin hopeaseoksesta (35
%) ja vuodesta 1969 kuparinikkelistä
Itsenäisyyden juhlaraha 1 967

Maamme ensimmäinen juhlaraha juh
listi Helsingin olympialaisia. Raha
Itsenäisyyden 50-vuotisraha, 10 markkaa 7 967.
suunniteltiin jo vuonna 1939, sillä ki
sat oli alkujaan tarkoitus pitää 1940.
Olympiaraha oli myös Suomen ensim
mäinen metalliraha, josta järjestettiin
suunnittelukilpailu.
Seuraava juhlaraha laskettiin liik
keeseen markan 100-vuotismuiston
kunniaksi 1960. Kolmannen aiheena
oli itsenäisyyden 50-vuotisjuhla 1967.
Kahden edellisen rahan tavoin sekin
toteutettiin yleisen kilpailun perus
teella. Ensimmäinen palkinnon sijas
ta jaettiin jälleen kaksi toista palkin
toa. Toisen niistä sai Heikki Häiväoja,
jolta raha myös tilattiin.
Aikaisempiin juhlarahoihin verrat
tuna itsenäisyyden 50-vuotisraha te
kee huomattavan modernin vaikutuk Jerusalemin juh/araha vuodelta 1968. Muovaillut Yaakov Zim. Kovera pinta ilman
sen. Tämä johtuu koholla olevan ku erillistä kulutusreunaa sekä vaakasuorat tekstit olivat esiintyneet Israelin juhlara
lutusreunan puuttumisesta Qosta ai hoissa jo aikaisemmin 1960-luvulla.
heutuu rahan pinnan selvästi huomat
tava koveruus) sekä vaakasuoraan si
joitetuista kirjoituksista. Nämä piir
teet löytyvät myös Israelin 1 960-lu
vun juhlarahoista, jotka toivat raha
taiteeseen useita uusia piirteitä.
Häiväojan rahaa voi silti pitää huo
mattavan omaleimaisena. Sen etusi
vulla on itsenäisyysajan viiden vuosi
kymmenen symbolina viisi lentävää
kalasääskeä ja takasivulla on pysty- ja
vaakasuorista komponenteista muo
dostuva kaupunkinäkymä, joka ase
tustekstin mukaan esittää "jatkuvaa
rakentamista''. Häiväojan toisessa, tyy
liltään sovinnaisemmassa kilpailueh
dotuksessa oli takasivun aiheena pihPresidentti J. K. Paasikiven syntymän 100-vuotisraha: 7 0 markkaa 1970.
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lajanoksa. Toteutettu ehdotus on
epäilemättä onnistuneempi, mutta
on mielenkiintoista todeta, että pih
laja-aihetta vastustettiin mm. sillä pe
rusteella, että Suomen kansalliskukak
si oli hiljattain valittu kielo.2
Kalasääski ei ole mikään perintei
nen Suomen symboli, mutta se on yl
väs lintu, jota esiintyy yhtä lailla Suo
men järvillä kuin merenkin rannoilla.
Rahan toisen puolen kaupunkinäky
mä sisältää sekin viittauksen elämään
veden äärellä.
Arvokkaan aiheen takia itsenäisyy
den rahasta tehtiin entisiä juhlaraho
ja kookkaampi (35 mm) ja sen hopea
pitoisuuskin oli entistä korkeampi
(900 %0). Myös lyöntimäärä oli suurin
siihen mennessä, miljoona kappalet
ta.
Vuoden 1962 rahalain mukaisesti
rahasta julkaistiin vain asetus, ja siinä
käytettiin ensimmäistä kertaa sanaa
juhlaraha vaihtorahan sijasta. Edelli
nen, 1960 lyöty juhlaraha oli vielä tar
koitettu käyttörahaksi, vaikka sitä to
dellisuudessa olikin ostettu etupääs
sä piironginlaatikossa säästettäväksi.
Nyt raha oli alusta pitäen tehty taide
ja muistoesineeksi. Se vaihdettiin lop
puun jo samana aamuna kun se 1 5.
marraskuuta 1967 tuli pankkeihin.
Saksalaisessa Mannheimer Morgen
-lehdessä 31.10.1969 julkaistussa kir
joituksessa sitä pidettiin eräänä maa
ilman kauneimmista moderneista juh
larahoista. Tällaista kiitosta ei mikään
suomalainen metalliraha ollut aikai
semmin saanut.
J. K. Paasikiven juhlaraha 1 970
Itsenäisyyden juhlarahaa seurasi kol
me vuotta myöhemmin presidentti J.
K. Paasikiven juhlaraha, joka lyötiin
Paasikivi-Seuran aloitteesta hänen
syntymänsä satavuotismuistoksi. Se
kin oli arvoltaan 1 O markkaa ja läpi
mitaltaan 35 mm, mutta sen metalli
sisälsi hopeaa vain 50 %. Samaa stan
dardia noudatettiin kolmessa seuraa
vassakin juhlarahassa (1971, 1975,

1977). Kaikki maamme juhlarahat oli
vat vuoteen 1992 asti hopeisia.
Koska aikataulu oli liian tiukka kil
pailun järjestämiseen, tilaus annettiin
suoraan Häiväojalle. Tähän aikaan oli
vielä normaali käytäntö, että henkilö
aiheisessa rahassa on muotokuva. Häi
väoja valitsi kasvokuvan. Sen vasem
malla puolella on Paasikiven nimi au
tografina, oikealle on merkitty hänen
elinaikansa 27.11.1870 - 1 4.12.1956.
Rahan takasivulle kuvattu kivimuuri
symbolisoi Paasikiveä suomalaisen
yhteiskunnan rakentajana, ja se viit
taa samalla hänen nimeensä. Rahan
arvomerkintä, vuosiluku ja maan ni
mi on ikään kuin kaiverrettu muurin
kiviin.

ri. Se on esitetty perspektiivisesti, toi
sin kuin Paasikiven rahassa oleva
muuri, mutta yhtäläisyys on silti sel
västi havaittavissa. Tällainen ikään
kuin kätketty viittaus muuriaiheen
moninaiseen symboliikkaan on kui
tenkin omiaan pikemminkin korosta
maan kuin vähentämään Häiväojan
työn yksilöllistä luonnetta.
Yleisurheilun EM-kisojen
juhlaraha 1 971
Juhlarahojen tuottaminen oli nyt sel
västi päässyt vauhtiin, ja jo seuraava
na vuonna lyötiin uusi raha sen joh
dosta, että Helsingissä pidettiin elo
kuussa 1971 yleisurheilun Euroopan
mestaruuskisat. Aloitteen rahasta te-

Yleisurheilun EM-kisat Helsingissä: 10 markkaa 1 971.
Tämäkin raha sai kiitosta ulkomail
la, ja nyt erityisen arvovaltaiselta ta
holta, kun professori Peter Berghaus,
eräs 1900-luvun johtavista numismaa
tikoista, kirjoitti että siinä yhdistyvät
"meidän aikamme tyyli ja symbolien
voima''. Raha oli hänen mielestään esi
merkillinen myös siksi, että siinä oli
hylätty peilimäinen pinta, tuo "käsit
tämätön jäänne 1800-luvulta''.
Omaperäisestä muotoilusta huoli
matta on yhteys Israelin rahoihin nyt
kin olemassa. Kuuden päivän sodan
johdosta oli Israelissa 1967 lyöty ho
peinen ja kultainen ''Voiton raha'; jo
hon on kuvattu Jerusalemin itkumuu-

ki Suomen olympiakomitea. Kyseessä
oli hieman olympiarahaan verrattava
uutuus, sillä muihin kuin olympialai
siin liittyvät urheiluaiheiset rahat oli
vat tuolloin vielä harvinaisia.
Suunnittelukilpailun
järjestämiseen ei tälläkään kertaa ollut aikaa, ja
rahan sai jälleen muotoilla Häiväoja.
Hän sijoitti sen etusivulle kuusi juok
sijaa, jotka lähestyvät maalinauhaa
kukin omalla radallaan. Ratojen muo
dostamalla viivastolla on kirjoitus EM
x HELSINKI 1971. Tällaisten lyhyiden kir
jainyhdistelmien käyttö on sittemmin
vakiintunut Suomen urheiluaiheisiin
juhlarahoihin.
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Rahan takasivulle on kuvattu jouk
ko Helsingin tunnetuimpia rakennuk
sia. Menneinä a ikoina kaupunkinäky
mät olivat rahoissa varsin yleisiä, siitä
yksinkertaisesta syystä, että useilla Eu
roopan kaupungeilla on aikanaan ol
lut rahanlyöntioikeus. Yleensä kysees
sä oli kuitenkin jokin konkreettinen
näkymä, ku n taas Häiväoja on som
mitellut kaupunkikuvansa melko va
paasti.
Muista hänen muovailemistaan
juhlarahoista poiketen EM-kisojen ra
hassa on koholla oleva kulutusreuna.
Tämän rahan menekki oli odotet
tua huonompi, ja siitä nähtävästi joh
tui, ettei enempiä juhlarahoja lyöty
ennen 1 970-luvun puoliväliä.

5 markkaa 1 972 ja 1 979
Juhlarahojen sijasta Häiväoja sai 1 970luvun alussa suunnitella tilaustyönä
uuden käyttörahan. Kyseessä oli alu
miinipronssinen viisi markkanen, jolla
rahasarjaa täydennettiin loppuvuo
desta 1 972. Raha muistuttaa tyylilli
sesti vuoden 1 964 markkaa, vaikka
sen kirjain- ja numerotyypit ovatkin
toisenlaiset. Sen kookasta arvonume
roa ympäröivät osittain syvennykse
nä, osittain koholla olevat linnut. N ii
den vastakkaisiin suuntiin kulkeva
lento tuo m ieleen muuttolinnut ja si
ten sekä maamme luonnon että kan
sainväliset suhteet. Vaakunan sijalla
rahassa on jäänmurtaja, joka asetus
tekstin mukaan kuvaa teollistuvaa
Suomea, kauppaa ja merenkulkua.
1 860-luvulta alkaen lähes kaikissa
Suomen rahoissa ollut vaakuna sai
näin väistyä. Taustana tälle ai kanaan
rohkealta tuntuneelle valinnalle voi
daan nähdä tuolloiset valitu kset Suo
men rahojen kovin vanhakantaisesta
muotoilusta. Taiteilija itsekin sanoi ha
lunneensa vaikuttaa "Suomen kuvan
muuttamiseen pois virsu-Suomesta''.
Rahan kul utusreunassa kiinnittää
huomiota sen seitsenkulmainen sisä
kehä. Alun perin tarkoituksena oli, et
tä koko rahakin olisi seitsenkulmai-
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nen, kuten Englan nissa vuoden 1 97 1
rahanuudistuksen yhteydessä (käy
tännössä jo 1 969) liikkeeseen lasket
tu 50 pence. Valtiovarainministeriö
piti kulmikasta rahaa kuitenkin liian
epätavallisena, ja siihen olisi myös ol
lut vaikea saada syrjäkirjoitusta, joka
nähtiin tärkeänä väärentämistä eh
käisevänä tekijänä. Kulutusreunan si
säkehässä säilytettynä seitsenkulmai
nen muoto oli tavallaan paralleeli
markan lievästi kulmikkaalle sisäke
hälle.
Kirjaimet ja numerot ovat samaa
tyyppiä kuin Häiväojan suunnittele
missa juhlarahoissa,ja yhteinen piirre
on myös tekstien sijoittaminen vaa
kasuoraan. Maan nimi on nyt lopulta
päätynyt muotoon SUOMI FINLAND, jota
juhlarahoissa oli käytetty jo vuodesta
1 967 alkaen. Täydellinen nimi SUOMEN

TASAVALTA REPUBLIKEN FINLAND on nyt puo

lestaan saanut väistyä syrjäkirjoituk
seen.
Uuden rahan saama vastaanotto
on tarina sinänsä. Se ei moneen vuo
teen kiertänyt lainkaan. Muistan itse,
ettei sitä yksin kertaisesti näkynyt
missään. Epäsuosion sanottiin johtu
van siitä, että uusi raha oli liiaksi 50pennisen kaltainen. Molemmat rahat
lyötiin nimittäin samasta metallista ja
niiden läpimitassa oli vain runsaan
millimetrin ero. Häiväojan tehtäväksi
annettiin siksi parantaa rahan tunnis
tettavuutta, ja vuonna 1 979 se sai
molemmille puolilleen sormenpäillä
helposti havaittavan syvennyksen.
Perimmäinen ongelma oli kuiten
kin se, että Suomen Pankki laski uu
den metal lirahan käyttöön ottami
sesta huolimatta edelleen liikkeeseen

5 markkaa, tyypit 1972ja 1979.Jälkimmäistä tyyppiä valmistettiin vuoteen 1993.

viiden markan seteleitä. Maassamme
on ennenkin todettu, että jos sama
raha on olemassa sekä paperisena et
tä metallisena, seteli syrjäyttää koli
kon. Kun viiden markan setelistä
vuonna 1 984 luovuttiin, metalliraha
alkoi kiertää täysin normaalisti ja pu
heet sen sekaantumisesta 50-penni
seen unohtuivat saman tien. Se etusi
vun kuva-aiheen epäsovinnaisuus lie
nee unohtunut jo kauan sitä ennen.
Samalla kun rahan muotoilua muu
tettiin Häiväoja vaihtoi jäänmurtajan
kulkemaan katsojan näkökulmasta
oikealta vasemmalle, mitä heraldises
sa muotoilussa pidetään normaalina
suuntana. Hän myös modernisoi aluk
sen tyypin vaihtamalla vanhan Tarmo
luokan murtajan hiljattain käyttöön
tulleeseen Urho-luokkaan. Uudistuk
sen yhteydessä raha sai samanlaisen
kulutusreunan kuin markka.
Urho Kekkosen juhlaraha 1975

Tilaus presidentti Urho Kekkosen juh
larahasta tuli Rahapajaan helmikuus
sa 1 975, ja koska rahan piti olla pan
keissa hänen syntymäpäivänään 3.
syyskuuta, se oli pakko toteuttaa il
man kilpailua.
Paasikiven raha oli ollut Suomen
ensimmäinen henkilöaiheinen juhla
raha. Se sopi ajankohdan ilmapiiriin
sekä siihen perinteeseen, jota seteli
en henkilögalleriakin ilmensi: niihin
oli kuvattuna J. V. Snellmanin ( 1 00
mk) ohella tasavallan ensimmäinen
presidentti K. J. Ståhlberg (50 mk) se
kä Paasikivi ( 1 0 mk),joka oli ollut istu
va presidentti, kun kyseistä sarjaa
1 950-luvulla suunniteltiin. Vuonna
1975 tuli myös sarjan suurimpaan se
teliin istuvan presidentin kuva, kun
Urho Kekkosen 75-vuotispäivänä las
kettiin liikkeeseen uusi 500 markan
seteli. Tämä "juhlaseteli" oli eräänlai
nen tuulahdus menneestä maailmas
ta, sillä toisen maailmansodan jälkei
sessä Euroopassa ei ole ollut tapana

Presidentti Urho Kekkosen 75-vuotisraha: 7 O markkaa 1975

kuvata vaaleilla valittuja valtionpää
miehiä seteleissä.
Metallisen juhlarahan lyöminen sa
maan aikaan heijasti omalla tavallaan
sitä kahtiajakoa, että vaikka kaikki ra
hat laskee maassamme liikkeeseen
Suomen Pankki, metallirahojen val
mistuksesta vastaa valtiovarainminis
teriö. Pankin ja ministeriön toisistaan
riippumattomiin toimiin viitattiin jo
edellä viiden markan seteliä koskevi
en ongelmien yhteydessä.
Kyseessä oli maamme ensimmäi
nen elävän henkilön kunniaksi lyöty
juhlaraha. Sittemmin, vuonna 1 981 ,
lyötiin elossa olevasta henkilöstä toi
nenkin raha. Senkin aiheena oli presi
dentti Urho Kekkonen. Vuodeksi 2000
suunniteltu Kekkosen syntymän sata
vuotisraha jäi sen sijaan toteuttamat
ta.
Vuoden 1 975 rahalla on Paasikiven
rahan kanssa yhteistä kasvokuva ja
autografina oleva nimi etusivulla se
kä maan nimi ja arvomerkintä taka
sivulla. Takasivun kuva-aiheena on
presidentti Kekkosen pohjoissavolai
seen syntymäseutuun viittaava vaa
ramaisema, jonka etualalla nähtävät
neljä honkaa symbolisoivat hänen
neljää virkakauttaan samalla tavoin
kuin vuoden 1 967 juhlarahan lentä
vät linnut kuvasivat itsenäisyyden
vuosikymmeniä.

Raha on hyvin hallitusti toteutettu,
mutta lienee johtunut ensisijaisesti
sen aiheesta, että se loppui pankeista
jo liikkeeseenlaskupäivänä.
Itsenäisyyden juhlaraha 1 977

Kymmenen vuotta edellisen itsenäi
syysrahan lyömisen jälkeen teki Itse
näisyyden
60-vuotisjuhlakomitea
aloitteen uuden juhlarahan lyömises
tä. Näin sai alkunsa perinne, jonka jat
koa on hieman vaikea ennustaa: 70vuotisrahan sijasta lyötiin tosin 75vuotisraha, mutta peräti kahtena ver
siona, ja sitä on sittemmin seurannut
kaksi itsenäisyyden 80-vuotisrahaa.
Rahapaja sai vuoden 1977 rahasta
tiedon vasta saman vuoden tammi
kuussa, ja niin käännyttiin aikataulun
takia jälleen luotettavaksi tunnetun
Häiväojan puoleen.
Johtui ehkä kiireestä, että rahasta
tuli muotoilultaan varsin yksinkertai
nen. Sen etusivulla on pelkästään
teksti ITSENÄINEN SUOMI YHTEINEN ASIAMME
ETT SJÄLVSTÄNDIGT FINLAND VÅR GEMENSAMMA

Häiväojan aikaisemmista töistä
tutun käytännön mukaisesti osa teks
tistä on kohokirjaimin, osa syvennet
tynä. Tekstin sisältöä vastaa takasivul
la Suomen kansaa symbolisoiva hen
kilösommitelma.
Teksti teki maan nimen erillisen
mainitsemisen tarpeettomaksi. Kaksi-

SAK.
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kielisyyden takia tuli kuitenkin myös
arvomerkinnän olla nyt johdonmu
kaisuuden vuoksi kaksikielinen, ensi
kertaa maa mme metallirahojen his
toriassa. Tämä käytäntö vakiintui juh
larahoihin 1 980-luvulla, ja se omak
suttiin vuodesta 1 990 alkaen myös
käyttörahoihin.

Turun kaupungin juhlaraha 1 979
Lahdessa vuonna 1 978 pidettyjen
hiihdon maailmanmestaruuskilpailu
jen johdosta lyötiin 25 markan raha,
jonka suunnitteli kilpailun perusteel
la kuvanveistäjä Antti Neuvonen. Ra
han nimellisarvoa oli nostettu inflaa
tion takia, ja siksi siitä oli tehty myös
jonkin verran entistä kookkaampi (37
mm). Samanlainen raha tehtiin seu
raavana vuonna Turun kaupungin
750-vuotisjuhlan ku nniaksi. Sen sai
suunnitella Häiväoja, koska kilpailun
pitämiseen ei taaskaan ollut aikaa.
Rahan etusivulle on kuvattu Turun
tunnetuimpia rakennuksia hieman sa
maan tapaan kuin Helsingin EM-kiso
jen rahassa vuonna 1 97 1 . Keskellä vir
taava Aurajoki muodostaa siltoineen
luontevan taustan tekstille TURKU 1 229
1 979 ABO. Takasivulla nähdään kala
parvi uimassa vasemmalle päin, ikään
kuin Aurajokea myöten. Parvi muo
dostuu 25 kalasta ja sisältää siten lei
killisen viittauksen rahan nimellisar
voon.
Rahan menekin ilmoitetaan ol leen
erinomainen.

Metallirahojen
suunnittelukilpailu 1 987
Va ltioneuvoston tehtyä kesä kuussa
1 987 periaatepäätöksen metalliraho
jen u usimisesta järjestettiin saman
vuoden lokakuussa kutsu kilpailu kym
menelle kuvanveistäjäl le, joilla oli ko
kemusta rahojen tai mitalien muotoi
lusta. Häiväoja oli luonnollisesti yksi
heistä. Kilpailun tulos ei täysin vas
tannut toiveita. Palkintolautakunta to
tesi pöytäkirjassaan (30./31 .5.1 988),
ettei yksikään kilpailussa ehdotettu
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Itsenäisyyden 60-vuotisraha: 10 markkaa 1977.
Mitalitaiteella on ollut Suomessa
sarja ollut niin ehjä, että se olisi voitu
toteuttaa sellaisenaan. Jatkotyösken itsenäisyysaikana voimakkaampi ase
telyn pohjaksi valittiin ehdotukset ni ma kuin useimmissa muissa maissa.
meltä "Luontokolikot" ja "Oi maam Tämä selittyy sillä, että mitaleita ovat
me''. Ensiksi mainitun sarjan tekijä oli meillä alusta alkaen tehneet maan
Antti Neuvonen, joka oli aikaisemmin johtavat kuva nveistäjät ja Suomen
muotoillut hiihdon MM-kilpailujen Numismaattinen Yhdistys pyrki aika
juhlarahan 1 978. Toisen sarjan tekijä naan erityisesti edistämään mitalien
oli Häiväoja. Lopullinen, vuosina 1 990- tuottamista. (Tämän roolin omaksui
93 liikkeeseen laskettu rahasarja sittemmin 1 965 perustettu Suomen
muotoutui Neuvosen "luontokolikoi Mitalitaiteen Kilta.) 1 960-luvulla Suo
den" pohjalta.
mi nähtiin jo yleisesti eräänä moder
nin mitalitaiteen johtavista maista.
Lopuksi
Vapaiden taidemitalien alalla tämä
Edellä on kerrottu Häiväojan muotoi tarkoitti usein abstraktia il maisua.
lemista kahdesta käyttörahasta ja Lyötyjen mitalien tilaajat - kuten
kuudesta juhlarahasta. Käyttörahois myös valtiovalta virallisten maksuvä
ta hän toteutti ensimmäisen yhdessä lineiden tilaajana - edustavat kuiten
Olof Erikssonin kanssa ja toisen yksin, kin yleensä melko konservatiivisia ta
mutta kahtena versiona. Nämä rahat hoja, ja siksi taiteilijat tottuivat yhdis
muodostavat tyylill isesti ehjän koko tämään modernin muotoilun mitali
naisu uden, jonka ansiosta 1 960- ja taiteen perinteisiin ilmaisukeinoihin.
1 970-luvut erottuvat omaksi perio Tästä oli kyse myös Häiväojan menes
dikseen maamme metallirahojen his tyksessä rahataiteilijana.
toriassa. On ilmeistä, että Rahapajan
Jos tarkastelemme hänen muovai
silloinen johtaja Allan Soiniemi suosi lemiaan rahoja lähemmin, voimme
Häiväojaa - hyvästä syystä, tekee mie todeta, että vaikka hän näyttää yleen
li lisätä.
sä pyrkineen välttämään perinteisiä
Luontevimman
vertailukohteen heraldisia symboleita, hänen käyttö
Häiväojan suunnittelemille rahoille rahansa ovat kuitenkin "heraldisia"
muodostaa saman ajanjakson suo siinä mielessä, että niiden kuva-ai
malainen mitalitaide. Hän aloitti itse heet ja arvon umerot on muotoiltu
mitalitaiteilijana 1 960-l uvun alussa, selkeästi ja hel posti tunnistettavasti.
samoihin aikoihin kuin hän osallistui Kuten edellä on todettu, myös ju hla
u uden hopeamarkan suunnittelukil rahojen kaupun kikuvat liittyvät van
pailuun.
haan rahataiteen perinteiseen, vaik-

kei taiteilija ehkä itse ajatellutkaan
asiaa siltä kannalta.
Häiväojan juhlarahoissa on selvästi
mitalimaisia piirteitä, alkaen itsenäi
syyden rahasta 1 967, jonka kuva-aihe
molemmilla puolilla muodostuu vaa
ka- ja pystysuorista elementeistä. Etu
sivulla ne esittävät luontoa, takasivul
la kaupungin rakentamista. Etu- ja ta
kasivun välinen yhteys on sekä visu
aalinen että ajatuksellinen. Käyttöra
hoissa tällaista mitaleille ominaista
eri puolien yhteenkuuluvuutta ei käy
tännön syistä yleensä ole.
Monista tuon ajan mitaleista tuttu
piirre on myös taiteilijan epätasaisek
si jättämän mallin pintakuviointi, joka
pienikokoiseen hopearahaan siirty
neenä (erityisesti Paasikiven rahan
takasivulla ja Kekkosen rahan etusi
vulla) sai aikaan tuollaisille juhlara
hoille luonteenomaisen monisärmäi
sen heijastuspinnan. Tällainen pinta
käsittely ja sen aiheuttama hillitty
kiiltovaikutelma voidaan nähdä Häi
väojan perintönä suomalaisten juhla
rahojen muotoilussa.
Nykyään juhlarahat näyttävät
yleensä toisenlaisilta. 1990-luvun
alusta alkaen ne on alettu meilläkin
valmistaa ensisijaisesti peilipintaisina
ns. proof-lyönteinä. Tämä valmistus
menetelmä lisää rahojen arvoa ka
dunmiehen silmissä.3 Uudelle juhla
rahateollisuudelle on tyypillistä myös,
että rahoja mainostetaan niille myön-

netyillä kansainvälisillä palkinnoilla ja palkintoja jakaa samaa yrityskult
tuuria edustava amerikkalainen kus
tantamo.
Suomen rahapaja on tehnyt par
haansa ylläpitääkseen tuotteidensa
taiteellista tasoa, mutta on silti ilmeis
tä, ettei maamme juhlarahoilla enää
ole samaa läheistä yhteyttä mitalitai
teen kehitykseen kuin ennen 1 990lukua. Tässä yhteydessä voi olla hyö
dyllistä siteerata laajemmin edellä jo
mainittua Peter Berghausin Numis
matisches Nachrichtenblatt -lehdessä
1 /1 971 julkaisemaa arviota Paasiki
ven juhlarahasta:
"Meillä [Saksassa] tätä rohkeata te
osta, jossa on täysin hylätty vanha us
ko kiillotettuun pintaan, olisi tuskin
voitu hyväksyä. Toivokaamme, että
saksalaisilla palkintolautakunnilla tu
levaisuudessa on rohkeutta irtautua
siitä, mikä on kuollutta ja pölyttynyt
tä, ja antaa taiteellisten näkökohtien
johtaa päätöksiään. Kiillotetun pin
nan aiheuttamaa täysin turhaa, nega
tiivista vieraantumisvaikutelmaa ei
vuonna 1970 enää voi hyväksyä." 4
Berghausin kritiikin kohteena oli
ennen kaikkea vanhakantainen usko
kiiltävän pinnan itseisarvoon. Kiillo
tettu pinta oli yleistynyt rahoissa ja
mitaleissa 1 800-luvun alussa. Tämä
on usein selitetty sillä, että tuon ajan
uusklassismi suosi figuurien esittä
mistä kiiltävää, tyhjää taustaa vasten,

jotta niiden veistoksellisuus korostui
si. Yhtä hyvin voidaan kuitenkin aja
tella, että jo tuolloin ymmärrettiin ne
kaupalliset mahdollisuudet, jotka en
tistä kiiltävämpi pinta tarjosi. Sadun
harakka ei todellakaan ole ainoa
olento, joka ei voi vastustaa kiiltäviä
esineitä.
Heikki Häiväojan suunnitellessa
Suomen rahoja maassamme uskot
tiin kuitenkin moderniin mitalitaitee
seen, joka 1 900-luvulla aina vieroksui
kiiltävää pintaa. Hänen rahataitees
saan kyse oli substanssista: hän työs
kenteli tämän taidelajin ehdoilla. Jos
ajattelemme, että rahojen muotoilu
maassamme itse asiassa jäi heitteille
sen jälkeen, kun Rahapaja 1912 luo
pui oman taiteilijan käyttämisestä, on
ymmärrettävää, että jatkossa jälki tuli
olemaan enemmän tai vähemmän
sattumanvaraista. Se on sitä edelleen.
Kiitos Heikki Häiväojan, 1960- ja 1 970luvuilla maamme kuitenkin edusti
tällä alalla kehityksen kärkeä.
1 Kirjoituksessa on vain harvoja lähde
viitteitä, mutta lähteet on mainittu saman
kirjoittajan kirjassa Suomen rahat (3. p.,
Helsinki 2003).
2
Pihlajanoksa hyväksyttiin kuitenkin
1 993 käyttöön tulleeseen ja sittemmin
paljon kehuttuun 1 0 markan rahaan, jos
sa sen lisäksi oli etusivun aiheena metso,
aivan kuten Häiväojan aikanaan torjutus
sa ehdotuksessa vuoden 1 964 markaksi!
3
Samalla juhlarahoja on alettu valmis
taa myös kullasta. Kultarahan alkuperäi
nen idea on, että sen hinta on luontevas
sa suhteessa sen metallin arvoon. Nykyi
sissä kultaisissa juhlarahoissa kyse on, ku
ten usein on todettu, pikemminkin "juh
lavasta rahastuksesta''.
• Kirjoittaja huomautti myös, ettei tä
mä suomalainen raha ollut mikään kei
nottelutuote, vaan sen saattoi tilata Suo
men Pankista hintaan nimellisarvo plus
lähetyskulut.

Turun kaupungin 750-vuotisjuh/a: 25 markkaa 1979.
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H E I KKI HÄIVÄOJAN M ITALITUOTANTO
Mitaleiden materiaali on pronssi, ellei toisin mainita
Lyhenteet: L = lyöty, V = valettu, h. = halkaisija, omistajamerkinnät H.H. = Heikki Häiväoja
ja SMK = Tampereen taidemuseo, Suomen Mitalitaiteen Killan ainaistalletus
Kuvat: Jari Kuusenaho, Tampereen taidemuseo

1. Pentti Eskola - Suomen
Geologinen Seura, 1963
L, h. SS mm, myös kulta.
Suomen kansallismuseo,
Rahakammio
2. Taidemuseo Ateneum, 1963
L, h. 70mm.
Tampereen taidemuseo

3. Kansa/lis-Osake-Pankki
75 vuotta, 7964
L, h. l0 mm.
SMK

4. Helsinki - Helsingfors 150
vuotta, 1965
L, h.B0 mm.
SMK

5. Hämeen Heimoliitto 40
vuotta, 1965
L, h. 70mm.
H.H.
6. Lions Club Turku, 1965

L, h.56 mm.
SMK

7. Suomen Rakennusinsinöö
rien Liitto 25 vuotta, 1965
L, h. l0mm.
SMK

8. Kalevalaseura, 1965
V, 75 x 75 mm, plaketti.
H.H.
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9. Suomen Kuvalehti 50
vuotta, 1966
L, h. 73 mm.
H.H.

10. Suomi - Finland Sotainvalidien Veljes/iitto
1917- 1967
L, h. 72 mm.
Tampereen taidemuseo

1 1. Saimaan kanava 19631968, 1968
L, h. 70 mm.
SMK
12. Suomen Kameraseurojen
Liitto, 1968
L, h. 70 mm, yksipuolinen.
H.H.

13. Väinö Tanner, 1969
L, h. 70 mm.
H.H.
14. Ilmari He/anto 65 vuotta,
1972
L,h. 70 mm.
SMK

15. Makromolekyy/ikongressi
Helsingissä, 1972
L, h. 70 mm.
SMK
16.Jorma Pätiälä 60 vuotta,
1972
L,h. l0cm.
H.H.

17. Suomen kaupunkiliitto 60
vuotta, 1972
L,h. l0mm.
SMK
78. Maecenas-kilta, 1973
L,h. l0mm.
SMK
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19. Sotavammaisten tuki-ja
tutkimussäätiö, 1973
L,h. 70mm.
SMK
20. Munkkiniemen yhteiskou
lu 35 vuotta, 1974
L, h. 70mm.
H.H.

21. Pesticide Chemistry -kong
ressi, 1974
L, h. 70mm.
SMK
22. Vaasan Höyrymylly Oy
125 vuotta, 1974
L, h. 70 mm.
SMK

23. Vantaa kaupungiksi, 1974
L,h. 70mm.
SMK
24. Erkki Leikola 75 vuotta
Orion, 1975
L, h. 70mm.
H.H.

25. A E. Martola 60 vuotta,
1975
L, h. 70 mm.
H.H.
26. Raf. Haarla Oy, 1976
L, h. 70 mm.
SMK

27. Urho Kekkonen 20 vuotta
tasavallan presidenttinä,

7976

L, h.45mm.
H.H.
28. Oy G. W Sohlberg Ab 100
vuotta, 1976
L, h. 70mm.
SMK

38

29.Suomen Urheiluliitto 70
vuotta, 1976
L, h.S0 mm.
H.H.
30. Aune Lindström, 1977
L, h.70mm.
SMK

31. Lindström-yhtiöt 130
vuotta, 1978
L, h.70mm.
SMK
32. Rafael Paasio 75 vuotta,

1978
L, h. 70mm.
SMK

33. Suomen Lääketieteen

Säätiö, 1978
L, h.65mm.
SMK

34. Upseerikoulutus
Suomessa 200 vuotta, 1 978
L, h. 70mm.
Tampereen taidemuseo

35. Elinkeinovapaus
Yrittäjäin Keskusliitto 100
vuotta, 1979
L, h.70mm
SMK
36. Oy Huber Ab 100 vuotta,

1979
L, h. l0 mm.
H.H.

37.Suomen Kaupunkiliiton
ystävyyskaupunkimitali, 1 979
L, 61 x 72 mm, sarana.
H.H.
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38. Adolf Ehrnrooth 75 vuotta,
1980
L, h. 70 m .
H.H.
39. Aarne Koskelo 80 vuotta Kaukomarkkinat, 1980
L, h. 70mm.
SMK

40. Lännen tehtaat, 1980
L, h. 70 mm (3 kpl).
H.H.

41. Sotainvalidien Ve/jes/iitto
40 vuotta, 1980
L, h. 70mm.
SMK
42. Manti Turunen, 1980
L, h. 70 mm.
H.H.

43. Tekniska Föreningen i
Finland 100 år, 1980
L, h.70 mm.
SMK
44. Oy Veikkaus Ab 40 vuotta,
1980
L, h.70 mm.
H.H.

45. Duodecim 100 vuotta,
1981
L, h. 70 mm.
H.H.
46. Paavo Honkajuuri Rauma-Repola, 1981
L, h. 70 mm.
H.H.
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47. Kasvinsuojeluseura 50
vuotta, 1981
L, h. 70 mm.
SMK
48.Jaakko Pajula, 7987
L, h. 70mm
H.H.

49. Pankkitoimihenkilöliitto
50 vuotta, 1981
L, h.70mm
H.H.
50. Pankkitoimihenkilöliiton V
edustajakokous, 1981
L, h.45mm
SMK

SI.Jussi Saukkonen - Suomi
Amerikka -yhdistysten liitto,
1981
L, h. 70mm
H.H.
52. Erik Sarlin, 1982
L, h. 70 mm, pyörivä keskiosa
Tampereen taidemuseo

53. Helsingin Puhelinyhdistys
100 vuotta, 1982
L, h. 70 mm
H.H.
54. Suomen Pesuteollisuusliit
to 40 vuotta, 1982
L, h. 70mm
SMK

55.Jorvin sairaala, 1983
V, h. 7 10mm
Tampereen taidemuseo
56. Lappeenrannan
kaupungintalo - Evä-Kara,
7983
L, h.70mm
H.H.
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57. Opettajien ammattijärjes
tö OAJ, 1983
L, h. 70 mm
SMK
58. Vihervuosi - Asuntosäätiö,
1984
L, h. 70 mm.
SMK

59. Keravan seurakunta, 1984
L, h.80mm
H.H.
60. Elias Lönnrot - Suomen
Kulttuurirahasto, 1 984
L, h. 55, muotokuvasivu Heikki
Häiväoja, toinen sivu Olof
Eriksson
H.H.

6 1. Teuvo Larmi, 1 984
L, h.70mm
SMK

62. Lemminkäinen Oy 75
vuotta, 1985
L, h. 72 mm
SMK

63. Martela Oy, 1985
L, h.70mm
H.H.
64. Otto Triistedt - Outokum
pu Oy, 1985
L, h. 80 mm,jalusta kupari
malmia
H.H.

65. Suomen Betoniyhdistys,
1985
L, h. 70 mm
H.H.

66. Suomen Hypoteekkiyhdis
tys, 1 985
L, h. 75 mm
H.H.
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67. Tornion apteekki 200
vuotta, 1986
L, h. 70 mm
H.H.

68. Suomen Pankki 175
vuotta, 1986
L, h. 70 mm
H.H.

69. Jämsän äijän kirmaisu,

1987
L, h. 50 mm, plaketti
H.H.

70. Severi Savonen
Tuberkuloosin vastustamis
yhdistys, 1987
L, h.l0mm
H.H.

71. Delaware 1638 - Finland
Society, 1988
L, h 70mm
SMK
72. Eduskunnan plaketti, 1988
L, 100x 120mm
SMK

73. Snellman- suku, 1989
L, h.70mm
SMK
74.Joensuun yliopisto, 1989
L, h. 75 mm
SMK

75. Sotainvalidien Veljesliitto
50 vuotta, 1990
L, h. 70 mmja 40 mm
H.H.

76. Veikko Palotie, 1990
L, h.BOmm
H.H.
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77. RUK 95 - suunnituskilpai
lumitali, 1991
L, 60x60mm
H.H.

78. Verohallinto, 1992
L, h.80mm
H.H.

79. ETYKHelsinki, 1992
L, h.70mm
H.H.
80. Kollinmäen Hervottomat Jämsän Äijän kirmaisu, 1992
L, h. 50 mm, teksti Kasimir
Häiväoja
H.H.

81. Lea Piltti, 1992
L, hopea, 65 x 70 mm
H.H.
82. Serlachius 125 vuotta,
1993
L, h. 70mm
SMK

83. Martti Ahtisaari, 1994
L, h. 72 cm, kuuluu SMK:n
presidenttisarjaan
SMK
84.Jämsä, 1994
L, h. 70 mm
H.H.

85. C. G. Mannerheim - sarja,
1997
L, h. 70 mm (3 kpl)
SMK
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86.Ahti Tarkkanen, 1997
L, h. l0 mm
H.H.
87.Ars Fennica,2000
L,h. 70
Henna Niemistö

88. Sotainvalidien Veljesliitto
60 vuotta, 2000
L, h. l0 mm
H.H.

89. Gunnar Laatio - Kuusikoti,
2000
V, h. 105mm
H.H.

90. Martti Markkula, 2001
L, h. l0 mm
H.H.
91. Anja Toivanen - Pekingesi,
2002
V, h. 105mm
H.H.

92. Hämeenlinnan Tykistö
museo, 2003
L, h. 70 mm
H.H.
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YHTEYSTIEDOT
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Oy G.W. Soh lberg Ab on vuonna 1 876 perustettu sukuyhtiö,
joka toimii nykyisin G WS-konsernin emoyhtiönä.
Konsern in tuotannol linen toiminta on keskitetty tytär- ja osakkuusyhtiöihin.
Oy G.W. Sohlberg Ab teetti juh lamitalin yhtiön täyttäessä 1 00 vuotta 6.2.1 976.
Juhlamitali symboloi neljän sukupolven työtä.
Pronssimital in on suunnitel lut kuvanveistäjä Heikki Häiväoja.

Outokumpu-konserni n
vahvuuksia ovat metal
leih i n ja metallien val
mistukseen l i ittyvä laaja
osaaminen. Asiakkaita
ovat useat eri teollisuu
denalat, joille myydään
ruostumatonta terästä ja
kuparituotteita sekä kai
vos- ja metallurgisen alan teknolo
gista osaamista ja palveluja. Tä
män nykyään maailmanlaaju isesti
toimivan johtavan metalli- ja tek
nologiakonsernin toi m i nta sai al
kunsa Suomesta ja kupari malmista,
jonka löytymisessä vuonna 1 9 1 0
fil . tri Otto Trustedtillä oli ratkaiseva
osuus. Outokumpu on sittemmin
l uopunut mal m inetsintä- ja kaivos
toiminnasta ja siirtynyt yhä pidem
mälle keh itettyjen tuotteiden val
mistukseen ja entistä lähemmäs
asiakasta.
Vuonna 1 984 Outokumpu Oy
perusti Outokummun malmin löy-

täjän, fil . tri Otto Trustedtin, kunni
aksi hänen n i meään kantavan
muisto- ja ansiomitalin. Mitalin on
suunnitellut kuvanveistäjä Heikki
Häiväoja. Mitalin toiselle puolel le
on kuvattu Tr0stedtin aikainen sy
väkairauskone. Mital i i n on merkit
ty myös malmin löytöpäivä 1 6. 3 .
1 9 1 0 sekä Outokummun kairauk
sen mal m i n lävistyksen syvyys
28,85 cm. Toinen puoli esittää
kairanreikää, josta samalla muo
dostuu osa Outokumpu Oy:n sil
loista l i i kemerkkiä.
Ansiomitali lyötiin hopeasta ja
sääntöjen mukaan se voiti in myön-

tää ensisijaisesti suo
malaisel le malmin
etsinnän, malmitutki
muksen tai malmi
opetuksen parissa
työskentelevälle hen
ki löl le, jonka toimin
ta on ansiokkaalla ta
valla edesauttanut
malmin löytymistä tai oman mal
minetsinnän tietotaidon vientiä ul
komail le. Mu istomital i puolestaan
lyöti i n pronssisena.
Ensimmäisen kerran ansiomi
tal i jaetti i n kesällä 1 985 järjestetys
sä Otto Trustedt -symposi u missa.
Outokummun malmin löytymisestä
oli tuolloin kulunut 75 vuotta. En
simmäinen mitali luovutettiin Geo
logisen tutkimuslaitoksen mal m i n
etsi nnän eläkkeellä olevalle johta
jalle, professori Aarno Kahmalle.
Ansiomitaleja on myönnetty kaik
kiaan vi idelle henkilöl le.

Outi Järvinen

S U O M E N M ITALITAITEEN KI LLAN VUOS I M ITALI KI LPA I LU 2003

Maaliskuussa 2003 ratkaistu Suomen
Mitalitaiteen Killan vuosimitalikilpai
lu oli järjestyksessä 39:s. Yleisen kilpai
lun aihe oli perinteiseen tapaan va
paa ja mitali ta rkoitettu toteutettavak
si valettuna. Lyötyjäkin vuosimitaleita
on vuosien varrella tehty (Hannele Ky
länpään Elämää 1 976, Pertti Ku kko
sen Elena ja Nicolae 1 99 1 , Reijo Paa
vilaisen Rakastan naisiasi Mod igliani
1 996, Mauno Kiviojan Ruokakassi
1 997 sekä Poika ja Siili 2000). Viime
vuoden erikoisuus oli ennalta annet
tu aihe joka liittyi Elias Lönnrotin juh
lavuoteen. Vuoden 2004 vuosimitali
on sarjassaan sikäli poikkeuksellinen,
että se on sekä lyöty että tiettyä ai
hetta kuvaava. Mitali juhlistaa kansal
lisrunoilija J.L. Runebergin juhlavuot
ta.
Ehdotu ksen koko oli kilpailuohjel
massa rajattu 1 00-1 20 millimetriin, ja
siitä oli yksipuolisen version lisäksi jä
tettävä myös kaksipuolinen malli, jos
ta ilmeni taiteilijan aikoma lopullinen
paksuus. Käytäntö on ollut voimassa
jo joitakin vuosia. Kilpailuehdotusta
voi näin paremmin arvioida kokonai
suutena 0ossa paksuuden merkitys
ei ole vähäinen).
Palkintolautakunnan puheenjohta
jaksi Kilta oli nimennyt Mauno Hon
kasen ja sihteeriksi Outi Järvisen. Jä
seniksi oli kutsuttu kasvatustieteiden
tohtori Liisa Joronen sekä Amos An
dersonin taidemuseon johtaja Kai
Ka rtio. Kuvanveistäjäliiton nimeämi
nä asiantu ntijajäseninä toimivat ku
vanveistäjät Matti Nurminen sekä
Matti Peltokangas.
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Kilpailuehdotuksia jätettiin vaihto- ehdotusten tekijätkin totesivat.
ehtoiset versiot mukaan lukien 70.
Palkintolautakunta kokoontui kahMäärä on hiukan pienempi kuin aikai desti ja päätyi yksimieliseen ratkai
sempina vuosina luku un ottamatta suun. Ensimmäisen palkinnon sai eh
edellisvuoden kilpail ua, jonka ennal dotus Mieluummin rauha, jota kiitet
ta määrätty aihe ilmeisesti karsi yrit tiin onnistuneesta keskeissommitte
lusta ja tuoreesta muovailujäljestä. Eh
täjiä. Osallistujia on ollut vähemmän
myös silloin kun suunniteltavana on dotus paneutui sodan uhan tunnel
miin hienostuneesti, ja onnistui van
ollut lyöty mitali.
Kilpailu oli sekä hyvätasoinen että gitsemaan tarinan ratkaisevan het
tasainen. Palkintolautaku nta totesikin, ken. Toinen palkinto päätettiin antaa
että toteutuskelpoisia ehdotuksia oli ehdotukselle Odysseuksen harharet
joka luokassa. A-luokkaan pääsi 9 eh ket, jossa Antiikin mytologia oli siir
dotusta ja B-luokkaan 1 8; loput 43 retty nykypäivän Itämerelle. Ehdotuk
päätyivät (-luokkaan. Tehtävä ei ollut sessa viehätti myös tekstin keskeinen
helppo; muutamat ehdotukset liikkui rooli sommittelullisena elementtinä.
vat luokasta toiseen ennen kuin ne Ajankohtaista aihetta oli palkintolau
löysivät lopullisen paikkansa. Voitta takunnan mielestä käsitelty herkällä
jakolmikko taisi kuitenkin erottua jou ja rikkaalla tava lla. Kolmas palkinto
kosta jo melko varhaisessa vaiheessa. puolestaan meni ehdotukselle Tom
Pal kintolautakunnan linjaksi muo Dooley, jossa korostui hallittu valmis
toutui ajankohtaisuuden ja kantaaot materiaalin käyttö; myös tämän eh
tavuuden korostaminen. Kilpailuehdo dotuksen aihe nähtiin ajankohtaisek
tukset itsessään tarjosivat tähän läh si.
tökohdan. Epävarma maailmanpoliit
Nimimerkkikuorien avaamisen jäl
tinen tilanne, akuutti sodanuhka sekä keen todettiin, että voittaja oli Pirkko
jokapäiväistä elämää uhkaava aggres Viitasalo Lahdesta. Toisen palkinnon
sio ja väkivalta seurauksineen olivat voittajaksi paljastui Raimo Jaatinen
saaneet monet osallistujat reagoi Vantaalta, Kolmas pa lkinto meni hel
maan. Toisaalta joukossa oli myös sinkiläiselle Hannele Kylänpäälle. Si
puhtaasti esteettisiin lähtökohtiin joittuneiden joukossa ei siis viime
pohjautuvia ja eksistentialistista poh vuoden tapaan ollut yllätysnimiä. Vii
dintaa ilmentäviä ehdotuksia. Esittä tasalo kuuluu vuosimitalikilpailussa
vien ja abstraktien ehdotusten väli parhaiten menestyneiden taiteilijoi
nen painopiste tuntui olevan esittävi den joukkoon.
en puolella. Etu- ja takasivun ajatuk
Palkintosummat olivat 2500 euroa
sellinen yhdistäminen ei kilpailueh (1 pal kinto), 2000 euroa (11 pal kinto) ja
dotusten perusteella ole yksinkertais 1 700 euroa (111 palkinto). Lunastuksia
ta. Se vaatii usein kypsyttelyä, kuten ei jaettu. Palki ntolautakunta päätti
kilpailussa parhaiten menestyneiden ehdottaa, että vuoden 2003 vuosimi-

Vuosimitaleiden valamisesta vasta
talina toteutettaisiin kilpailun voitta Helsingin yliopiston päärakennukses
nut ehdotus; samaan tulokseen pää ta, jonka ylimmässä kerroksessa ne si viime vuoden Lönnrot-aiheisen kil
tyi myös asiasta päättänyt Killan halli olivat näytteillä peräti kuukauden päi pailun voittanut Tapio Kettunen Vesi
tus.
vät. Taidehistorian laitoksen tilojen lahdelta.
Kuvat: Mauno Honkanen ja Outi
Kilpailuehdotukset on aina pyritty yhteydessä näyttely sai ehkä poikke
asettamaan yleisön nähtäville. Tänä uksellisen asiantuntevan katsojakun Järvinen
vuonna niille järjestyi näyttelypaikka nan.

A-luokka

(9 ehdotusta)
1 palkinto

Pirkko Viitasalo
Mieluummin rauha
Onnistunut keskeissommittelu sekä
tuore muovailujälki. Hienostuneesti so
dan uhan tunnelmiin paneutuva ehdo
tus, jonka puolet täydentävät toisiaan.

11 palkinto

Raimo Jaatinen
Odysseuksen harharetket
Herkkää ja rikasta ajankohtaisen ai
heen käsittelyä; runsas tekstin käyttö
viehätti.

111 palkinto

Hannele Kylänpää
Tom Dooley
Hallittua valmismateriaalin käyttöä
ajankohtaisen aiheen käsittelyssä.
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Muut A-luokan ehdotukset

_,
Narkissoslainen keskipiste
Vahva kokonaissommittelu,peilipinnas
sa kiehtovaa vuorovaikutteisuutta.

Suburb
Rikkoo onnistuneesti perinteisen mita
lin muodon.

Suden hetki
Rajua ja monumentaalista muotokiel
tä on käytetty osuvasti.
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Suomi neito

Maisemallinen muotokieli yhdistää
puolet luontevasti.

Viidakko
Hallittu toteutus jossa rikasta pintaor
namentiikkaa. Eläinaihe onnistuneesti
sommiteltu

Yö ja päivä
Rankan aiheen kerronnallinen ja vii
meistelty toteutus.
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B-luokka

(18 ehdotusta)
Aurinkoa ja hiekkaa B

Figuuripuoli ansiokas, mutta kääntö
puolen pyöreälle muodolle ei löydy pe
rusteita.

Ennus

Mielenkiintoinen ehdotus ja tuore to
teutus, aihe ei kuitenkaan avaudu.

Iki Oma

Teoksena hallittu mutta kuivakas.

lima sinua

Kertova puoli toteutettu onnistuneesti,
mutta toinen puolijää irralliseksi.
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ln memoriam

Kertovuuteen pyrkivä ehdotusjonka to
teutus on voimakas. Kokonaisuus kui
tenkin ylimalkainen.

Kampa

Mielenkiintoisella tavalla poikkeava
mutta sisältöjää hämäräksi.

Kosketuskohtia

Viimeistelty ehdotus jossa käteen käy
pä muoto. Sanoma jää kevyeksi.

Kulttuurisidonnainen

Ajatuksellinen ja omaperäinen koko
naisuus; sidospuoli kuitenkin kuivakas.
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Lauha saapuu kylmään keskustaan
Selkeäja konstruktiivinen muoto; kään
töpuoli ei täysin hallittu.

Löylyä lissää
Toteutuksessa herkkää pinnan käsitte
lyä. Kiuassivu mielenkiinnoton.

Mikrokosmos, makrokosmos
Vankka mutta yksioikoinen sommitte
lu.

Päivän miete
Henkilösivu tuore ja ansiokas, reunan
käsittelyssä konstailua.
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Ruusuisempi huominen

Herkkä toteutus, sivut liian samankal
taiset.

Satelliitti valvoo

Toteutuksessa on ajatusta.Kokonaisuus
on viimeistelty mutta kuivahko.

Suruvaippa 1

Herkkä ja sommittelultaan hyvä koko
naisuus, perhospuo/i liian si/huettimai
nen.

Suuret tunteet

Elämän arjesta vapaasti kertova aihe,
toteutus ekspressiivinen.
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Särkynyt elämä

Ajankohtainen aihe on esitetty halli
tusti ja rehevästi. Sivujen samankaltai
nen tunnelma häiritsee.

Särkynyt maailma

Lapsisivu/fa hyvä sommittelu ja hallit
tua pintojen käyttöä, jota toinen puoli
ei tue
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Outi Järvinen

TAIDE MITALIKILPAILU 2003 KUVATAIDETTA O PIS KE LEVILLE

Kuvataiteen opiskelijoille tarkoitettu,
aiheeltaan vapaa taidemital ikilpailu
järjestettiin nyt kolmannen kerran. Kil
pailuun osal listui 25 ehdotusta, joten
kiinnostuksen voidaan katsoa säily
neen hyvä nä. Ensim mäiseen kil pai
luun 1 998 saapui määräajassa 18 eh
dotusta. Viime kerralla (200 1 ) saavu
tettiin tä hä nasti nen huippu, 27 ehdo
tusta. Kahdella edellisellä kerralla on
voitto men nyt Tu rkuun, eikä tästä ta
vasta poikettu tä lläkään kertaa.
Palkintolauta kunnan puheenjohta
jaksi Kilta oli nimennyt Mauno Hon
kasen ja sihteeriksi Outi Järvisen. Jä
sen iksi oli kutsuttu päätoimittaja Ot
so Kantokorpi sekä galleristi Kalevi
Heinänen. Kuvanveistäjäliiton nimeä
minä asiantu ntijajäsen inä toi mivat ku
vanveistäjät Virpi Kanto sekä Jarmo
Vellonen.
Palkintolautakunta kokoontui kah
desti ja päätyi yksimieliseen päätök
seen. Ensi mmä isen pa l kinnon (840
euroa) voitti ehdotus nimeltä Mielipi
devan ki. Sen tekijä on Juha-Matti Hy
nynen Turun taidea katemiasta. Toi
sen palkinnon (500 euroa) voitti Taide
teollisen korkeakoulun opiskelija San
na Pa lmu ehdotuksel laan Jänikset
maailman kartalle, kol mannen (340
eu roa) puolestaan M ikko Voutilainen
Kankaa npään taidekoulusta. Hänen
ehdotuksensa oli nimeltään Kaksois
virta. Kilpailun voittajalle palkinto oli
osoitettu Mita litaiteen edistämissää
tiöstä Aimo N.K.Viita lan ra hastosta.
Pa lki ntolautaku nta päätti ja kaa
myös kilpailuohjel massa mainitun lu
nastuksen ( 1 68 euroa); se annettiin
ehdotukselle Ennen ja nyt. Lunaste-

Opiskelijoiden taidemitalikilpailussa palkitut vasemmalta oikealle: Sanna Palmu
(// palkinto), Juha-Matti Hynynen (I palkinto sekö lunastus) ja Mikko Voutilainen
(111 palkinto)
tun ehdotuksen nimi merkin takaa taneet opiskelijoita siinä missä aiem
paljastui jälleen Juha-Matti Hynynen, m i n kevääl l ä päättyneen vuosimitali
mikä oli pal kintolautakunnalle pienoi kilpailuun osa ll istujiakin.
Nähtäväksi jää, ku i n ka moni kilpai
nen yllätys. Hänen ehdotustensa sa
manka ltaisesta perusm uodosta ja au luun osa ll istuneista opiskelijoista
kotuksesta saattoi kyllä päätellä jota mahdollisesti omaksuu mital itaiteen
kin opinahjosta ja opettajasta, m utta osaksi omaa taiteellista työtään. Toi
niin tunnelman, pinnan käsittelyn vottavaa olisi, että tilaustyön sijasta
kuin itse ai heenki n kannalta ehdo yhä useampi m italeiden teettäjä us
ka ltautuisi toteutta maan han kkeensa
tu kset ol ivat varsin yksilölliset.
Kilpailun tasoa pidettiin keskimää kilpailutyön pohjalta. Näin ehkä luo
rin va rsin hyvä nä. A-luokan osuus oli taisiin paremmat esiintulon mahdol
suhteellisesti melko suuri. Useat lisuudet myös tuntemattomammille
myös B-luokan ehdotu ksista olisivat nimille ja taiteilija naluil le.
Kuvat: Mauno Honkanen ja Outi
eteenpäin keh iteltyinä toteuttam is
kel poisia. Yhteisku nnall iset aiheet se Järvinen
kä maailmanpolitiikka ol ivat kiin nos-
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A-luokka
1 palkinto
Mielipidevanki
Juha-Matti Hynynen, Turun taideaka
temia (Turun ammattikorkeakoulu)

/

....

Harkitun viimeistelemättömällä muo
tokielellä saavutettu hyvin aihetta il
mentävä lopputulos.

11 palkinto
Jänikset maailmankartalle
Sanna Palmu, Taideteollinen korkea
koulu
Viimeistellyn pinnan kireyttä pehmen
tää mitalin ovaali muoto sekä kovera/
te pinnalle sijoitettu jänis.

111 palkinto
Kaksoisvirta
Mikko Voutilainen, Kankaanpään tai
dekoulu (Satakunnan ammattikor
keakoulu)
Onnistuneen karttasivun kääntöpuo
len muotokielessä pieniä puutteita.

Lunastus
Ennen ja nyt
Juha-Matti Hynynen, Turun taideaka
temia (Turun ammattikorkeakoulu)
Sanoman toteutus onnistunut, pitkän
lävistyksen merkitys ei aukea.

58

__,

·-.

,,
t

,

i •.

·.

�,,,

/

Lapsia

Karttasivu lapsineen ehyt, kääntöpuo
lella kömpelyyttä. Lävistys tuntuu mo
tivoimattomalta.

Nipa (työn nimi Takete ja malumma)

Pyöreä muoto hallittu, mutta teeman
mukaista kontrastia ei ole viety lop
puun.

B-luokka

Epä ja tasa

Sinänsä kaunis toteutus kärsii kääntö
puolien samanlaisuudesta.

Laiha rauha

Globaalin maailman ongelmiin paneu
tuva kokeilu.
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Maalainen

Näennäisestä kömpelyydestään huoli
matta hauska toteutus.

Rajattu valinnanvapaus

Kekseliäästi toteutettu aiheen käsittely
jäänyt keskeneräiseksi.
I

Rakkaus jättää ensimmäisen arven

Tekstin ja muodon suhde ei toimi.

TS

Hauska oivallus kärsii kääntöpuolien
liian suuresta kontrastista.
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Tapio Suominen

ALFRED LICHTWAR K JA M ITALITAIDE

Hampurin Taidehalli sijaitsee satun nai
sen matkailijan kannalta oivallisessa
paikassa, vastapäätä päärautatiease
maa. Näkemistä riittää, sillä varsinkin
vuonna 1 997 toteutettu laajennus te
ki Taidehallista ainakin neliöiltään yh
den Euroopan suurimmista taidemu
seoista. Museossa on myös noin nel
jäntuhannen kappaleen mitalikokoel
ma. Sen perusti 1 800-luvun lopulla
museon johtaja Alfred Lichtwark
(1 852 - 1 91 4). Hänen tavoitteenaan
oli, että mitalit muodostaisivat uuden
veistoskokoelman ytimen, joka toimi
si samalla porttina kuvanveistoon laa
jemminkin. Kyseessä oli myös kartu
tuksen uusi aluevaltaus, sillä museot
olivat tuohon aikaan lähes täysi n lai
minlyöneet veistotaiteen.
Kokoelmasta on Taidehal lissa pysy
västi esillä nelisensataa mitalia 40 vit
riinissä. M italit ovat kuitenkin nyt in
ventaarion kourissa ja kokoel man tu
leva isuus muutenkin pohdinnan a lla.
Viime vuosina mitaleita ei ole aktiivi
sesti kartutettu. Uusien suuntaviivo
jen mietinnässä saattaisi olla hyödyl
listä palata kokoelman perustajan
ajatuksiin, sillä Lichtwarkin vaikutus
Hampurin Taidehallin kasvatukselli
seen profiloitumiseen oli aikanaan
ratkaisevan tärkeä ja näkyy edelleen
museon toiminnoissa. Varsinkin tai
dekasvatuksen näkökulmasta Licht
wark teki Taidehallista esikuvan mu
seomaailmalle laajemminkin.
Lichtwarkin mitalikiinnostuksen ta
ustalla muhi alan murrosvaihe - tai
uudistusliike kuten hän itse sitä nimit
ti. Kyseessä oli Ranskassa elpynyt art
nouveau n sävyttämä teknistaiteelli-

nen suuntaus. Sen tyylilliset piirteet
eivät suoraan kotiutuneet Saksaan,
mutta henki nen vaikutus oli sitäkin
suurempi. Uusien ajatusten välittäjä
nä ja ns.jugendtyyli n edistäjänä Licht
warkilla oli tärkeä rooli. Tosin kun hän
vuonna 1 897 julkaisi kirjasensa Die
Wiedererweckung der Medaille, aina
kin Munchenissä, Berliinissä ja Darm
stadtissa uusi mitaliharrastus oli jo vi
rinnyt Lichtwarkista riippumattakin.
Ranskalaiset Kööpenhaminassa
Kaikki alkoi siitä, kun Lichtwark näki
Karl Jakobsenin 1 888 järjestämän
ranskalaisten mitalien näyttelyn Köö
penhaminassa. Jakobsen oli muutoin
se samainen Carlsberg-panimon
omistaja, joka sittemmin tilasi Pieni
merenneito -patsaan kuvanveistäjä
Edward Erikseniltä. Kööpenhaminan
mitalinäyttely teki Lichtwarkiin suu
ren vaikutuksen. Hänestä se oli kui n
synteesi koko vuosisadan parhaista
pyrkimyksistä. Allegoristen aiheiden

sijaan kuvattii n elävää elämää, maise
mia, asetelmia, tavallisia ihmisiä. I lmai
su oli persoonallista ja maalauksellis
ta. Tämä näkyi erityisesti valetuissa
mitaleissa, m utta myös lyödyissä niin
pitkälle kui n se oli teknisesti mahdol
lista. Vastakohta oli suuri, kun Licht
wark vertasi sitä saksalaiseen ns. kai
vertajatyyliin, jolle oli ominaista tark
ka m utta eloton reliefi, peilikirkas
pinta ja korkeat reunukset. Tekstit oli
poikkeuksetta toteutettu kirjapaino
tyylein, kun taas ranskalaiset suosivat
vapaata käsialaa.
Saksalainen mitalitaide oli Lichtwar
kin mielestä takertun ut vanhaan ja
kadottanut yhteytensä kansan sielun
liikkeisiin. Aikaisemmin, siis jo Pisanel
losta lähtien, mitaleista oli saattanut
löytää koko elämän kirjon kasteista
häihin ja hautajaisiin, komeetoista so
taan ja rauhaan. Lichtwarkin aikana
hallitsevana oli enää kaksi mitalityyp
piä: juhlamitalit ja näyttelyiden pal
kintomitalit. Kirjon kaventuminen kos-

1) Jean Leon Ger6me, 60-vuotismitali.J.C. Chap/ain 1885 (102mm, valettu)
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Ranskan riita

2) Sodi Carnot 'n hautajaiset. Oscar Roty 7894 (80x56mm, lyöty)
ki laajemminkin kuvanveistoa, joka
Lichtwarkin mielestä u h kasi jäädä
enemmän tai vähemmän arkkitehto
nisen koristetaiteen asemaan. Muis
tomerkkejä, patsaita ja mitaleita kyllä
tilattiin, mutta niille ei osattu asettaa
ensi sijassa taiteellisia kriteereitä. I h
misten koteihin veistotaide ei pääs
syt lainkaan. Julkiset kokoelmat taas
keskittyivät melkein yksinomaan maa
laustaiteeseen.

Taidesokea saksalainen
Lichtwarkin kriittinen mielipide mita
litaiteen tilasta ja ihastuminen rans
kalaisten töihin oli l i njassa hänen
muidenkin kuvataidemieltymystensä
kanssa. Hän ihaili taidetta, joka histo
rististen aiheiden sijasta oli kääntynyt
itsenäiseen luonnon havainnointiin.
Tämä koski erityisesti maalaustaidet
ta ja tarkoitti 1 800-luvun lopulla käy
tännössä impressionismivetoista na
turalismia. Suunnan kärkinimi Saksas
sa oli Lichtwarkin hyvä ystävä taide
maalari Max Liebermann.
Uudet taidesuunnat eivät välttä
mättä päästäneet katsojaa helpolla.
Esimerkiksi impressionistisen maise
man tajuaminen ei edellyttänyt his-
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toriamaalauksen kaltaista kirjallista
taustatietoa, pikemminkin u utta nä
kemisen tapaa. Juuri tässä Lichtwar
kin mielestä oli saksalaisten heikko
kohta. Kuvataiteisiin suhtauduttiin
yksisilmäisen älyllisesti, ikään kuin kir
jallisfilosofisen tiedon jatkeena ja
ikään kuin kuvataideteoksella olisi tar
jottavanaan vain ajatuksellinen sisäl
tö. Sivistynyt saksalainen pystyi näke
mään vain korvillaan. Hän oli taideso
kea.

Lichtwark osasi nimetä ranskalaisen
uudistusliikkeen alkamisajankohdan:
2.3.1 868 orgaanisen kemian profes
sori Jean-Babtiste Dumas piti esitel
män kaivertajien neuvoa-antavan ko
mitean kokouksessa Pariisissa. Hän
moitti uusklassista mitalityyliä, tuo
mitsi epäajanmukaiset legendat, joi
den ulkoasu riiteli kokonaissommitte
lun kanssa. Dumas'ta harmittivat mi
taleiden pintakiilto ja kohoreunukset,
jotka pakottivat reliefin häiritsevän
korkeaksi. Korkeat reunukset eivät
olisi olleet tarpeellisiakaan, koska mi
taleita ei ollut tapana pakata pötköik
si samaan tapaan kuin rahoja. Kokous
päättyi riitaan. Van haa suuntaa puol
sivat Pariisin rahapajan virkailijat ja
kaivertajat, joiden kuitenkin oli vähi
tellen annettava uusille ajatuksille
periksi.
U udistajien kärkijoukossa oli ku
vanveistäjä Hubert Poncarme. 1 870luvun merkittävimmistä tekijöistä
Lichtwark mainitsi mm. J.C. Chaplai
nin, Daniel Dupuis'n ja erityisesti Os
car Rotyn, jonka m italit olivat runon
tai musiikin tavoin vaikuttavia poeet
tisia taideteoksia.
Lichtwark jatkoi ranskalaisiin mita
leihin perehtymistä Pariisin maailman
näyttelyssä 1 889 ja seuraavana vuon
na Salongissa. Hän vakuuttui siitä, et-

3) Bismarck, 80-vuotismitali.Adolfvon Hildebrand 7895 (30mm, lyöty)

tä samantapainen mitaliuudistus tar
vittiin Hampuriin ja koko Saksaan.
Ranskalainen liike piti siis tehdä tu
tuksi. Vuodesta 1891 lähtien hän ryh
tyi hankkimaan Taidehalliin kokoel
maa, joka esittelisi kattavasti uudet
Hankintapoliittisesti
pyrkimykset.
Hampuri oli siten edelläkävijä, sillä
edes ranskalaiset itse eivät olleet vie
lä innostuneet museoimaan uusia
mitaleitaan.
Ranskalaisen mitalitaiteen näyttely
pidettiin Hampurissa 1892, ja se sai
innostuneen vastaanoton. Seuraava
na vuonna Hampurin senaatti päätti
lähteä mukaan uudistamaan paikal
lista mitaliperinnettä järjestämällä
muun muassa kilpailuja ja jo kahden
vuoden kuluttua Taidehalli kykeni
esittelemään uuden suunnan innoitta
mia Hampurissa valmistettuja mita
leita.

Lichtwark halusi elvyttää yksityis
taideteokselle oikeanlaisen vaikutus
kanavan. Tärkeämpi kuin esilläolo oli ten ihmisten ja taiteilijoiden välisen
käsilläolo, prosessi, jonka kautta fyysi vuorovaikutteisen verkoston. Tästä
nen esine vasta oli taiteena olemassa. kertoo esimerkiksi sympaattinen kir
joitus Sammler (1911), joka oli samal
Ryhdy keräilijäksi !
la keräilytoiminnan palava kannus
Tarve viedä taide keskelle arkielämää tuspuheenvuoro. Siinä Lichtwark esit
merkitsi käänteisesti sitä, että sellai teli taiteen hankinnan ennen muuta
set 1800-luvulla kehittyneet taiteen sivistyksellisenä toimintana. Hänen
välitysmekanismit kuten taidenäytte suuri esikuvansa oli mitalikeräilijänä
lyt ja taidekritiikki olivat eristäneet kin tunnettu Goethe, jonka päivittäi
taidetuotannon luonnollisista yhteyk siin rutiineihin taiteen harrastaminen
sistään ja siirtäneet sen ikään kuin kuului. Keräilyn kasvatuksellisuus pe
abstraktille tasolle. Lichtwarkin ajat rustui siihen, että se johdatti ostajan
telussa ne olivat kuin seinä yleisön ja tarkastelemaan ilmiöitä toisaalta tai
taiteen välissä. Erkaantumista ruokki teilijan ja toisaalta tutkijan silmin, toi-

Taidetta koteihin

Paitsi museomiehenä Lichtwark tun
netaan erityisesti saksalaisen taide
kasvatusliikkeen johtohahmona, jos
kin on selvää, ettei hänen nimeään
juuri visailuissa kysellä. Joka tapauk
sessa Lichtwarkia ajoi eteenpäin sam
mumaton kasvatuksellinen into. Se
suuntautui kaikkialle, missä ylipäänsä
voi nähdä esteettistä asennoitumista.
Tulipa hän joskus kirjoittaneeksi esi
merkiksi solmion kasvatuksellisuudes
ta. Kasvatushalu selittää hänen kiin
nostustaan mitalitaiteeseenkin. Mita
lit eivät kuitenkaan olleet hänelle
vain taidekasvatuksen väline vaan sa
malla sen kohde. Juuri siksi mitali so
pi kansansivistäjän käteen huomatta
vasti paremmin kuin oppimestarin
karttakeppi.
Mitalit olivat taidekasvatuksellises
ti kiitollisia ensinnäkin, koska ne oli
vat grafiikan tapaan monistettavia ja
hinnaltaan laajojen kansalaispiirien
saavutettavissa. Mitalin muodossa tai
deteos oli helposti vietävissä osaksi
ihmisten jokapäiväistä elämää, ja
Lichtwarkin mielestä juuri tämä avasi

4) La Source. Daniel Dupuis 1900 (66x36mm, lyöty)

saksalaisten liian tietopuolinen sivis
tyskäsitys.
Ilmiö oli ollut haitallinen myös tai
teilijoiden kannalta. Aristokraattises
sa yhtenäiskulttuurissa taiteilijat oli
vat olleet kiinteässä yhteydessä tilaa
jiin; nyt he tuottivat vapaille markki
noille esineitä, joiden ainoa merkitys
oli tulla asetetuksi näyttelyyn ja kriti
soiduiksi. Seurauksena oli alati kasva
va taiteilijoiden ja teosten joukko, jol
le ei yhteiskunnassa ollut mitään tar
vetta.

sin sanoen se vei hänet niin lähelle
taiteilijaa ja hänen luomisprosessiaan
kuin se maallikolle oli mahdollista.
Lichtwark ei uskonut, että todellinen
taiteellinen sivistys olisi edes ajatelta
vissa ilman keräilytoiminnan gym
nastiikkaa. Keräily oli omiaan kehittä
mään aisteja, henkeä ja sielua paljon
tehokkaammin kuin esimerkiksi tai
dehistoriallisen tiedon pänttääminen.
Ja tämän kehityksen tuoma ilo sitä
paitsi kasvoi iän myötä, kun elämän
ilojen vastaanottokyky muutoin ra-
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5) Pariisin maailmannäyttely 1900. J.C. Chaplain (64mm, lyöty)
pistui: "Jos haluat sisältöä vanhuutee
si, ryhdy keräilijäksi."

Mitalin valmistusprosessi
Mitalit soveltuivat keräilyn kohteiksi
hyvin. Mutta n iillä oli kasvatuksellista
merkitystä
toisessakin
mielessä.
Lichtwarkin ajattelussa taiteen katso
misen ja luomisen sukulaisuus ja jo
pa analogisu us merkitsi sitä, että tai
deteoksen onnistunut kohtaaminen
teki katsojan osalliseksi teokseen liu
enneesta kasvattavasta energiasta.
Mitaleihin tätä energiaa oli kiteytynyt
erityisen kerroksellisesti. Ainakin niin
on pääteltävissä Lichtwarkin kuvaa
masta mitalin luomisprosessista, joka
kokosi yhteen monitahoisen henki
sen ja fyysisen osaamisen, ja juuri näi
tä samoja voimia mitalin katsoja jou
tui itsessään elähdyttämään.
Mitalin valmistuksen ensimmäises
sä eli ideoinnin ja ajatustyön vaihees
sa nimittäin medaljööri toimi sekä ru
noilijana, historioitsijana että filosofi
na tai ainakin jonakin näistä. Sen jäl
keen mitalin tekijä tarttui työhön tai
teilijana - m utta aluksi ensi sijassa
piirtäjänä. Hänen oli ratkaistava, oliko
idea kuva llisesti ylipäänsä ilmaistavis
sa ja miten. Piirtäminen oli hyvälle
mitalin tekijälle yhtä luonteva ilmai
sukeino kuin maalarille. Ihanne olisi
oikeastaan ollut maalariluon ne, joka
on saanut kuvanveistäjän koulutuk-
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sen. Vasta kun ääriviivat ja massat oli
saatu piirrosten avulla hahmoteltua,
oli kuvanveistäjän vuoro. Hän siirsi
sommitelman reliefin muotoon mut
ta palasi mahdollisesti vielä useaan
otteeseen piirrosluonnosteluun. J uu
ri tämä piirroksellisten tutkielmien
runsaus oli Lichtwarkista ranskalaisel
le m italitaiteelle tyypillistä. Kuvan
veistäjä joutui vielä esimerkiksi vaa
teparsia esittäessään tekemään usein
suurehkon savimallin testatessaan lii
kevaikutelmia, suhteita ja materiaali
vaikutuksia. Vasta sen jälkeen varsi
nainen medaljööri ryhtyi työstämään
reliefiä. Hän muotoili sen vahaan tai
saveen, valmisti ja viimeisteli kipsiva
loksen. Seuraavat mitalinvalmistuk
sen pienennys-, lyönti ja valuvaiheet
olivat enemmän tai vähemmän me
kaanisia eikä n iillä ollut muihin vai
heisiin verrattavaa taiteellista merki
tystä.

Kuvanveiston huomaan
Lichtwa rkin ihanteena siis oli esteet
tisesti kultivoitunut, taidetta ostava
kuluttajakunta, joka samalla asettaisi
taiteilijoille käytännön tehtäviä ja vaa
tisi tuota nnolta korkeata tasoa suit
sematta tieten kään taiteellista vapaut
ta. Mitalikulttuuri istui tähän kuvioon
hyvin, olivathan mitaleiden toimeksi
annot perinteisesti ol leet asiantunte
vien tilaajien tarkoin määrittelemiä.

Mutta Lichtwark halusi prosessista
selvästi taiteilijavetoisemman. Hän pe
räänkuul utti taidetta, joka hakisi ai
heensa ja in noituksensa nykyaikai
sesta elinpiiristä, omakohtaisesta up
poutumisesta ympäristöön. Riippu
mattomuudestaan huolimatta mita
lin tekijän ei kuitenkaan tarvinnut toi
mia tyhjän päällä vaan ikään kuin ti
latun ja vapaan mitalin hedelmälli
sessä välimaastossa.
Asian voi nähdä niinkin, että raha
taiteen sijasta Lichtwark halusi l iittää
mitalit tiiviimmin kuvanveistoon ja ni
menomaan korkeataiteeseen. Mitali
taiteen laajempi tehtävä oli johdat
taa katsoja veistotaiteen pariin. Mitali
merkitsi kuvanveistolle samantapais
ta laajennusta kuin kuparipiirros maa
laustaiteelle. Molemmilla oli mahdol
lisuus levitä laajalti, mutta samalla ne
säilyttivät kansanomaisen, intiimin ja
läheltä katsottavan l uonteensa. Licht
wark kuvasi mitalia kuvanveiston kan
sanlauluksi. Tämä romanttinen kieli
kuva oli ehkä hieman ontuva, sillä mi
talien mahdollinen kansanomaisuus
tuskin aiemminkaan oli ollut seuraus
ta siitä, että mitaleita olisivat tehneet
kouluttamattomat kansantaiteilijat.
Joka tapauksessa se kertoi havainnolli
sesti Lichtwarkin ajatuksen mitalitai
teen käyttöyhteyksistä.

Mitalitaide museossa
Lichtwark siis piti kaupallisia taidenäy
ttelyitä haitallisina taiteilijoiden ja
yleisönkin maun kehitykselle. Tämä ei
koskenut museoita ja niiden näytte
lytoimintaa.Museoiden kokoelmahan
kinnan tuli toimia esikuvana taval lisel
le kansalle ja esillepanolla taas oli sel
vä kasvatustehtävä, mikä ytimeltään
toteutui siinä, että elävässä vuorovai
kutustilanteessa katsojaa ohjattiin
huomaamaan taideteosten sisältä
miä merkityksiä. Siten museot saattoi
vat tarjota vastapainon koulujen ja yli
opistojen sanan varaan rakentuvalle
kasvatukselle. Vastaavasti jos taidete
osten merkitykset eivät avautuneet,

museoiden kokoelmat uhkasivat jäädä vain kummallisuuksien kabineteiksi. Kun Hampurin Taidehallissa nyt
mietitään mitalikokoelman kohtaloa,
olisi ehkä syytä kysyä, miten mitalit
ovat esiteltävissä niin, että ne taide
teoksina heräävät eloon. Kannattaa
pohtia, johdattaako mitalitaide veis
totaiteeseen ja onko nykykuvanveis
ton ja mitalitaiteen välillä ylipäänsä
enää yhteyttä Lichtwarkin tarkoitta
massa mielessä.
Mitalitaiteen uudistusliikkeen kat
sotaan päättyneen ensimmäiseen
maailmansotaan. Kovin pysyvää har
rastusta ei siis saatu aikaan, vaikka
hansakaupunki Hampurin varakas
kauppiassääty olisi sille otollisen kas
vualustan tarjonnutkin. Mitalit olisi
vat saattaneet päätyä kaiken kansan
omaisuudeksi, mutta Vonnegutin sa
noin on todettava: eipä ollut sellaista
tuuria.

Kirjallisuutta
Gebhard,Julius

Alfred Lichtwark und die Kunsterzie
hungsbewegung in Hamburg. Ham
burg 1947.
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Der Sammler (1911). Teoksessa Erzie
hung des Auges. Ausgewählte Schrif
ten. Herausgegeben von Eckhard
Schaar. Frankfurt am Main 1991.
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Kuvat: Outi Järvinen
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Jean Ramsay

LAILA PU LLISEN MITALITAITEESTA

1) Pallas omnia mea mecum porto 1974 (70 mm, valettu)
Professori, kuvanveistäjä Laila Pulli
sen (s. 1 933) tuota nnossa hänen mi
taliensa sarja on eräänlainen kätketty
aarre. Nimenomaan monu mentaali
sen koon veistäjänä tunnetuksi tullut
Pullinen tuo m italitaiteeseensa kook
kaampien teostensa säännöt ja jän
nitteet, ja tämä tekee niistä mitaleina
mielenkiintoisia. Mitali ei ilmaisukei
nona rajoita Pullista, l u ultavasti juuri
siksi, että hän käsittelee mitalejaan
ensisijaisesti veistoksina. Vaikka taitei
lija ei voikaan toistaa suurimpien teos
tensa mittasuhteita, joitakin niin tek
nisiä kuin temaattisiakin yhtymäkoh
tia on kuitenkin selvästi löydettävis
sä.
Pallas-mitalista (1 974) löytyy yksi
keskeinen detalji joka l iittää sen lei
mallisesti Laila Pullisen 1 970- ja 80- lu
kujen tuotantoon: aukko. Aukko, jon
ka tärkeyttä ei voi korostaa liikaa var
sinkaan Pullisen 70-luvun sakraalite
osten yhteydessä, on tärkeä kahdesta
syystä. Ensinnäkin, jo aivan materian
tasolla, se puhkaisee muodon. Te-
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maattisesti aukko tulee nähdä yhtey
tenä toiselle puolelle, muodon, aja
tuksen ja materian tuolle puolen. Mi
talissa aukko liittää m italin kaksi
puolta toisiinsa. Se tekee mitalista
eräänlaisen Moebiuksen nauhan, jos
sa mitalin kaksi puolta ovat elimelli
sesti yhteydessä toisiinsa. Tämä piirre
toistaa Laila Pullisen kookkaampien
veistosten ominaisuutta: mikään puo-

Ii ei ole etusivu, m ikään ei ole toista
tärkeämpi, vaan veistos ja sen muo
dot ovat liikkeessä, metamorfoosissa,
eräänlaisessa veistokseksi tulemisen
tilassa.
Pulliselle ominaisia hiottuja abst
rakteja pintoja esiintyy kaikissa hä
nen mitaleissaan. Mitalilla A thing of
beauty is a joy forever (1 976) on suo
ra yhteys suurikokoiseen Gunnar Did
richsenista tehtyyn reliefiin; suurem
man teoksen liike toistuu mitalissa,
eikä mitali noudata orjallisesti pyöre
ää muotoa. Muoto rikkoo perinteisiä
käsityksiä mitaliudesta. Suomen Pu
naisen Ristin satavuotisjuhlavuotta
juhlistamaan tilattu Hädän kolmet
kasvot (1 977) taas on jo rakenteel
taankin perinteen ulkopuolella. Kol
mesta osasta koostuva mitali muo
dostaa koottuna pirunnyrkkimäisen
ristin, joka tietenkin muotona (risti)
viittaa tilaajaan, mutta toki myös kol
miulotteisuuteen ja sitä kautta veis
toksellisuuteen.

2) A thing of beauty is a joy forever (Gunnar Didrichsen) 1976 (120mm, valettu)

3) Gunnar Didrichsen (n. 700x7 70 cm,
reliefi)

4) Hädän kolmet kasvot - auttamisen
uusi vuosisata (SPR 100 vuotta) 1 977
(90x30x30mm, 3-osainen, valettu)

lhastuttuaan Laila Pullisen teoksiin
Mika Waltari tilasi taiteilijalta mitalin.
Tarkoitus oli että kustantaja (WSOY)
olisi teettänyt mitalista sarjan juhlis
tamaan Waltarin 60-vuotisjuhlavuot-

ta, mutta näin ei koskaan tapahtunut.
Taiteilijan omistuksessa olevissa koe
kappaleet kuitenkin todistavat yh
destä Laila Pullisen perinteisimmästä,
mutta silti mielenkiintoisimmasta mi-

talista. Waltarin ohjeet olivat tarkat:
toiselle puolelle Waltari halusi oikea
olkapää edellä Aegeanmerestä nou
sevan Venuksen, dervissin tanssin, ja
vasemmalle kierteisen maurilaisen pi
larin. Mitalin etusivulla on eräs Pulli
sen tunnetuimmista teoksista, Arkti
nen Afrodite (1 970), joka ottaa mita
lin pyöreän muodon osaksi sisäistä lii
kettään. Tämän vieressä on latinan
kielinen lainaus Waltarilta ("Nec Um
brae terrent") ja kääntöpuolella kai
verrettuna Waltarin nimi.
Professori Karri Wichmannille 75vuotislahjaksi tehty mitali (2000) rik
koo mitalin käsitteen rajoja monin ta
voin. Ensinnäkin mitali koostuu ikään
kuin kahdesta mitalista, jotka voi esit
tää joko erikseen tai yhdessä. Niitä
yhdistää koukkumainen rakenne, jo
ka asetettuna paikalleen avaa mitalin
kuin kirjan. Avattuna mitali paljastaa
sisältään kohdussa kasvavan sikiön, ja

5) Nec umbrae terrent (Mika Waltari)
6) Tulevaisuus (Karri Wichman 75 vuotta), 2002 (1 1 0mm, 2-osainen, valettu)
7 978 (100mm, valettu)
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toisella puolella kolmen rivin haiku
maisen säkeen: "elämä on / kuin ki
rurgin veitsi / tai uusi aamu'; joka rin
nastaa lääketieteen ja uuden alun,
uuden elämän mystiikan. Mitali esit
telee Karri Wichmannin henkilönä,
mutta yhdistää henkilöön voimak-

kaasti myös hänen uransa gynekolo
gina. Yksityinen ja julkinen sekoittu
vat mitalissa samoin kuin abstrakti ja
konkreettinenkin.

täjä, ja toimii Laila Pullisen tuotantoa
esittelevän Nissbackan kartanon veis
tospuiston kuraattorina (1998-2003).
Hän on myös Laila Pullisen poika.

Kirjoittaja, Jean Ramsay (M.A., M.Sc.),
on vapaa toimittaja, kriitikko ja kään-

Kuvat: Mauno Honkanen ja Outi Jär
vinen

VANTAA-MITALI (1 974)
Myönnetään tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta
Vantaan kaupungin hyväksi. Mitalin myöntää kaupunginjohtaja.
Mitalia on jaettu vuodesta 1 974 yhteensä 1 70 kappaletta
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Jaakko U kkonen

M I ELI HYVÄÄ KO HTU U H I NTAAN ELI
M ITEN M I N U STA TULI M ITALIEN KERÄÄJÄ?

Veljeltäni Jormalta, joka mielestäni
oli todellinen taiteen harrastaja, sain
kipinän piirtämiseen ja kuvataiteisiin
yleensä. Hän oli taitava piirtäjä ja hy
vä kirjoittaja. Hän toimi aikanaan
muutamassa lehdessä taidearvosteli
jana ja kolumnistina kirjoittaen mm.
Uuteen Suomeen Oboe-nimimerkillä.
Hän oli ensimmäisten Mitä Missä Mil
loin -teosten kuva
toimittaja ja myös
ensimmäisen Art
in Finlandin pää
toimittaja.
Kaiken lisäksi
hän oli taitava ja
hyvällä nenällä va
rustettu grafiikan
keräilijä. Häneltä
opin nopeasti pe
riaatteen, että jos
ostat uudet hou
sut, niin ne putoa
vat arvossaan joka
askeleella. Jos si
joitat saman rahan
kuvaan tai taitee
seen yleensä, voit
nauttia näkemäs
täsi pitkään ja par
haassa tapaukses
sa voit tuntea teh
neesi sijoituksen,
vaikkei sinulla olisi
aikomustakaan
Lasiovisessa kaapissa noin 1 7 cm korkuisia vinohyllyjä seit
myydä hankintaa
semän, joista neljä on jaettu välipienal/a kahteen kerrok
seen. 30 cm syviä ja pari senttiä korkeita vetolaatikkoja si. - Käytetyistä
myös seitsemän. Alhaalla korkeampi laatikko esim. kirjojen housuista et aina
ja lehtien säilytystä varten. Kaapin suunnittelijat puuseppä kaan saa mitään!
Tomi Vaittinen ja Jaakko Ukkonen. Toteutus puusepän
verstas DOWOOD Helsingistä.

Olen jo koulupojasta alkaen kerännyt
grafiikkaa ja piirroksia, lukenut taide
historiaa ja juossut erilaisissa näytte
lyissä Suomessa ja ulkomailla. Ensim
mäinen taidehankintani oli A.W. Fin
chin tussipiirros "Upseerikasino''. Sii
hen upposi Kauppalehden 13-vuoti
aan kesälähetin koko kuukauden
palkka.

Sijoitusmielessä mitaleja tuskin ku
kaan kerää, mutta mielihyvää omista
minen, katselu, kääntely, ryhmittely,
tutkiminen, "hoivaaminen" ja kosket
teleminen tuo. Vieraiden käydessä ne
ovat vaivaton keskustelun virittäjä. Vaativuus taiteenlajina ja pitkä histo
ria antavat paljon jutun juurta taiteen
ja historiankin harrastajalle.
Oma mitalien keräilyni alkoi kah
desta veljeltäni lahjaksi saadusta mi
talista. Toinen oli Emil Wickströmin
Suomen taiteilijaseuran 50-riemu
vuosimitali vuodelta 1914 ja toinen
Ville Vallgrenin Albert Edelfelt -mitali
vuodelta 1908. Niitä aikani käsissä
pyöriteltyäni päätin, että näitä pitää
saada lisää.
Sitten sain sattumalta käsiini Spor
rongin vuosimitalitarjouksen. Mistä
pä muusta kuin sattumasta ihminen
yleensä saa alkukimmokkeensa ke
räämiseen? Sain tasoltaan varsin se
kalaisen sarjan eri Pohjoismaista ole
via taiteilijamitaleja. Jo nämä muuta
mat mitalit osoittivat mielestäni, että
suomalaistaiteilijat olivat pohjoismai
sessa vertailussa täysin ylivoimaisia
niin taidossa kuin tyylissä.
Alun summanmutikassa koostunut
"kokoelma" aiheutti sen etten oivalta
nut, että olisi ehkä pitänyt keskittyä
johonkin aiheeseen kuten esim. ur
heilijat, taitelijat, lääkärit tms. Tai oli
sin johdonmukaisesti alkanut koota
parin kolmen kiintoisan taitelijan töi
tä. Alun "sekalainen seurakunta" oli
kuitenkin sillä tavoin tarttunut ihoon,
että mistään en halunnut luopua enkä edes oivaltanut miten sen olisi
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Ensimmäinen taidehankinta sekä kokoelman ensimmäiset mitalit ovat
yhä tallella.

voinut tehdä. Ainahan yhdelle mitalil
le paikka löytyy - piti siitä tai ei!
Suomen Mitalitaiteen killan jäse
nyys toi sitten jonkinlaista ryhtiä mi
talien hankintaan. Tuli suosikkitaiteli
joita ja esim. sarjoja kuten presidentit,
vuosimitalit jne. Löytyy sieltä kaapis
ta jokunen vanha venäläinen ja muu
tama ruotsalainenkin mitali. Tämä
johtuu siitä, että vuosia sitten Tukhol
masta löytyi pari kiintoisaa mitali
kauppaa, joissa oli asioista laveasti
kertoileva ja ilmeisen osaava kauppi
as. Nämä reissut toivat käteeni myös
jonkin verran mitaleista kertovaa kir
jallista aineistoa.
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Ulf Abelin vuonna 1980 Tukhol
man yliopistossa hyväksytyssä väitös
kirjassa "Carl Milles - Form, ide, me
daljkunst" luvussa Milles och Gerda
Quist hän toteaa mielestäni oikeute
tusti ja enteellisesti mm. että "Det
nordiska land som uppvisar den mest
vitala medaljkonsten under nitton
hundratalet är Finland''.Seuraavalla si
vulla hän kertoo Quistin kirjanneen
erään kirjeensä taakse 1955 häntä it
seään mairittelevan ruotsalaisen mi
talikauppiaan lauseen "En ameri
kansk samlare... endast köpte Milles,
Carell och Quist''. Suomalaisista mita
litaiteilijoista teos mainitsee myös

Wäinö Aaltosen. Ruotsalaisten ja pa
rin suomalaisen lisäksi en muita poh
joismaisia mitalin tekijöitä sitten teok
sesta löytänytkään.
Mielestäni suomalaiset mitalitaitei
lijat edustavat kansainvälisesti korke
aa tasoa ja suuntaus ylöspäin vaan
jatkuu. Mitalitaiteen killan osuutta
vuosimitalikilpailuineen, vuoden mi
talitaiteilijan nimeämisineen, nuorille
järjestettyine kilpailuineen, president
tisarjoineen, stipendeineen, FIDEM
kongressimatkoineen jne. ei ole syytä
väheksyä.
Nyt hiukan viisastuttuani olen pyr
kinyt keskittymään muutamaan ruot
salaiseen ja isolla haravalla suomalai
siin mitalintekijöihin. Tärkeintä lienee
kerääjän kannalta kuitenkin, että ke
rääminen on kivaa. Näin minusta on
pikku hiljaa tullut varsin moni-ilmei
sen ja monitasoisen kokoelman omis
taja ja sellaisena taidan pysyä. Kyllä
mitali aina uudet housut voittaa.
Killan hallituksen uutena jäsenenä ko
en tehtäväkseni lähinnä kehitellä ide
oita mitalitietouden ja -kaupan lisää
miseen. Eli lisää työtä taiteilijoille, lisää
harrastelijoita ja kerääjiä sekä heistä
aktiivisia Killan jäseniä.
Kaikki ideatja ehdotukset näihin ta
voitteisiin pääsemiseksi otan iloisin
mielin vastaan. Osoitteeni ja puhelin
numeroni löytyvät joko Helsingin pu
helinluettelosta tai Killan yleissihteeril
tä.

Kuvat: Mauno Honkanen ja Outi Jär
vine

Veikko Löyttyniemi

MITALIT ESILLE - NYT JA MYÖ H E MMIN

Mitalitaiteen harrastaja ja keräilijä saa
silloin tällöin vastatakseen mitalien
säilyttämiseen liittyviä kysymyksiä.
Missä pitäisin esillä saamiani mitalei
ta? Mitä tekisin isältäni perityillä mi
taleilla? Mihinkähän mitalini joutuvat
kun minusta aika jättää?
Kodeissa mitaleita näkee milloin
takan reunalla (naarmuuntumassa ?),
milloin ikkunalaudalla tai kirjahyllys
sä. Muutama mitali löytää kyllä näin
paikkansa. Mutta miten saada mitalit
esille silloin, kun omistaa niitä jo kym
meniä?
Jotkut mitalien kerääjät ovat raken
taneet seinälleen kiinteät hyllyt mita
leita varten. Näin ne saadaan näyttä-

Nurmijärven kirjastossa esitellään vitriineissä paikkakunnalla asuvan kuvanveis
täjä Toivo Jaatisen mitalituotantoa. (Kuva: Mika Haikonen, Nurmijärven kunta)

Lahden kaupunginkirjastossa on näyt
tävästi esillä kirjastoneuvos E.J. Ellilän
kirjastolle lahjoittama mitalikokoelma.
(Kuva: Anja Salemaa, Lahden kaupun
ginkirjasto)

västi esille. Huonekalukaupoista voi
ostaa vitriinejä, jotka saa sopimaan
huoneen muuhun sisustukseen. On
tyylihuonekaluihin sopivia ja on yksin
kertaisia lasisia vitriinejä.
Täytyy kuitenkin varmistaa, että la
sihyllyt ovat riittävän vahvoja ja riittä
vän vahvojen tukien varassa. Joku on
kesälomalta tultuaan joutunut siivo
ustöihin lasihyllyjen romahdettua pai
navien mitalien alta.
Huomionarvoinen näkökohta on
se, että mitalit ovat lasioven takana.
Tällöin säästyy pölyjen ylenmääräi
seltä pyyhkimiseltä. Oven takaa mita
lit on kuitenkin helposti otettavissa

käteen käänneltäväksi.Näin voi vierail
le havainnollistaa mitalitaiteen ole
musta.
Jos haluaa luopua esimerkiksi peri
mistään mitaleista, joista ei ole kiin
nostunut, niin kätevintä on jättää ne
alan huutokauppoihin kiinnostunei
den lunastettavaksi. Jos mitaleita on
paljon, voi ne lahjoittaa esimerkiksi
Mitalitaiteen Killalle, jonka kokoelmia
säilytetään Tampereen taidemuseos
sa. Myös Kansallismuseon Rahakam
mio ottaa vastaan mitalilahjoituksia.
Yritysten m italikokoelmat

Yrityksissä toteutettuja mitalitaiteen
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esittelyjä on nähtävissä eri puolilla
maata. Oulussa sanomalehti Kalevaa
julkaisevan yrityksen edesmennyt toi
mitusjohtaja Aaro Korkeakivi oli tai
teen ystävä. Jo hänen aikanaan yhtiö
rakensi aulaan tyylikkäät vitriinit yhti
ön mitalikokoelmaa varten.
O nvest Oy/Onninen Oy on edel
leen huolehtinut äskettäin edesmen
neen toimitusjohtajansa, vuorineu
vos E.J.Toivasen laajasta mitalikokoel
masta. Hänen eläessään huomattava
osa mitaleista oli hänen työh uonee
seensa rakennetuilla hyllyillä. Vuori
neuvos Toivanen kertoi aikoinaan, et
tä m italitaide tuli näin hel posti pu
heeksi vierailijoiden kanssa.
Nyttemmin yhtiön aulatiloihin on
rakennettu noin 600 mitalin kokoel
maa varten Mauno Honkasen suunnit
telemat vitriinit. l ikka Voionmaa on
luetteloinut kaikki mitalit. M italitai
teen Killan kevätkokousväki saattoi
vuonna 2003 todeta tämän tyylik
kään toteutuksen Onvest Oy/Onni
nen Oy:n toimiessa kokouksen isän
tänä.
Sanomalehtien Liitto on kerännyt
sanomalehtiin ja sanomalehden toi
mittajiin liittyviä taidemitaleita. Ne on
asetettu näytteille eteisaulaan lasihyl
lyihin, jossa toimistossa kävijät voivat
niihin tutustua.

Kokoelmia julkisissa tiloissa
M utta aina ei aktiivisen kerääjä n koko
elmalle löydy näyttävää paikkaa, kun
aika hänestä jättää? Tätä kannattaa
iän karttuessa joskus miettiä. Kun on
kyseessä monien vuosien aikana huo
lella koottu ja vaalittu taidekokoelma,
tulisi tavoitteena olla, että kokoelma
myös säilyisi. Eikä vain säilyisi vaan et
tä siitä pääsisi mahdollisimman moni
nauttimaan.
Lahden kaupunginkirjastoon on ra
kennettu, koko seinän täyttävä vitrii
ni täynnä mitaleita. Kyseessä on kir-
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Onninen Oy teetti vuonna 2003 eteisau/aansa useita mitalivitriineitä, joissa esitel
lään yhtiön edesmenneen toimitusjohtajan, vuorineuvos E.J. Toivasen laajaa mi
talikokoelmaa. Vitriinit suunnitteli Mauno Honkanen ja noin 600 mitalin kokoel
man Juette/oi likka Voionmaa. (Kuva: Outi Järvinen)
jastoneuvos E.J. Ellilän mitalikokoel
ma. Hän testamenttasi sen kirjastolle
ja mitalit ovat kirjastossa kävijöiden
nähtävinä.
Heinolan kaupunginmuseossa on
pysyvästi laitettu esille museon mita
likokoelma. Siihen ku uluu mm. opet
taja Kerttu Luhtalan lahjoittama 85
mitalin kokoelmansa. Museoissa po
detaan tavallisesti tilan ahtautta niin Heinolassakin - mutta mitaliko
koelma on siellä tästä h uolimatta tyy
likkäästi ja näyttävästi esillä.
N urmijärven kirjasto on puoles
taan kunnioittan ut oman paikkakun
nan kuvanveistäjää eli Toivo Jaatista.
Kirjastossa on tyylikkäitä vitriineitä,
joihin on asetettu näytteille hänen
muovailemiaan mitaleita.
Jokaiselle aktiiviselle kerääjälle löy
tyy varmasti joku hänen elämänvai
heisiinsa liittyvä julkinen tila, jonne

hän voisi lahjoittaa tai testamentata
mitalikokoel mansa.
Tällaisia paikkoja ovat koulut, koti
paikkakunnan tai koulupaikkakun
nan kirjasto, museo tai kerääjän työ
paikka. Tällainen lahjoitus kannattaa
suunnitella riittävän ajoissa. Tällöin
voi itse vaikuttaa siihen, miten ja mi
hin mitalit asetetaan näytteille. Muu
ten ne helposti siirretään laatikoissa
varastoon.
Hyvän lopputuloksen saavuttami
seksi lahjoitukseen kannattaa liittää
suunnitelmat tarvittavista vitriineistä.
Parasta tietysti on, että lahjoitu kseen
liitetään tarvittavat varat vitriinien ra
kentamiseen tai jo valmiit, lahjoituk
sen saajan kanssa yhdessä suunnitel
lut vitriinit.

likka Voionmaa

FI DEM - IKKUNA MAAI LMAN MITALITAITEESEEN

FIDEMin historiaa

oli esillä yhteensä 1 878 mitalia joista
FIDEM -näyttelyt
FI DEM perustettiin aikoinaan Rans 256 (!) 37 suomalaisen kuvanveistä ja kongressit tänään
kassa ensisijaisesti mitalien valmista jän veistämiä. Helsingin FIDEMin jäl FIDEMin tärkein toimintamuoto on
jien järjestöksi. Sotien jälkeen se alkoi keen Killan jäsenmäärä kasvoi olen edelleen sen kongressit ja näyttelyt.
herättää myös keräilijöiden ja taiteili naisesti.
Näyttelyiden välinen aika on noin kak
Vuoden 1 973 jälkeiset FIDEM si vuotta, jolloin edellinen näyttely
joiden kiinnostusta. Suomalaisille
FIDEM alkoi tulla tutuksi 1 950-luvun -kongressit on pidetty yhtä poikkeus puretaan, toimitetaan Medailles -jul
alusta lähtien, jolloin ensimmäiset ta ( USA n Colorado Springs, 1 987) lu kaisu ja valmistaudutaan seuraavaan
mitalitaiteilijamme
osallistuivat kuun ottamatta Eurooppaa. Mitalitai kongressitapahtumaan jäsenmaissa
FIDEMin näyttelyihin. Vuonna 1 955 teen Kilta ja Suomi järjesti kongressin ja etenkin tulevan kongressin isäntä
Tukholmassa pidettyyn näyttelyyn toistamiseen kesäkuussa 1 990 silloi maassa. FI DEM -näyttelyyn menevien
osallistui 1 1 veistäjäämme. Näyttelyt sen puheenjohtajansa Aimo Viitalan mitalien valinnasta vastaa maan de
legaatti; Suomessa delegaatti ja vara
pidettiin jo tuolloin kahden vuoden johdolla. Kaksiosaisen ja nelisivuisen
kongressimitalin muovaili kuvanveis delegaatti ovat olleet Killan hallituk
välein.
Mitalitaiteen Killan perustamisen täjä Kau ko Räsänen. Näyttelyssä oli sen jäseniä ja valitsevat näyttelyyn
jälkeen vuonna 1 965 kesti vai n kah esillä 1 237 mitalia,joista 90 oli 41 suo menevät mitalit yhteistyössä taiteili
deksan vuotta ennen kuin Suomessa malaisen veistäjän teoksia. Kongres joiden kanssa. FI DEM -näyttelyn mi
järjestettiin FIDEMin kongressi ja sin näyttely pidettii n Helsingin kau talit ovat pääsääntöisesti korkeintaan
näyttely vuonna 1 973. Tapahtuman pungin taidemuseossa Meilahdessa, noin kaksi vuotta vanhoja. Samaa mi
järjestelyistä vastasi tuolloinen Killan avajaiset Yliopiston juhlasalissa ja talia ei näyttelyissä tulisi nähdä kah
hallitus puheenjohtajansa Edwin Tör maamme m italitaidetta laajemmin desti. Kun kin maan kiintiöstä päättää
mälän johdolla. Kongressin päänäyt esittelevät oheisnäyttelyt järjestettiin FIDEMin delegaattien kokous.
Tavoitteena useimmissa jäsenmais
tely pidettii n Ateneumissa, lyödyn yhteistyössä Kansallismuseon Raha
kaksisivuisen näyttelymitalin muovai kammion kanssa Heurekassa ja Amer sa on ollut, että mahdollisimman mo
ni taiteilija pääsee näyttelyssä esille,
li kuvanveistäjä Kari Juva. Näyttelyssä galleriassa.
jolloin kunkin jäsenmaan mitalitaide
esittäytyy laajalla rintamalla:jäsenmai
den osastot koostuvat nykyään niin
kokeneiden mestarien kuin uraansa
virittelevien mitalitaiteilijoiden teok
sista. FIDEM -näyttelyiden anti par
haimmillaan on ollutkin nähdä entis
tä useamman jäsenmaan mitalitai
teen eteneminen: mitalitaide kiinnos
taa kuvataiteiden opiskelijoita ja toi
saalta, myös eräät mitalitaiteen järjes
töt sekä valmistajat panostavat mita
litaiteeseen määrätietoisesti.
FIDEM -kongressit tarjoavat osal
listujalle näyttelyiden ohella myös
suuren määrän luentoja, joiden pitä-
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jät ovat eri maiden tunnettuja mitali
taiteen asiantuntijoita, keräilijöitä, tai
teilijoita tai mitalien valmistajia. Lu
entojen aiheet ovat renessanssista
nykyaikaan kulloisenkin kongressin
teeman mukaisesti. Luentojen kuva
materiaali on monipuolista ja korkea
tasoista, luentokielet ovat FIDEMin vi
ralliset kielet englanti ja ranska. Vuo
den 2002 Pariisin luentojen teema oli
'mitali viestinnän välineenä: Kongres
sitapahtumista ja luennoista on selos
tus vuoden 2002 Mitalitaiteen vuosi
kirjassa. Syksyllä 2003 ilmestynyt Me
dailles välitti Pariisin 1 9 luentoa luki
joilleen satojen kuvien kera.
FIDEM -kongressien näyttelyluet
telot ovat oma luku sinänsä. Muuta
maa poikkeusta lukuun ottamatta nii
den kuvamateriaali on antoisa ja
maakohtaiset esittelyt ajan hermolla.
Huippuesimerkki on vuonna 2000
Weimarissa pidetyn FIDEM -näytte
lyn luettelo, jossa esiteltiin kuvin kaik
ki näyttelyssä esillä olleet mitalit.
Kongressit ovat vuosien varrella
omalta osaltaan edistäneet mitalitai
teen kansainvälistymistä: eri tahojen
FIDEM -kongresseissa jakamat taitei
lija-apurahat, monet kansainväliset
mitalikilpailut ja mitalitaiteilijoille tar
koitetut symposiumit eri maissa
kongressien välillä ovat tästä hyvä
osoitus.
Seuraavat kongressit

FIDEMin seuraava kongressi ja näyt
tely pidetään 25-3 1 päivinä lokakuu
ta vuonna 2004 Portugalin Seixalissa,
joka on tullut tunnetuksi mm. kan
sainvälisten mitalikilpailujen järjestä
jänä. Kongressin näyttely on auki
25.1 0-27.11 . välisen ajan. Seixal on
Lissabonin naapurikaupunki.
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Vuoden 2006 kongressi pidetään
Colorado Springsissä USAssa.
FIDEM ja Suomi

FIDEMin organisaatio koostuu järjes
tön yleiskokouksesta, hallituksesta
sekä neuvoa antavasta komiteasta
täydennettyinä delegaattien kokouk
sella. FIDEMin ja viiden hengen halli
tuksen puheenjohtaja on portugali
lainen varatuomari Carlos Baptista da
Silva, hallituksen muut jäsenet ovat
varapuheenjohtajat italialainen galle
risti Mariangela Johnson ja sveitsiläi
nen johtaja Pierre Zanchi, pääsihteeri
FM likka Voionmaa ja varainhoitaja
johtaja Mikko Timisjärvi. Suomen de
legaatti on Mitalitaiteen Killan pu
heenjohtaja FM Veikko Löyttyniemi
ja varadelegaatti taiteilija Mauno Hon
kanen. Kymmenen hengen neuvoa
antavan komitean suomalaisjäsen on
varatuomari Aimo Viitala.
Suomen ja Mitalitaiteen Killan rooli
FIDEMissä on keskeinen, mikä selittyy
perinteiden ohella sillä, että vain alle
puolella jäsenmaista on tukenaan Kil
lan kaltainen aktiivinen järjestö. Mie
lenkiintoinen yksityiskohta on, että
Englannin mitalitaiteen järjestö
BAMS toimii edelleen 1 980-luvun
alussa Suomessa omaksumiensa toi
mintaperiaatteiden mukaisesti.
Vuodesta 2003 alkaen FIDEMin ra
haliikenne toimii Suomen kautta.
FIDEMin jäsenjulkaisu Medailles on
toimitettu ja painettu Suomessa vuo
sina 2001 ja 2003. FIDEMin tulot ker
tyvät pääosin jäsenmaksuista, omai
suuden tuotoista ja lahjoituksista.
Suurin menoerä on julkaisutoiminta.
Todettakoon myös, että Pariisissa syys
kuussa 2002 vahvistetun FIDEM in ta
seen loppusumma oli 20007 euroa.

Suomen jäsenmäärä on vaihdellut
vuosien varrella ja on tätä nykyä 1 7.
Jäsenmäärämme voisi olla suurempi
kin!
Maksut

FIDEMin henkilöjäsenen (keräilijän
tai taiteilijan) vuosijäsenmaksu on !
35, opiskelijan ! 20, museon tai galle
rian ! 80 ja Mitalitaiteen Killan kokoi
sen yhdistyksen jäsenmaksu on ! 1 40.
Kongresseihin osallistuminen koos
tuu matka- ja hotellikustannuksista
sekä kongressimaksusta, joka sisältää
yleensä luennot, näyttelyluettelon ja
-mitalin sekä kongressin muut tilai
suudet. Kongressin jälkeen järjestettävä jälkimatka maksaa aina erikseen.
Kongressin kesto on yleensä 3-4 päi
vää ja jälkimatkan kesto 2-3 päivää.
Mitalitaiteesta kiinnostunut voi
luonnollisesti liittyä minkä tahansa
FIDEMin jäsenjärjestön jäseneksi tai
vaikkapa ostaa eri maiden mitalitai
teilijoiden teoksia. Yhteystiedot saa
allekirjoittaneelta.
Tutustu FIDEMiin

FIDEMin kotisivun osoite on
www.fidem-medals.org. Sivulta paa
see myös eri maiden järjestöjen ja tai
teilijoiden sivuille. Sivuja ajankohtais
tetaan ja uudistetaan vuoden 2004 ai
kana.
Lisätietoja antavat:

FIDEM in puheenjohtaja
cbsilva@gulbenkian.pt
pääsihteeri
ilkkavoionmaa@hotmail.com,
likka Voionmaa, Urheilukatu 48 A 3,
00250 Helsinki, p. 09-241 8586
tai FIDEM in varainhoitaja
mikko.timisjarvi@mint.fi.

Arvo Aho

H U OMIOITA FIDEMIN KONG R ESSIEN
MITALINÄYTTE LYIDEN JÄRJ ESTELYISTÄ
Kansainvälisen Mitaliliiton (FIDEM) huoneisto on hel
kongresseissa on varsinaisen kokouk posti saavutettavis
sen ja esitelmien ohella ehdottomas sa. Olosuhteet eri
ti tärkein osio laaja mitalinäyttely. kongresseissa ovat
Näissä näyttelyissä esitellään eri jä vaihdelleet suures
senmaiden edellisvuosien mitalisa ti. Oma Helsinkim
toa. Esillä on säännöllisesti pitkästi yli me soveltuu tässä
tuhat mitalia. Tällaisen mitalimäärän katsannossa sekä
kunnolliseen tutustumiseen ei kerta hyväksi että huo
käynti riitä. Ei ainakaan minunlaiselle noksi esimerkiksi.
ni harrastajalle, joka haluaa myös va Vuonna 1973 mita
lokuvata mielenkiintoisimpia kohtei lit olivat näytteillä
ta. Olen tähän mennessä osallistunut samassa paikassa, 3) Colodrado Springsin vitriinejä
seitsemään kongressiin ja kuvia on Ateneumin taidekertynyt puolisen tuhatta. Näissä jo museossa, missä itse kokouskin luen monet muut seikat, ehkä enemmän
riittää katselemista loppuiäksi - ja toineen pidettiin. Valitettavasti en kin kuin sijainti.
muillekin näytettäväksi jos tarvitaan. vielä tuolloin ollut Killan jäsen, joten
Tämän artikkelin tarkoituksena ei ole mitalit kyllä näin, mutta luentoja Näyttelyn järjestely
esitellä itse mitaleita, vaan saamani kuuntelemaan minua ei päästetty. Suuri merkitys on näytettävien eli siis
tehtävän mukaisesti kertoa näyttely Tästä ei liene FIDEMille koitunut suur mitalien sijoittelulla huonetiloihin.
Joskus se on ilmava, selkeä ja visuaalijen ulkonaisista järjestelyistä nimen takaan vahinkoa.
Vuoden 1990 näyttelypaikka, Hel
omaan katsojan kannalta.
singin kaupungin taidemuseo Mei
Näyttelypaikan sijainti
lahdessa, oli sijainniltaan tähän tar
Näyttelyiden laajuuden vaatimien koitukseen surkea niin melkoisen etäi
useiden katsomiskertojen lukuisuu syytensä kuin huonojen liikenneyh
den vuoksi on tärkeää, että näyttely- teyksienkin vuoksi. Kävijämäärä taisi
jäädä ennätysmäi
sen alhaiseksi. Näi
den kahden ääri
pään välille sijoit
tuvat muut koke
mani FIDEMin näyt
telyt. En lähde näi
tä muita lähem
min selostamaan,
sillä näyttelyihin tu
tustumiseen ja mi
talien valokuvaami
seen vaikuttavat
2) Tukholman särmäkartio
7J Firenzen vitriinejä (keskellä Mikko Kallio)
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4) Helsingin vitriinejä

jestäminen näyttää lähes joka kerran
olevan erittäin ongelmallista.
Firenzessä mitalit olivat katsojays
tävällisissä, vaakatasoisissa vitriineis
sä (Kuva 1), joissa tosin valo jakautui
hyvin puolueellisesti kuten kuvasta
näkyy. Ja näkyypä siinä myös Killan
silloinen puheenjohtaja Mikko Kallio
kin. Tukholmassa ainakin osa mita
leista oli sijoitettu omituisiin ja paljon
tilaa vaativiin suippoihin särmäkarti
oihin (Kuva 2). Kuvassa näkyvät mita
lit ovat unkarilaisen Antal Czinderin
"Enkelin tervehdys 1-111''. Colorado
Springsissä oli todella korkealuokkai
sia jalustallisia vitriinejä, mutta myös
seinälle sijoitettuja näyttelykaappeja
(Kuva 3). Myös Helsingissä oli oikein
miellyttäviä vitriinejä, mutta lisäksi ti-

sestikin miellyttävä, toisinaan taas
ahdas ja sekava, nuhjuinenkin. Miel
lyttävinä ovat jääneet mieleeni Firen
zen Palazzo di Medici-Riccardi 1 983,
The American Numismatic Associa
tionin näyttelyhuoneisto Colorado
Springs'issä (1 987), British Museum
Lontoossa (1992) ja Helsingin kau
pungin taidemuseo (1990). Hanka
limpina tässä suhteessa koin Neucha
telin ( 1,996) ja Haagin ( 1998) näytte
lyt. Tosin näyttelyhuoneistot ovat vä
keä täynnä vain avajaistilaisuudessa,
muulloin - mirabile dictu - katselijoi
ta on vähän. Onko nyt niin, että itse
mitalien näkeminen on mitalitaiteen
kongressiharrastajille yhtä virkistävää
kuin vesi hukkuvalle. Joka tapaukses
sa ilmavassa ja hyvin järjestetyssä ti 6) Lontoon vitriinejä
lassa on miellyttävät liikkua yksinkin
lapäisluontoisia ja siltä näyttäviäkin
ja eritoten valokuvaten.
telineitä (Kuvat 4 ja 5). Mitaleihin tu
Mitalien esillepano
tustuminen ja valokuvaaminen oli
Mitaleihin tutustumisen ja valoku kuitenkin vaivatonta. Jälkimmäisestä
vaamisen kannalta tärkein näkökoh kuvasta näkyy myös näyttelytilan eh
ta on niiden esillepano. Olen nähnyt kä turhankin suuri väljyys. British Mu
monenmoisia rakennelmia: vitriinejä, seumin pystyvitriinit olivat tietenkin
telineitä, kaappeja, särmäkartioita jne. sinänsä aivan ainutlaatuisia, mutta
On varmaan paikallaan esittää kuvia katselua ja kuvaamista ajatellen ne
erilaisista järjestelyistä. Sanottakoon olivat aivan liian korkeita ja hyvin
kuitenkin ensin, että valaistuksen jär- epätasapuolisesti valoa jakajia (Kuva
6). Mitalit tulivat aivan kuin jaetuiksi
"kolmen kerroksen väkeen''. Kuvatak
seni korkealle asetettuja mitaleita
pyysin museoväeltä jonkinlaisia tik
kaita tai jakkaraa, mutta tällaisia ei
imperiumilta löytynyt, taikka niitä ei
haluttu antaa. Minun oli tyytyminen
lohduttautumaan apostoli Paavalin
kehotuksella: "Älkää korkeita mielitel-

5) Helsingin telineitä
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7) Neuchatelin möykkyjä

kö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin''.
(Room. 12:16, vanha käännös)
Kaikkein omituisimpana ratkaisu
na pidän Neuchatelin siroutta tavoit
televia, mutta kuitenkin tilaa vieviä
raskaita möykkyvitriinejä, (Kuva7).Täs
sä tapauksessa valo kuitenkin lanke
aa tasapuolisen niukahkona kaikille
mitaleille. Tulkoon tässä yhteydessä
näytetyksi todella "valaiseva" esimerk
ki näyttelyvalon epäreilusta jakautu
misesta (Kuva 8). Kuva on Colorado
Springsistä ja siinä Raimo Heinon mi
talit suorastaan kylpevät ylenpaltti
sessa valossa» kun taas Kari Huhta
mon mitalit häipyvät syvään pimen
toon.
Epämitalien ongelma

Erään näytteillepanon ongelman
muodostavat ns. epämitalit. Kutsun
tällä nimellä sellaisia teoksia, jotka
ovat pikemminkin pienoisveistoksia
tai ainutkertaisia, tekijän oman elä
män muistoista rakentuvia, kaulassa
kannettavia kollaaseja. Varsinkin por
tugalilaisilla on pienoisveistoksia ja
amerikkalaisilla puolestaan noita
"muistomitaleja'.' Ongelmana on, min-

8) Colorado Springsin valaistusta

Mitalien yksilöinti

9) Tukholman epämitalivitriini

ne ne sijoittaisi, tosimitalienko jouk
koon vai erikseen. Tukholmassa oli
keksitty varsin kunnioitettava ratkai
su: -niille oli rakennettu oma erityi
nen vitriini (Kuva 9). Tarkkaavainen
mitalien tuntija löytää sieltä myös
erään Raimo Heinon teoksen. Äärim
mäisenä vasemmalla on hänen "Arti
um Cultor'' -mitalinsa, muistaakseni
Uudenmaan läänin taidetoimikun
nan ansiomitali.
Tässä tapauksessa kyllä väärä paik
ka. En ollenkaan kiellä noiden mui
denkaan taiteellista arvoa, päinvas
toin. Ne ovat monesti taidokkaita,
kutkuttavan kekseliäitäkin, mutta mi
taleja ne eivät ole. Niitä ei pitäisi hy
väksyä mitalinäyttelyyn lainkaan. Ei
väthän esimerkiksi miehet saa osallis
tua naisten lajeihin urheilukilpailuis
sa.

Merkittävä tekijä näyttelyissä on mi
talien yksilöinti, ts. tekijän ja mitalin
nimen tiettäväksi tekeminen. Firen
zessä tämä tapahtui varsin mutkatto
masti (Kuva 10). Mitalin nimi löytyi
sitten näyttelyluettelosta. Yleisempää
kuitenkin on, että mitalin vieressä on
vain numero, jonka perusteella tekijä
ja aihe ovat löydettävissä vitriinin yh
teydessä olevasta luettelosta. Näin on
laita esimerkiksi kuvissa 6, 7 ja 8 esi
tetyissä tapauksissa. Havainnollisesti
tämä näkyy eräässä Helsingin näytte
lyn kuvassa. Mitalien tunnistetiedot
ovat vitriinin yläosan palkissa.(Kuva
11 ). Kuvaan on ikuistettu kaksi maest
roamme, Toivo Jaatinen ja Raimo Hei
no. Mitalit ovat muuten aina olleet
maittain ryhmiteltyinä, eihän se juuri
..

1. .a 141 1 -..:

70) Firenzen yksilöintiä

1 1) Helsingin yksilöintiä

toisin voisi ollakaan. Havainnollisesti
tämä seikka näkyy kuvassa 1.
Yhteenveto

Edellä esittämieni kokemusten pe
rusteella yritän lopuksi hahmotella
jonkinlaisen ihannenäyttelyn puit
teet. Näyttelyn tulisi sijaita mahdolli
simman helposti saavutettavassa pai
kassa lähellä kongressin muita tapah
tumia. Näyttelytilan tulisi olla miellyt
tävä, valoisa ja tarpeeksi tilava. Mitali
en pitäisi olla helposti nähtävissä,
molemmilta puoliltaan, tasapuolises
ti valaistuja ja selkeästi tunnistetta
vissa.
Näitä vaatimuksia tuskin koskaan
voidaan täysimääräisesti toteuttaa,
mutta koetetaan kestää, sillä mitalit
itsessään ovat aina tutustumisen arvoisia.
Kuvat: Arvo Aho
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Outi Järvinen

N U M I S MAATTI N E N KO N G RESSI
MADRI DISSA 1 4.-1 8.9. 2003
Kansainvälinen numismaattinen ko
missio (CIN ranskaksi tai INC englan
niksi) järjesti Espanjan opetusminis
teriön tuella syyskuussa 2003 Madri
dissa kongressin. Se järjestetään vain
joka kuudes vuosi, joten se on ehkä
numismaattisen tutkijayhteisön kes
keisin kansainvälinen tapahtuma.
Osallistujia oli tuhatkunta, ja neljä
päivää kestänyt intensiivinen viralli
nen ohjelma sisälsi yleisiä luentoja,
keskusteluja sekä lukemattoman
määrän eri aloihin keskittyneitä sessi
oita. Espanjan opetusministeriön pa
nos näkyi mm. jokailtaisina vastaan
ottoina (mm. arkeologisen museon
pihalla sekä rahapajan museossa).
Mitalitaiteen tutkimukseen oli
mahdollisuus perehtyä neljässä eri ai
kakausiin keskittyneessä sessiossa,
joista kaksi oli tosin jostakin syystä
järjestetty samanaikaisesti. 1800- ja
1900-luvun mitalitaidetta käsiteltiin
kahdessa sessiossa, mutta 1900-lu
vun alkua lähemmäksi nykyaikaa ei
kyllä esityksissä päästy.
Renessanssiin keskittyneessä sessi
ossa kuultiin muutamaa nykyhetken
johtavaa tutkijaa. Stephen K. Scher
(Saltus-palkinnon luovuttamisen yh
teydessä pidettävä vuosittainen mi
taliluento kantaa hänen nimeään)
painotti mitalin merkitystä muotoku
vataiteen rinnalla vastauksena renes
sanssikulttuurin tarpeeseen löytää
välineitä yksilön ja hänen saavutus
tensa ikuistamiseksi. Mitalit levisivät
lahjoina laajalle; tästä Scher esitti va
kuuttavia otteita läpikäymistään ar-
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kistolähteistä. Philip Attwood British tellyt samaa aihetta aiemminkin, mut
Museumista puolestaan keskittyi Cel ta arkistolähteiden tutkimus oli tuo
linin mitalitaiteeseen ja pyrki osoitta nut asiaan lisävalaistusta. Kyseessä oli
maan tämän vahvan yhteyden klassi eräänlainen jäähyväisesitelmä, sillä
seen kuvamaailmaan. Celliniähän on Scharloo aikoo jatkossa keskittyä ny
perinteisestä pidetty valumitalin syr kyiseen työhönsä Teylers Museumin
jäytymiseen liittyvän, alaspäin kulke johdossa.
van kehityskäyrän alkupisteenä. Ses
Järjestäjät olivat lyöttäneet myös
siossa kuultiin renessanssimitaleista kongressimitalin, jonka on muovaillut
myös kuvanveistäjän näkökulmasta: kuvanveistäjä ja mitalitaiteilija Fer
lgnacio Asenjo Fernandez esitti näke nando Jesus. Mitali ei edusta mitali
myksiään Pisanellon mitaleiden re taiteen uusimpia tuulia, mutta on si
liefin rakenteesta ja massojen som nällään ammattitaitoisesti toteutettu.
mittelusta.
Takasivun rahasommitelmaa hallitsee
1900-luvun osiossa kuultiin perus kongressin tunnus, dekonstruoitu 8
teellinen esitys William Wyonin hen realin raha vuodelta 1691. Mitalin
genpelastusmitaleista. Säilynyt arkis yleisilmettä on pehmennetty hiekka
tomateriaali valotti tilaustyönä toteu puhaltamalla leimasimet. Yhden ses
tettujen mitaleiden taustaa ja osoitti sion ohjelmaan oli merkitty mitalin
jälleen kerran taiteilijan omien ideoi valmistaneen yrityksen esitys, mutta
den ja tilaajan odotusten olevan jostakin syystä sen edustajat eivät
usein kaukana toisistaan.
katsoneet tarpeelliseksi saapua pai
Marian Scharloo esitelmöi Hollan kalle.
nin valtion jakamista kultaisista ns.
Kuva: Outi Järvinen
suurlähettliäsmitaleista. Hän on käsi-

Vei kko Löyttyniemi

MITALITAITEEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ PE R U STETTU

Vuonna 2003 Mitalitaiteen Killan hal
litus päätti esittää Killan kokoukselle,
että perustettaisiin Mitalitaiteen edis
tämissäätiö mitalitaiteen u udeksi tu
kiorganisaatioksi. Mitalitaiteen Killan
kevätkokous hyväksyi esityksen yksi
mielisesti. Samalla päätettiin, että Kil
ta lahjoittaa pitkäaikaiset sijoituksen
sa säätiön pääomaksi.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi sää
tiö
• tukee taloudellisesti henkilöitä ja
yhteisöjä, jotka edistävät tai toteutta
vat toiminnallaan mitalitaidetta ja
sen harjoittamista koskevaa taiteellis
ta, aatteellista ja am mattitaidollista
koulutusta,
• jakaa apurahoja ja tunnustuspalkin
toja mitalien tekijöille ja mitalitaiteen
parissa työskenteleville,
• hankkii ja luovuttaa tiloja säätiön
tarkoituksen mukaiseen toimintaan,
• tukee mitalitaidetta edistävää tiedo
tus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa,
• pyrkii muillakin edellisiin verrattavil
la kei noilla toimimaan tarkoituspe
riensä hyväksi.
Säätiötä perustettaessa on toisaalta
kyse Mitalitaiteen Killan tähän asti
hankkiman pääoman turvaamisesta,
toisaalta pääoman ja sen tuoton kas-

vattamisesta. On ollut selvästi havait
tavissa, että vuosittain erilaisin myyn
titoimenpitein toteutettavat hank
keet ovat tulleet entistä epävarmem
miksi.
Mitalitaiteen Killan hallitus näki
välttämättömäksi turvata säätiön
avulla myös Killan olennaisimmat toi
mintamuodot niin, että ne jatkossa
kin kyetään hoitamaan.
Säätiö on yhteisö, joka voi saada
esimerkiksi lahjoituksia helpommin
kuin yhdistysmuotoinen elin. Säätiön
omaisuus on pysyvästi turvattu sää
tiölain perusteella. Lisäksi mitalitai
teen harrastajat voivat perustaa sää
tiöön erityisrahastoja. Keräilijät saat
tavat tehdä testamenteissaan lahjoi
tuksia edistääkseen tärkeäksi katso
maansa mitalitaidetta ja ehkä säilyt
tääkseen nimensä pysyvästi mitalitai
teen tukijoiden joukossa.
Mikäli säätiön voimavarat näin kas
vavat, voidaan Killan mitalikilpailujen
palkintoja kasvattaa. Lisäksi Kilta voi
kilpailujen yhteydessä toteuttaa tä
hänastista enemmän lunastuksia eli
kunniamainintoja. Liian moni upea
mitali jää vuosittain vaille tällaisia
huomionosoituksia.
Oli ilahduttavaa havaita, että heti
säätiön perustamisen jälkeen se sai il
moituksen kahden nimikkorahaston

perustamisesta. Kasvatustiet. tri Liisa
Joronen ja valtiot. maisteri Reijo Joro
nen perustivat rahaston, jonka varo
jen avulla osoitetaa n vuosittain Suo
men M italitaiteen Killan mitalikilpai
luihin osallistuneille palkintojen jaon
yhteydessä 1 tai 2 ku nniamainintaa
eli lunastusta.
Mitalitaiteen Killan kunniajäsen ja
entinen pu heenjohtaja, oikeustietei
den kand.idaatti Aimo N.K. Viitala pe
rusti rahaston, jonka varojen avulla
tuetaan erityisesti kuvanveiston opis
kelijoita näiden kiinnostuksen lisää
miseksi mitalitaidetta kohtaan.
Onvest Oy tuki Mitalitaiteen edis
tämissäätiön perustamista tekemällä
lahjoituksen säätiön peruspääomaan.
Säätiön perustamisen jälkeen Mitali
taiteen Killan toiminta jatkuu edel
leen entiseen tapaan. Säätiö on mita
litaiteen hyväksi tapahtuman toimin
nan turvaaja, ei toimiva käytä nnön
organisaatio. Kilta toteuttaa edelleen
sellaisia hankkeita, joilla varoja voi
daan saada lisää sekä Killan toimintaa
varten että myös säätiön pääomaan
sen vuosittaisten tuottojen kasvatta
miseksi.
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M ITALI U UTISIA

Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran mitali

Elias Lönnrotin juhlavuonna järjeste
tyn vuosimitalikilpailun 2. palkinnon
voittanut ehdotus Suomalaisen Kir
jallisuuden Seuran omaan käyttöön
sä valattamana. Mitalin on veistänyt
kuvanveistäjä Leena Turpeinen.

H ELSI N G I N KAU PU N G I N
LAHJAMITALI
Helsingin kaupunki päätti vuonna 1 965 tilata kuvanveistäjä
Heikki Häiväojalta lahjamitalin. Tarkoitus oli hankkia mitali,
joka voitaisiin luovuttaa kaupungin vira l lisena lahjana ensi
sijaisesti ulkomaalaisille. Tämä käytäntö on jatkunut tähän
päivään saakka.
Hopeinen mitali luovutetaan valtioiden päämiehi l le ja
pronssinen suurlähettiläil le.
Lahjamitali on pyöreä, jossa etupuolella tunnusomainen
Helsinki-maisema. Kaupunki mereltä nähtynä ja keskellä
Tuomiokirkko. Tekstinä Helsinki Helsingfors. Kääntöpuolella
on kuvattuna katukiveystä ja puluja. Mitalin halkaisija on
80 mm ja hopeisen mitalin paino 230 g.
Ensimmäinen mitalin tilaus vuonna 1 965 tehtiin K. Kal l io
Kulta ja Kel lo Oy:ltä, jolloin tilattiin 20 kappaletta Sterling
hopeasta ja 200 kappaletta tompakista valmistettua mitalia.
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Suomen M italitaiteen Kilta ry.

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E LTA 2002
1 .Vleistä Mitalitaiteen
Killasta
Vuosi 2002 oli Mitalitaiteen Killan 38
toimintavuosi. Mitalitaiteen Killan
suojelijana toimi Tasavallan president
ti Tarja Halonen.
Mitalitaiteen Killan toiminnan pai
nopistealueista mainittakoon seuraa
vaa: perinteisessä vuosimitalikilpai
lussa oli uudentyyppinen aihe, Elias
Lönnrotin syntymän 200-vuotisjuhla
vuosi
Kilta oli mukana Tampereen taide
museon järjestämässä kuvanveistäjä
Kauko Räsäsen retrospektiivisessä mi
talinäyttelyssä, joka jatkui vielä kerto
musvuoden aikana
Mitalitaiteen vuosikirja ilmestyi nyt
kolmannen kerran ja sen pääteema
na oli Toivo Jaatisen koko mitalituo
tannon esittely
Purnun kesänäyttelyyn Kilta järjesti
mitalinäyttelyn, jossa oli esillä moder
nia mitalitaidetta ja Elias Lönnrotin
juhlavuoteen liittyen kirjailija-aiheisia
mitaleita
Mitalitaiteen kansainvälisen liiton
FIDEMin maailmankongressissa Parii
sissa Killan lähettämät suomalaiset
mitalit saivat osakseen jälleen kan
sainvälistä mielenkiintoa
1 .1 Mitalitaiteen Killan
m italikokoelma

Kilta täydensi kertomusvuonna edel
leen Tampereen taidemuseossa ole
vaa kokoelmaansa siirtäen sinne Kil
lan toimitiloissa olleita mitaleita.
Killan varastossa Helsingissä on tä
män jälkeen mm. niitä presidenttisar
jan mitaleita, joita on vielä jäljellä. Li-

säksi siellä on Helsingissä vuosina
1973 ja 1990 järjestettyjen FIDEMin
kongressien kongressimitaleita, joi
tain Killan vuosimitaleita, Suomen it
senäisyyden 75. ja 80. juhlavuoden
pronssisia mitaleita sekä Helsingin
450-vuotismitaleita.
1 .2 Taiteilijoiden
m italituotannon tukeminen

Mitalitaiteen Kilta tuki taiteilijoiden
mitalituotantoa taloudellisesti mm.
siten, että kertomusvuonna Kilta ja
koi vuosimitalikilpailun yhteydessä
taiteilijoille palkintoina stipendejä yh
teensä noin 8.400 euroa. Lisäksi Kilta
maksoi taiteilijoille korvauksia mm.
vuosimitalin ja taidevalimossa teetet
tyjen taidereliefien viimeistelyistä ja
valmistamisesta
yhteensä
noin
14.000 euroa.
1 . 3 Kansainvälinen toim inta

Mitalitaiteen kansainvälisen liiton FI
DEMin (Federation lnternationale de
la Medaille) kongressi pidettiin Parii
sissa syyskuussa. Suomalaisia osanot
tajia oli yhteensä 14. Mitalitaiteen Kil
ta lähetti kongressin yhteydessä pi
dettyyn näyttelyyn 32 taiteilijan 47
mitalia.
Kongressin yhteydessä kuvanveis
täjä Raimo Jaatinen esitti Turussa
edellisvuonna pidetystä kansainväli
sestä mitalisymposiumista valmistu
neen videofilmin.
FIDEMin valtuuskunta (Delegates
Meeting) kokoontui kongressin aika
na. Kokoukseen osallistui suomalaise
na varadelegaattina Mitalitaiteen Kil
lan hallituksen jäsen Mauno Honka-

nen. FIDEMin hallitus (Executive Com
mittee) kokoontui myös kongressin
aikana ja sen kokoukseen samoin
kuin valtuuskunnan kokoukseen osal
listui FIDEMin pääsihteerinä toimiva
fil.maist. likka Voionmaa. Neuvoa an
tavan toimikunnan (Consultative
Committee) kokoukseen osallistui
sen jäsen varatuomari Aimo N.K. Vii
tala.
FIDEMin hallituksen uudeksi jäse
neksi kongressissa valittiin Suomesta
toimitusjohtaja Mikko Timisjärvi. Hä
nen vastuualueekseen FIDEMissä on
määritelty järjestön taloudenhoito.
Johtaja Mikko Timisjärvi toimii Raha
paja lnsignia Oy:ssä, joka on mitalien
tuotannosta vastaava Rahapaja Oy:n
tytäryhtiö. Toisena hallituksen jäsene
nä jatkaa Suomesta likka Voionmaa,
jonka tehtäväalueeseen kuuluvat pää
sihteerin tehtävät.
Suomen Mitalitaiteen Kilta on FI
DEMin yhteisöjäsen. Sen lisäksi Suo
mesta oli kertomusvuonna liittynyt
FIDEMiin 11 henkilöjäsentä.
2. Näyttelyt ja retket
Vuosimitalikilpailussa palkitut ja kaik
ki A- ja B-luokkaan sijoittuneet mita
liehdotukset olivat huhtikuun ajan
näytteillä Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran juhlasalissa. Kilpailun aiheena
han oli "Suomalaisen kulttuurin vuosi
- 200 vuotta Elias Lönnrotin synty
mästä''. Lönnrot oli Suomalaisen Kir
jallisuuden Seuran perustajia ja sen
ensimmäinen sihteeri.
Purnun taidekeskus Orivedellä tar
josi kesäksi 2002 Suomen Mitalitai
teen Killalle yhden näyttelyhallin mi81

talinäyttelyä varten. Kilta puolestaan 3. Kilpailut ja
päätti tarjota viime vuosien vuosikil mitalien tuottaminen
pailuissa parhaiten sijoittuneille ku
vanveistäjille mahdollisuuden esitellä 3.1 Vuosimitalikilpailu
ja tarjota ostettavaksi siellä uusia mi Kuvanveistäjä Tapio Kettunen Vesi
taleitaan. Sama mahdollisuus tarjot lahdelta voitti ehdotuksellaan "Juhla
tiin niille, jotka olivat sijoittuneet Mi vuosi" Suomen Mitalitaiteen Killan
talitaiteen Killan kuvanveiston opis järjestämän kilpailun Elias Lönnrotin
kelijoille järjestämissä kilpailuissa pal juhlavuoden mitalista. Kilpailu oli sa
malla Killan vuosimitalikilpailu. Pal
kintosijoille.
Näyttelyssä oli 5 1 mitalia seuraavil kintolautakunta korosti erityisesti, et
ta 18 taiteilijalta: Mervi Hokkanen, Sa tä Tapio Kettusen ehdotuksessa Lönn
kari Kannosta, Pekka Kauhanen, Tapio rotin profiili oli käsitelty raikkaasti ja
Kettunen, Mauno Kivioja, Jan Lind sijoitettu mitaliin onnistuneesti.
Ensimmäisen palkinnon saanut mi
gren, Erik Mäkinen, Pertti Mäkinen,
Reijo Paavilainen, Matti Peltokangas, tali toteutettiin Mitalitaiteen Killan
Kimmo Pyykkö, Jani Rättyä, Jyri Sam vuosimitalina,jonka Killan jäsenet sai
mallahti, Ossi Somma, Marjo Suikka vat. Mitalin valun toteutti kuvanveis
nen, Minna Tuominen, Pirkko Viitasa täjä Tapio Kettunen itse.
Toiseksi kilpailussa sijoittui kuvan
lo ja Marcus Åström. Lähes kaikki esil
lä olleet mitalit olivat vapaita mitalei veistäjä LeenaTurpeinen Espoosta eh
ta.
dotuksellaan "Suorin solmuin''. Kol
Elias Lönnrotin syntymän 200-vuo manneksi Elias Lönnrotin juhlavuo
tisjuhlavuoden kunniaksi Kilta pyysi den kilpailussa sijoittui kuvanveistäjä
mukaan Purnun näyttelyyn toimittaja Reijo Paavilainen Pyhärannalta ehdo
Allan Yliseltä hänen kokoelmastaan tuksellaan "Jälki''.
suomalaisten kuvanveistäjien muovai
Kilpailun palkinnot olivat suuruu
lemia kirjailija-aiheisia taidemitaleita. deltaan 3.363,80 euroa, 2.522,80 eu
Mukana oli 37 taiteilijan muovailemi roa ja 1.681,90 euroa.
Mitalitaiteen Kilta järjesti kilpailun
na yhteensä 64 mitalia. Eniten oli Eila
Hiltusen ja Wäinö Aaltosen suunnit palkintojen jaon sekä julkistamis- ja
telemia eli kummaltakin oli 6 mitalia. tiedotustilaisuuden Suomalaisen Kir
Raimo Heinon muovailemia mitaleja jallisuuden Seuran juhlasalissa Lönn
oli mukana 5 kpl.
rotin syntymäpäivän aattona eli huh
Purnun mitalinäyttelyn kokosivat tikuun 8. päivänä.
likka Voionmaa ja Mauno Honkanen.
Kilpailuun saapui 40 ehdotusta. Pal
Mitalitaiteen Killan vuosikokouk kintolautakunnan puheenjohtajana
seen liittyen järjestettiin Helsingistä oli taiteilija Mauno Honkanen ja sih
retki Turkuun. Tällöin käytiin tutustu teerinä fil.maisteri likka Voionmaa. Mi
massa Wäinö Aaltosen taidemuseos talitaiteen Killan nimeäminä jäseninä
saja Ars Novassa esillä olleisiin näytte olivat professori Päiviö Tommila ja yli
lyihin. Lisäksi oli Turussa järjestetty intendentti Tuukka Talvio. Suomen
opastettu kiertoajelu, jonka aikana Kuvanveistäjäliitto oli nimennyt pal
perehdyttiin Turun julkisiin veistok kintolautakuntaan kuvanveistäjätAnt
siin.
ti Keitilän ja Nora Tapperin.
Yhteistyössä Oriveden opiston
Kordelinin rahasto oli myöntänyt
kanssa Mitalitaiteen Kilta oli suunnit Mitalitaiteen Killalle apurahan kilpai
telemassa mitalitaiteen kurssia opis lun järjestämiseksi.
ton kesäohjelmaan. Osanottajia il
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
moittautui kuitenkin niin vähän, että teetti toiseksi sijoittuneen Leena Tur
kurssi jouduttiin peruuttamaan.
peisen ehdotuksen perusteella itsel-
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leen mitalin, jota Seura jakaa kunnia
palkintojensa yhteydessä.
3.2 Mitalien tuottaminen

Mitalitaiteen Edistämisrahaston kar
tuttamiseksi Kilta teetti vuosimitalikil
pailussa ensimmäiseksi sijoittuneen
mitalin perusteella numeroituja tai
dereliefejä,joita tilasivat Elias Lönnro
tin elämään ja työhön liittyneet yh
teisöt. Reliefit valoi Taidevalimo Kärk
käinen.
4. Julkaisut ja tiedotus
Mitalitaiteen vuosikirja julkaistiin kol
mannen kerran ja se sai edelleen ar
vonantoa sekä kotimaassa että ulko
mailla. Tällaisen mitalitaidetta esitte
levän vuosikirjan ilmestyminen on
kansainvälisestikin arvioiden hyvin
harvinaista.
Vuosikirjan pääteemaksi oli valittu
kuvanveistäjäToivoJaatisen mitalituo
tannon esittely.Tämä Mitalitaiteen Kil
lan kunniajäsen oli edellisenä vuonna
täyttänyt 75 vuotta ja vuonna 2002
tuli kuluneeksi 40 vuotta hänen en
simmäisen julkisen mitalinsa ilmesty
misestä. Tampereen taidemuseo jär
jestää lisäksi keväällä 2003 Toivo Jaa
tisen retrospektiivinen mitalinäyttely.
Mitalitaiteen vuosikirja toimii siellä
myös näyttelyluettelona.
Tasavallan presidentti myönsi itse
näisyyspäivänä 6.12.2003 kuvanveis
täjä Toivo Jaatiselle Pro Finlandia kunniamerkin.
Vuosikirjassa esiteltiin kuvina myös
Purnun näyttelyssä olleita mitaleita
sekä kaikki FIDEMin kongressin näyt
telyssä esillä olleet suomalaiset mita
lit.
Vuosikirjan kansien kuvat muotoili
Jyrki Jaatinen, kirjan taittoi Natahari/
Tapio Hyvönen, artikkelien ruotsin
kielisen tiivistelmän laati fil.tri Gunnel
Sievers ja toimittajana oli likka Voion
maa. Useimmat muut vuosikirjassa
olleet valokuvat olivat Mauno Honka
sen ottamia. Vuosikirjan painoi Por
voon Offsetpaino Oy.

Vuosikirjan kirjoittajia olivat tutkija,
fil.maist. Outi Järvinen, fil.maist. Vei k 
ko Löyttyniemi, fil.kand. Riitta Mäkelä,
yli-intendentti Tuukka Talvio, fil.maist.
Anne Valkonen, likka Voionmaa ja toi
mittaja Allan Ylinen.
Killan toimesta laadittiin lehdistö
tiedotteita mm. Killan järjestämien mi
talikilpailujen tuloksista. Lisäksi lähe
tettiin tiedotteita suomalaisten ku
vanveistäjien ulkomailla saavuttamis
ta palkinnoista.Tekstit ja kuvia julkais
tiin kymmenissä sanomalehdissä eri
puolilla maata sekä televisiossa ja ra
diossa.
Killan www-sivuja täydennettiin.
Näillä sivuilla oli katsottavissa mm. Kil
lan järjestämissä mitalikilpailussa ar
vioidut mitaliehdotukset.
Mitalitaiteen Killan jäsenkirjeitä lä
hetettiin kaikkiaan kolme kertaa.

5. Mitalitaiteen Killan
kokoukset
Mitalitaiteen Killan kevätkokous pi
dettiin Helsingissä Suomalaisen Kir
jallisuuden Seuran juhlasalissa huhti
kuun 8. päivän iltana eli Elias Lönnro
tin syntymäpäivän aattona. Kokous
väen toivotti tervetulleeksi Seuran ti
loihin sen pääsihteeri, fil.tri Jussi Nuor
teva esitellen samalla Seuran histori
aa ja sen ajankohtaista toimintaa.
Kevätkokouksen puheenjohtajana
toimi Killan kunniajäsen, dipl.ins. Ar
vo Aho. Kokous hyväksyi esityslistalla
olleet asiat kuten vuoden 2001 vuosi
kertomuksen, tuloslaskelman ja ta
seet yksimielisesti. Kevätkokousesitel
män Elias Lönnrotin työstä ja toimin
nasta piti professori Päiviö Tommila.
Kokouksen jälkeen Suomalaisen Kir
jallisuuden Seura oli järjestänyt tilai
suuteen tarjoilua.
Syyskokous pidettiin Turussa. Ko
kouksen puheenjohtajana toimi Kil
lan kunniapuheenjohtaja akateemik
ko Jorma K. Miettinen. Kokous hyväk
syi yksimielisesti vuoden 2003 toi
mintasuunnitelman ja talousarvion
sekä vahvisti jäsenmaksut vuodeksi

2003: henkilöjäsen 80 euroa, taiteilija
jäsen 8 euroa ja kannattajajäsen 375
euroa.
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valit
tiin vuodeksi 2003 edelleen varatuo
mari Aimo Linkosalmi ja Juha Tuoma
la KHT sekä ja varatilintarkastajiksi
edelleen valt.maist. Matti Haavisto ja
fil.maist. Heikki Vuorimies. Syyskoko
uksen yhteydessä ojennettiin Mitali
taiteen Killan ansiomitali likka Voion
maalle, joka oli toiminut lähes 20
vuotta Killan yleissihteerinä ja halli
tuksen jäsenenä.

hallituksen jäseneksi edelleen kolmi
vuotiskaudeksi 2003-2005. Eroa pyy
täneen fil.maist. likka Voionmaan ti
lalle valittiin ekonomi Jaakko Ukko
nen Helsingistä niinikään vuosiksi
2003-2005.
Killan työvaliokunnan muodostivat
kertomusvuonna puheenjohtaja sekä
Mauno Honkanen, Erkki Kannosto,
Kari Vaalas ja likka Voionmaa. Killan
hallitus kokoontui kertomusvuonna
kuusi kertaa ja työvaliokunta yhden
kerran.

6. Killan jäsenistö,
hallinto ja talous

Vuosimitalikilpailun palkintolauta
kunta: puheenjohtaja Mauno Honka
nen, sihteeri likka Voionmaa, Mitalitai
teen Killan nimeäminä jäseninä pro
fessori Päiviö Tommila ja yli-intendent
ti Tuukka Talvio sekä Suomen Kuvan
veistäjäliiton nimeäminä kuvanveis
täjät Antti Keitilä ja Nora Tapper.
Oriveden opiston mitalitaiteen
kurssin suunnitteluryhmä: puheen
johtajana Veikko Löyttyniemi ja jäse
ninä Mauno Honkanen, kuvanveistäjä
Erkki Kannosto, kuvanveistäjä Pertti
Kukkonen ja likka Voionmaa.

6.1 Killan jäsenistö

Mitalitaiteen Killalla oli yhteensä 238
jäsentä. Kunniapuheenjohtaja on aka
teemikko Jorma K. Miettinen. Kunnia
jäsenet ovat dipl.ins. Arvo Aho, ku
vanveistäjät Kauko Räsänen, Toivo
Jaatinen ja Heikki Häiväoja sekä vara
tuomari Aimo N.K. Viitala ja kauppa
neuvos Arno Viljanen. Edellä mainitut
mukaan lukien Killalla oli vuoden
päättyessä 158 varsinaista jäsentä, 70
taiteilijajäsentä , 9 kannattajajäsentä
sekä yksi kirjeenvaihtajajäsen.
6.2 Hallitus

Killan hallituksen puheenjohtajana
toimi fil.maist. Veikko Löyttyniemi
vuosiksi 2002-2004 valittuna ja halli
tuksen jäseninä vuosiksi 2000-2002
valittuina taiteilija Mauno Honkanen
(Helsinki) ja fil.maist. likka Voionmaa
(Helsinki), vuosiksi 2001-2003 valit
tuina museoneuvos Anneli Ilmonen
(Tampere) ja kuvanveistäjä Erik Mäki
nen (Turku) sekä vuosiksi 2002-2004
valittuina kuvanveistäjä Erkki Kan
nosto (Helsinki), joka toimi hallituk
sen varapuheenjohtajana, ja oikeus
tiet.kand. Kari Vaalas (Helsinki), joka
toimi samalla Killan varainhoitajana.
Mitalitaiteen Killan syyskokoukses
sa valittiin erovuorossa ollut hallituk
sen jäsen taiteilija Mauno Honkanen

6.3.2 Työryhmät

6.3.3 Edustukset

FIDEM (Federation lnternationale de
la Medaille):
Delegates Meeting
Veikko Löyttyniemi, varalla Mauno
Honkanen
Consultative Committee
Aimo N.K. Viitala
Executive Committee
likka Voionmaa (General Secretary).
6.3.4 Killan talous

Mitalitaiteen Killan talous perustuu
jäsenmaksuihin, avustuksiin, vuokra
tuloihin sekä erilaisista vuosittaisista
hankkeista saatuihin tuloihin. Jäsen
maksutulot peittävät lähinnä juokse
vat kulut niin, että vuosimitalikilpai
luihin, vuosimitalien valmistukseen,
julkaisuihin ja muiden mitalitaiteen
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edistämiseksi tarkoitettujen erilaisten
hankkeiden rahoitus on hankittava
muulla tavoin Killan hallituksen toi
menpitein. Tätä varten on Mitalitai
teen Killalle aikoinaan perustettu Mi
talitaiteen edistämisrahasto, jonka va
roja on näihin käytetty tarpeen vaati
essa ja jota rahastoa mahdollisuuksi
en mukaan vuosittain täydennetään.
Kilta omistaa vuokratun kaksion Hei-

singin Ruskeasuolla ja siitä saadut tu
lot käytetään vuosittain Killan toimin
taan.
Killan jäsenmaksut olivat henkilöjä
sen 80 euroa, taiteilijajäsen 8 euroa ja
kannattajajäsen 375 euroa.
Opetusministeriö on vuosittain
osoittanut Mitalitaiteen Killan toimin
taa varten yleisavustuksen, jonka suu
ruus vuonna 2002 oli 3.360 euroa.

Mitalitaiteen Killan tilinpäätös vuo
delta 2002 esitellään erikseen.
Killan toimitilat sijaitsivat edelleen
Helsingissä osoitteessa Tukholman
katu 5.

RAHAÅMYNT
LIIKE Y- HANDEL

HDLMASTD

ALEKSANTERINKATU 50 ALEKSANDERSGATAN
00100 HELSINKI SUOMI FINLAND

TAI D EVALIMO KÄRKKÄI NEN
Kisällintie 5 04500 KELLOKOSKI
Puh 09-282549
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Heikki Häiväoja, Mannerheim-mitalisarja

RAHAPAJA I NS IG N IA OY
ON JOHTAVA TAI DEMITALI E N VALMISTAJA
Nykyaikaista teknologiaa hyödyntämällä valmis
tamme korkealaatu isia liikelahjoja, mitaleja ja
merkkejä jalometalleista ja pronssista.
Rahapaja lnsignian muotoilutiimi suunnittelee
yhdessä asiakkaan kanssa juuri teidän tarpeisiinne
soveltuvan laadukkaan tuotteen.
Vain yhteydenotto meihin ja asia lähtee l i ikkeelle.

R A H A P A J A

••••e•••·

RAHAPAJA INSIGNIA OY
Suometsäntie 1 PL 1 00, 01 741 VANTAA
Puh. 09-89431
Telekopio 09-8971 1 5
Sähköposti: info@rahapajainsignia.fi
www.rahapajainsignia.fi

Suomalainen, metal l iteollisuuteen ja tekniseen kauppaan kuuluva Sarlin
perustettiin 1932.
Yrityksen 50-v.päivän yhteydessä perustajan, vuorineuvos Erik Sarl inin
mu istoa kunnioitetti i n juhlamitalilla.
Mitalin mielen kiintoisen kaksiosaisen, liikkuvan ratkaisun suunnitteli
kuvanveistäjä Heikki Häiväoja. Tällä hän kuvaa Erik Sarlinia yhteis
kunnan vaikuttajana ja vauhdittajana.
Valmistaja on Tillander A Oy Ab

MAECE NAS KI LTA RY

Vuonna 1 954 Suomen kuvataiteiden
tukem iseen perustettu Maecenas Ki lta
lyötti vuonna 1 974 Heikki Häiväoj an
tekemän m ital in killan ansiomita l i ksi.
Killan j äsenet voivat myös l unastaa
m italin itselleen.
Ansiom italeita on toistaiseksi myön
netty 30.

SA.RUN

l i kka Voion maa

ENG LIS H S U M MA R I ES
1 AT 75 (p.4)
Heikki Häiväoja

Heikki Häiväoja, the sculptor (born in
May 1 929) recalls the events of his
life. Being a son of a tenant farmer
(later small farmer) he attended a
Folk Academy after which he went to
Central School of lndustrial Arts
(1 947-50) and The School of Fine Arts
in Helsinki (1950-5 1 ).
His early years at home were mod
est, and yet well-balanced and happy.
ln his youth Häiväoja worked as a day
labourer and lumberjack, and learnt
to work on different kinds of wood.
The first attempts with sculpture took
shape along with practical tools.
Häiväoja says that he is a handicrafts
man in the first place. ln his younger
years Häiväoja went in for literature
and poetry in particular. The years at
the Folk Academy (1 946-47) meant a
turning point since cultural and intel
lectual values became more and
more important to him. After the
many-sided, copious and even strict
years at the Central School of lndustri
al Art, he found the slow-moving
teaching program of the Academy
fruitless and so he left the institute af
ter a year. During his student years
Häiväoja worked as an assistant to
Finnish sculptors, such as Emil Filen,
his teacher, Lauri Leppänen, Aimo Tu
kiainen and Essi Renvall, ali of whom
had designed medals, too.
Häiväoja got his first commission
(the medal of professor Pentti Eskola
1963) after a medal competition in
which he participated as an invitee.
Häiväoja won three prizes at the med-

al competition arranged by Ateneum, modoro had surprising points in com
the Finnish National Gallery for its mon: they had both studied the same
medal. Häiväoja's medal was aisa re problem. After Venice Häiväoja be
alised after a competition which was came more interested in connecting
arranged to celebrate the 1 50th anni a story and poetry with his sculptures.
versary of Helsinki. The rest of his ln recent years Häiväoja has concen
medals have been commissions. lt is trated mostly on commissions, which
the varying motifs of the medals that enables him to avoid mannerism.
makes designing them so interesting.
As a judge of many competition
Allegorical ideas are born after one and exhibition boards, in situations
gets acquainted with the topic. The where he has to choose or award peo
way of making things aisa depends ple Häiväoja feels he has taken part in
on theme.
other people's destinies and their ca
Häiväoja began teaching career in reers. ln these contexts Häiväoja has
1 958, first at the Central School of ln concentrated on the topic itself and
dustrial Art and then as the head of not on the choosing just the right
the evening classes at the vocational person and, he feels , with success.
school of the Institute. The job re
According to Häiväoja there is a dif
quired a lot and yet gave some free ference between an artist and some
dom. Mr Kai Franck, the artistic direc one who produces pictures. He is a
tor of the Institute at the time was an sculptor and it is others that may esti
advocate of reforms and thus influ mate whether he is an artist, too. The
enced his students a lot. After work same goes for any picture and a work
ing as a teacher Häiväoja received a of art. Seeing a work of art means aisa
five-year scholarship from the gov experiencing something at the same
ernment in 1971 only to come back time.
in 1 977 as a professional teacher with
HEIKKI HÄIVÄOJA - SMALL
a limited speciality.
WORKS
OF SCULPTURE AND
The early 1 960's was a time of new
MONUMENTS
(p.12)
ideas. ln many of his works Häiväoja
Liisa
Lindgren
studied the relationship between a
work of sculpture (which often meant Heikki Häiväoja born in Jämsä,,Cen
polished east bronze) and the space tral Finland, in 1929 studied at the
surrounding it.On the other hand, the Central School of lndustrial Arts and
two-piece sculptures took shape as went on with his sculpture studies
practical solutions to the problem the (1 950-5 1 ) at the School of Fine Arts
small casting tools and his still ele in Helsinki. Afterwards Mr Häiväoja
mentary knowledge of welding had has worked long as a teacher of
created. At the Venice Biennale in sculpture at the above institutes
1 966 Häiväoja found that his works of mentioned above. As early as his stu
sculpture and those of Arnoldo Po- dent years he participated actively in
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joint exhibitions. He introduced smali
works of sculpture typical of the pe
riod at the young artists' and annual
exhibitions in the fifties with children,
animals and bathers as his motifs. He
was ane of the young artists that
were seen to strive forward influ
enced by contemporary Italian sculp
ture that was very popular in Europe
at the time. The scale of smali works
of art suited weli the often modest
studios of the young artists enabling
them, however, to make experiments
with form and materials.
ln the early 1960's many a Finnish
artist passed on from figurative to
non-figurative forms of expression.
Heikki Häiväoja's art saw a transition
to informalism, which had soon be
come a dominating tendency within
non-figurative
art.
lnformalism
changed the conception of plastic
form and renewed sculpture techni
caliy, tao. Häiväoja used to east his
works ofart in the 1950's and to make
use of pieces of siporex as his moulds.
New methods that emphasised the
process of working on the materia!,
such as welding, had become of cur
rent interest.
Häiväoja's informalistic period had
its culmination in his works of the
mid-sixties exhibited in the Venice Bi
ennale in 1966. Häiväoja's informalis
tic expression is based on the themat
ic variation between the sculpture as
whole and its parts, the cracks, the in
ternal tensions of the object. The mo
tif of a plastic composition is often a
tension that is generated between
the static external form of a work of
sculpture and its dynamic internal
discharge. ln the 1970's Häiväoja dis
tanced himself from informalism and
found his way back to figurative top
ics. His works of the period show the
aftereffect of informalism mixed with
the inspiration given by pop art in an
interesting way.
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ln the 1950's social changes and ur
banisation had created a boom with
in public art, which continued
throughout the decade. A busy peri
od af construction and the revival of
the country' s economy as weli as war
memorials brought work to many
sculptors. Häiväoja started with pub
lie monuments in the 1950's. ln the
1960's his monuments show non-fig
urative expression making use of in
formalistic iliustrations. lnformalism
provided public art with basic motifs
that were useful as aliegories of
growth, change and dynamic devel
opment. Häiväoja has used concrete
in many of his public monuments.
The use of concrete was pushed for
ward in the sixties and seventies by
bigger buildings which aisa required
bigger monuments. Non-decorative
architectural elements seemed to in
sist on having straightforward sculp
ture of the same spirit as its partner.
After ali the years as a sculptor
Häiväoja wants to be ali for a better
co-operation between architecture
and pictorial art. He aisa defends old
graveyards and their monuments and
is worried about the future in this
very old field of work of sculptors.
MONUMENTAL ART IN SMALL
SCALE - A CLOSER STUDY ON
HEIKKI HÄIVÄOJA'S
MEDALLIC ART ( p.23)
Outi Järvinen

Heikki Häiväoja's first commissioned
medal came out 40 years ago. Ali in
ali he has made some 90 medals,
most of them struck. Portrait medals
make a quarter of his whole produc
tion.
Heikki Häiväoja started his career
as a medal artist by winning the first
prize in a competition. Several institu
tions and companies with national
significance celebrated their memori
al years in the early sixties and a lot of

medals were struck. At the same time
Häiväoja became weli-known aisa as
a designer of coins. He had earned re
nown as a sculptor of public works of
art even before.
lt is typical of Heikki Häiväoja to
aim at sculptural effect. A relief that is
moulded powerfuliy takes possession
of space and gives it an active role.
The motif has occupied his mind with
bigger works of sculpture, tao. By us
ing a sunk relief Häiväoja often makes
use of every piece of the mass of the
medal.
Häiväoja says that the ways of ex
pression must be adapted to the na
ture of the topic at hand. Portraits
must deal with both with appearance
of the person and his life's work and
its importance.The wholeness is com
pleted by the moulding of the legend
as a part of the whole medal. This
does not mean that an artist's handi
work would be recognised. The con
necting factors are e.g. the strong ele
ments of composition, the creation of
powerful Iines of perspective inside
the medal as weli as using even and
uneven surfaces alternately and mak
ing use of oblique levels.
Heikki Häiväoja has designed only
a few east medals, which have been
commissions. His medals are general
ly commissioned by somebody who
wants to leave a memory to future
generations. This social and coliective
aspect links Häiväoja's medals strong
ly with the traditions of medaliic art
and with the basic nature of monu
mental art.
HEIKKI HÄIVÄOJA AND
THE ART OF COINAGE (p.28)
Tuukka Talvio

Foliowing the monetary reform in
France in 1960, the Finnish mark
(markka) was in 1963 replaced with
the 'new mark' which was worth a
hundred old ones. The designs of the

coins were, however, not altered, ex
cept in the case of the one mark coin
issued in 1 964. There was a design
competition, which was won by the
sculptor Heikki Häiväoja and the
graphic artist Olof Eriksson (1 91 1 1 987). With this competition began
Häiväoja's career as a coin designer.
He won also the competition for the
commemorative coin of the 50th an
niversary of Finland's independence
in 1 967, and between 1 970 and 1 979
the Mint of Finland commissioned
him to design five other commemo
ratives and a 5 mark coin (types 1 972
and 1 979).
Häiväoja's coin designs are innova
tive but also distinct and easy to rec
ognise. His commemorative coins are
related to the modern Finnish medal
lic art of their time, and the early ones
were also influenced by the modern
coins of Israel.

YEAR MEDAL
COMPETITION 2003 (p.48)
Outi Järvinen
The 39th year medal competition of
The Guild was held in March 2003.
The competition, which had 70 en
tries, had no theme this time either.
According to the jury, which was pre
sided by Mr Mauno Honkanen, the
competition was most even and of a
good standard: all the categories ( A,
B and C) had entries that could have
been realised. The three prize win
ners, however, were distinguished
from the rest of competitors at an
early stage.
Many entries reflected the un
steady circumstances in international
politics, an acute threat ofwar and ag
gression and violence in our everyday
life. On the other hand, the competi
tion had also more aesthetic entries
conveying the competitors' more ex
istential reflections. The majority of
the entries seemed to be non-ab
stract.

The first prize (2500 euro) was won
by Ms Pirkko Viitasalo with her " Give
Peace a Chance''. The composition
was successfully concentrated and
freshly moulded; it interpreted the
feelings of the threats of war delicate
ly and succeeded in catching the de
cisive moment of the story.
The second prize (2000 euro) was
won by M r Raimo Jaatinen with his
'The Aimless Wanderings of Ulysses"
depicting ancient mythology trans
ferred to the Baltic Sea of today. The
role of the legend as an essential part
of the composition appealed to the
jury.The theme of entry was most ac
tual and had been dealt with in a deli
cate and rich way. The third prize
(1 700 euro) was won by Ms Hannele
Kylänpää with her 'Tom Dooley';
whose theme was actual. The entry
made use of finished materials suc
cessfully.
lt was decided u nanimously that
the winner of the first prize "Give
Peace a Chance" would be realised as
the year medal of the year .The medal
was east in bronze by Mr Tapio Ket
tunen.

ART MEDAL COMPETITION
2003 FOR STUDENTS
OF PICTORIAL ART ( p.57)
Outi Järvinen
The competition was held for the
third time. The first prize winner (840
euro) was Mr J uha-Matti Hynynen
from Turku Art Academy with his
"Prisoner of Conscience''. The second
prize (500 euro) was won by Ms San
na Palmu from The University of Art
and Design Helsinki with her "Rab
bits onto the World Map''. The third
prize (340 euro) was won by Mikko
Voutilainen from Kankaanpää Art
School with his "Twin River''. The jury,
which was presided by M r Mauno
Honkanen, gave an extra prize ( 1 68
euro) to Ju ha-Matti Hynynen for his
"Before and Now" .

The competition was of a high
standard and the n umber of entries in
first category (A) was relatively large.

ALFRED LICHTWARCK AND
THE ART OF THE MEDAL (p.61 )
Tapio Suominen
At the end of the 1 9th century Alfred
Lichtwark (1 852- 1 9 1 4) had an im
portant role as a transmitter of the
reform movement born in France to
Germany. He was the director of
Hamburg Art Gal lery and a central
figure of the art education move
ment in Germany. He published a
booklet on medallic art " Die Wieder
erweckung der Medaille" in 1 897,
which dealt with the French reform
movement and the medal collection
purchased by the gal lery introduc
ing the movement.
Lichtwark's activities had a strong
educational purpose, which also ex
plains his interest in medallic art.
From the point of view of art educa
tion medals interest people because
they can be reproduced and can well
be regarded as collectors' items. A
piece of art in the form of a medal
suits well our everyday life, which did
give a piece of art the right kind of
channel to have an influence on peo
ple. ln addition, the rebirth of an inter
active network between individuals
and artists would have been most
beneficial to cultural life in general.
Secondly, educative energy con
sisting of many layers had been dis
solved into medals in the course of
their many-sided process of repro
duction. According to Lichtwark the
kinship almost the analogy between
seeing and creating art meant that
facing a piece of art brought about
with success the same forces as were
needed at creative work.
Thirdly, Lichtwark aimed at linking
medallic art rather than the art of
coins with sculpture and high-class
art more closely. ln a broader sense, it

89

was medallic art that was to guide a
viewer to understand sculpture , be
cause this was how sculpture could
have a similar popular extension as
was given by copperplate engraving
to the art of painting.

ON THE MEDALLIC ART OF
LAILA PULLINEN ( p.66)
Jean Ramsay
The article concentrates on five med
als by Professor Laila Pull inen, which
convey the essential themes of the
sculptor's medallic art. Laila Pullinen's
way of seeing her medals three-di
mensionally connects them with her
more monumental works of Art. The
essential is the use of the opening
and the form in motion. The ultimate
result is often a medal whose two
sides have reciprocal relations with
each other. Her medal can be said to
be on the verge of becoming a piece
of sculptu re.

PLEASURE AT
A REASONABLE PRICE ( p.69)
Jaakko Ukkonen
Mr Jaakko U kkonen, a new member
of the board of the Guild, tells us how
he became a collector and what kind
of medals he has got in his collection.
He got the inspiration to collect from
his nearest family circle as a school
boy. Medals came later and his col
lection has grown in size by coinci
dence, too. He fi nds his collection
many-faceted consisting of many lev
els. Today he is concentrating mainly
on the Finnish medals he appreciates.
As a new member of the board he
thinks it is his task to promote med
al lic art actively and find new ways
of marketing medals and tel ling peo
ple about them. AII ideas to reach
this goal are welcome.

DISPLAYING MEDALS NOW AND LATER (p.71 )
Veikko Löyttyniemi
Storing medals is a problem that is
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passed on from one generation to
another with the collection. Mr Löyt
tyniemi pays our attention to the dif
ferent ways and possibilities of stor
ing and displaying a collection and
to preserving it for future genera
tions. ln a private home medals
should be displayed and, on the oth
er hand a lso protected. A collection
should find a suitable home even if
the heirs didn't want to go on with it.
An alternative could be to will the
collection to a institutes such as a
school, a library or the office that has
been near the owner. Museums are
also happy to receive donations. This
is how people interested in the col
lection could enjoy it especially if the
donation has guaranteed money for
the vitrines or showcases.

FIDEM - OUR WINDOW
ON THE WORLD OF
ART MEDALS (p.73)
likka Voionmaa
FI DEM (Federation lnternationale de
la Medaille) started to gain in popu
larity in Finland as our scu lptors in
growing numbers became aware of
FI DEM and could have their art med
als displayed in the FI DEM exhibi
tions which were held every second
year. The Guild of Medal Art in Fin
land was fou nded in 1 965, and soon
after that Finland together with the
Guild was asked to host the 1 973 FI
DEM congress in Helsinki. ln 1 990 the
Guild arranged the event yet again.
Today the Finns co-operate closely
with the FIDEM committees and the
other delegates. (see below).
The FIDEM congresses have got a
lot to offer its members: apart from
medal exhibitions with some thou
sand art medals from over 30 mem
ber countries, every congress has a
most varied number of lectures of
high standard and a good social pro
gram. Between the congresses a
member is entitled to a copy of
Medailles magazine, which covers

the lectures of the previous congress
well illustrated. The annual member
ship fee also includes the two issues
of The Medal , the magazine pub
lished by the British Art Medal Socie
ty. The latest Medailles ( 1 78 pages)
came out last autumn. International
activities are maintained also during
the two years between the congress
es, as shown by the many competi
tions and symposiums held in mem
ber countries.
The next FI DEM congress will be
held in Seixal, Portugal, in late Octo
ber 2004 and the one after Seixal in
Colorado Springs in 2006.
Find more information about FI
DEM, membership fees, congresses
and FIDEM member organisations on
http://www.fidem-medals.org
or contact the general secretary
ilkkavoionmaa@hotmail.com
The president of FIDEM is Mr Carlos
Baptista da Silva. The other members
of the executive committee are Ms
Mariangela Johnson, the vice presi
dent, and Mr Pierre Zanchi, the vice
president, Mr Mikko Timisjärvi, the
treasu rer,
mikko.timisjarvi@mint.fi
and Mr l i kka Voionmaa. Mr Aimo Vii
tala is a member of the consu ltative
committee. The Finnish FI DEM dele
gate is Mr Veikko Löyttyniemi, and
the vice delegate Mr Mauno Hon
kanen.

OBSERVATIONS ON
ARRANGEMENTS OF FIDEM
MEDAL EXHIBITIONS (p.75)
Arvo Aho
Taking part in seven FIDEM congress
es has enriched the writer's positive
and negative experiences concern
ing art medal exhibitions. A success
fu l exhibition - from a viewer's point
of view - means that the exhibition
hall can be reached easily, is well-lit
and roomy. The medals would show
both the obverse and the reverse and
would be easily recognisable. Howev-

er, the reality is often far from the ide
a 1. Since medals are always, however,
worth a closer acquaintance, minor
deficiencies can be tolerated under
the circumstances.

NUMISMATIC CONGRESS
IN MADRID 14 - 18
SEPTEMBER 2003 (p.78)
Outi Järvinen
The I nternational Numismatic Com
mission (CI N in French or INC in Eng
lish) supported by the Spanish Minis
try of Culture arranged a congress in
Madrid in September 2003. This con
gress arranged every sixth year had
about a thousand participants, it last
ed for four intensive days and the
program incl uded lectures, discus
sions and sessions concentrating on
different topics and fields. The theme
of one lecture was medallic art, in ad
dition to which four different ses
sions covering different periods dealt
with studying the art of the medal.
The organisers had had a congress
medal struck. lt had been designed by
Fernando Jesus. The composition of
the reverse is composed of coins
dominated by the symbol of the con
gress, a deconstructed coin from
1 691 . The general impression of the
medal has been softened by sand
blasting the dies.

A NEW FOUNDATION TO
PROMOTE MEDALLIC ART
(p.79)
Veikko Löyttyniemi
ln 2003 the board of the Guild pro
posed that the Guild should establish
a foundation to promote medallic art
i.e. a new organisation to support the
art of the medal .The annual meeting
of the Guild gave its unanimous ap
proval to the proposal in spring 2003
and agreed to donate the long-term
investments of the Guild to increase
the capital value of the foundation.
The foundation will promote med
allic art e.g. by supporting education,

by giving out scholarships and appre
ciative prizes, by arranging accommo
dation for the activities of the founda
tion and by supporting publishing, re
search and information.
The aim of the foundation is on one
hand to safeguard the capital ac
quired by the Guild so far and on the
other hand to increase the capital and
the returns.The foundation will aim at
helping the Guild to guarantee its
most essential forms of activity. The
property of the foundation has been
permanently protected by law. ln ad
dition, a foundation can receive dona
tions more easily than an ordinary so
ciety. A foundation may also include
separate funds. lt may be notified that
the foundation received annou nce
ments of two new funds and that a
donation was given to increase the
basic capital of the foundation.
ln case the resources of the founda
tion should increase in the way de
scribed , the Guild may well have big
ger prizes and even honourable men
tions in the medal competitions.
The Guild's activities will continue
in the same way as before the founda
tion was established. The foundation
is there to safeguard our work for
medallic art, not an active organisa
tion. The Guild will go on realising
projects which
are necessary to
maintain the activities and which will
also increase the basic capital and the
annual returns of the foundation.

THE GUILD'S REPORT
FOR THE YEAR 2002 ( p.81 )
General information:
Year 2002 was the Guild's 38th year
in operation. The patron of the Guild
was President Tarja Halonen.
The Year Medal competition had
exceptionally a theme. (see below)
lt was the third time that the Year
book of medallic came out. The main
theme of the book was sculptor
Toivo Jaatinen and his medals.

ln the summer the Guild arranged a
medal exhibition at Purnu, Orivesi .
The Finnish medals at Paris FIDEM
in September attracted lots of inter
national attention.
Collection of medals. The Guild
completed its collection deposited at
Tampere City Art Museum by trans
ferring medals from the office in Hel
sinki to Tampere.
Supporting medal artists: ln 2002
the prize money of the year medal
competition was 8400 euro in addi
tion to which some 1 400 euro was
i
paid the artists e.g. for f nishing the
year medal and the reliefs.

International activities:
The Guild is a member of F I DEM,
whose congress was held in Paris. 1 4
Finns participated, and 47 medals by
32 Finnish artists were sent to the ex
hibition.
Mr Mauno Honkanen (vice dele
gate) attended the FIDEM Delegates'
meeting , Mr Aimo Viitala attended
the Consultative committee. Mr likka
Voionmaa attended the two meet
ings and that of the executive com
mittee. Mr Mikko Timisjärvi from the
Mint of Finland was elected the new
treasurer of FI DEM.

Exhibitions and excursions:
The entries of the year medal compe
tition were displayed at the Society
of Finnish Literature in Helsin ki.
Purnu Art Centre exhibited 51
medals by 1 8 artists from June till Au
gust. ln addition, to celebrate the
200th anniversary of Elias Lönnrot
Finnish art medals with literary motifs
were being displayed at Purnu. The
medals were on loan from Mr Allan
Ylinen.
The Guild also participated in Kau
ko Räsänen's retrospective medal ex
hibition arranged byTampere City Art
Museum. The exhibition closed in
January 2003.

91

The Guild made an excursion to
Turku, during which the annual meet
ing of the Guild was arranged. The
program aisa included visits to muse
ums and getting acquainted with a
few public monuments in Turku.
Competitions and
producing medals:

Year medal competition. The compe
tition was won by Mr Tapio Kettunen
from Vesilahti. The theme of the com
petition was the 200th anniversary of
Elias Lönnrot. Mr Kettunen's medal
was aisa east as the year medal of the
Guild. The Kordelin foundation had
donated the Guild a grant to organi
se the competition. The Society of
Finnish Literature will have the entry
of Ms Leena Turpeinen, the second
prize winner, east in bronze. The me
dal will be one of the honorary prizes
of the society.
Producing medals. ln order to in
crease the capital of the Fund of Pro
moting Medallic Art the Guild had art
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reliefs east These numbered reliefs
made of the first prize winner were
sold to collective bodies connected
with Elias Lönnrot's life.
Publications and information :

The yearbook came out for the third
time and attracted respect both in
Finland and abroad. The main theme
was Toivo Jaatinen's art medals.
The Guild sent press releases e.g.
on the year medal competition, the
prizes won by Finnish medal artists in
competitions abroad. The texts and
pictures were published in dozens of
newspapers in Finland, on TV and in
the radio. The Guild's www-pages
were completed. The pages show e.g.
the entries of the competitions ar
ranged by the Guild.
The members received three "let
ters to our members" during 2002.
Meetings:
The annual spring meeting of the
Guild was held in Helsinki. Professor
Päiviö Tommila gave a lecture on Elias

Lönnrot's work and activities. The au
tumn meeting was held in Turku.
Members, The Board, and the econ
omy of the Guild
The Guild had ali in all 238 mem
bers in 2002, of whom 158 collectors,
70 artists and 9 sponsors and one cor
responding member.
The board. The president was Mr
Veikko Löyttyniemi, the other mem
bers of the board were Mr Mauno
Honkanen, Mr likka Voionmaa, Ms An
neli Ilmonen, Mr Erkki Kannosta, Mr
Erik Mäkinen and Mr Kari Vaalas.
Economy. The economy of the
Guild is based on membership fees,
donations, rental income and the in
come from yearly projects. The mem
bership fee of an ordinary member
was 80, that of an artist 8 and that
of a supporting member 375 .
Contact the Guild. The postal address
POB 311, FIN 00101 HELSINKI.
e-mail: outi.jarvinen@nba.fi

Gunnel Sievers

SVE N S KT SAM MAN DRAG
JAG 75 (s.4)
Heikki Häiväoja

Skulptören Heikki Häiväoja (f. 1929)
minns sitt livs olika skeden då han
fyller 75 år. Torpar- senare småbrukar
sonens väg gick via folkhögskola till
Konstindustriella centralskolan (1 9471950) och Finlands konstakademis
skola (1 947-1951).
Han minns, att hemmet var an
språkslöst men harmoniskt och lyck
ligt. Vid sidan om dagsverks- och
skogsarbeten lärde han sig att bear
beta trä. De första skulpturförsöken
föddes samtidigt som praktiska verk
tyg. Skulptören anser sig i grund och
botten vara en hantverkare. Hans fri
tidsintressen under ungdomsåren
var litteratur och speciellt poesi. Åren
i folkhögskolan 1946-1947 utgjorde
en vändpunkt: de andliga och kultu
rella värden blev centrala i hans liv.
Både Konstindustriella läroverket
och Konstakademins skola fanns i
Ateneum-byggnaden. Efter den för
ras rikliga, mångsidiga och även hår
da läroplan var den makliga handled
ningen, som gavs vid Konstakademin,
frustrerande och han slutade skol
gången efter det första året. Häiväoja
blev under studietiden assistent åt
bildhuggare: först åt sin lärare Emil
Filen, senare också åt Lauri Leppänen,
Aimo Tukiainen och Essi Renvall.
Dessa alla modellerade också medal
jer.
Sin första beställning fick Häiväoja
på grund av att han blev kallad att
delta i en medaljtävling (professor
Pentti Eskola, 1963). 1 tävlingen om
en medalj för Ateneums konstmu-

seum fick han tre pris. Också Helsing Under de senaste åren har Häiväoja
fors 150 år som huvudstad är resulta mest koncentrerat sig på beställ
tet av en tävling; de övriga medaljer ningsarbeten. Han anser, att man på
na är beställningsverk. De varierande detta sätt lättare kan undvika att fast
motiven i medaljerna gör det intres na i de gamla hjulspåren.
sant att skissera dem. Allegoriska ide
Sam medlem i pris- och utställ
er föds då man fördjupar sig i ämnet. ningsnämnder, vid utdelning av sti
Sättet att göra kan varieras enligt pendier och i många andra valtillfäl
motivet.
len känner man, att man deltar i an
Häiväoja började undervisa i dras öden och inriktningar. 1 sådana
Konstindustriella läroverket år 1958 sammanhang har Häiväoja ansett, att
och 1 964 blev han föreståndare för det är bäst att man koncentrerar sig
Konstindustriella yrkesskolan (en af på själva saken och inte på person
tonskola). Arbetet var krävande, men frågor och han anser att han har lyck
å andra sidan var man fri. Samtidigt ats med det.
Häiväoja anser också, att man mås
var Kai Frank konstnärlig ledare för
skolan och som reformvänlig lärare te skilja mellan en konstnär och en
hade han ett inspirerande inflytande som gör bilder. Han själv är en bild
på eleverna. Lärararbetet byttes till huggare, skulptör, men det är andras
statens femåriga konstnärsstipendi sak att avgöra om han dessutom är
um år 1971. Häiväoja återvände till en konstnär. Det samma gäller bilder
undervisningsuppgifter år 1977, då och konstverk. Man bör inte bara se
som yrkeslärare med ett begränsat ett konstverk, man måste också upp
leva det.
undervisningsområde.
Början av 1 960-talet var en iderik
tid för konstnären. Häiväoja studera
de då förhållandet mellan en skulp HEIKKI HÄIVÄOJA - FRÅN
tur och dess omgivning i flera (ofta MINIATYRSKULPTURER TILL
gjutna i delvis polerad brons) verk. MONUMENT (s.12)
Tudelade skulpturer föddes som lös Liisa Lindgren
ning på problemen med små gjut Heikki Häiväoja föddes i Jämsä år
ningsredskap och dåligt svetsnings 1 929 och studerade vid Konstin
kunnande. Då han deltog i biennalen dustriella läroverket 1 947-1950. Åren
i Venedig år 1966 fann han överras 1 950-51 fortsatte han studierna i
kande likheter mellan sina och Arnol bildhuggeri vid Finlands Konstakade
do Pomodoros skulpturer: vardera mis skola. Senare har Häiväoja gjort
hade på sitt håll studerat samma ett långt dagsverke som lärare vid
problem. Efter det började konstnä Konstindustriella läroverket och
ren mera intressera sig för att kombi Konstakademins skola. Redan under
nera berättelsen och dikten med studietiden deltog Häiväoja aktivt i
skulpturerna än för abstrakta verk. gemensamma utställningar. 1 de un-
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gas utstäliningar och årsutstälinin
garna på 1950-talet visade konstnä
ren miniatyrskulpturer typiska för ti
den. Som motiv hade de t.ex. barn,
djur och badande. Häiväoja hörde till
de unga konstnärer, som man såg ut
trycka sig med intryck från den sam
tida bildhuggarkonsten i ltalien. Mi
niatyrskulpturens skala passade ofta i
den unga konstnärernas anspråks
lösa utrymmen och gav trots det
möjligheter för form- och materialex
periment.
Vid ingången av 1960-talet gick
många finska konstnärer över från fi
gurativ tili nonfigurativ konst. Också i
Häiväojas produktion skedde en
övergång tili informalism, som på en
kort tid hade blivit nästan en domi
nerande rikting av nonfigurativ konst.
lnformalismen ändrade uppfattning
en om den plastiska formen och för
nyade också tekniken för bildhuggar
konsten. Häiväoja hade på slutet av
1950-talet börjat svetsa sina verk och
utnyttja siporex-bitar som gjutformar.
Nya metoder för bearbetning, i vilka
resultaten var oförutsedda även för
upphovsmannen, var aktuella.
Häiväojas informalistiska period
kulminerade i verken från 1960-talets
mitt, vilka han visade vid biennalen i
Venedig år 1966. Häiväojas informa
listiska uttrycksform grundade sig på
tematisk variation mellan skulpturen
som sådan och dess delar, sprickbild
ningar, inre spänning i stycket och
kontakten mellan två massor. Motivet
för plastisk komposition var ofta en
spänning, som uppkom mellan skulp
turens statiska yttre form och dyna
miska inre urladdning. Vid ingången
av 1970-talet tog Häiväoja avstånd
från informalismen och sökte sig till
baka till figurativa motiv. l verken vid
decennieskiftet blandades efterver
kan av informalism med den inspira
tion som popkonsten gav.
Ändrade samhälisförhållanden och
urbaniseringen hade på 1950-talet
skapat en högkonjunktur för offent-
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lig konst, som fortsatte genom hela
decenniet. Livligt byggande och åter
hämtningen av det ekonomiska livet
gav alldeles nya arbetstillfällen åt
konstnärer. Monument över stupade
gav fortfarande rikligt med arbete.
Också Häiväoja fick erfarenhet av of
fentliga verk redan på 1950-talet. På
1960-talet övergick han att uttrycka
sig nonfigurativt i sina monumental
verk, i vilka han utnyttjade informalis
tiska bilder. lnformalismen gav åt den
offentliga konsten motiv, som kunde
användas som allegorier för tillväxt,
nydaning och dynamisk utveckling. 1
många av sina verk har Häiväoja an
vänt betong som materia!. På 1960och 1970-talen befrämjade den väx
ande skalan i offentliga byggnader
användningen av betong. Detta for
drade allt större monument. Odeko
rerad elementarkitektur tycktes ock
så kräva som kompanjon okomplice
rad bildhuggarkonst av samma skrot
och korn. Häiväoja som har gjort ett
långt dagsverke med offentlig bild
huggarkonst har taiat om ett bättre
samarbete mellan bildkonst och arki
tektur. Man känner också honom som
en som försvarar gamla begravnings
platser, värnar om gamla grawårdar
och som är bekymrad över sitt gebits
framtid på denna bildhuggarnas ur
gamla arbetsfält.
MONUMENTKONST I LITET
FORMAT - EN BETRAKTELSE
AV HEIKKI HÄIVÄOJAS
MEDALJKONST {s.23)
Outi Järvinen

År 2003 har det gått 40 år sedan
Heikki Häiväojas första medalj offent
liggjordes. Han har format litet över
90 medaljer. Största delen av dem är
präglade. En fjärdedel är porträttme
daljer.
Häiväojas bana som medaljkonst
när började med segrar i tävlingar.
Flera nationellt betydande institutio
ner och företag firade jubileumsår i
början av 1960-talet och man prägla-

de många medaljer. Samtidigt börja
de han också bli berömd som formgi
vare av mynt. Häiväoja hade redan ti
digare fått namn som formgivare av
offentliga konstverk.
Strävan efter plastisk effekt tycks
vara naturligt för Häiväoja. En kraft
fullt formad relief tar i besittning hela
utrymmet och ger åt den en aktiv
roll. Temat har också sysselsatt ho
nom i samband med större monu
ment. Genom att använda delvis in
fällda reliefer tar han ut allt ur medal
jens massa.
Uttrycksmedlen måste man enligt
Häiväoja anpassa till karaktären hos
det avbildade motivet. 1 porträtt är
det lika mycket den fysiska gestalten
som personens livsverk och dess be
tydelse som är viktiga. Helheten kom
pletteras av formgivning av texten
som en del av helheten. Det här bety
der dock inte, att man inte skulle kän
na igen konstnärens handstil. Fören
ande faktorer är bl.a. kraftfulla kom
positionselement, skapande av starka
perspektivlinjer inne i medaljen lik
som också växlingar mellan skrovliga
och släta ytor samt bruk av lutande
pian.
Häiväoja har modellerat bara en
staka gjutna medaljer och de är be
ställningsarbeten. Hans medaljer har
vanligen alltid en uppdragsgivare,
som viii lämna ett minne åt komman
de släktled. Denna sociala eller sam
hälleliga aspekt förenar starkt Hä
iväojas medaljer inte bara med tradi
tionen i medaljkonst men också med
grundkaraktären hos monumental
konst.
HEIKKI HÄIVÄOJAS
MYNTKONST {s.28)
Tuu kka Talvio
1 Finland genomfördes en myntre
form 1963. Man behöll de flesta me
tallmynten, men man beslöt att ta i
bruk ett nytt enmarksslant. En tävling
ordnades, som vanns av Heikki Häi
väoja tillsammans med grafikern Olof

Eriksson. Från denna tävling började
Häiväojas bana som formgivare av
mynt. Efter att Häiväoja hade vunnit
tävlingen om jubileumsmyntet för
Finlands sjä lvständighet 1 967, bes
tällde Myntverket av honom ännu
fem andra jubileumsmynt och ett 5marks bru ksmynt under åren 1 9701 979.
Häiväoja har i sina bruksmynt for
mat bildmotiven och värdesiffrorna
på ett modernt men samtidigt klart
och lätt igenkännbart sätt. Hans jubi
leu msmynt har samband med mo
dern medaljkonst och i de första kan
man också se intryck av myntkonst i
Israel på 1 960-talet.

ÅRSMEDALJTÄVLINGEN 2003
{s.48)
Outi Järvinen
Gillet för Medaljkonst i Finland ord
nade sin 39nde årsmedaljtävling,
som avgjordes i mars 2003.
Tradi
tionsenligt fick deltagarna välja fritt
motivet och medaljen skulle gjutas.
Som ordförande för prisnämnden
fungerade konstnär Mauno Honka
nen och som sekreterare fil.mag. Outi
Järvinen. Tili medlemmar hade man
kallat doktor Liisa Joronen och che
fen för Amos Andersons konstmuse
um Kai Kartio. Bildhuggarförbundet
hade tili sakkunnigemedlemmar ut
nämnt skulptörerna Matti Nurminen
och Matti Peltokangas.
Antalet tävlingsbidrag var 70 inklu
sive versioner av samma tema. De var
något färre än under föregående år.
Tävlingen höll en god och jämn nivå.
Prisnämnden konstaterade, att med
aljer som kunde förverkligas fanns i
alla klasser. Vinnartrion skilde sig
dock från mängden redan i ett tidigt
skede.
Den osäkra politiska situationen i
världen, det akuta krigshotet samt
aggression och våld med följder som
hotade det dagliga livet, hade fått
många deltagare att reagera. Å andra
sidan fanns det också förslag som

byggde på rent estetisk basis och ex
istentialistiskt begrundande. Tyngd
punkten mellan föreställande och ab
strakta bidrag var mera på den före
ställande sidan.
Det första priset (2.500 euro) vanns
av Pirkko Viitasalos förslag Hellre fred.
Enligt juryn hade den en lyckad cen
tralkomposition och fräsch modelle
ring. Förslaget satt sig raffi nerat in i
krigshotets stämning och lyckades
fånga berättelsens avgörande ögon
blick.
Det andra priset ( 2.000 eu ro) gick
tili Raimo Jaatinens förslag Odysseus'
irrfärder, i vilket antikens mytologi
har förflyttats tili Östersjön av idag.
Också textens centrala roll som ett
kompositionselement tjusade. Enligt
juryn hade Jaatinen behandlat moti
vet på ett känsligt och rikt sätt. Det
tredje priset (1 .700 euro) gick tili Han
nele Kyläpää med förslaget Tom Doo
ley, i vilket en kontrollerad använd
ning av färdigt materia! accentuera
des. Man ansåg också, att temat i det
ta förslag var dagsaktuellt.
Man beslöt att förverkliga det vin
nande förslaget som årsmedalj för år
2003. Den göts av Tapio Kettunen
från Vesilax.

KONSTMEDALJTÄVLING 2003
FÖR STUDERANDEN
AV BILDKONST {s.57)
Outi Järvinen
En medaljtävling för unga ordnades
nu för tredje gången. 25 förslag del
tog i tävlingen. 1 de två tidigare täv
lingarna gick första priset tili Åbo så
också denna gång.
Ordförande för juryn var Mauno
Honkanen och sekreterare Outi Järvi
nen. Medlemmar var h uvudredaktör
Otso Kantokorpi och gal lerist Kalevi
Heinänen. Bildhuggarförbundet re
presenterades av skulptörerna Virpi
Kanto och Jarmo Vellonen.
Prisnämndens enhälliga beslut var
att ge första priset (840 euro) åt för
slaget kallat Åsiktsfången. Den hade

gjorts av Ju ha-Matti Hynynen från
Åbo konstakademi. Andra priset (500
euro) gick tili Sanna Palmu från
Konstindustriella högskolan i Hel
singfors för Hararna på världskartan
och tredje priset (340 euro) tili Mikko
Voutilainen från Kankaanpää konst
skola för förslaget Tvåflod.
Juryn beslöt också att lösa ut Förr
och nu, också av Juha-Matti Hynynen.
Tävlingen ansågs i allmän het hålla
en rätt god standard. Andelen i A
klassen var jämförelsevis stor. Också
många i B-klassen var helt utveck
lingsdugliga.

ALFRED LICHTWARK OCH
MEDALJKONSTEN {s.61 )
Tapio Suominen
På slutet av 1 800-talet uppstod en re
formrörelse inom medaljkonsten och
den förmedlades tili Tyskland av Al
fred Lichtwa rk (1 852-1 9 1 4). Lichtwark
var chef för Konsthallen i Hamburg
och en centralgestalt i den tyska rö
relsen för konstuppfostran. Han pub
licerade sin bok om medaljkonst, Die
Wiedererweckumg der Medaille år
1 897. 1 den redogjorde han för bl.a.
den franska reformrörelsen samt me
daljsamlingen, som presenterade den
och som införskaffades tili Konsthal
len.
Lichtwarks verksam het präglades
starkt av en pedagogisk orientering,
vilket förklarar hans intresse för med
aljkonst. Medaljer är intressanta i
konstpedagogisk mening för det för
sta för att de väl lämpar sig som sam
larobjekt, då de är lätta att duplicera.
Medaljer som konstverk är lätta att
introducera i människors alldagliga
liv och just på det sättet öppnade
den rätta informationskanalen för
detta slags konstverk. Dessutom skul
le ett uppvaknande för ett nätverk
för växelverkan mellan privatperso
ner och konstnärer vara i största all
män het tili gagn för kulturlivet.
För det andra hade i medaljer ge
nom deras mångfacetterade fram-
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ställningsprocess u pplöst sig energi,
som fått dem att växa lager på lager. l
Lichtwarks tan ke fanns en släktskap
mellan att se på konst och att skapa
konst, även analogi, och det betydde
att ett lyckat möte med ett konstverk
upplivade samma krafter som be
hövs i skapande arbete.
För det tredje ville Lichtwark för
ena medaljer tätare än myntkonst tili
bildhuggarkonst och speciellt hög
konst. Medaljkonstens u ppgift i vida
re mening var att leda åskådaren tili
bildhuggarkonsten. Detta därför att
för bildhuggarkonsten betydde det
en liknande fol klig utvidgning som
kopparstick gjorde för målarkonsten.

OM LAILA PULLINEN$
MEDALJKONST {s.66)
Jean Ramsay
Författaren lyfter fram fem medaljer
av professorn och skulptören Laila
Pullinens (f. 1 933) och vilka enligt
författaren ger uttryck för några cent
rala teman i konstnärens produktion.
De långt förda tredimensionella for
merna i medaljer förenar dem nära
med mera monumentala verk. Vä
sentligt är också för henne att anv
ända hål samt form i rörelse. Det re
sulterar i en medalj, vars båda sidor
växelverkar med varandra. Man kan
nästan säga att medaljen är i ett till
stånd på väg att bli en skulptur.

FÖRNÖJELSE TILL
FACILT PRIS {s.69)
Jaakko Ukkonen
Den nya medlemmen i Gillets styrel
se berättar i sin artikel om hur hans
samlarhobby började och hur hans
medaljsamling utformades. Hans
intresse för konst och samlande bör
jade redan under skoltiden genom
exempel inom familjen. Förhållandet
till medaljkonst vaknade senare och
samlingen, som vuxit under årens
lopp, har också letts av slumpen.
Samlaren anser att hans kollektion är
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mångfacetterad på många nivåer. Ef
ter att i början ha skaffat medaljer
mera på måfå har han nu försökt
koncentrera sig på inhemska medal
jer som han värderar högt.
Han anser att på sin nya förtroen
depost är hans uppgift att främja
medaljkonst och aktivt intresse för
medaljkonst genom att koncentrera
sig på utvecklingen av information
och marknadsföring. Han välkomnar
alla ideer som leder till detta mål.

FRAM MED MEDALJERNA N U ELLER SENARE {s.71 )
Veikko Löyttyniemi
Hur förvara medaljer är ett problem
som ärvs från generation tili genera
tion tillsammans med medaljsamlin
gen. 1 artikeln fästes uppmärksamhe
ten på olika möjligheter att förvara,
ställa fram och spara för våra efter
kommanden. Även i ett privathem
borde medaljerna gärna vara tili på
seende, men å andra sidan borde de
också skyddas. Man borde också fi n
na en lämplig plats för dem, då arvin
garna inte vii i fortsätta att samla. Ett
alternativ vore att testamentera sam
lingen tili någon sektor som står äga
ren nära ss. skola, bibliotek eller ar
betsplats. Också museer tar emot
donationer. På så sätt kan intressera
de njuta av samlingen, speciellt om
man har försäkrat sig om att de ställs
ut genom att ge ekonomiska resurser
för t.ex. vitriner.

FIDEM - VÅRT FÖNSTER MOT
MEDALJVÄRLDEN {s.73)
likka Voionmaa
1 Finland lärde vi känna FI DEM (Fede
ration lnternationale de la Medaille)
på 1 950-talet, då våra skulptörer bör
jade delta i FI DEMs utställningar, som
hölls vartan nat år. Vårt intresse ökade
då Gil let för medaljkonst i Finland
(grundat 1 965) fick organisera FI
DEM-kongressen år 1 973 och på nytt
år 1 990 i Helsingfors. 1 dag har Fin-

land ett tätt samarbete med FIDEM
kommitteer och de andra delegater
na (se nedan).
FIDEM-kongresserna bjuder på ut
ställningar med flera tusen medaljer
från över 30 länder, mångsidiga före
läsningar av hög klass och trevligt so
cialt program. Mellan kongresserna
utkommer tidskriften Medailles, som
innehål ler föreläsningarna från före
gående kongress. 1 medlemsavgiften
ingår också två n ummer per år avThe
Medal, som utges av British Art Med
al Society. Den senaste Medailles (1 78
sidor) utkom hösten 2003. lnternatio
nell verksamhet pågår också under
åren mellan kongresserna, mm. bl.a.
många tävlingar och symposia i oli
ka medlemsländer.
Nästa FIDEM -kongress hålls i Seix
al i Portugal, sent i oktober 2004 och
följande i Colorado Springs i USA år
2006.
Mera information on FIDEM, dess
medlemsavgifter, kongresser och
medlemsorganisationer finns på
www.fidem-medals.org
eller fås genom att kontakta general
sekreteraren
ilkkavoionmaa@hotmail.com
Ordförande för FIDEM är Carlos
Baptista da Silva. Övriga medlemmar
i styrelsen är Mariangela Johnson och
Pierre Zanchi, båda viceordföranden,
skattmästare Mikko Timisjärvi
mikko.timisjarvi@rahapajainsignia.fi
och l i kka Voionmaa. Aimo Viitala är
medlem i den konsultativa kommit
ten. Den fi nska delegaten är Veikko
Löyttyniemi och vicedelegat Mauno
Honkanen.

NÅGRA IAKTTAGELSER OM
ORGANISATION AV
FIDEM -UTSTÄLLNINGAR {s.75)
Arvo Aho
Genom att delta i sju FI DEM-kongres
ser har Aho samlat erfarenheter av
medaljutställningar på gott och ont.
På grund av dessa erfarenheter kan

han skissera upp viktiga element för
en lyckad utställning ur åskådarens
synvinkel. ldealet skulle vara, att uts
tällningslokalen är lätt att nå, ljus och
rymlig. Medaljens båda sidor kan ses
och är lätta att känna igen. Verklighe
ten är dock långt från idealet. Trots
det är det alltid värt att bekanta sig
med själva medaljerna. Små brister i
de yttre betingelserna kan man ut
härda.
NY FON D FÖR BEFRÄMJANDE
AV MEDALJKONST (s.79)
Veikko Löyttyniemi

inte som en organisation med aktiv
verksamhet. Gillet förverkligar fort
sättningsvis projekt, som tillför mera
resurser både tili Gillets verksamhet
och tili fondens kapital för att öka
dess årliga avkastning.
GI LLETS FÖR MEDALJKONST 1
FINLAND VERKSAMHETSBE
RÄTTELSE FÖR ÅR 2002 (s.81 )
Allmänt :

ter som generalsekreterare i styrel
sen.
Utställningar och exkursioner:

Förslagen tili årsmedaljtävlingen
ställdes ut i Finska Litteratursällska
pets festsal i Helsingfors.
5 1 medaljer av 1 8 konstnärer var
under sommaren utställda i Purnu i
Orivesi. Samtidigt ställdes ut medal
jer med författarmotiv ur Allan Ylin
ens samlingar i anledning av 200-års
minnet av Elias Lönnrots födelse.
Gillet deltog i den retrospektiva ut
ställningen av skulptör Kauko Räsä
nens medaljer i Tammerfors konst
museum.
1 samband med Gillets årsmöte
ordnades en utfärd tili Åbo, där man
besökte museer och såg på offentliga
monument.

År 2002 var Gillets 38nde verksam
hetsår. Gillets beskyddare var Repub
likens president Tarja Halonen. Gillet
Gillets styrelse föreslog år 2003, att ordnar årligen en medaljtävling. Års
man skulle grunda en fond för bef boken för medaljkonst utkom för
rämjande av medaljkonst. Gillets vår tredje gången. Gillet ordnade en me
möte godkände förslaget enhälligt. daljutställning inom sommarutställ
Samtidigt beslöt man, att Gillet done ningen i Purnu. 1 FIDEMs världskong
rar sina långfristiga placeringar som ress väckte de finska medaljerna igen
grundplåt i fonden.
internationell uppmärksamhet.
Fonden befrämjar medaljkonst ge
Gillet kompletterade sin samling, Tävlingar och produktion
nom att bl.a. stöda utbildning, dela ut som deponerats i Tammerfors konst av medaljer:
stipendier och pris, ordna utrymmen museum, genom att föra över medal Årsmedaljtävlingen: Skulptör Tapio
för aktiviteter enligt fondens syfte, jer från Gillets lokaliteter i Helsing Kettunen från Vesilax vann Gillets
stöda informationsverksamhet, forsk fors.
tävling om en medalj för Elias Lönn
nings- och publikationsaktiviteter.
År 2002 delade Gillet ut stipendier rots jubileumsår. Tävlingen var samti
Då man grundade fonden var det åt konstnärer för cirka 8.400 euro digt Gillets årsmedaljtävling. Medal
å ena sidan fråga om att trygga det som pris i årsmedaljtävlingar. Dessut jen som erhöll första priset förverkli
kapital, som Gillet hade anskaffat tidi om betalade Gillet för färdigställande gades som Gillets årsmedalj. Korde
gare, å andra sidan om att få kapitalet och framställande av bl.a. årsmedal lins fond hade beviljat Gillet ett sti
och dess avkastning att växa. Med jen och konstreliefer, sammanlagt ca pendium för att ordna tävlingen.
hjälp av fonden försöker man också i 1 4.000 euro.
Finska Litteratursällskapet Iät göra en
fortsättningen trygga Gillets mest vä
medalj av Leena Turpeinens förslag,
lnternationell verksamhet :
som fick andra pris i tävlingen.
sentliga aktivitetsformer.
Fondens egendom tryggas varak Gillet är medlem i det internationella
Medaljproduktion: För att utöka
tigt med stöd av fondlagen. Dessut medaljförbundet FIDEM. 1 FIDEM Fonden för befrämjande av medalj
om kan en fond lättare mottaga spe kongressen i Paris deltog 1 4 personer konst Iät Gillet av årsmedaljen göra
cialfonder. Två separata fonder grun från Finland, på utställningen fanns numrerade reliefer, vilka beställts av
samfund med samband tili Elias
dades. Också fondens grundkapital 47 medaljer av 32 finska konstnärer.
FIDEMs delegation och styrelse Lönnrots liv och arbete.
fick ett tillskott.
Om fondens resurser kan öka så sammanträdde under kongressen. 1
här kan man också öka medaljtäv den förra deltog vicedelegat Mauno Publikationer och information:
lingarnas prissummor. Dessutom kan Honkanen, FIDEMs generalskreterare Årsboken för medaljkonst utkom för
Gillet i samband med tävlingarna lö likka Voionmaa deltog i båda möten. tredje gången och rönte uppskatt
Vicehäradshövding Aimo N.K. Viitala ning både hemma och utomlands.
sa in flera förslag dvs. ge hederspris.
Nu när fonden har grundats kan deltog i den konsultativa kommittens Huvudtemat var skulptör Toivo Jaati
Gillets verksamhet fortsätta som för möte. Tili ny skattmästare och styrel nens medaljproduktion.
Gillets pressmeddelanden handla
ut. Fonden tryggar aktiviteter, som semedlem valdes VD Mikko Timisjärvi
befrämjar medaljkonst, den fungerar från Finland. likka Voionmaa fortsät- de om bl.a. resultaten av medaljtäv-
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lingar samt pris, som finska skulptö
rer fått utomlands. Texter och bilder
publicerades i tiotals tidningar på oli
ka håll i landet samt i TV och radio.
Gillets www-sidor kompletterades. På
sidorna kan man se bl.a. medaljutkas
ten i Gillets tävlingar. Tre medlems
brev har sänts.
Möten:

Gillets vårmöte hölls i Helsingfors.
Professor Päiviö Tommila höll mötes
föredraget om Elias Lönnrots liv och
verksamhet. Höstmötet hölls i Åbo.
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Gillets medlemmar,
administration och ekonomi:

Vid slutet av år 2002 hade Gillet 238
medlemmar (158 ordinarie, 70 konst
närs- och 9 understödsmedlemmar
och en korresponderande medlem).
Styrelsen bestod av fil.mag. Veikko
Löyttyniemi, ordförande, samt konst
nären Mauno Honkanen, FM likka
Voionmaa, museirådet Anneli Ilmo
nen, skulptörerna Erik Mäkinen och
Erkki Kannosta och jur.kand Kari Vaa
las.
Gillets ekonomi baserade sig på

medlemsavgifter, understöd, hyresin
komster och inkomster från diverse
projekt under året. Gillets medlems
avgifter var: ordinarie medlem 850
euro, konstnärsmedlem 8 euro och
understödsmedlem 375 euro.
Uppgifter om tili vem man kan
vända sig:
Postadress: PB 3 11, FIN-00101
HELSINGFORS
e-mail: outi.jarvinen@nba.fi

KAL EVA LASE U RA - SÄÄTI Ö
Kalevalaseura on vuonna 1 9 1 9 perustettu säätiö, joka
tu kee ja tekee tun netu ksi Kalevalaan ja suomalaiseen
ku lttuuriperi ntöön li ittyvää tutkimusta ja taidetta. Seura
kutsuu j äsen i kseen Kalevala n ja kansall isen kulttuuripe
rinteen parissa työskenteleviä tutkijoita, taiteilijoita sekä
m u ita suomalaisen kulttuuri n asiantuntijoita.
Seuralla on 3 00 kotimaista ja 1 30 ulkomaista j äsentä.
Kuvanveistäjä Hei kki Häiväojan suunnittelema plaketti
on kuul u nut Kalevalaseuran kekrin päivän tieteen ja ta i
teen tunnustuspalkintoi hin vuodesta 1 966. Plaketin ai
heena on kaadettu tammi. Tämä kansanrunoissamme
yleinen aihe kertoo suu resta tammesta, jonka valtavat
oksat estävät päivän paistamasta. Ihm isen hahmoinen
myyttinen pieni m ies, jolla on yli luonnolliset voimat
saa kuitenkin puu n kaadetuksi, j olloin päivänvalo pää
see taas vala i semaan maailmaa. Aihe symbolisoi Kale
valaseuran kekrin päivän tun nustuspalkinnoil laan pal
kitsemien kansal l i sen k ulttuurin parissa työskentelevien
tutkijoiden ja taite i l ijoiden saavutuksia.

VEROHALLI N NO N
ANSIOMITALI
Päätös verohallinnon ansiomitalista tehti i n Verohal lituksen
j u hlaistunnossa 1 .3 . 1 990, jolloin viraston perustamisesta
tu l i kul uneeksi 20 vuotta. Ansiomitalin tekijäksi kutsuttiin
kuvanveistäjä Hei kki Häiväoja, joka kuvai lee m italia seu
raavasti : "Verotus on yhteiskunnal lemme yhtä välttämätön
kuin ihmislapselle ravi nto. Ansiomitalin kuva-aihe symbo
loi sitä. Roomasta on tuttu Romulusta ja Remusta imettävä
susi. Mital issa on imettäjänä karhu, verokarhu. Mitalin kään
töpuolella on auringonkehrä kertomassa monesta hyvästä
ja välttämättömästä, joka verova roilla voidaan nykyään ih
m iselle turvata."
Edellytyksenä ansiomitalin saamiselle on vähintään 1 5 vuo
den palvelu verohal l i nnossa, mutta erityisistä ansioista mi
tal i voidaan myöntää myös vähemmän ai kaa palvellei l le.
Verohal l ituksen pääjohtaja myöntää ansiomital in erityisen
ansiomitalitoim iku n nan esityksestä. Vuoteen 2003 mennes
sä ansiomita l i n on saanut yhteensä 964 henkilöä.

KALEVALASEURA - SÄÄTIO
Mariankatu 7 C, PL 259, 001 71 Helsinki
09- 1 3 1 233 30, www.kalevalaseu ra.fi
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