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Pääkirjoitus

Veikko Löyttyniemi
puheenjohtaja
Suomen MitaEtaiteen Kilta

VUONNA 2004 mitalitaiteen vuosikilpailu
liittyi valtakunnalliseen juhlavuoteen: J.L.
Runebergin syntymästä tuli kuluneeksi 200
vuotta ja kansallisrunoilijamme oli valittu
mitalikilpailun aiheeksi. Näin kaksi vuotta
aiemmin Killan järjestämästä suurmiesai
heisesta kilpailusta tuli perinne. Silloin oli
ollut aiheena Elias Lönnrot. Nyt on jo tie
dossa, että vuonna 2006 Mitalitaiteen Kilta
järjestää Suomen Kulttuurirahaston myön
tämän apurahan turvin mitalitaiteen vuosi
kilpailun, jonka aiheena on J.V. Snellmanin
juhlavuosi.
Vuosikilpailu toteutettiin nyt Svenska
Kulturfondenin ja Wihurin rahaston myön
tämien apurahojen turvin. Lisäksi Killalla oli
tuloksekkaana yhteistyökumppanina Rune
bergin elämäntyötä vaaliva Svenska littera
tursällskapet i Finland. Sen kauniissa toi
mitiloissa voitiin julkistaa mitalikilpailun
tulokset ja järjestää Killan kevätkokous.
Tampereen taidemuseon kanssa jatkui
hedelmällinen yhteistyö. Museo järjesti
tiloissaan Killan kunniajäsenen, kuvan
veistäjä Heikki Häiväojan retrospektiivisen
mitalinäyttelyn . Taidemuseon ja Heikki Häi
väojan arvokkaalla myötävaikutuksella voi
tiin myös Mitalitaiteen vuosikirjassa laajalti
esitellä Häiväojan elämäntyötä ja julkaista
hänen koko mitalituotantonsa.
Mitalitaiteen kansainvälisessä liitossa
FIDEMissä suomalaiset ovat olleet aktiivi
sesti ja vaikutusvaltaisesti mukana. Sen hal
lituksessa on kaksi suomalaista mitalitaiteen

asiantuntijaa ja lisäksi liiton toimikunnissa
on suomalaisia jäseniä. Liiton maailman
kongressi järjestettiin nyt Portugalissa. Sen
yhteydessä olleessa mitalinäyttelyssä oli esillä
edustava otos suomalaisesta mitalitaiteesta
kahden viime vuoden ajalta. Merkittävää oli,
että suomalainen kuvanveistäjä sai palkinnon
parhaasta näyttelyssä esillä olleesta valetusta
mitalista.
Huomionarvoista on, että Suomessa juh
larahalautakunta järjesti vuoden 2004 aikana
neljä kilpailua juhlarahojen muovailemiseksi
ja viideskin kilpailu julkistettiin loppuvuo
den aikana. T ämä on ollut merkittävää myös
mitalitaiteen kannalta. On ollut ilo havaita,
että mitalitaiteeseen perehtyneet kuvanveis
täjät ovat saavuttaneet näissäkin kilpailuissa
hyviä tuloksia. Samalla monet ovat voineet
hankkia kokemusta ja arviointeja tällä lähei
sesti mitalitaiteeseen liittyvällä alalla.
Työ mitalitaiteen edistämiseksi jatkuu.
2005 Suomen Mitalitaiteen Kilta täyttää 40
vuotta. T ällöin mm. järjestetään Killan mita
likokoelman juhlanäyttely Tampereen taide
museossa. Lisäksi Mitalitaiteen Kilta osallis
tuu omalla osastollaan Salon taidemuseossa
järjestettävään Suomen kuvanveistäjäliiton
95-vuotisjuhlanäyttelyyn.
Mitalitaiteen vuosikirja ilmestyy nyt nel
jännen kerran. Vuosikirjan taitto on uudis
tettu ja Kilta toivoo sen miellyttävän luki
joita. Kaiken kaikkiaan tavoitteena on, että
tämän kirjasen avulla tietous mitalitaiteesta
ja kiinnostus siihen edelleen lisääntyvät.

TAMPEREEN TAIDEMUSEO JA MITALITAIDE

Mitalit Engelin viljamakasiinissa

Raimo Seppälä
Kirjoittaja on Aamulehden
entinen päätoimittaja ja
professori.
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Mitä yhteyttä on Engelin viljamakasii
nilla ja suomalaisella mitalitaiteella?
Vastaus on nähtävissä Tampereella.
Carl Ludvig Engel piirsi vuonna 1838
tamperelaisille viljamakasiinin, selkeä
linjaisen, uusklassisen punatiiliraken
nuksen.
KUUSIKYMMENTÄ VUOTTA myöhemmin
perustettiin Tampereen Taideyhdistys. Se
järjesti näyttelyitä milloin missäkin, kunnes
Aamulehden toimittajat Oiva Talvitie ja
Uuno Sinisalo keksivät, että Engelin viljama
kasiini oli jouten. Siitä Tampereelle taidemu
seo! He hankkivat Eliel Saariselta Yhdysval
loista arvovaltaisen, vahvan puollon ideal
leen, ja vuonna 1931 makasiinista kuoriutui arkkitehti Hilja Gestrinin suunnittelema
museo, Sisä-Suomen ensimmäinen taidemu
seo. Vuodesta 1974 se on toiminut myös Pir
kanmaan aluetaidemuseona. Rakennusta on
1980-luvun alkuvuosina laajennettu maan
alle. Tuli tilaa maalauksille, veistoksille - ja
mitaleille.
Mitalit tulivat taloon vuonna 1989.
Suomen Mitalitaiteen Kilta toi tänne koko
elmansa, runsaat 1200 mitalia. Puuhanai
sena oli Leena Passi, jolle mitalit ovat olleet
niin sydämen asia, että hän on niistä väitellyt
tohtoriksi. Hänen siirryttyään Nelimarkka
museon johtajaksi vastuu mitalikokoelman

hallinnasta siirtyi Tapio Suomiselle.
Ainaistalletussopimuksen mukaan Tam
pereen taidemuseo laajentaa ja täydentää saa
maansa mitalitaiteen kokoelmaa vuosittain,
mikäli korkeatasoisia teoksia on saatavissa.
Miten on vuonna 2004? FL Tapio Suomi
nen:
"Meillä on nyt 2166 mitalia, joista 1897
kuuluu Mitalitaiteen Killan kokoelmaan.
Lähes puolet tästä määrästä on duplikaatteja.
Lyötyjä on 1480 ja valettuja 670. Kauko Räsä
sen töitä on eniten eli 203, seuraavina Raimo
Heino 181 ja Terho Sakki 106 mitalia."
FT Janne Gallen-Kallela-Siren aloitti Tam
pereen taidemuseon johtajana keväällä 2004,
suoraan Jerusalemin yliopistosta tulleena.
Hän on heti ensimmäisinä Suomen-kuukau
sinaan ehtinyt perehtyä myös museon mitali
kokoelmaan ja yhteistyöhön Suomen Mitali
taiteen Killan kanssa:
"Killan merkitys on hyvin korostunut.
Taidemuseot kaipaavat yhteistyökumppa
neikseen ulkopuolisia 'moottoreita' toimi
maan erikoisalueillaan. Kysymys ei tässä
tapauksessa ole suorasta sponsoroinnista,
mutta kylläkin niin, että Killan vuosikirja
toimii samalla näyttelyluettelona ja palvelee
museon julkaisutarvetta."
Tapio Suominen sanoo, että Mitalitaiteen
Kilta on tavallaan yhden asian liike, jolla on
kansallisesti merkittävä asema taidemuseon
yhteistyökumppanina.

Museonjohtaja Janne
Gallen-Kallela-Siren aloitti
tehtävässään keväällä
2004
kuva Jari Kuusenaho

Amanuenssi Tapio
Suominen vastaa mm_
museon mitali
kokoelmista
kuva Jari Kuusenaho
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naisia. Asianharrastaja kyllä tulee kaukaakin,
mutta suuri yleisö ei hevin lähde Tampereelta
Kuopioon tai päinvastoin. Näyttelyn järjes
täjän on pakko arvioida, riittääkö odotetta
vissa oleva yleisömäärä turvaamaan hank
keen talouden.
Mitali kulki muinoin mukana kuin
kännykkä nykyään
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Mitä tuo vitriinissä tai kuvassa näkyvä pieni
metalliesine sitten voi kertoa katsojalle, joka
on ottanut vaivakseen tulla sitä katsomaan?
Taidehistorian tutkija ajoittaa mitalien ja
reliefi.en muotokielen varhaisimmat piirteet
aikaan, jolloin ei vielä tunnettu maalaustek
niikkaa. Mitaleista on luettu ja niistä voidaan
tänä päivänä lukea asioita, joista ei muuta
dokumenttia ole. Janne Gallen-Kallela-Siren:
"Mitalit olivat ja ovat kulttuuri- ja taide
historiallisesti tärkeitä tiedonlähteitä antiikin
Kreikasta ja Rooman valtakunnasta. Kansain
vaellusten aikaan taas jostakin 400-luvulta
aina 1400-luvulle saakka mitalit välittivät
tietoa maasta toiseen. Mitalitaide oli liikku
vaista. Amulettimainen mitali kulki vaivat
tomasti laukussa ja toimi vieraissa ympäris
töissä tyyli- ja muotosuuntien lähettiläänä.
Mitalien kuvioista nähtiin, mitä jossakin
kaukana oli tekeillä. Mitalit ovat säilyttäneet
tämän tehtävänsä vuosisadasta toiseen. Mitali
oli ja on hyvin säilyvä taidemuoto. Mitali
kestää kovaakin käsittelyä."

T ällaisella taskussa kulkevalla taide-esi
neellä on jännittävä yhtymäkohta tämän
päivän uusimpaan tiedonsiirtotekniikkaan.
Nokia kehittelee kännykkää, johon voidaan
tallentaa taidetta mukana kuljeteltavaksi ja
katseltavaksi. Osmo Rauhalan teossarjaa on
kokeeksi katseltu kännykän näyttöruudulta.
Siinä toteutuu ikivanha mitalin idea: taide
tulee osaksi ihmisen arkielämää, laajojen
kansalaispiirien ulottuville aina ja kaikkialla.
Janne Gallen-Kallela-Siren ottaa kännyk
kätaiteen esille osoittaakseen turhiksi epä
luulot, että mitalitaide olisi jokin vanhahtava
konsepti, mennyttä maailmaa. Se ei suinkaan
kuulu jonnekin 'dinosaurusten aikaan', vaan
myös tähän päivään, 2000-luvun ihmisen
arkeen. Mitalitaide elää metalliin ikuistettuna
ja samalla uudistuvana luovan taiteen muo
tona. Metalli pitää materiaalina asemansa,
mutta rinnalle ovat tulleet uudet virtuaali- ja
digitekniikat.
Engelin viljamakasiinissa Tampereella
näitä esillepanon mahdollisuuksia mietitään
ja kehitellään.

HOLLOLA

"Hollolalaista elämänmuotoa",
kuvanveistäjä Pentti Papinaho 1985
Pienoisreliefin kuva-aihe koostuu elementeistä,
)olka kertovat hollolalaisesta dinkeinoeHirnä Lä,
kulttuurihistoriasta ja maisemasta. Reliefi voi
daan luovuttaa yhteisöille tavanomaista merkit
tävämmän juhlan tai tilaisuuden muistoksi.
Yksityinen henkilö voi saada reliefin ansioista
työssä Hollolan kunnan tai Päijät-Hämeen
maakunnan hyväksi. Myöntämisestä päättää
kunnan hallitus.
Pro Hollola -mitali,
kuvanveistäjä Heikki Nieminen 1997
Etusivun liljasarvinen hirvi on vanha myytti
nen kuvio Hollolan kirkon asehuoneen ovesta.
Kirkko on aikanaan vaikuttanut voimakkaasti
alueen nykyiseen kehityksen alkuun. Hollo
haka symboloi k hdallaan pitäml tii, joka on
tarpeen kaikessa hyvin tebdysså työssä. Mitali
myönnetään tunnustuksek i an iokkaasta toi
minnasta Hollolan kunnan hyväksi.

JÄMSÄ

Jämsän mitali, kuvanveistäjä Heikki Häiväoja 1994
Nimipuolella kohtaavat kolme Jämsälle tunnusomaista asiaa:
viljavan maaseutupitäjän perinteet, vahva teolli uu ja luonnonläheisyys.
Mitalin toi en puolen aiheena on laajalti tunnettu Jämsään liittyvä
tarina Jämsän Äijästä.
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Tahmatassut ja taidemitalit

Marja-Liisa Linder
Kirjoittaja on FT ja
Tampereen taidemuseon
aluetaidemuseotoiminnasta
vastaava amanuenssi.

Raimo Heino 1969: Sumo
(valettu pronssi, 121 mm)
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kuva Tuukka Talvio, Suomen kansallismuseo

Päiväkotilaiset, eskarit tai ekaluokkalai
set eivät ehkä ensimmäisinä tule mie
leen, kun pohditaan sopivaa kohderyh
mää mitalitaiteen näyttelylle. Innokkaat
tahmatassut käpälöimässä taideteoksia,
jotka ovat tottuneet olemaan hiljaisen
kontemplaation tai numismaattisen tut
kimuksen kohteena museon tai keräili
jän vitriinissä - idea saattaa jo ajatus
kokeena tuntua epäonnistumaan tuomi
tulta projektilta, sekä taideteosten että
yleisön kannalta.

KUITENKIN TAIDEMITALISSA on ominaisuuk
sia, jotka ovat omiaan viehättämään pientä
katsojaa. Mitali on pieni, kuin lapsen omaan
mittakaavaan tehty miniatyyrimonumentti.
Mitalit ovat myös jännittäviä, kauniita ja
aarteenomaisia esineitä, joissa usein on run
saasti tutkittavia yksityiskohtia ja joissa on
tarina. Mitalit voivat olla hauskoja ja yllät
täviä, runollisia ja taidokkaita - ja sitä paitsi
joissakin on liikkuvia osia ja jotkut voi
purkaa ja koota. Vaikka vakavalle mitalitai
teen ystävälle vertaus Bionicleen tai Legoihin
saattaa tuntua pyhäinhäväistykseltä, mitalin
"kämmenen kokoinen avaruus" voi kiehtoa
samalla tavalla kuin lelujen pienoismaailma.
Koska Tampereen taidemuseo on samalla
Pirkanmaan aluetaidemuseo, sen tehtävä on

järjestää kuvataidepalveluja toiminta-alueel
leen. Perinteinen ja keskeinen palvelumuoto
ovat kiertonäyttelyt, joita erityisen innok
kaasti lainataan päiväkoteihin ja palvelutaloi
hin: sinne, mistä lähtö taidemuseoon tai gal
leriaan ei ole kovin helppoa. Kiertonäyttely
tulee katsojan "kotiin", missä teokset muuta
man viikon ajan ovat osa tavallista elämän
menoa. Teokset suojataan pleksillä ja luon
nollisestikaan niihin ei saa koskea.
Mitalin tarkastelusta vitriinin lasin läpi
jää kuitenkin puuttumaan jotakin olen
naista - mitalia pitäisi saada koskettaa, ottaa
se käteen, tuntea paino ja pinnan rakenne,
vaikka nuuhkaista, jos siltä tuntuu. Pieniko
koinen mitali jää helposti mielenkiinnotto
maksi, jos se nököttää passiivisesti lasikos
saan eikä sitä ei voi "löytää" niin kuin aar
retta.
Niinpä syksyllä 1994 valmistui toisenlai
nen kiertonäyttelykokonaisuus Viisi pientä
aarretta, joka koostui viidestä pienoisnäytte
lystä: Sinne ja takaisin, Muinaisaarre, Pieniä
ihmisiä, Korurasia ja Knalli (ja sateenvarjo).
Ne oli pakattu pieniin sinisiin matkalaukkui
hin, paitsi Knalli (ja sateenvarjo), jonka kaksi
knalliaiheista mitalia (Voitto Kantokorven
Hommage a Magritte ja Mauno Honkasen
Liikemainonta McCann), jotka matkustivat
hatturasiassa.
Kun taidemuseosta lähtee kiertonäyt
tely maailmalle, mitaleita ei yksinkertaisesti

kääräistä talouspaperiin tai kuplamuoviin ja
ladata päällekkäin pahvilaatikkoon. Viiden
pienen aarteen kuljetuslaatikoiden sisusta
rakennettiin polyeteenistä. Jokaiselle mitalille
kaiverrettiin oma kolo, joka sopi kuin hansi
kas. Lopuksi sisusta verhoiltiin luonnonväri
sellä raakasilkillä. Kaikki luonnollisesti tapah
tui taidekonservaattorin valvonnassa.
Vuosien aikana Viisi pientä aarretta löy
dettiin kymmenissä päiväkotiryhmissä sekä
Pirkanmaalla että Hämeenlinnan seudulla,
jossa näyttely oli lainassa syksyn 1997 ja
kevään 1998. Mitalit nimenomaan löydettiin:
tarkkaavaisten silmäparien seuratessa näyt
telyn esittelijä otti esille yhden matkalaukun
(tai hatturasian) ja avasi sen juhlallisesti. Ker
tomalla sisällön teemasta hän viritti yleisön
milloin aikamatkalle muinaisuuteen, mil
loin taivaltamaan autiomaan hiekalle G. A.
Wallinin ja kamelin seurassa. Raimo Heinon
sumopainijat naurattivat, Vilho Härkösen
Muinaislöytö vei seuraamaan arkeologin kär
sivällisyyttä vaativaa mutta jännittävää työtä.
Koska tärkeä osa Viiden pienen aarteen
löytämistä oli se, että mitaleita piti saada kos
kettaa ja pitää kädessä, matkavarustuksiin
kuului kapsäkkien ja hatturasian lisäksi myös
pussillinen valkoisia puuvillahansikkaita. Tar
koitus oli käytännöllinen: estää pienistä ja
isoistakin käsistä jälkien jääminen mitalien
pintaan. Koskettamalla myös näkövammaiset
saattoivat tutustua teoksiin.

Pääsin itse kokeilemaan mitalitaiteen
tehoa nuoreen potentiaaliseen harrastajakun
taan syksyllä 2002, kun kahden päivän aikana
kiersin Viiden pienen aarteen mukana Päl
käneen kyläkouluilla. Nuorin yleisö koostui eskareista, vanhimmat olivat peruskou
lun kuudesluokkalaisia. Elävä kiinnostus
oli hämmästyttävä ja ilahduttava kokemus.
"Missä tätä voi opiskella?" tiedusteli yksi osal
listujista.
Vaikka lasten ja nuorten - ja aikuisten
- maailmassa yhä enemmän on tarjolla säh
köistä ja liikkuvaa kuvaa ja virtuaalikontak
teja, kosketus "oikeaan" esineeseen on yhä
tärkeä. Samoin "oikea" ihmisopas, jonka
avulla teoksiin tutustutaan, yhdessä luokka
tovereiden tai päiväkotiryhmäläisten kanssa.
Nopeatempoinen lumetodellisuus yksin tele
vision tai tietokoneen ääressä ei voi korvata
pysähtymistä, syventymistä ja yhdessäoloa.

Matkalaukku näyttely
Pälkäneen kyläkoululla
kuva Kaija Turunen

Mitalin kosketus
kuva Kaija Turunen

13

KU N NALLISELÄMÄ JA M ITALITAI D E

Kunta-alan järjestöt mitaleiden teettäjinä

Outi Järvinen
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Mitalitaiteen Killan kuntamitalikyse
lyn tuloksena nyt julkaistavassa luette
lossa (jäljempänä tässä julkaisussa) ovat
mukana myös kunta-alan järjestöjen
mitalit. T ämä sekä henkilö- että tapah
tumamitaleita sisältävä kokonaisuus
käy mainiosti otokseksi Suomen mita
litaiteen kehityksestä ja erityispiirteistä
1940-luvun lopulta aina vuosituhannen
vaihteeseen.
MITALITAITEEN KANNALTA keskeisimpiä jär
jestöjä ovat olleet Suomen Kaupunkiliitto
(1912-1993), aluksi Maalaiskuntien Liiton
nimellä toiminut Suomen Kunnallisliitto
(1921-1993) sekä Suomen Kuntaliitto, joka
yhdisti aiemmin erillisinä toimineet järjes
töt 1993.
Suomen Kaupunkiliitto teetti pitkäaikai
sen puheenjohtajansa Antti Tulenheimon
(1879-1952) kunniaksi Essi Renvallin muovai
leman mitalin, joka valmistui 1948. Renvall
(1911-1979) oli muutamaa vuotta aikaisem
min noussut esille Valtioneuvoston lyöttä
män Paasikivi-mitalin muovailijana. Mita
lin muotokieli edustaa Renvallin tuotannossa
erityisesti 1940-luvun lopulle tyypillistä maa
lauksellisuutta, jossa matala reliefi sulautuu
taustaansa.
Suomen Kunnallisliiton ja Kauko Räsä-

sen (s. 1926) tiiviin yhteistyön kausi ajoittuu
1960-luvun loppupuolelle, jolloin Räsänen
muovaili järjestölle peräti neljä mitalia: kun
nallislain satavuotismitalin 1964 (Kunnalli
nen itsehallinto 1865-1965), kansakoululai
toksen satavuotismitalin (1966), itsenäisyy
den juhlavuoteen liittyneen kunnallisen kan
sanvallan 50-vuotismitalin (1967) sekä Aarne
Eskolan (1903-1982) mitalin (1970), jota on
käytetty liiton ansiomitalina. Näistä ensin
mainittu on toteutettu kilpailun perusteella. 1
Mitaleiden symboliikka on helposti tulkit
tavissa aiheen kautta, mutta toisaalta myös
kin selvästi hahmotettavissa Räsäsen taiteel
lisessa tuotannossa ilmenevien teemojen
käsittelyksi. Esimerkiksi kunnallisen itsehal
linnon mitalin etusivu kuvaa virallisen seli
tyksen mukaan kunnallista yhteistoimintaa
ja takasivu paikallisia itsehallintoyksiköitä
eli kuntia.2 Taiteelliselta kannalta katsoen
kyseessä on Räsästä erityisesti 1960-luvulla
askarruttanut kuplateema (vrt. esim. Mater
Mare), sekä läpi koko tuotannon kantava
positiivisten ja negatiivisten muotojen vuo
ropuhelu.
Harvakseltaan mitaleita teettänyt Kaupun
kiliitto jatkoi mitalituotantoaan 1970-luvulla.
Luottomieheksi valittiin Heikki Häiväoja (s.
1929), joka muovaili liitolle sekä 60-vuotismi
talin (1972) että ystävyyskaupunkitoimintaan
liittyvän mitalin (1979). Liiton merkkipäivä
mitalin muoto on perinteisen pyöreä, mutta

ystävyysmitalissa haettiin jonkinlaista mitalin
ja pöytäesineen välimuotoa. Se taipuu keski
osan saranansa ansiosta kahdella eri tavalla
pystyasentoon, ja tunnetaankin tämän takia
lempinimellä Sarana. Mitali saattaa olla yksi
laajimmin ulkomaille levinnyt suomalainen
mitali. Sitä lyötettiin aikanaan 3 ooo kappa
letta, ja se oli tarkoitettu kaupunkien jaetta
vaksi mm. muistolahjana ulkomaisille ystä
ville erityisesti ystävyyskaupunkivierailujen
yhteydessä. Teettämisen aikoihin oli tähtäi
messä suomalais-neuvostoliittolaisten ystä
vyyskaupunkien kokous Tampereella 1981.3
Kunnallisliitto piti mitalien teettämisessä
taukoa 1970-luvun, mutta aloitti seuraavan
vuosikymmenen kahdella mitalilla. Yhteis
työssä Kangasniemen kunnan kanssa toteu
tettiin Nina Temon muovailema Wiljam Sar
jalan mitali 1981. Sarjala (1901-1977) toimi
liiton puheenjohtajana 1957-1973 ja oli syn
tyisin Kangasniemeltä. Kotikunta jakaa mita
lia edelleen tunnustuksena toiminnasta Kan
gasniemen kunnan hyväksi.
Nimeltä tunnetaan Kaupunkiliiton Sara
nan ohella myös Kunnallisliiton teettämä
60-vuotismitali, Lukko, jonka symbolinen
tulkinta liittyy taloudenpitoon ja hallintoon.4
Mitali on Kari Juvan (s. 1939) muovailema,
ja edustaa taiteilijalle tyypillistä muotokieltä.
Massoja kasvattamalla mitalin esineellisyys
on korostunut ja se on muuntunut tyyli
tellyksi riippuiukoksi ( tai oikeammin sen

kuvaksi). Mitalin massa jakautuu niin, että se
hakeutuu oikeaan asentoon syrjälleen asetet
tuna. Lyöntiteknisesti tämä alaosastaan huo
mattavan paksu ja yläosastaan ohuempi ja
aukollinen mitali lienee aikansa huippua.
Kaupunkiliitto teetti 1980-luvun lopulla
75-vuotismitalin (1987), joka on tuolloin
aktiivista kautta eläneen Raimo Heinon
(1932-1995) tuotantoa. Siinäkin nousevat
esille taiteilijalle tyypilliset elementit: antii
kin Kreikan rahoista tuttu neliön sovittami
nen ympyrään ( tässä tapauksessa ikään kuin
koholeimana toteutettuna) sekä klassista
muotokieltä ja naivismia yhdistävä ihmis
hahmojen muovailu. Tarkemmin katsot
tuna etusivun kaupunkiympäristöä ja sen
elämää kuvaava kohoneliö paljastuu palape
liksi. Mitalin takasivulla on sama neliöteema,
mutta siinä ihmisen elämänkulku nähdään
osana laajempaa palapeliä.
Kunnallisliitto teetti ennen suurta jär
jestöliitosta kaksi mitalia, joista toinen oli
Kauko Räsäsen muovailema 70-vuotismitali
(1991). Se tunnetaan nimellä Kuntien ketju.
Liiton viimeiseksi mitaliksi jäi Raimo Hei
noita tilattu muotokuvamitali pitkäaikaisen
toimitusjohtaja Paavo Pekkasen 70-vuotispäi
vän kunniaksi (1992). T ämän mitalin toteut
tamisessa olivat mukana Mannerheimin las
tensuojeluliitto sekä Suomen Voimistelu- ja
urheiluliitto, joissa Pekkasella on ollut luot
tamustehtäviä. Kaikki kolme järjestöä esiin-

Essi Renvall 1948:
Antti Tulen heimo
(lyöty, 56 mm)
kuva Outi Järvinen
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Heikki Häiväoja 1979:

Ystävyysmitali
(2-osainen, lyöty,
6o x 72 mm)
kuva Outi Järvinen
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tyvät mitalin takasivulla symbolisina ihmis
ryhminä. Mitali jaetaan vuosittain kunnille,
jotka ovat panostaneet liikunta- ja vapaa
aikapalvelujen kehittämiseen.5
Suomen Kuntaliitto muodostettiin 1993,
ja se aloitti mitalituotantonsa heti samana
vuonna teettämällä Hannu Veijalaisen (s.
1956) muovaileman mitalin ensimmäisten kuntapäivien kunniaksi. Vuosituhannen vaihdetta lähestyttäessä koettiin tar
peelliseksi saada aikaan järjestön sekä kaik
kien kuntien käyttöön lahjaesine vieraille ja
yhteistyökumppaneille jaettavaksi. Toteut
tamisajankohtaan liittyen puhutaan myös
Millenium-mitalista. Mitalin sai tehdäkseen
Kimmo Pyykkö (s. 1940 ), joka oli muutamaa
vuotta aikaisemmin toteuttanut mitalin Por
voon kaupungille. Taiteilijan oman selityksen
mukaan mitalin sanoma liittyy elämän eri
aspekteiliin: unelmaan tulevaisuudesta, jat
kuvuuteen, hetken merkitykseen ja ehkä kes
keisimpänä jatkuvaan vuorovaikutukseen.6
Mitalissa esiintyvät lehvät, lentävät linnut
sekä tietyt sommittelulliset ratkaisut ovat
olleet läpi vuosikymmenten Pyykön kiinnos
tuksen kohteena myös muissa mitaleissa.
Kehitys on kunta-alallakin kulkenut kohti
keskittymistä. Useamman järjestön tehtäviä
hoitaa nykyisin yksi, joten merkkivuosia ja
muita mitalin teettämiseen otollisia tapauk
sia on tulevaisuudessa vähemmän kuin men
neinä vuosikymmeninä. Mitalitaiteen kan-

nalta olisi hedelmällistä, että nämä tilaisuudet
käytettäisiin hyväksi mahdollisimman usein.

1
www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/haku.asp. Räsäsen
ehdotus oli lunastettu kilpailussa. Olisi mielenkiin
toista selvittää, ketkä muut kilpailussa palkittiin,
mutta tämän artikkelin yhteydessä ei ole ollut mah
dollisuutta tehdä laajempia arkistotutkimuksia.
2

Kunnallisen itsehallinnon 100-v. mitali presiden
tille, Nivala 12.2. 1961. Rahakammion verifikaattiar
kisto (KM).
3

Suomen Kaupunkiliiton yleiskirje 4.2. 1980. Raha
kammion verifitaattiarkisto (KM).
• Suomen Kunnallisliiton juhlavuoden mitalin esite.
Rahakammion verifikaattiarkisto (KM).
5

Helsingin Sanomat 20.9. 1997.

6

www.kunnat.net

Kauko Räsänen 1964:

Kunnallinen itsehallinto
1865-1965 (lyöty, 70 mm)
kuva Outi Järvinen

Raimo Heino 1987:
Suomen Kaupunkiliitto
75 vuotta
Oyöty, Bo mm)
kuva Outi Järvinen

Kari Juva 1981:
Suomen Kunnallisliitto
60 vuotta
(lyöty, 66 mm)

Kimmo Pyykkö 1999:
Suomen Kuntaliitto
(lyöty, Bo mm)
kuva Rahapaja lnsignia Oy

kuva Outi Järvinen
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Kunnat ja mitalitaide

Veikko Löyttyniemi
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Mitalitaiteen Kilta teki 1990-luvun puo
limaissa mitaliaiheisen kyselyn kunnille.
Kohteena olivat sekä kaupungit, maa
laiskunnat että myös kuntayhtymät.
Tavoitteena oli selvittää, mitkä kunnat
ja kuntayhtymät olivat teettäneet taide
mitaleita ja ketkä kuvanveistäjät olivat
niitä muovailleet. Vastauksia saatiin
tuolloin runsaasti.
VuoDEN 2004 KEVÄÄLLÄ ryhdyin tekemään
vastauslomakkeiden avulla aiheesta yhteenve
toa. Toiseen yhteenvetoon luetteloin mitaleita
tehneet kunnat ja toiseen kunnille mitaleita
muovailleet kuvanveistäjät. Pääosin tiedot
siis perustuvat kuntien antamiin tietoihin.
Lisäksi täydensin tietoja muiden lähteiden
avulla.
Mitalitaiteen Killan pyynnöstä Suomen
Kuntaliitto lähetti ystävällisesti jokaiselle
444 jäsenkunnalleen ja näiden muodosta
malle noin 200 kuntayhtymälle Killan kir
jeen ja yhteenvedon tarkistettavaksi. Lisäksi
Kuntaliiton lehti julkaisi aiheesta kirjoituk
sen. Useat kunnat lähettivätkin täydentäviä
tietoja.
Syksyllä 2004 kuvanveistäjittäin tehty
yhteenveto lähetettiin puolestaan tarkistet
tavaksi Mitalitaiteen Killan taiteilijajäsenille.
Näin saatiin jälleen muutama täydentävä
tieto.

Yhteenvetoihin lienee jäänyt epätark
kuuksia tarkistusmahdollisuudesta huoli
matta. Lisäksi joku voi pohtia, kuuluvatko
kaikki mainitut mitalit tällaisiin yhteenve
toihin. Onhan niissä mukana mm. Käkisal
mesta vuonna 1992 ja Kurkijoesta vuonna
1988 muovaillut mitalit, vaikka nämä kunnat
eivät enää Suomeen tuolloin kuuluneetkaan.
Mutta tilaajina ovat kuitenkin olleet Käki
salmen ja Kurkijoen entiset asukkaat sekä
heidän jälkeläisensä ja sen vuoksi on aiheel
lista mainita nämäkin mitalit.
121 kuntaa tai knntayhtymää

Luettelojen perusteella kaikkiaan 121 kuntaa
tai kuntayhtymää on vuosikymmenien mit
taan teettänyt käyttöönsä taidemitaleita. Se
on huomattava määrä. T ätä kirjoitettaessa on
tiedossa, että ainakin kaksi uutta kuntami
talia on tekeillä. Eli ennen pitkää yhteenve
toa voi täydentää Oulun ja Joensuun uusilla
mitaleilla.
Voidaan myös sanoa, että potentiaalia tai
demitalien teettämiseen kyllä riittää: onhan
yli 500 sellaista kuntaa tai kuntayhtymää,
jotka eivät vielä ole teettäneet lainkaan omaa
mitalia.
190 kuvanveistäjää
Useat kunnat ovat teettäneet useampia kuin
yhden mitalin. Näin ollen kaikkiaan 190
kuvanveistäjää on muovaillut kuntien tilaa-

mia taidemitaleita.
Kauko Räsäsen nimi esiintyy kuvanveistä
jien luettelossa useimmin eli 18 kertaa. Jussi
Vikainen on luettelon mukaan muovaillut
puolestaan 14 mitalia ja Raimo Heino
9 mitalia.

1980-luku on kymmenvuosittain tarkas
teltuna ennätysvuosikymmen: silloin valmis
tui kuntien tilaamina 66 mitalia. Seuraavalla
vuosikymmenellä eli 1990-luvulla puolestaan
valmistui 38 mitalia. 2000-luku on alkanut
rauhallisesti: toistaiseksi on valmistunut 10
mitalia.

Kauko Räsänen 1966:

Koko kansan kansakoulu,
Kansakoululaitos 1866-1966
(lyöty, 70 mm)
kuva Outi Järvinen

Mitalit vuosikymmenittäin

Vanhimmat mitalit ovat 1910-luvulta. Tuol
loin Uusikaupunki tilasi vuonna 1917 kau
pungin perustamisen 300-vuotisjuhlavuoden
kunniaksi mitalin, jonka muovaili J. Muns
terhjelm. Jo seuraavana vuonna Tampere
puolestaan tilasi Emil Wikströmiltä Tampe
reen valloituksen muistomitalin.
1920-luvulta on peräisin yksi mitali: Emil
Wikström muovaili vuonna 1924 Vaasassa
vapaussodan aikana vuonna 1918 vallinnei
den olojen muistoksi mitalin. Mutta 1930luvulta ei löydy yhtään mitalia. Sekä 1940että 1950-luvulla muovailtiin kahdeksan
mitalia.
Sitten kiinnostus mitalitaidetta kohtaan
alkoi kasvaa. 1960-luvulla teetettiin 21 mitalia,
1970-luvulla 49 mitalia.

Mitalilla monenlaista käyttöä

Kunnat ovat tilanneet mitaleita eri henki
löiden, vuosijuhlien tai erilaisten tapahtu
mien kunniaksi. Vastaavalla tavalla voi sanoa,
että mitaleilla on ollut kunnille monenlaista
käyttöä.
Kunnat tai kuntayhtymät myöntävät mita
lia esimerkiksi "tunnustukseksi ansiokkaasta
toiminnasta kunnan hyväksi". Muina käyt
tötarkoituksina mainitaan mm, että mitalia ojennetaan "onniteltaessa henkilöitä tai
yhteisöjä", "menestyneille urheilijoille ja ansi
oituneille urheiluvaikuttajille", "pitkäaikaisille
työntekijöille tai luottamushenkilöille" jne.
Seuraavassa on yhteenvedot mitaleista kun
nittain ja kuvanveistäjittäin.
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Kuntien ja kuntayhtymien mitalit kunnittain

1.

Alajärvi, Tapio Junno 1991: Eero Nelimarkan

2.

Alavus, Voitto Kantokorpi 1974: Alavus kaup-

3.

Espoo, Eila Hiltunen 1956: Espoo 1458-1958,

4.

100-vuotismuistomitali
palaksi

Kauko Räsänen 1971: Espoo-mitali; Myönnetään tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta
Espoon kaupungin hyväksi. Kauko Räsänen
1988: Espoon musiikkiopisto; Opisto käyttää
mitalia onniteltaessa henkilökunnan ja sidosryhmien jäseniä tai kotimaisia tai ulkomaisia
yhteistyötahoja, Kauko Räsänen 1991: Espoo
(riipus ja mansetinnappi), Kauko Räsänen
1991: Marjo Matikainen -mitali; Jaettiin vuosina 1991-2000 menestyneille espoolaisille
urheilijoille ja ansioituneille urheiluvaikuttajille, Pirkko Viitasalo 1991: Espoon suomenkielinen koululaitos 100 vuotta
Eura, Kauko Räike, 1979, Pro Eura: Tunnus-

tuksena yksityiselle tai yhteisölle, joka on toiminnallaan edistänyt aineellisen tai henkisen
kulttuurin kehittymistä kunnassa tai tehnyt
Euraa merkittävällä tavalla tunnetuksi mainituilla tai muilla aloilla.

5.

Forssa, Jaakko Veuro 1987

6.

Halikko, Olof Eriksson 1981. Jaetaan tunnus-

7.

tukseksi henkilölle tai yhteisölle, joka erityisen
ansiokkaalla teollaan tai toiminnallaan on toiminut Halikon kunnan hyväksi.
Hamina, Vesa Pohjola 2003: Haminan 350-

vuotisjuhlarnitali

Kauko Räsänen 1967:
Kunnallinen kansanvalta
1917- 1967 (lyöty, 70 mm)
kuva Outi Järvinen

8.

Hanko, Terho Sakki 1974: Hanko 1874--1974

9.

Harjavalta, Matti Kava 1993, Harjavallan

hyväksi tehdystä merkittävästä työstä.

10. Hartola, Aarno Hammar 1984
11. Hauho, Matti Peltokangas 1983: J.R. Danielson-Kalmari 1853-1933
12. Heinola, Armas Lähteenkorva/Eero Railimo,
1980: Heinola 140 vuotta: Myönnetään tunnustuksena pitkäaikaisesta ansiokkaasta toiminnasta Heinolan kaupungin hyväksi, Teuvo
Salminen 1984: Heinolan kaupungin koululaitos
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13. Helsinki, Lauri Leppänen 1949: Helsingin kaupungin 400-vuotismitali, Armas Lähteenkorva
1955: Helsinki-mitali (kultainen, hopeinen
ja pronssinen), Kauko Räsänen 1964: Helsingin kaupungin urheilumitali, Heikki Häiväoja
1965: Helsingin kaupungin kunniamitali, Leila
Hietala 1972: Helsingin kaupungin vaakunalaatta, Toivo Jaatinen 1977: Engel-mitali, Olof
Eriksson 1981: Kolme vanhaa sinettiä, Kauko
Räsänen 1986: Helsingin pääkaupungiksi tulon
175-vuotisjuhlarnitali, Matti Peltokangas 1998:
Alvar Aalto -mitali, Pertti Kukkonen 1999:
Helsingin kaupungin kaupunginvaltuuston
125-vuotisjuhlarnitali, Hannele Kylänpää 2000:
Helsingin 450-vuotisjuhlamitali,
14. Hollola, Pentti Papinaho 1985: Hollolaista
elämänmuotoa -pienoisreliefi, Heikki Nieminenl997: Pro Hollola -mitali
15. Huittinen, Lauri Leppänen 1971, Huittisten
hyväksi koituneesta erittäin ansiokkaasta toiminnasta / työstä saatava mitali.
16. HUS-yhtymä, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Erja Tielinen 200 l
17. Hyvinkää, Eino Vesalainen 1973: Nouseva
Hyvinkää, Taru Vainio 1977
18. Hämeenkoski, Matti Koskela 1982: Kosken
kunnan mitali
19. Hämeenkyrö, Pertti Nykänen 1990: Hämeenkyrön 700-vuotisjuhlamitali
20. Hämeenlinna, Raimo Heino 1971, Matti Koskela 1979
21. Ikaalinen, Pentti Papinaho 1982
22. Jakobstad-Pietarsaari, Gunnar Finne 1954:
150-ärs jubileet av J.L. Runebergs födelse, Bo
Auren 1979: 250-ärs minnet av Anders Chydenius födelse.
23. Joutsa, Teuvo Salminen 1986
24. Juupajoki, Assi Madekivi 1983
25. Jyväskylä, Pauli Koskinen 1967
26. Jämsä, Heikki Häiväoja 1994
27. Jämsänkoski, Pekka Rytkönen 1988. Mitali
annetaan tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta Jämsänkosken kaupungin hyväksi

28. Kaarina, Matti Hyvärinen 1989: Kaarinan 680vuotisjuhlamitali

42. Kortesjärvi, Bo Auren 1 986: Kortesjärven kulttuurimitali

29. Kainuun sairaanhoitopiirin ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Hannu Veijalainen 1994

43. Kotka, Terho Sakki 1970, Pauli Koskinen 1976:
Karhulan kauppala, Pauli Koskinen 1978:
Kotka 100 vuotta, Lauri Helaniemi 1990: Ruotsinsalmen taistelusta 200 vuotta,

30. Kangasala, Mauno Juvonen 1985: Annetaan
tunnustuksena Kangasalan kunnan hyväksi
suoritetusta teosta, työstä tai toiminnasta kunnallisella, taloudellisella, kulttuurin tai muulla
alalla.
3 1 . Kangasniemi, Nina Terno 1982: Wiljam Sarjala
-mitali. Myönnetään tunnustukseksi toiminnasta Kangasniemen kunnan hyväksi.
32. Kankaanpää, Kauko Räike 1972: Kankaanpään puolesta. Myönnetään Kankaanpään
Seuran toimesta henkilölle, joka on merkittäväliä tavalla edistänyt kankaanpääläistä kotiseututyötä, kulttuuria tai elinkeinoelämää, ja
näin edistänyt paikkakunnan hyvinvointia ja
menestystä.
33. Kauhajoki, Terho Sakki 1992. Jaetaan vuosittain kulttuurin alalla kunnostautuneille henkilöille.

44. Kouvola, Pauli Koskinen 1968
45. Kuopio, Oka Karvonen 1982: Kuopion kaupungin 200-vuotismitali
46. Kurkijoki, Toivo Jaatinen 1988
47. Kuusamo, Terho Sakki 1988: Voidaan myöntää kuusamolaiselle henkilölle tai yhteisölle
tunnustuksena tieteen, taiteen tai urheilun tai
muun kulttuurityön alalla pitkäaikaisesta tai
merkittävästä työstä yhteiskuntaelämässä tai
merkittävistä valtakunnallisista tai kunnallisista saavutuksista.
48. Käkisalmi, Kauko Räsänen 1992: Käkisalmi
700 vuotta

35. Kemijärvi, Juha Kaisanlahti 1981

49. Lahti, Heikki Varja 1958: Lahden kaupungin
plaketti, Heikki Varja 1965: Lahti 1905-1965,
ansiomitali, Leila Hämäläinen (Hietala) 1974:
Lahden kaupungin historiallinen museo 50
vuotta, Raimo Heino 1978: Lahden MM 78
hiihto, Matti Koskela 1980: Lahden kaupunki
75 vuotta, Matti Koskela 1985, Matti Koskela
1988: Lahti MM 89

36. Kerava, Kauko Räsänen 1973: Kerava 50 vuotta

50. Lammi, Matti Koskela 1981

37. Keski-Suomen maakuntaliitto, Veikko Hirvimäki 1980

51. Lapinlahti, Laila-Kaarina Karttunen 1977

34. Kauhava, Kauhava-mitali 1978, Mauno Honkanen. Mitali voidaan myöntää henkilölle tai
yhteisölle, jonka harkitaan toimineen erityisen
ansiokkaasti Kauhavan kaupungin hyväksi.

38. Kiuruvesi, Leena Turpeinen 1973
39. Kokemäenjoenlaakson ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, Jussi Vikainen 1981.
40. Kokemäki, Anna-Liisa Matikainen, 1973: ProKokemäki -mitali myönnetään tunnustukseksi
henkilölle, joka erityisen ansiokkaalla teol!aan tai toiminnallaan on toiminut Kokemäen
hyväksi.
41. Kokkola, J. Munsterhjelm 1920: Kokkolan
kaupunki 300 vuotta, Kalle Nylund 1970, Bo
Auren 1975: Kokkolan kaupungin ansiomitali, Bo Auren 1970: Kokkolan kaupunki 350
vuotta, Bo Auren 1995: Kokkolan kaupunki
375 vuotta

52. Lappeenranta, Aarno Karimo 1949: Lappeenranta 300 vuotta, Kauko Räsänen 1974: Lappeenrannan 325-vuotisjuhlamitali, Heikki
Häiväoja 1983: Lappeenrannan kaupungintalo, Vilho Härkönen 1999: Lappeenrannan
kaupungin 350-vuotisjuhlamitali (lyöty, 70
mm), Vilho Härkönen 1998: Lappeenrannan
kaupungin 350-vuotisjuhlamitali (valettu 1 15
mm, luonnos edelliseen)
53. Lapua, Laila-Kaarina Karttunen 1983: Lapuamitali. Numerot 1-100 luovutetaan yksityiselle
tai yhteisölle, joka on erikoisen ansioitunut
Lapuan kaupungin kehittämisessä ja työssä sen
asukkaiden henkisen tai aineellisen hyvinvoinnin hyväksi. Timo Suvanto 2000: Lapua 2000
-mitali.

Kauko Räsänen 1970:
Aarne Eskola / Suomen
Kunnallisliiton ansiomitali
(lyöty, 72 mm)
kuva Outi Järvinen
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54. Lastenlinnan sairaalan kuntayhtymä, Rolf
Berger 1987. Mitali on kunnianosoitus yhtei
sölle tai yksityiselle henkilölle ansiokkaasta toi
minnasta Lastenlinnan sairaalan kuntainliiton
hyväksi.
55. Lempäälä, Raimo E. Kukkonen 1989: Lem
päälän kunnan 550-vuotisjuhlavuosi, Sinikka
Luukkanen: Lempäälän kunnan ansiomitali.
Myönnetään ansioituneille lempääläisille kult
tuurin, elinkeinoelämän, kunnallispolitiikan
jne. piirissä toimineille henkilöille.
56. Leppävirta, Taru Mäntynen 1989
57. Lieto, Y. Salmela 1974
58. Luhanka, Kain Tapper: Luhanka-soutujen
mitali
59. Luopioinen, Teuvo Salminen 1993: Luopioisten
kunnan 120-vuotisjuhlamitali
60. Maalaiskuntien liitto (ks. myös Suomen Kun
nallisliitto), Kauko Räsänen 1965: Maalais
kuntien itsehallinnon 100-vuotismitali, Kauko
Räsänen 1966: Kansakoululaitoksen 100-vuo
tismitali (teettäjänä myös Kouluhallitus),
Kauko Räsänen 1967: Kunnallislakien 50-vuo
tismitali
61. Maaria, Jussi Vikainen 1943: Maarian kunnan
muistoksi
62. Masku, Riitta Roselius-Kantonen ja Lennart
Heinoja 1982

Heikki Häiväoja 19 7 2:
Suo men Kaupunkiliitto
1912-1972 (lyöty, 70 mm)
kuva Outi Järvinen

63. Mikkeli, Liisa Neuvo 1982: Pro Mikkeli -mitali.
Myönnetään henkilölle, joka kotipaikastaan
riippumatta on toiminut merkittävästi Mik
kelin kaupungin hyväksi tai tehnyt kaupunkia
tunnetuksi. Kari Piippo 1990: Mikkeli
64. Mynämäki, Reijo Paavilainen 1991: Mynä
mäki-mitali. Mitali myönnetään tunnustuk
sena henkilölle tai yhteisölle, joka erityisen
ansiokkaasti on toiminut Mynämäen kunnan,
mynämäkeläisyyden taikka Mynärnäen tunne
tuksi tekemisen hyväksi.
65. Mänttä, Raimo Heino 1973: Mäntän kaupun
kioikeuksien kunniaksi.
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66. Naantali, Jussi Vikainen 1943: Naantalin 500vuotismitali, Raimo Äijälä 1977: Naantali.
Henkilökunnan- ja luottamushenkilöiden pal-

kitseminen pitkäaikaisesta työstä, 25 v. pronssi,
35 v. hopea ja 40 v. kulta, Raimo Heino 1992:
Naantalin 550-vuotisjuhlamitali
67. Nakkila, Jarmo Lepistö 1986: Nakkilan 125vuotisjuhlamitali
68. Nastola, Toivo Pelkonen 1996
69. Nokia, Raimo Heino 1966: Myönnetään eri
tyisenä kunnianosoituksena eri henkilöille tai
yhteisöille.
70. Orivesi, Aimo Tukiainen 1990: Orivesi 14501990
71. Oulu, Oskari Jauhiainen 1955: Oulun kau
punki 350 vuotta, Riitta Helevä 1986: Oulu
mitali
72. Paimio, Raili Mikkonen 2003: Pairnio-mitali
(yksipuolinen). Mitali luovutetaan vuosittain
itsenäisyyspäivänä kahdelle arvostetulle Pai
miota tai paimiolaisuutta edistäneelle henki
lölle.
73. Parkano, Hannu Veijalainen 1984: Mitali
myönnetään tunnustuksena kotiseutua ja kult
tuurityön edistämisestä Parkanon kaupun
gissa.
74. Peipohja, Jussi V ikainen 1979: Peipohjan
ammattikoulu
75. Perniö, Lennart Heinoja 1984: Jaetaan tun
nustuksena ansiokkaasta toiminnasta Perniön
kunnan hyväksi.
76. Pietarsaari, Nora Tapper 2002
77. Pirkanmaan maakuntaliitto, Reijo Paavilainen
1986
78. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Raimo Heino
1977-1978, Raimo Heino 1992: Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin ansiomitali. Mitalia on
annettu sairaalan pitkäaikaisille työntekijöille
merkkipäivän tai eläkkeelle siirtymisen yhte
ydessä sekä luottamushenkilöille tai muuten
sairaalan kanssa läheisesti toimineille merk
kipäivänä tai muun tervehdyskäynnin yhte
ydessä. Voitu viedä myös laitokselle sairaalan
edustajien vierailun yhteydessä.
79. Pirkkala, Mauno Kivioja 1987: Pirkkalan
kunnan 65-vuotisjuhlamitali. (Tampere)

80. Pohja, Sunila 1991
81. Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto, Olof
Eriksson 1981: Jaettu tunnustuksena ansiok
kaasta toiminnasta Pohjois-Pohjanmaan, sen
alueellisen tutkimus-, suunnittelu. ja kehittä
mistyön hyväksi tai tunnustuksena huomatta
vista palveluksista Pohjois-Pohjanmaan henki
sen tai aineellisen kehityksen eteenpäin viemi
seksi.

92. Saarijärvi, Kain Tapper 1989: Saarijärvi-mitali
Saarijärven kaupungiksi tulon ( 1986) johdosta
93. Salo, Kauko Räsänen 1982: Salo-mitali. Myön
netään tunnustukseksi henkilölle, joka on eri
tyisen ansiokkaalla tavalla toiminut kunnal
lis-, elinkeino- tai sivistyselämän piirissä Salon
kaupungin hyväksi, P.Piekäinen 1987: Ansio
mitali salolaisen urheilu- ja liikuntakulttuurin
hyväksi tehdystä työstä.

82. Pori, Hemmi Koivuniemi 1958: Pori 400
vuotta, Hemmi Koivuniemi 1963-1965: Pro
Pori -mitali, Hemmi Koivuniemi 1974: Porin
kaupunginvaltuusto, Kain Tapper 1987: Porin
syväsatama

94. Savonlinna, 1939: Savonlinna 300 vuotta,
Toivo Jaatinen 1975: Olavinlinnan 500-vuo
tisjuhlamitali, Heikki Varja 1975: Savonlinna
mitali, Jarmo Vellonen 1989: Savonlinna 350
vuotta,

83. Porvoo, Kimmo Pyykkö 1996: Porvoo 650
vuotta

95. Seinäjoki, Terho Sakki 1969: Annetaan tunnus
tuksena merkittävistä ansioista kunnallisessa
toiminnassa tai huomattavista muista palve
luksista Seinäjoen hyväksi.

84. Punkalaidun, Jarkko Roth 1989: Punkalaidun
350 vuotta
85. Pyhäjoki, Kari Juva 1996: Jaetaan henkilölle
tai yhteisölle, joka on vaikuttanut myönteisesti
Pyhäjoen kunnan kehitykseen ja elinkeinoelä
mään, edistänyt pyhäjokisten ihmisten toi
meentuloa ja viihtyvyyttä, nostanut Pyhäjoen
kunnan itsetuntoa ja kulttuuri-identiteettiä, tai
tullut valituksi vuoden yrittäjäksi Pyhäjoella.
86. Pyhäjärvi, Väinö Komu 1986
87. Raahe, Leo Kosonen 1984: Mitali on tunnustus
merkittävästä toiminnasta Raahen tunnetuksi
tekemisessä.
88. Raisio, Jorma Laine 1973, Jorma Laine 1992
89. Ranua, Jorma Nieminen 1975, Erkki Salmela
1996: Pro Cultura Ranuaensi (Ranuan kulttuu
ritoimen mitali)
90. Rauma, E.Cedercreutz 1943: Rauman 500vuotismuistomitali, Jussi Vikainen 1967:
Rauman kaupungin ansiomitali, Aila Salo 1975:
Rauman ja Kolpinon kaupunkien ystävyysmi
tali, Kauko Räike 1982: Ruorimiehet-mitali.
Myönnetään tunnustukseksi henkilölle tai
yhteisölle, joka erityisen ansiokkaalla teollaan
tai toiminnallaan on ollut hyödyksi Rauman
kaupungille.
91. Riihimäki, Kauko Räsänen 1960: Riihimäki mitali. Riihimäen kaupungiksi tulon johdosta
lyöty mitali.

96. Sievi, Taru Mäntynen 2000: Sievi-mitali
97. Suomen Ammatillisten Oppilaitosten Liitto, Bo
Auren 1988: Suomen Ammatillisten Oppilai
tosten Liiton 30-vuotismitali
98. Suomen Kaupunkiliitto, Essi Renvall 1946:
Antti Tulenheimo -mitali, Heikki Häiväoja
1972: Suomen Kaupunkiliiton 60-vuotisjuhla
mitali, Heikki Häiväoja 1980: Ystävyysmitali,
Raimo Heino 1987: Suomen Kaupunkiliiton
75-vuotisjuhlamitali,
99. Suomen Kunnallisliitto, Kauko Räsänen 1970:
Aarne Eskola -mitali, Kari Juva 1981: Suomen
Kunnallisliiton 60-vuotisjuhlamitali, Kauko
Räsänen 1 991: Suomen Kunnallisliiton 70vuotisjuhlamitali ("Kuntien ketju"), Raimo
Heino 1992: Paavo Pekkanen-mitali
100. Suomen Kuntaliitto, Heikki Veijalainen 1993:
I Kuntapäivät, Kimmo Pyykkö 2000: Kunta
mitali vuosituhannen vaihtumisen kunniaksi
(Millenium-mitali)

Raimo Heino 1992:
Paavo Pekkanen / Suomen
Kunnallisliitto (lyöty, 80 mm)
kuva Outi Järvinen

101. Suomussalmi, Gustaf von Numers 1969
102. Säkylä, Jussi Vtlcainen 1979,
103. Tammisaari, Vidar Lindqvist 1996: Tammisaa
ren 450-vuotisjuhlamitali
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104. Tampere, Emil Wikström 1 9 1 8-19 19: Tampe
reen valloitus 1918, Olof Eriksson 1962: Tam
pereen kaupungin ansiomitali, Antti Neuvo
nen 1 979: Tampere 200 vuotta, Kauko Räsä
nen 1989: Tampereen raatihuone 100 vuotta,
Kauko Räsänen 2004: Tampereen taidemuseo
105. Tornio, Ensio Seppänen 1971: Tornion kau
punki 350 vuotta.
1 06. Turku, Jussi Vikainen 1943: Turun kaupun
gilta, Jussi Vikainen 1946: Kummikuntamitali,
Jussi Vikainen 1 95 1 : Turun Arnmattioppilaitos
- Göterborgs Yrkeskola, Jussi Vikainen 1 96 1 :
Turun linnan restaurointi, Jussi Vikainen 1965:
Turku-Leningrad ystävyysmitali, Vilho Här
könen 1979: Turun kaupungin 750-vuotisjuh
lamitali, Aimo Tukiainen 1 98 1 : Turun histori
allinen museo 100 vuotta, Jarkko Roth 1 990:
Turun kaupungin liikennelaitos 100 vuotta
107. Tuulos, Matti Koskela 1980
108. Tuusula, Antti Neuvonen 1986 (Einar Wick
ström -mitali) , Antti Neuvonen 1 990 (Pekka
Halonen -mitali)
1 09. Uusikaupunki, J. Munsterhjelm 1917: Uuden
kaupungin perustamisen 300-vuotisjuhla
mitali, 1 96 1 : Uudenkaupungin rauhasta 240
vuotta, Jussi Vikainen 1 967: Uudenkaupungin
350-vuotisjuhlamitali, Olavi Juutilainen 1996:
Uudenkaupungin rauhan 275-vuotisjuhlami
tali
1 10. Vaasa, Emil Wikström 1924: Vaasassa vapaus
sodan aikana vuonna 1 9 1 8 vallinneiden olojen
muistoksi, Gerda Qvist 1950: Vaasan kaupun
ginvaltuuston puheenjohtajan, hovioikeuden
presidentin Hugo Malmbergin 85-vuotispäi
vän johdosta
1 1 1 . Valkeakoski, Heikki Varja 1 967: Valkeakoski
mitali. Jaetaan tunnustukseksi henkilölle, joka
erityisen ansiokkaalla tavalla on toiminut
kunnallis-, elinkeino- tai sivistyselämän pii
rissä Valkeakosken kaupungin hyväksi. Jaakko
Veuro 1972: Sääksmäki-mitali. Mitalia jakaa
Sääksmäki-Seura tunnustukseksi ansiokkaasta
kotiseututyöstä Sääksmäen hyväksi.
1 12. Vantaa, Heikki Häiväoja 1 974: Kuntamuodon
muutos kauppalasta kaupungiksi.
24

1 13. Varkaus, Taru Mäntynen 1979: Varkauden
50-vuotisjuhlamitali, Taru Mäntynen 1992:
Suomen positiivisin ihminen
1 14. Varsinais-Suomen liitto, Kalle Karttunen 1977:
Varsinais-Suomen hyväksi tieteen, taiteen tai
muun kulttuurityön alalla ansiokkaasti toimi
neelle henkilölle tai yhteisölle.
1 15. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kun
tayhtymä TYKS, Jussi Vikainen 1969: A.R.
Klossner, Jussi Vikainen 1977: Lauri Rauramo,
Jarkko Roth 1979: Johan Wickström, Jarkko
Roth 1980: Otto H. Meurman, Jarkko Roth
1 984: Tuomas Peltonen, Jarkko Roth 1984:
Sauli Viikari
1 16. Vehkalahti, Esko Ahlberg 1 986: Vehkalahden
650-vuotisjuhlamitali. Jaetaan ansioituneille
vehkalahtelaisille vuosittain muutama kpl eri
säännön mukaan (Hamina).
1 17. Vihti, Tapio Kettunen 2000: Vihti-mitali.
Myönnetään tunnustukseksi Vihdin hyväksi
tehdystä työstä.
1 18. Ylivieska, Toivo Jaatinen 1990
1 19. Ylöjärvi, Reijo Paavilainen 1988: Yläjärven
kunta 1 20 vuotta
120. Ähtäri, Voitto Kantokorpi 1 99 1 : Ähtärin 1 20vuotisjuhlamitali. Myönnetään tunnustukseksi
ansiokkaasta toiminnasta Ähtärin kaupungin
hyväksi.
1 2 1 . Äänekoski, Kain Tapper 1972: Äänekoski
mitali. Mitali myönnetään tunnustukseksi
henkilölle tai yhteisölle, joka erityisen ansiok
kaalla tavalla on pitkäaikaisesti toiminut kun
nallis-, elinkeino- tai sivistyselämän piirissä
Äänekosken kaupungin hyväksi taikka Ääne
koskella syntyneelle tai asuneelle henkilölle.
joka kulttuurin tai talouselämän alueella on
yltänyt erityisen mittaviin saavutuksiin tai vai
kuttanut merkittävällä tavalla Äänekosken tun
netuksi tekemiseen.

JÄMSÄNKOSKI

Jämsänkoski -mitali, kuvanveistäjä Pekka Rytkönen 1988
Mitali annetaan tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta
Jämsänkosken kaupungin hyväksi.

KANGASNIEMI

Wiljam Sarjala -mitali, kuvanveistäjä Nina Terno 1 982
Mitali myönnetään tunnustuk ek i toiminnasta Kangasniemen kunnan hyväksi.
Sitä jaetaan yhtei öille ja yksityi ille henkilöille, kun kunnalla on erityinen syy
kiitollisuuden ja huomaavaisuuden osoittamiseen.
Wiljam Sarjala -mitalia on lyötetty 300 kpl.
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KANKAANPÄÄ

Kankaanpään puolesta -mitali, kuvanveistäjä Kauko Räike 1972
Myönnetään Kankaanpään Seuran toimesta henkilölle, joka on
merkittävällä tavalla edistänyt kankaanpääläistä kotiseututyötä, kulttuuria ja elinkeinoelämää.
Myöntämistä perustellaan pitkäaikaisella toiminnalla tai poikkeuksellisen merkittävillä ansioilla.
Mitali luovutetaan Kankaanpään Päivän pääjuhlassa.
Sitä on jaettu vuodesta 1972 lähtien yhteensä 146 kappaletta.

LAPUA

Lapua -mitali,
kuvanveistäjä Laila-Kaarina Karttunen 1983
Mitalin etusivu.lla on Lnpuan kaupungin vaaku
na lakeuden horisonttia kuvaavalla pohjalla.
Takas!Vl.Ul joet, viljavainiot ja imp iön uorl
kertovat alueesta; kirkko, maalaistalot, hallinto
ja liikerakennukset sen elämästä. Numeroiduista
pronssimitalei ta l - 1 00 luovutetaan yksityisille
ja yhteisöiUe ansioista Lapuan hyväksi tehdy Lä
työstä. Numerot 1 0 1 -300 luovutetaan luotta
mushenkilöille. Numerot 401 -500 on varattu
muistolahjana yhteisöille jaetta\raksi, ja niitii
voidaan myös myydä mitalikokoelmiin. Kul
taiste.n ja hopeisten mitalien lyöttämisestä pää
tetään erikseen.
Lapua 2000 -mitali,
kuvanveistäjä Timo Suvanto 1999
Urheiluseura Lapuan Virkiä valmistuttanut
mitalin yksipuolisena Lapuan XXIV yöjuoksua
varten vuonna 2000. Mitalista lyötiin myös
kak lpuolincn numeroitu versio Lapuan k1;1u
pungille jaettavak i muistoksi vuosituhannen
vaihtumisesta.

Kuntien ja kuntayhtymien mitalit kuvanveistäjittäin

Ahlberg Esko 1986: Vehkalahden

650-vuotisjuhlamitali

Helaniemi Lauri 1990: Ruotsinsalmen taistelusta

200 vuotta (Kotka)

Auren Bo 1 970: Kokkolan kaupunki 350 vuotta

Helevä Riitta 1 986: Oulu-mitali

Auren Bo 1975: Kokkolan kaupungin ansiomitali

Hietala Leila 1972: Helsingin kaupungin

Auren Bo 1 979: 250-års minnet av Anders

vaakunalaatta

Chydenius födelse.

Hiltunen Eila 1956: Espoo 1458-1958

Auren Bo 1986: Kortesjärven kulttuurimitali

Hirvimäki Veikko 1980: Keski-Suomen

Auren Bo 1988: Suomen Ammatillisten

maakuntaliitto

Oppilaitosten Liiton 30-vuotismitali

Honkanen Mauno 1978: Kauhava-mitali

Auren Bo 1995: Kokkolan kaupunki 375 vuotta

Hyvärinen Matti 1989: Kaarinan

Berger Rolf 1987: Lastenlinnan sairaalan

kuntayhtymä

Cedercreutz E.1943: Rauman

500-vuotismuistomitali

Eriksson Olof 1962: Tampereen kaupungin

ansiomitali

Eriksson Olof 1981: Halikko
Eriksson Olof1981: Kolme vanhaa sinettiä
Eriksson Olof 198 1 : Pohjois-Pohjanmaan

seutukaavaliitto

Finne Gunnar 1954: 150-års jubileet av

J.L. Runebergs födelse (Jakobstad-Pietarsaari)

Hammar Aarno 1984: Hartola
Heino Raimo 1966: Nokia

680-vuotisjuhlamitali

Häiväoja Heikki 1965: Helsingin kaupungin

kunniamitali

Häiväoja Heikki 1972: Suomen Kaupunkiliiton

60-vuotisjuhlamitali

Häiväoja Heikki 1974: Kuntamuodon muutos
kauppalasta kaupungiksi (Vantaa)
Häiväoja Heikki 1980: Y stävyysmitali (Y stävyyskau

punkitoiminnan mitali) (Suomen Kaupunkiliitto)

Häiväoja Heikki 1983: Lappeenrannan

kaupungintalo

Häiväoja Heikki 1994: Jämsä
Hämäläinen Leila (Hietala) 1974: Lahden

kaupungin historiallinen museo 50 vuotta

Jaatinen Toivo 1975: Olavinlinnan

Heino Raimo 1971: Hämeenlinna

500-vuotisjuhlamitali

Heino Raimo 1973: Mäntän kaupunkioikeuksien

Jaatinen Toivo 1977: Engel-mitali (Helsinki)

kunniaksi

Heino Raimo 1 977-1978: Pirkanmaan

sairaanhoitopiiri

Heino Raimo 1978: Lahden MM 78 hiihto
Heino Raimo 1987: Suomen Kaupunkiliiton

75-vuotisjuhlamitali

Heino Raimo 1992: Naantalin 550-vuotisjuhlamitali

Jaatinen Toivo 1988: Kurkijoki
Jaatinen Toivo 1 990: Ylivieska
Jauhiainen Oskari 1955: Oulun kaupunki 350

vuotta

Juutilainen Olavi 1996: Uudenkaupungin rauhan

275-vuotisjuhlamitali

Junno Tapio 1991: Eero Nelimarkan

Heino Raimo 1992: Paavo Pekkanen-mitali

100-vuotismuistomitali, Alajärvi

Heino Raimo 1 992: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin

Juva Kari 1 98 1 : Suomen Kunnallisliiton

ansiomitali

60-vuotisjuhlamitali

Heinoja Lennart 1984: Perniö

Juva Kari 1996: Pyhäjoki
Juvonen Mauno 1985: Kangasala
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KaisanlahtiJuha 1981: Kemijärvi
Kantokorpi Voitto 1974: Alavus kauppalaksi
Kantokorpi Voitto 1 99 1 : Ähtärin
120-vuotisjuhlamitali

Kylänpää Hannele 2000: Helsingin
450-vuotisjuhlamitali
Laine Jorma 1973: Raisio
Laine Jorma 1992: Raisio

Karimo Aarno 1949: Lappeenranta 300 vuotta,

Lepistö Jarmo 1986: Nakkilan 125-vuotisjuhlamitali

Karttunen Kalle 1 977: Varsinais-Suomen liitto

Leppänen Lauri 1949: Helsingin kaupungin
400-vuotismitali

Karttunen Laila-Kaarina 1983: Lapua
Karvonen Oka 1982: Kuopion kaupungin
200-vuotismitali
Kava Matti 1993: Harjavalta
Kettunen Tapio 2000: Vihti
Kivioja Mauno 1 987: Pirkkalan kunnan
65-vuotisjuhlamitali (Tampere)
Koivuniemi Hemmi 1958: Pori 400 vuotta
Koivuniemi Hemmi 1 963-1965: Pro Pori -mitali,
Koivuniemi Hemmi 1974:
Porin kaupunginvaltuusto
Komu Väinö 1986: Pyhäjärvi
Koskela Matti 1979: Hämeenlinna
Koskela Matti 1980: Lahden kaupunki 75 vuotta
Koskela Matti 1 980: Tuulos
Koskela Matti 1 98 1 : Lammi
Koskela Matti 1982: Kosken kunnan mitali
(Hämeenkoski)
Koskela Matti 1 985: Lahti
Koskela Matti 1 988: Lahti MM 89
Koskinen Pauli 1967: Jyväskylä
Koskinen Pauli 1968: Kouvola
Koskinen Pauli 1976: Karhulan kauppala (Kotka)
Koskinen Pauli 1 978: Kotka 100 vuotta
Kosonen Leo 1 984: Raahe
Kukkonen Raimo E.1989: Lempäälän kunnan 550vuotisjuhlavuosi
Kukkonen Pertti 1 999: Helsingin kaupungin
kaupunginvaltuuston 125-vuotisjuhlamitali

Leppänen Lauri 1971: Huittinen
Lindqvist Vidar 1996: Tammisaaren
450-vuotisjuhlamitali
Luukkanen Sinikka: Lempäälän kunnan ansiomitali
Lähteenkorva Armas / Railimo Eero 1980: Heinola
140 vuotta
Lähteenkorva Armas 1955: Helsinki-mitali
(kultainen, hopeinen ja pronssinen)
Madekivi Assi 1983: Juupajoki
Matikainen Anna-Liisa 1973: Pro Kokemäki -mitali
Mikkonen Raili 2003: Paimio-mitali (yksipuolinen)
Munsterhjelm J. 1917: Uudenkaupungin
perustamisen 300-vuotisjuhlamitali
Munsterhjelm f. 1 920: Kokkolan kaupungin 300vuotismitali
Mäntynen Taru 1979: Varkauden
50-vuotisjuhlamitali
Mäntynen Taru 1989: Leppävirta
Mäntynen Taru 1992: Suomen positiivisin ihminen
(Varkaus)
Mäntynen Taru 2000: Sievi-mitali
Neuvo Liisa 1982: Pro Mikkeli -mitali
Neuvonen Antti 1979: Tampere 200 vuotta
Neuvonen Antti 1986: Einar Wickström -mitali
(Tuusula)
Neuvonen Antti 1990: Pekka Halonen -mitali
(Tuusula)
Nieminen Heikki 1997: Pro Hollola -mitali
Nieminen Jorma 1975: Ranua
Numers Gustaf von 1969: Suomussalmi
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Sakki Terho 1992: Kauhajoki
Salmela Erkki 1996: Pro Cultura Ranuaensi
(Ranuan kulttuuritoimen mitali)

Veijalainen Hannu 1 994: Kainuun sairaanhoito
piirin ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Vellonen Jarmo 1989: Savonlinna 350 vuotta

Salmela Y. l 974: Lieto

Vesalainen Eino 1973: Nouseva Hyvinkää

Salminen Teuvo 1984: Heinolan kaupungin
koululaitos

Veuro Jaakko 1972: Sääksmäki-mitali

Salminen Teuvo 1986: Joutsa
Salminen Teuvo 1993: Luopioisten kunnan
120-vuotisjuhlamitali
Salo Aila 1975: Rauman ja Kolpinon kaupunkien
ystävyysmitali
Seppänen Ensio 1971 : Tornion kaupunki 350 vuotta
Sunila 1991: Pohja
Suvanto Timo 2000: Lapua 2000 -mitali
Tapper Kain 1972: Äänekoski-mitali
Tapper Kain 1987: Porin syväsatama
Tapper Kain 1989: Saarijärvi-mitali Saarijärven
kaupungiksi tulon ( 1986) johdosta

Veuro Jaakko 1987: Forssa
Viitasalo Pirkko 1991: Espoon suomenkielinen
koululaitos 100 vuotta
Vikainen Jussi 1943: Maarian kunnan muistoksi
Vikainen Jussi 1943: Naantalin 500-vuotismitali
Vikainen Jussi 1943: Turun kaupungilta
Vikainen Jussi 1946: Kummikuntamitali (Turku)
Vikainen Jussi 1951: Turun Ammattioppilaitos Göterborgs Yrkeskola
Vikainen Jussi 1961: Turun linnan restaurointi
Vikainen Jussi 1965: Turku-Leningrad
ystävyysmitali

Tapper Kain: Luhanka-soutujen mitali

Vikainen Jussi 1966: Uudenkaupungin
350-vuotisjuhlamitali

Tapper Nora 2002: Pietarsaaren 350-vuotisjuhla
mitali

Vikainen Jussi 1967: Rauman kaupungin
ansiomitali

Terno Nina 1982: Wiljam Sarjala -mitali
(Kangasniemi)
Tielinen, Erja 2001: HUS-yhtymä, Helsingin ja
Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Tukiainen Aimo 198 1 : Turun historiallinen museo
100 vuotta
Tukiainen Aimo 1990: Orivesi 1450-1990
Turpeinen Leena 1973: Kiuruvesi
Vainio Taru 1977: Hyvinkää

Vikainen Jussi 1969: A.R. Klossner
Vikainen Jussi 1977: Lauri Rauramo
Vikainen Jussi 1979: Peipohjan ammattikoulu
Vikainen Jussi 1979: Säkylä
Vikainen Jussi 198 1 : Kokemäenjoenlaakson
ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä
Wikström Emil 1918-1919: Tampereen valloitus
1918

Varja Heikki 1958: Lahden kaupungin plaketti

Wikström Emil 1924: Vaasassa vapaussodan aikana
vuonna 1918 vallinneiden olojen muistoksi

Varja Heikki 1965: Lahti 1905-1965

Äijälä Raimo 1977: Naantali

Varja Heikki 1967: Valkeakoski
Varja Heikki 1975: Savonlinna-mitali
Veijalainen Hannu 1984: Parkano
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Veijalainen Hannu 1993: I Kuntapäivät
(Suomen Kuntaliitto)

100 kuvanveistäjää

Nykänen Pertti 1990: Hämeenkyrön

700-vuotisjuhlamitali

Nylund Kalle 1970: Kokkola

Räike Kauko, 1979, Pro Eura
Räike Kauko 1982: Ruorimiehet-mitali (Rauma)
Räsänen Kauko 1960: Riihimäen kaupungiksi tulon

Paavilainen Reijo 1986: Pirkanmaan maakuntaliitto

johdosta lyöty mitali

Paavilainen Reijo 1988: Ylöjärven kunta 120 vuotta

Räsänen Kauko 1964: Helsingin kaupungin

Paavilainen Reijo 1991: Mynämäki-mitali
Papinaho Pentti 1982: Ikaalinen
Papinaho Pentti 1985: Hollolaista elämänmuotoa

-pienoisreliefi

Pelkonen Toivo 1996: Nastola
Peltokangas Matti 1983: J.R. Danielson-Kalmari

1853-1933 (Hauho)

Peltokangas Matti 1998: Alvar Aalto -mitali

(Helsinki)

Piekiii11e11

P. 1987: Ansiomitali salolnisen urheilu- ja

urheilumitali

Räsänen Kauko 1965: Maalaiskuntien

itsehallinnon 100-vuotismitali, Maalaiskuntien
liitto/Suomen Kunnallisliitto

Räsänen Kauko 1966: Kansakoululaitoksen

100-vuotismitali (Maalaiskuntien Liitto / Suomen
Kunnallisliitto ja Kouluhallitus)

Räsänen Kauko 1967: Kunnallislakien

50-vuotismitali (Suomen Kunnallisliitto)

Räsänen Kauko 1970: Aarne Eskola -mitali

(Suomen Kunnallisliitto)

liikuntakulttuutin hyväksi tehdystä ryöstä (Salo)

Räsänen Kauko 1971: Espoo-mitali

Piippo Kari 1990: Mikkeli

Räsänen Kauko 1973: Kerava 50 vuotta

Pohjola Vesa 2003: Haminan 350-vuotisjuhlamitali

Räsänen Kauko 1 974: Lappeenrannan
325-vuotisjuhlamitali

Pyykkö Kimmo 1996: Porvoo 650 vuotta
Pyykkö Kimmo 2000: Kuntamitali vuosituhannen

Räsänen Kauko 1982: Salo-mitali

vaihtumisen kunniaksi (Millenium-mitali), Suomen
Kuntaliitto

Räsä11e11 Kauko 1986: Helsingin pääkaupungiksi

Qvist Gerda 1950,:Vaasan kaupunginvaltuuston

Räsänen Kauko 1988: Espoon musiikkiopisto

puheenjohtajan, ho\<ioikeuden presidentin Hugo
Malmbergin 85-vuotispäivän johdosta lyöty mitali
Renvall Essi 1946: Antti Tulenheimo -mitali

(Suomen Kaupunkiliitto)

Roselius-Kantonen Riitta ja Heinoja Lennart 1982:

Masku

Roth Jarkko 1979: Johan Wickström (TYKS)
Roth Jarkko 1980: Otto H.Meurman (TYKS)

tulon 1 75-vuotisjublami.ta.li

Räsänen Kauko 1989: Tampereen raatihuone

100 vuotta

Räsänen Kauko 1991: Espoo

(riipus ja mansetinnappi)

Räsänen Kauko 1991: Marjo Matikainen -mitali

(Espoo)

Räsänen Kauko 1991: Suomen Kunnallisliiton

70-vuotisjuhlamita.li ("Kuntien ketju")

Roth Jarkko 1984: Sauli Viikari (TYKS)

Räsänen Kauko 1992: Käkisalmi 700 vuotta

Roth Jarkko 1984: Tuomas Peltonen (TYKS)

Räsänen Kauko 2004: Tampereen taidemuseo

Roth Jarkko 1989: Punkalaidun 350 vuotta

Sakki Terho 1969: Seinäjoen ansiomitali

Roth Jarkko 1990: Turun kaupungin liikennelaitos

Sakki Terho 1970: Kotka

100 vuotta

Rytkönen Pekka 1 988: Jämsänkoski
Räike Kauko 1 972: Kankaanpään puolesta

Sakki Terho 1974: Hanko 1874-1974
Sakki Terho 1988: Kuusamo
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MIKKELI

Pro Mikkeli -mitali, kuvanveistäjä Liisa Neuvo 1 982
Pro Mikkeli -mitali myönnetään henkilölle, joka kotipaikastaan
riippumatta on toiminut merkittävästi Mikkelin kaupungin hyväksi
tai tehnyt kaupunkia tunnetuksi.

MYNÄMÄKI

Mynämäki-mitali, kuvanveistäjä Reijo Paavilainen 1991
Mynämäki-mltali myönnetään tunnustuksena henkilölle tai. yhtei öJle, joka erityi en an iok.kaa ti
on toiminut Myaämäen kunnan, mynärnäkeläisyyden taikka Mynämäen tunnetuksi tekemi en hyväksi.
Mitali jaetaan kollegion toime ta, jonka muodostavat kulloinkin toimessa olevat kunnanvaltuuston
ja -hallituksen puheenjohtajat ja kunnanjohtaja.
Myönnetty vuodesta 1 992 lähtien yhteensä 27 henkilölle.
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PAIMIO
Paimio-mitali,
kuvanveistäjä Raili Mikkonen 2003
Paimio-mitalia on lyötetty 100 kpl.
Yksipuolinen mitali luovutetaan
vuosittain itsenäisyyspäivänä kahdelle
arvostetulle Paimiota tai paimiolaisuutta
edistäneelle henkilölle.

PIRKANMAAN
SAIRAANHOITOPIIRI
Tampereen keskussairaala
- työn kunniaksi,
kuvanveistäjä Raimo Heino 1977-1978

Tampereen yliopistollinen keskussairaala
- Tutkimus Tiede Hoito Koulutus Tehok
kuus, kuvanveistäjä Raimo Heino 1992
Mitalia on annettu Tampereen yliopistol
lisen airaalan pitkäai,kai ille työntekijöille
ekä luottamu henkilöille tai muutoin
sairaalan kanssa läheisesti toimineille.
Mitali voidaan lahjoittaa myös vierailun
yhteydessä.
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Fidem palkitsi Pirkko Viitasalon

Jaakko Ukkonen
Kirjoittaja on ekonomi ja
taiteen harrastaja sekä
Suomen Mitalitaiteen Killan
hallituksen jäsen.

;

··�

•. -

..

>l4
:,' �ftj
':
ll..fitJ
_ A""-�
r

-�- �1 >:-

Pirkko Viitasalon voittoisa mitali
Mieluummin rauha
kuva Pirkko Viitasalo

FIDEM XXIX 2004 pidettiin
Portugalin Seixalissa 24. -28.10.2004.
Kongressin yhteydessä oli, paitsi
21 luentoa, myös laaja mitalinäyttely
ja sen yhteydessä kuusi erillistä
kilpailua. Yhden 'sarjan' voittaja
oli Suomen Pirkko Viitasalo.
NÄYTTELYSSÄ JAETUSTA KUUDESTA palkin
nosta kilpaili 865 mitalia ja 515 taiteilijaa, joita
oli 32 maasta. Pirkko Viitasalon saama pal
kinto oli nimeltään "Lisbon House of Mint
Prize for the best Cast Medal': Palkittu mitali
oli vuoden 2003 killan vuosimitali Mieluum
min rauha.
Henkilöosallistujia Seixalin kongressissa
oli kaikkiaan hieman toistasataa. Näistä suo
malaisia oli 13. Heistä osallistui eri tuoma
ristojen työskentelyyn kolme: Mauno Hon
kanen, Mikko Timisjärvi ja Ilkka Voionmaa.
Kahden kilpailun sponsorina oli suomalai
nen. Alle 30-vuotiaille suunnatun kilpailun
palkinnon lahjoitti edellinen puheenjohta
jamme Aimo Viitala ja toisen, luovaa ja tek
nistä innovaatiota osoittavan kilpailun pal
kinnon oli lahjoittanut Suomen rahapaja.
Suomen suurlähetystössä suurlähetti
läämme Esko Kiuru avasi 28.11. pienen mutta
tasokkaan mitalinäyttelyn, jonka nimi oli
Finnish Contemporary Medallic Sculpture.
Näyttelyyn kävi tutustumassa lähes koko

osanottajaryhmä, sillä jo avajaisiin saapui
kaksi täyttä bussillista kansainvälistä mitali
väkeä.
Nuorten mitalintekijöiden mielipiteitä

Kotimaassa jo nuorten kilpailussa menesty
neet Juha-Matti Hynynen ja Eero Merimaa
olivat toteuttamassa suurlähetystössä esillä
ollutta näyttelyä. Molempien teoksia oli myös
esillä; Hynynen oli mukana myös FIDEMissä
ja sen näyttelyssä. Mitä ajatuksia FIDEM
näyttelyyn tutustuminen heissä herätti? Seu
raavassa siitä yhteenveto.
- Mitalien suuri määrä hämmensi ja teki
näyttelystä pakostakin epätasaisen ja hajanai
sen. Taiteellinen taso ei tuntunut kovin kor
kealta.
- Monasti heräsi kysymään, onko kysy
myksessä todella mitali? Mikä on työn
sanoma tai tavoite? Liian monesta mitalista
juuri nämä jäivät puuttumaan tai katsojalta
oivaltamatta, vaikka teknistä osaamista ei oli
sikaan voinut moittia.
- Monien kohdalla materiaalikokeilu muovi, puu, romurauta ja sulat tai valokuvat
lisukkeena - jäi itsetarkoitukseksi. Sanomaa
ei löytänyt eikä kokeilu vienyt sitä perustel
lusti eteenpäin.
- Mitalin käsitteen selkeä määrittely hel
pottaisi tekijöitä ja ennen kaikkea tuoma
ristojen työskentelyä. Vaikka rajojen kokeilu
olisi taiteilijan kannalta kiinnostavaa - var-
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Ilkka Voionmaa, Aimo N.K. Viitala
sekä suurlähettiläs Esko Kiuru
lähetystössä järjestetyn näyttelyn
avajaisissa
kuva Mauno Honkanen

sinkin silloin, kun niitä ei ole selkeästi mää
ritelty - ei Seixalissa monia töitä parhaalla
tahdollakaan voinut sanoa mitaleiksi. Ehkäpä
pienoisveistoksiksi jos aina siksi?
- Itse koemme mitalin perusperiaatteiksi
ainakin kaksipuolisuuden ja monistettavuu
den eli toistettavuuden mahdollisuuden.
- Tässä FIDEMin näyttelyssä mitalien
ryhmittäminen maittain teki mielestämme
taiteellisen kokonaisuuden hallitsemisen ja
kokonaiskuvan saamisen näyttelyn yleista
sosta vaikeaksi. Liian monentasoista sikin
sokin. Maiden sisällä oli huippuja ja luvatto
man heikkoja töitä samassa vitriinissä rin
nakkain.

Ennakkoluulottomia arviointeja nuorilta
lahjakkailta mitalintekijöiltä, eikö totta!
Päättäjäisillallisilla samaan pöytään
sattuneessa yhdysvaltalaisseurueessa oli
kustantaja/taiteilija/mitalintekijä/kerääjä
George Cuhaj. Hän totesi alkajaisiksi kuu
luvalla äänellä kollegoilleen, että "mitalitai
teessa ei ole tapahtunut mitään uutta vuo
siin - paitsi Suomessa". Hetkeä myöhemmin
Cuhaj kuuli, mistä maasta kolme pöydässä
istunutta suomalaista FIDEM-noviisia olivat
kotoisin.

� VIofONeJ,
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Esimerkki kongressin
graafisesta tyylistä

Juha-Matti Hynynen ja Eero Merimaa
tutustumassa kongressin näyttelyyn

kuva Outi Järvinen

kuva Erik Mäkinen

RIIHIMÄKI

Riihimäki -mitali, kuvanveistäjä Kauko Räsänen 1960
Mitalia on lyötetty 300 kpl. Mitali voidaan myöntää yksityiselle henkilölle
tai yhteisölle, joka erityisen ansiokkaasti on vaikuttanut Riihimäen kaupungin kehitykseen
tai tunnetuksi tekemiseen ja Riihimäellä syntyneelle tai asuneelle henkilölle,
joka kulttuurin tai talouselämän alalla on yltänyt erityisen mittaviin saavutuksiin.

SUOMUSSALMI

Suomussalmi -mitali, Gustaf von Numers 1969
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Matkakirje mitalitaiteen maailmankongressista

Outi Järvinen

Portugalissa viime lokakuun lopussa
järjestetyn mitalitaiteen maailman
kongressin teemaksi oli ehkä turhan
diffuusisti valittu Medal, what message
ta the Future? Vastauksia kysymykseen
ei juuri esitetty, mutta kysymys
mitalitaiteen tulevaisuudesta olisi
sinänsä herännyt kyllä ilman
teemaakin.
KONGRESSIPAIKKA SEIXAL on pieni kaupunki
Lissabonin lähistöllä Tejo-joen toisella puo
lella. Se on ilmeisesti EU:n tuella erikoistunut
mitalitaiteeseen, sillä siellä on vuodesta 1997
lähtien järjestetty myös mitalitaiteen bien
naaleja. Majoittumismahdollisuutta ei kau
pungissa ollut, joten suomalaisosallistujien,
samoin kuin monen muunkin kongressivie
raan majapaikka oli järjestäjien listalta valittu
rantahotelli Costa da Caparicassa (loma
kaupunki Atlantin rannalla). Kulkuyhteydet
kongressipaikalle olivat käytännössä kerran
päivässä järjestetyn bussikuljetuksen tai vaih
toehtoisesti taksin varassa.
Ohjelmassa oli virallisten kokouksien
lisäksi esitelmiä, lähinnä taiteilijoille suun
nattu työpaja, sekä mitalimarkkinat. Oheis
ohjelmaan kuului mm. tiukkatahtinen näyt
telykierros sekä vierailu kongressia spon
soroineen Gulbenkian-säätiön ylläpitä-

mässä museossa. Säätiöllä on varsin edustava
numismaattinen kokoelma, johon sisältyy
arvokasta vanhempaa mitalitaidetta. Kon
gressin yhteydessä oli tarkoitus julkistaa
uunituore mitaleita esittelevä kokoelmajul
kaisu, mutta tähän tavoitteeseen ei päästy.
FIDEMin yleiskokouksessa käsiteltiin mm.
tekeillä olevaa sääntöuudistusta. Nyt tehdyillä
henkilövalinnoilla on kielipoliittisia seurauk
sia, sillä Yhdysvaltoja ja Britanniaa edustavat
hallituksen uudet jäsenet vahvistivat eng
lannin kielen asemaa organisaatiossa, joka
on vanhastaan ollut ranskankielisesti painot
tunut.
Luento-ohjelmaan oli merkitty 21 esitystä,
jotka oli jaettu kahteen samanaikaiseen sar
jaan. Aikataulussa ei aina pysytty, eikä abst
raktien puuttuminen helpottanut orientoi
tumista. Esitelmät julkaistaan myöhemmin
ilmestyvässä kongressijulkaisussa (Medail
les 2005). Kongressin teemaksi valittu kysy
mys ei noussut esille luentojen yhteydessä.
Aikojen kuluessa on varmasti kokeiltu erilai
sia ohjelmaversioita, mutta kunnolla aluste
tut pyöreän pöydän keskustelut voisivat olla
hyvä vaihtoehto varsinkin teemassa pysymi
sen kannalta.
Mitalinäyttely oli ehkä kongressin antoisin
ja ajatuksia herättävin osuus. Siihen pereh
tyminen ei onnistunut laistamatta muusta
ohjelmasta, sillä sen aukiolo noudatti kon
gressin aikataulua aina kolmen tunnin lou-

nastaukoa myöten. Näyttely oli suljettuna
myös kongressin jälkeisenä arkipäivänä, sillä
järjestäjät olivat luonnollisesti mukana viral
lisen ohjelman jälkeen järjestetyllä turistiret
kellä.
Näyttelyn sisällöstä vastaavat osallistuja
maat kullekin määrätyn kiintiön mukaisesti.
T ällä tavalla kootun näyttelyn yleisilme on
väistämättä kirjava ja tasoltaan vaihteleva.
Suomen osuudessa oli esillä 42 mitalia (joko
yksi- tai kaksipuolisina) yhteensä 24 taiteili
jalta.
Kongressi on järjestetty Suomessa vuosina
1973 ja 1990. Jälkimmäisellä kerralla olin itse
mukana järjestämässä kongressin näyttelyä,
jossa oli esillä reilut 1 200 mitalia. Jäsenmaita
oli tuolloin 28 ja taiteilijoita 675. Näyttely
täytti kokonaan Helsingin kaupungin taide
museon Meilahdessa. Nyt mittasuhteet olivat
hiukan vaatimattomammat: mukana oli 515
taiteilijaa yhteensä 32 maasta, ja esillä oli 856
mitalia.
Valintakriteerien linja on reilun kym 
menen vuoden kuluessa tiukentunut: mm.
mitaleiden mitoille on asetettu rajat (vuonna
1990 karsinta oli vielä epävirallista).Tarkoitus
on ollut selkiyttää mitalin ja pienoisveistok
sen välistä rajaa, mutta tämänkin näyttelyn sisältö osoitti, ettei sitä voida määritellä
pelkästään koon tai paksuuden perusteella.
Sekatekniikka tuntuu olevan päivän konven
tio. Trendikkäitä uniikkeja teoksia katsellessa

tulikin väistämättä mieleen kysymys mitali
taiteen tulevaisuudesta. Jos mitalitaiteeseen
perinteisesti liitetty monistettavuus on ase
tettu kyseenalaiseksi, niin ollaanko menossa
kohti elitismiä, pois kaikkien saavutettavissa
olevasta arkipäivän taiteesta?
Mitalit olivat esillä yksinkertaisissa lasi
kantisissa laatikkomaisissa vitriineissä, joiden
neutraali harmaa väri oli onnistunut valinta.
Valaistus on aina ongelma suurissa tilapäis
näyttelyissä, ja täälläkin tuli liian usein katsel
leeksi omaa varjoaan. Näyttelyn tekstitys oli
tehty helpoimmalla mahdollisella tavalla sak
simalla tekstilaput näyttelyluettelon paperi
tulosteista. Liian pieni kirjasinkoko ja englan
ninkielisten tekstien harmaa väri eivät edis
täneet informaation saatavuutta. Museoalan
ammattilaisena ei voinut lisäksi olla kiinnit
tämättä huomiota näyttelytilan ja vitriinien
riittämättömään turvallisuuteen.
Näyttelyssä jaettiin kuusi palkintoa, joiden
arvo oli yhteensä 6 250 euroa. Suomalaisia
taustavoimia edustivat Rahapaja Insignian
sekä Aimo N.K. Viitalan lahjoittamat palkin
not. Pääpalkinto lankesi perinteiselle vale
tulle muotokuvamitalille, joka tässä näytte
lykokonaisuudessa edusti mielenkiintoisesti
sitä epäkonventionaalisempaa linjaa. Parhaan
valetun mitalin palkinnon sai Pirkko Viitasa
lon Mieluummin rauha, joka valittiin Mita
litaiteen Killan vuosimitaliksi 2003. Mitali on
Tapio Kettusen valama.

Kongressi mitali (lyöty, 80 mm) on
Helder Batistan käsialaa
kuva Outi Järvinen
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Atlantin rannalla
kuva Mauno Honkanen

Mita litaidetta Suomen
suurlähetystössä
kuva Aimo Linkosalmi
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Kongressin oheisohjelmaan kuulunut
näyttelykierros osoittautui todelliseksi kes
tävyysurheilusuoritukseksi. Viiden näyttelyn
avajaisten mahduttaminen viiteen tuntiin on
melkoinen saavutus, varsinkin jos ottaa huo
mioon Lissabonin liikenneolosuhteet ja sen,
että huomattava osa kongressiyleisöstä oli
ylittänyt eläkeiän reilusti.
Paikallisen rahapajan (Imprensa Nacio
nal - Casa da Moeda) toimitalon aulaan oli
pystytetty näyttely, jossa esiteltiin järjestäjän omaa tuotantoa aina 1700-luvulta lähtien.
Taideakatemiassa tutustuttiin pikaisesti kah
teen näyttelyyn, josta toiseen oli koottu sekä
entisten että nykyisten opiskelijoiden teke
miä mitaleita. Akatemiassa annetaan opetusta
mitalitaiteessa, ja yhteistyötä on tehty mm.
amerikkalaisen taitelijan Mashikon kanssa.
Toinen näyttely oli hänen kokoamansa, ja
se esitteli eri maiden taidekoulujen kanssa
toteutetun projektin hedelmiä.
Kolmas näyttelykohde oli suomalaista
ajankohtaista mitalitaidetta esittelevä pieni
näyttely, joka oli esillä Suomen suurlähetys
tössä. Lähetystö oli hiljattain muuttanut, ja
osoitteenmuutos aiheutti harharetken, johon
kuului reipasta patikointia pitkin Lissabonin
mäkisiä katuja. Avajaiset myöhästyivät tämän
takia tunnilla, mutta sekä näyttely että lähe
tystön tarjoilu herättivät väsyneessä yleisössä
tyytyväistä hyminää.
Illan viimeinen kohde oli Portugalin Tai-

deyhdistyksen näyttely. Maalaustaide tuntui
monen mielestä virkistävältä vaihtoehdolta
kaiken mitalitaiteen keskellä.
Kongressi oli kokonaisuudessaan pieni
muotoinen. Osallistujia oli odotettua vähem
män, mikä horjutti kongressin taloutta. Por
tugali osoittautui ilmeisesti eurooppalai
sestakin näkökulmasta hiukan syrjäiseksi,
mutta muitakin syitä varmasti on. Kongres
siväsymystä saattoi aiheuttaa paitsi edellinen,
Pariisissa pidetty kongressi, jonka järjestelyt
eivät ole juuri kiitosta keränneet, myös viime
vuonna Madridissa järjestetty numismaat
tinen kongressi, joka puolestaan varmasti
verotti museoalan ja muiden tutkijoiden
osanottoa. Myös seuraava kongressi kohdan
nee tältä osin haasteita: se tosin päätettiin jär
jestää vasta kolmen vuoden kuluttua, mutta
matka Colorado Springsiin voi olla monelle
eurooppalaiselle liian pitkä.

XXIX Congresso FI

Seixal

Portugal

Näyttelyssä jaettiin seuraavat palkinnot:

Suomalaisosallistujia
Gulbenkian-säätiön pihalla

FIDEM Grand Prix (2 000 €)
Elisabeth Varga, Alankomaat
Jury: Lars O. Lagerqvist, Carlos Baptista da Silva,
Mikko Tirnisjärvi, Pierre Zanchi, Ilkka Voionmaa,
Gustaaf Hellegers, Bemd Göbel

kuva Aimo Linkosalmi

Philip Attwood, Ron Dutton ja
Gunnel Sievers päättäjäisillallisella
kuva Aimo Linkosalmi

FI DEMin kunniapuheenjohtaja
Lars 0. Lagerqvist

Rahapaja Insignia Ltd. Prize for Creative Stmck
Medal and/or Technically Innovative Medal
( 1 000 €)
Otakar Dusek, Tsekki
Jury: Carolien Voigtmann, Bogomil Nikolov,
Mauno Honkanen

kuva Mauno Honkanen

Mr. Aimo N .K. Viitala's Prize for Young Artist
under 30 Years of Age for the Most Creative
Cast Medal ( 1 000 €)
Virag Szab6, Unkari (500 €)
Maria Joao Ferreira, Portugali (500 €)
Jury: Mauno Honkanen, Pierre Zanchi, Ilkka
Voionmaa
Gulbenkian Prize for Innovation and Creativity
( 1 000 €)
Peter Szanyi, Unkari
Jury: Carlos Baptista da Silva, Claude
Arthus-Bertrand, Enikö Szöllossy, Mashiko,
Joao Duarte
Casa da Moeda (Lisbon House of Mint) Prize for
the Best Cast Medal ( 1 000 €)
Pirkko Viitasalo, Suomi
Jury: Margarida Ortigao Ramos, Carlos Baptista
da Silva, Ron Dutton, Helder Batista, Maria Rosa
Figueiredo
Cuhaj Prize for Young Artist under 30 (250 €)
Natasha Ratcliffe, Iso-Britannia
Jury: George Cuhaj, Cory Gilliland, Philip Attwood

Kongressi verkossa: http://srvweb.em-seixal.pt/
fidem/index.htrnl
FIDEM verkossa: http://www.fidem-medals.org/en/
default.htrn
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Suomen osuus FIDEM-näyttelyssä 2004

Outi Järvinen

Kuvat Mauno Honkanen ja
Outi Järvinen
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FIDEM-kongressin näyttelyn luettelo
on lähemmäs kahden kilon luku- ja
katselupaketti, jonka tekstit ovat
englannin lisäksi isäntämaan kielellä.
Jokaiselta taiteilijalta on valittu
luetteloon yksi kuva. Ohessa julkaistaan
Suomen osuus kokonaisuudessaan.

MILTÄ VAIKUTTAA mitalitaiteen tila Suo
messa vuonna 2004? FIDEM-näyttelyyn lähti
sallitun kiintiön niukasti ylittäen 42 mitalia, jotka edustavat 24 taiteilijaa. Enemmistö
mitaleista on valettuja ja useimmat niistä
omasta aloitteesta tehtyjä. Jotkut mitaleista
ovat kokeellisia ja mitalitaiteen rajoja koet
televia, mutta renessanssin ajoilta periytyvä
valettu muotokuvamitalikin on edustettuna.
Mitalin käyttö taiteilijan mielenilmaisun väli
neenä on myös esimerkki mitalitaiteen elä
västä perinteestä. Epävarma maailmanpoliit
tinen tilanne, akuutti sodanuhka sekä joka
päiväistä elämää uhkaava aggressio ja väki
valta seurauksineen ovat herättäneet reakti
oita ja saaneet taiteilijat muovailemaan omia
kannanottojaan.
T ämän päivän suomalainen mitalitaide
ponnistaa vahvalta pohjalta, jonka perustuk
set valettiin yli 40 vuotta sitten. Heikki Häi
väoja, Toivo Jaatinen ja Kauko Räsänen ovat
olleet noista ajoista lähtien maamme mita-

litaiteen keskeisiä hahmoja. He ovat nytkin
mukana näyttelyssä. Mitalitaide kiinnostaa
myös nuorempia taiteilijoita. Heistä muu
tama on edustettuna varsinaisessa FIDEM
näyttelyssä, mutta Suomen Lissabonin suur
lähetystössä on mahdollisuus nähdä laajempi
katsaus suomalaiseen nuoreen mitalitaitee
seen.
Kaikki tuntuu olevan kunnossa, mutta
huolen aihettakin on. Valetun ja lyödyn mita
lin välille on hiljalleen kehittymässä kuilu.
Mitalitaiteen tulevaisuuden kannalta eri tek
niikoiden hedelmällinen rinnakkainelo olisi
suotavaa. Tilaustyöt (yleensä lyötyjä mita
leita) tuntuvat keskittyvän yhä harvemmille
taiteilijoille, kun taas toisia kiinnostaa eniten
vapaamuotoisempi työskentely valetun mita
lin parissa. Mitalitaide ei kuitenkaan tarjoa
yksinään toimeentuloa kenellekään.
Mitalien lyöttäminen erilaisten tapahtu
mien ja merkkipäivien kunniaksi oli muodi
kasta 1960-luvulla. Kymmenen vuoden takai
nen lama suuntasi liike-elämän kiinnostuk
sen markkinahenkisempään julkisuuskuvan
rakentamiseen. Mitaleita ei edelleenkään lyö
tetä kovin usein, ja kilpailun järjestäminen on
täysin poikkeuksellista. Tilaustyöt menevät
useimmiten taiteilijoille, jotka ovat vakiin
nuttaneet nimensä tunnettuina mitalinteki
jöinä. Nuorten taitelijoiden näkökulmasta
tämä tilanne ei tietenkään ole rohkaiseva.
FIDEM-näyttelyssä mukana olevien 24

taiteilijan joukossa on kuitenkin kuusi enem
män tai vähemmän tulokkaaksi laskettavaa taiteilijaa. Useimmat heistä ovat saaneet
oppinsa Turun piirustuskoulussa tai Kan
kaanpään taidekoulussa. Mitalitaiteella on
oma vakiintunut paikkansa molempien kou
lujen opetusohjelmassa.
Turun tapauksessa voi ehkä puhua jopa
eräänlaisesta Turun koulusta, jolle on tyypil
listä mitalin reliefiluonteen korostaminen.
Mitalit on usein nostettu pystyasentoon, ja
niiden aukotukset ottavat aktiivisesti kontak
tia ympäröivään tilaan.
Kankaanpäässä linja on jonkin verran
perinteisempi. Koulun kasvateilla on ollut
harvinaisen paljon menestystä rahamuotoi
lun alueella. Juhlarahat toteutetaan Suomessa
yleensä kilpailun pohjalta. Rahojen muotoi
lussa on omat tekniikan asettamat rajoituk
sensa, mutta avoimet kilpailut (joita par
haimmillaan on useita vuodessa) tuntuvat
tarjoavan nuorille taiteilijoille hyviä mahdol
lisuuksia päästä esille ja saada työtilaisuuksia.
Suomen Mitalitaiteen Killan toiminta
tähtää mitalitaiteen edistämiseen. Perinteisen
mitalitaiteen vuosikilpailun ohella se on jär
jestänyt tähän mennessä kolme kuvataiteen
opiskelijoille suunnattua taidemitalikilpailua.
Viimeksi vuonna 2003 järjestetyn kilpailun
palkitut mitalit ovat esillä näyttelyssä. Varsin
huomattava osa näyttelyssä mukana olevista
vaietuista mitaleista on itse asiassa muuten-

kin viime vuosien mitalikilpailujen satoa.
Mitalitaiteen vuosikilpailuun on yritetty
viime vuosina saada vaihtelua ja uusia haas
teita. Vuosimitalit ovat silloin tällöin olleet
lyötyjä, ja muutamana vuonna on kilpailussa
ollut etukäteen nimetty aihe. Oman mita
lituotannon ohella Kilta pyrkii lisäämään
mitalien toteuttamista myös sekä tekemällä
virallisia esityksiä että vaikuttamalla epävi
rallisemmin erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa.
Mitaleiden potentiaalisia teettäjiä valistetaan
myös mahdollisuudesta julistaa mitalin suun
nittelusta kilpailu.
Kaiken kaikkiaan Suomen osasto kattaa
varsin hyvin mitalitaiteen eri puolet: on jul
kisia ja yksityisiä tilaustöitä sekä taiteilijan
omasta aloitteestaan muovailemia mitaleita,
valettuja ja lyötyjä mitaleita, muotokuvia ja
muita aiheita. Suomalainen mitalitaide pitää
sisällään aimo annoksen individualismia.
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FIDEM-näyttelyn Suomen osasto

Mauno HONKANEN

Juha-Matti HYNYNEN

Ajakka - kotiseutuni Lapissa (2002)

1) Mielipidevanki (2003),

lyöty, 70 mm
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Heikki HÄIVÄOJA
2) Ennen j a nyt (2003),

Anja Toivanen, Suomen

1. palkinto kuvataiteen opiskelijoiden

lunastus kuvataiteen opiskelijoiden

Pekingeesikerhon perustaja (2001)

taidemitalikilpailussa

taidemitalikilpailussa

valettu, 110 mm

valettu, 115x123 mm

valettu, 102x114 mm

Toivo JAATINEN

Anja J U U R I KKALA

Kari J UVA

Erkki KANNOSTO

Lauri Saxen 75 vuotta (2002)

likka-Juhani Takalo-Eskola

Olavi Larma 70 vuotta (2003)

1) M.H. Frick - Sydäntutkimussäätiön

70 vuotta(2004)

valettu, 115 mm

ansiomitali (2000)

lyöty, 55 mm

valettu, 104 m m

lyöty, 75 mm

2) Pro Artilleria - Hämeenlinnan
tykistömuseo (2002)
lyöty, 75 mm

2) Kaarlo Ignatius
Valtakunnansyyttäjän virasto (2001)
lyöty, 80 mm

Vilho HÄRKÖNEN
Auringossa (2002)
valettu, 90 mm

Raimo JAATIN EN
1) Kohti Kap Hornia (2002)
valettu, 100 mm

Erik Enrothin muistopalkinto (2004)
valettu, 87 mm

Sakari KANNOSTO
Transformer (2002)
valettu, 127x83 mm

3)

Odysseus Itämerellä
valettu, 110 mm

2)

(2003)

43

44

Tapio KETTUNEN
Ansa (2001)
valettu, 11ox80 mm

Assi MADEKIVI
Fons lnspirationis (2004)
valettu, 11ox110 mm

Erik MÄKINEN
1) Teloitetut
(sarjasta Väkivallan historia) (2004)
lehmus, vesiväri ja teräsvaijeri
125x150 mm

Reijo PAAVILAINEN
1) Jälki (2002), 2. palkinto Elias Lönn
rotin juhlamitalikilpailussa
valettu, 115 mm

2) Aurinkopyörä (2002)
valettu, 1oox11ox120 mm

3) Raimo Makkonen 60 vuotta
(2004)
lyöty, Bo mm

2) Rakenteellinen väkivalta
(sarjasta Väkivallan historia) (2004)
lehmus ja vesiväri
145x120 mm

Sanna PALMU
Jänikset maailmankartalle (2003), 2.
palkinto kuvataiteen opiskelijoiden
taidemitalikilpailussa
valettu, 1oox120 mm

3) Colosseumin uhrit
(sarjasta Väkivallan historia) (2004)
lehmus, vesiväri ja kultamaali
125x120 mm

Kimmo PYYKKÖ
1) Ystäväni Albert (1999)
valettu, 115 mm

1)

Pertti MÄKI NEN
Ihmisen jälki (2004)
valettu, 148 mm

2) Pohjoinen pelto (2004)
valettu, 148 mm

Kalevan tammi (2002)
valettu, 135 mm

3) Suden hetki (2002)
valettu, 115 mm

2)

4) Ystävän muisto (2002)
valettu, 155x120 mm, yksipuolinen
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Jarkko ROTH
1) Suomen Gynekologiyhdistys
75 vuotta (2003)
lyöty, 1oox75 mm

2) Turun yliopiston lääketieteellinen
tiedekunta 60 vuotta (2003)
lyöty, 80 mm, moniosainen

Jyri SAMMALLAHTI
1) Ikävän huone (2002)
valettu, 126x102 mm

2) Tuska (2002)
valettu, 121x106 mm

Antero RUOTSALAI N EN
Sivilisaation jäljillä (2004)
valettu (haponkestävä teräs), 117 mm
(kuva Antero Ruotsalainen)

Leena TURPEI N E N
Suomalaisen kirjallisuuden seura
(2002), 2. palkinto Elias Lönnrotin
juhlamitalikilpailussa
valettu, 95 mm

Mikko VOUTILAI N EN
Kaksoisvirta (2003), 3. palkinto
kuvataiteen opiskelijoiden
taidemitalikilpailussa
valettu, 113 mm

Kauko RÄSÄNEN
2) Rahaliike Holmasto 50 vuotta
(1999-2002)
lyöty, 70 mm

1) Pro Tetraonidis - Pohjois-Hämeen
riistanhoitopiirin ansiomitali (2002)
lyöty, 70mm

3) Pekka Hemmi 50 vuotta
(2003)
valettu, 110 mm

4) Tampereen taidemuseo 1931 (2004)
lyöty, 70 mm
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Mieluummin rauha (2003), 1. palkinto mitalitaiteen vuosikilpailussa,
parhaan valetun mitalin palkinto mitalitaiteen maailmankongressissa 2004
valettu, 120 mm (kuva Pirkko Viitasalo)

J.L. Runebergin juhlavuosi
ja mitalitaiteen vuosikilpailu 2004

Outi Järvinen

Kuvat Mauno Honkanen ja
Outi Järvinen

Mitalitaiteen vuosikilpailu 2004 poik
kesi tällä kertaa tavanomaisesta kah
della tavalla: kilpailun aihe oli etukäteen
määrätty, ja mitali toteutettiin lyötynä.
Näitä kahta elementtiä ei aiemmin
ole yhdistetty. Kilpailuun lähetettyjen
ehdotusten määrä olikin tämän takia
arvoitus. Lyötyjä vuosimitaleita on tätä
ennen tehty kaksi, ja aihe on annettu
valmiiksi vain kerran. Osallistujamäärät
ovat kaikissa tapauksissa olleet normaa
lia pienemmät.

KILPAILUUN LÄHETETTIIN 22 ehdotusta,
joten trendi näkyi määrässä selvästi. Toisia
eivät valmiit aiheet innosta, toisia se taas
auttaa fokusoimaan ja kehittelemään ide
oita. Jotkut kokevat turhaksi työstää ehdo
tusta lyödyksi mitaliksi vailla mahdollisuutta
toteuttaa sitä lopullisessa muodossaan. On
ehkä hyvä muistaa, että tunnetut mitalitai
teilijat niin meillä (Gerda Qvist etunenässä)
kuin muuallakin ovat toteuttaneet valettuja
mitaleita lyödyn mitalin mallin pohjalta.
Kulunutta vuotta on vietetty J.L. Runeber
gin syntymän 200-vuotisjuhlan merkeissä.
T ätä silmällä pitäen päätti Suomen Mitali
taiteen Kilta kantaa omalta osaltaan kortensa
kekoon julistamalla mitalitaiteen vuosikil
pailun aiheeksi Runebergin. Muuten ohjelma

antoi taiteilijoille vapaat kädet: mitaliehdo
tus sai olla "joko ilman muotokuvaa tai sitten
pieneen tahi suureen muotokuvaan perus
tuva':
Aihetta pohjustettiin Killan syyskokouk
sessa Suomen kansallismuseossa. Näytteille
oli asetettu Runeberg-mitaleita Rahakam
mion kokoelmista. Kokousesitelmänä kuul
tiin yli-intendentti Tuukka Talvion esitys
Runeberg-aiheisista mitaleista. Hän käsitteli
esitelmässään suurmieskulttia mitalitaiteessa
myös yleisellä tasolla.
Palkintolautakunnan puheenjohtaja oli
taiteilija Mauno Honkanen ja jäseninä taide
museon johtaja Berndt Arell sekä professori
Johan Wrede. Suomen Kuvanveistäjäliitto oli
nimennyt lautakunnan jäseniksi kuvanveis
täjä Barbara T ieahon ja kuvanveistäjä Pekka
Kauhasen. Lautakunnan sihteerinä toimi
Mitalitaiteen Killan yleissihteeri Outi Jär
vinen. Palkintolautakunta kokoontui kah
desti. Ilmapiiri oli innostunut ja työskentely
ote keskusteleva. Runeberg oli luonnollisesti
vahvasti läsnä vapaan assosioinnin rinnalla.
Runebergin henkeä etsittiin tulkitsemalla
ehdotuksia niin yleisen kulttuurihistorian,
ajankuvan, henkilöhistorian kuin Runeber
gin tekstienkin avulla. Kilpailun A-luokka
muotoutui helposti, mutta sen sisäisestä jär
jestyksestä keskusteltiin pitkään, ennen kuin
yksimielinen päätös syn tyi. B-luokka koki
kokousten kuluessa muutoksia, mutta loppu-
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tulos taisi tuntua kaikista lopulta johdonmu
kaiselta.
Kilpailun voitti kuvanveistäjä Vilho Här
könen ehdotuksellaan Mens Fennorum.
Ensimmäinen palkinto oli arvoltaan 5 ooo
euroa. Toiseksi sijoittui kuvanveistäjä Toivo
Jaatisen ehdotus Rauhan ja sodan runoilija
(palkintosumma 4 ooo euroa) ja kolman
neksi kuvanveistäjä Tapio Kettusen ehdotus
Lähteet (palkintosumma 3 ooo euroa). Lisäksi
lunastettiin kaksi ehdotusta kunniamainin
nalla: kuvanveistäjä Toivo Jaatisen ehdotus
Olinhan siellä minäkin ja kuvanveistäjä Reijo
Paavilaisen ehdotus Vuolas.
Useimmissa ehdotuksissa oli päädytty
muotokuviin, joiden esikuvat ovat monesti
kovinkin yleisesti tunnettuja. Toivo Jaatisen ehdotus Rauhan ja sodan runoilija oli A
luokan ehdotuksista ainoa, jossa ei muoto
kuvaa ollut. Vilho Härkönen oli kuvia tutki
essaan päätynyt jo halvaantunutta vanhusta
esittävään valokuvaan. Hän piti tärkeänä sitä,
että kuva on ehdottomasti retusoimaton.
Runebergia esittäviä valokuvia on tunnetusti
käytetty suurmieskultin rakennusaineena.
Niistä tunnetaankin monia eri versioita, joita
on retusoitu tarpeen mukaan kovallakin
kädellä. Voittaneeseen ehdotukseen sisältyi
etusivun muotokuvan ohella kaksi muutakin,
jotka on sijoitettu mitalin takasivulle piiloku
van tapaan.
Mitaliin ei välttämättä tarvinnut sisällyttää
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legendaa ja se sai olla joko latinaksi tai sekä
suomeksi että ruotsiksi. Varsin moni valitsi
kieleksi latinan ilmeisesti kompromissirat
kaisuna. Reijo Paavilaisen lunastetussa ehdo
tuksessa oli erikielisiä tekstinpätkiä käytetty
hyväksi osana itse kuva-aihetta. Latinan kieli
herätti palkintolautakunnassa paljon keskus
telua ja ulkopuolista asiantuntijaakin käytet
tiin. Voittaneen ehdotuksen lopulliseen ver
sion tekstiin tehtiinkin joitakin muutoksia.
Kilpailun järjestämistä olivat tukeneet
Svenska Kulturfonden sekä Jenny ja Antti
Wihurin rahasto. Tulos julkistettiin Runeber
gin päivän aattona Svenska litteratursällska
petin juhlasalissa minikokoisten Runebergin
torttujen ja juhlavuoden nimikkokuohuvii
nin kera. Kilpailuehdotukset olivat tämän jäl
keen näytteillä Helsingissä Amos Andersonin
taidemuseossa maaliskuun alkuun saakka.
Killan kevätkokouskin järjestettiin samai
sessa juhlasalissa. Professori Wrede kertoi
tilaisuudessa näkemyksiään kilpailuehdotuk
sista sekä Runebergin asemasta ja merkityk
sestä suomalaisessa kulttuurihistoriassa eri
aikoina.

A-luokka (5 ehdotusta)
I palkinto
Vilho Härkönen
Mens Fennorum
Muotokuvapuoli käsitelty herkästi,
rohkeasti uutta ja vanhaa yhdistävä
kääntöpuoli muodostaa mielenkiintoi
sen kontrastin. Rohkeasti klassismin
perinteitä hyödyntävä ehdotus.

Vilho Härkönen sai palkintonsa
Svenska litteratursällskapetin
juhlasalissa 4.2. 2004, kuvassa Vilho
Härkönen, Mauno Honkanen ja Veikko
Löyttyniemi.
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A-luokka (5 ehdotusta)

11 palkinto
Toivo Jaatinen
Rauhan ja sodan runoilija
Plastisesti voimakas ja tuore
ehdotus, jonka kääntöpuoli
tavoittaa hienosti Runebergin
hengen.
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111 palkinto
Tapia Kettunen
Lähteet
Muotokuvapuoli onnistunut,
lisäansiona kolmen vuosiluvun
käyttö; kääntöpuoli eloisa.

Palkintolautakunta
työssään: Barbara
Tieaho (selin), Pekka
Kauhanen, Mauno
Honkanen, Berndt Arell
sekä Johan Wrede.

Lunastus
Toivo Jaatinen
Olinhan siellä minäkin
Plastisuutta ja piirroksellisuutta
yhdistetty mielenkiintoisesti;
kääntöpuolen kerronta helposti
tunnistettavaa mutta tavanomaista.

B-luokka (3 ehdotusta)

Run

Ennakkoluuloton graafinen ehdotus.

Lunastus
Reijo Paavilainen
Vuolas

Ennakkoluuloton ja hallittu
kokonaisuus.

Verbum de verbo

Muotokuvapuoli sommittelultaan rohkea, kääntöpuoli ratkaisultaan tavanomainen.

Väreily

Lähteen väreilyä käytetty mielenkiintoisesti, muotokuvapuolen mahdollisuudet jääneet
osittain hyödyntämättä.
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Kämmenen kokoinen avaruus

Erkki Kannosto
Kirjoittaja on kuvanveistäjä ja
mitalitaiteilija sekä Suomen
Mitalitaiteen Killan hallituksen
varapuheenjohtaja.

Jos pitäisi määritellä mitali ihmiselle,
joka ei ole koskaan mitalia nähnyt, ker
toisin ehkä lapsuuden kokemuksista.
Keräsimme litteitä kiviä ja heittelimme
niitä veteen "voileipinä''. Kilpailimme
siitä, montako kertaa kivi singahti
ilmaan vedestä ennen kuin se upposi.
Hetkeksi litteä pieni kivi sai aikaan
toisen, laajemman ja syvemmän mer
kityksen toiminnan välineenä. Se oli
täynnä liikettä ja energiaa.

SAMOIN MITALITKIN saavat aikaan merkityk
sen vasta, kun ne otetaan käteen, niitä tun
nustellaan, ja tutkitaan viestiä, joka on niihin
kätketty. Parhaimmillaan käsiimme aukeaa
kämmenen kokoinen avaruus. Matka ajassa,
visioita arjen pienistä iloista ja eletyn elämän
huippukohdista.
Opin tieltä
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Taideopiskelijana elätin itseni apulaisen
hommilla muun muassa Raimo Heinon ja
Kari Juvan mitaleita patinoimalla ja siselöi
mällä. Olin nähnyt Taideakatemian koulun
seinällä myös kokoelman renessanssimita
lien kipsimalleja, jotka kuvanveiston opet
taja Lauri Leppänen oli 60-luvun alussa sinne
hankkinut. Renessanssi oli vain niin kovin
kaukana vielä silloin. Vasta viilatessani ja hio-

essani mitaleita raakapronssista ja nähdessäni
kuinka patinointi auttoi kuvan elämään, kiin
nostuin ikään kuin sisältäpäin tästä kuvan
veiston reuna-alueesta.
Kari Juva oli nuori mitalitaiteen uudis
taja, joka antoi uudet ulottuvuudet mitalin
ennen niin litteälle olemukselle. Myös enti
nen kiekon reuna eli sylinteripinta sai uuden
roolin osana sommittelua. Essi Renvall, joka
asui Lallukan taiteilijatalossa, takaisikin, että
"jumalauta kun mitalit muuttuivat tennispal
loiksi niin mää lopetin".
Raimo Heino taas etsi pintoja ja niiden
jännitteitä hienovaraisemmin. Joissakin
hänen teoksissaan pinta repeytyi, ja alta näkyi
toinen todellisuus. Oli myös rytmisiä viiva
kulkuja, jotka kasvoivat ensimmäisiksi abst
rakteiksi mitalien kääntöpuoliksi. Ammatti
laiset kutsuvat sitä legendapuoleksi.
Mitalitaiteen Killan neljä vuosikymmentä

Suomen Mitalitaiteen Kilta perustettiin
vuonna 1965 edistämään ja suojelemaan
mitalitaidetta maassamme. Jo alle kym
menessä vuodessa se onnistui toimillaan
lisäämään tekijöiden määrää ja vaikutta
maan muotoon sekä sisältöönkin suosimalla
vapaita valettuja mitaleita, joissa uudet ideat
saivat vapaasti rönsytä.
Kilta ja Kansallismuseon Jouko Voionmaa
keräsivät aktiivisesti uusia mitaleita osta
malla niitä suoraan veistäjiltä. Keräilijöitäkin

oli parhaimmillaan kolmesataa, ja he saivat
jäsenmaksunsa kuittina valetun tai lyödyn
mitalin joka vuosi.
Kilta tulee kuluvana vuonna toimineeksi
40 vuotta, joten minullakin on jonkinlainen
näkemys mitalien mukautumisesta ajan kul
kuun. Monet tyylilajit ovat pienellä viiveellä
näkyneet myös tällä alueella. On ollut infor
malismia, konkretismia, naivismia. Mutta
parhaimmillaan mitali on vain taiteilijan
herkkä tulkinta henkilöstä ja hänen elämän
työstään, tai esimerkiksi joku merkittävä
tapahtuma ja sen syvä tulkinta. Käytän tässä
esimerkkinä omaa mitaliani.
Suomalaisen kirjan 500-vuotismitalin tarina
Sain suoran mitalitilauksen sisäasiainminis
teriön kansliapäällikkö Paul Gustafssonilta.
Oli tulossa suomalaisen kirjan 500-vuotis
juhla; taisi olla vuosi 1988. Käsky kävi: tee toi
selle puolelle Turun tuomiokirkko ja legen
dapuolelle latinaksi teksti "sana tuli lihaksi ja
asui meidän keskellämme". No, vedin henkeä
sisään toista viikkoa, ja tutustuin tietoihin
Missale aboense -kirjasta, joka oli se ensim
mäinen.
Matkustin Turkuun, jossa tuomiokirkon
henkilökunta avustikin minua löytämään
sen ajanjakson ja todellisuuden, joka vallitsi,
kun kirja tilattiin. 1400-luvun loppupuolella
kuninkaan sijaisena oli riuska arkkipiispa
Konrad Bitz. Hänellä oli oma sotalaivasto-

kin, jolla hän kävi taistelun mm. tanskalaisia
vastaan. Hän se tarvitsi ja tilasi ensimmäisen
kirjan Suomeen messuja ja jumalanpalvelus
liturgioita varten. Latinaksi kirjoitettu, mutta
Suomen oloihin sovitettu kirja saapui maa
hamme 1488.
Se oli hyvä lähtökohta mitalin etupuoleksi,
se piispa. Laitoin hänen hahmolleen pitkän
mekon, mutta muhkuran munien kohdalle ja
käden puristamaan rintaa vasten sitä ensim
mäistä kirjaa. Legendapuolen kanssa pohdin
pitkään miettien, mikä kuva voisi symboli
soida kirjallisuutta Suomessa niin pitkänä
ajanjaksona.
Mielessä vilisivät Runebergit ja Kivet.
Monien luonnosten jälkeen päädyin ajatuk
seen yhden ihmisen kirjasta kaikkien ihmis
ten kaikiksi kirjoiksi. Sommittelin kuvan
opiskelijoista, kirjahulluista, retorikoista,
runotytöstä ja kirjapinosta. Ylimpänä hyllyllä
oli omena hyvän ja pahan tiedon merkkinä.
Vielä oli jäljellä tekstiongelma. Ajattelin,
mitä kirja ihmiselle merkitsee, ja yritin sor
vata lauseita kirjasta tiedon lähteenä. Muis
taakseni Pekka Sarvas Kansallismuseosta vii
lasi sitä kanssani. Lopullisen muotoilun lati
nankieliselle lauseelle antoi Helsingin yliopis
ton latinan kielen professori Teivas Oksala.
Tekstiksi hioutui: "Per libros ad conscien
tiam", jossa kirjojen avulla tietoon tarkoittaa
myös tietoisuutta ja omaatuntoa.
Näin olin onnistunut myllyttämään tyl-

Erkki Kannosto 1988:
Missale Aboense /
Kirja Suomessa 500 vuotta
(lyöty, 80 mm)
kuva Outi Järvinen
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sähkön tilaustyön omannäköisekseni, ja tilaa
jatkin olivat tyytyväisiä. Paitsi Paul Gustafs
son. Hänen mielestään etualalla makaava
runotyttö oli liian alastoman näköinen pit
kissä housuissaan. Hame piti saada, ja pikkui
sen kieli poskessa teinkin sitten tytölle vekki
hameen, joka sommittelullisesti muistuttaa
kirjapinon nousevaa rytmiä.
Yrityksiä määritellä mitali
Taiteilijat ovat määritelleet mitalitaidetta
muun muassa sanomalla, että se on kuin afo
rismi tai kuin simpukka, joka avautuu vasta
kädessä, ja oivalluksen helmi on palkitseva
katsojansa.
Eräs taiteilija sanoi kerran, että on oike
astaan väärin sanoa yhden kuvan kertovan
enemmän kuin tuhat sanaa, koska se itse asi-
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assa kertoo ihan toisen tarinan.
Raimo Heino puhui usein luennoissaan,
kuinka mitalin ympyriäinen muoto on kai
kista visuaalisista hahmoista ankarin, ja aset
taa siksi sommittelulle ja plastiselle muo
dolle erittäin suuret vaatimukset. Sommit
telun sääntöjen hylkääminen on kuin hyl
käisi luonnonlain. Se kostautuu löysyytenä
ja intensiteetin puutteena. Hän sanoi myös,
ettei mitali ole pelkkä koriste vaan älyllisen
taide-elämyksen käynnistäjä.
Ja lopuksi: Ville Vallgrenille kerran asiakas
mutkutti, että näin pieni veistos ja maksaa
noin paljon. Vuori on suuri ja timantti on
pieni, sanoi Ville.
Artikkeli perustuu VII Taidekirjapäivillä Iitta
lassa 12.6. 2004 pidettyyn esitelmään.

VAASA
Vaasassa vapaussodan aikana vuonna 1 9 1 8
vallinneiden olojen muistoksi,
kuvanveistäjä Emil Wikström 1 924
Vaasan muistorahaa lyötettiin 525 kappalet
ta, joista 16 kpl hopeisia. Pääosa mitaleista
jaettiin heti valmistumisen jälkeen ansioitu
neille henkilöille, säätiöille ja suojeluskun
nille, joilla oli suuria ansioita Vaasan va
pauttamisessa. Nykyään jäljellä olevia mita
leita on harkiten myönnetty mm. tunne
tuille ja monipuolisesti arvostetuille vaasa
laisille ja ei-vaasalaisille henkilöille.
Hugo Malmberg 85 vuotta,
kuvanveistäjä Gerda Qvist 1 950
Vaasan kaupunginvaltuuston pitkäaikaisen
puheenjohtajan, hovioikeuden presidentin
Hugo Malmbergin SS-vuotispäivän kunni
aksi lyötetty mitali.

VALKEAKOSKI
Valkeakoski -mitali,
kuvanveistäjä Heikki Varja 1 967
Valkeakoski-mitalin jakaa kaupunginhalli
tus tunnustukseksi henkilölle, joka erityisen
ansiokkaalla tavalla on toiminut kunnallis-,
elinkeino- tai sivistyselämän piirissä Valkea
kosken kaupungin hyväksi. Mitalia on vuo
desta 1 967 myönnetty yhteensä 76 kpl.

SÄÄKSMÅKI
Sääksmäki -mitali,
kuvanveistäjä Jaakko Veuro 1 972
Mitalin jakaa Sääksmäki-Seura tunnus
tukseksi ansiokkaasta kotiseututyöstä
Sääksmäen hyväksi. Mitalia on vuodesta
1 972 jaettu yhteensä 90 kpl.
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VIHTI

Vihti-mitali, kuvanveistäjä Tapio Kettunen 2000
Mitali myönnetään tunnustukseksi Vihdin hyväksi tehdystä työstä.
Sen jakaa vuosittain kunnanhallitus.
Mitalia on jaettu vuodesta 2000 yhteensä kuusi kappaletta.

ÅHTÅRI
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Ähtäri -mitali, kuvanveistäjä Voitto Kantokorpi 1991
ÄJ1täri.n 1 20-vuotismitalia on lyötetty 1 00 kappaletta. En immäiset 1 1 mitalia jaettiin Ähtäri.n
eläinpui ton 20- uoti juhla a 6.6. 1993. Mitali nro l l uovutettiin kunnalli neuvo Väinö Jaakolalle.
Ähtärin kaupunginhallitus myöntää mitalin kaupunginvaltuuston hyväksymän henkilö töpoliitti en
ohjelman mukaisesti tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta Ähtärin kaupungin hyväksi.

Ron Duttonin mitalitaidetta Tukholmassa
Ron Duttonin mitalitaiteen näyttely "From Landscape
to Lunarscape" Kungliga Myntkabinetissa Tukholmassa

Ilkka Voionmaa
Kirjoittaja on FM ja englannin
kielen lehtori, mitalitaiteen
harrastaja sekä FIDEMin
pääsihteeri.

Ron Dutton muovaili ensimmäiset mita
liset teoksensa 1970-luvulla ja on sittem
min tullut mitalitaiteen harrastajille
ja tuntijoille tutuksi alan monipuoli
sena ammattilaisena. Hän on taiteili
jan työnsä ohella Englannin Mitalitai
teen yhdistyksen puheenjohtaja (BAMS)
sekä FIDEMin hallituksen jäsen. Hän
on usein nähty luennoitsija ja on vienyt
mitalitaiteen sanomaa toistuvasti Eng
lannin kouluihin.
on
aina liittynyt luontoon ja lähiympäristöön
("Landscape"). Hänen symboliikkansa on
runsasta ja katsojan mielikuvitusta akti
voivaa. Englannin pellot, niityt ja laidun
maat eivät eroa kotoisesta ympäristöstämme
ja ovat myös mitalitaiteilija-runoilija Dutto
nin energian lähde. Wavebreaks-mitalin läh
tökohta on kuuma sula aaltoileva vaha, mikä
antaa teokselle sen rytmin (kuva). Luonnon
tarjoamat monet vastakohdat ovat Duttonin
innoituksen lähde, josta esimerkin tarjoaa
taannoinen lento Suomenlahden ja Suomen
saariston yli Helsinkiin: "Terävien ja täsmäl
listen muotojen vastakohtana saaristamme
epäsäännöllisyys, jota meren moninaiset värit
korostavat". Oma lukunsa ovat Ron Dutto
nin näyttelynsä luetteloon liittämät mitaliset
runot.
RON DUTTONIN MITALIEN AIHEPIIRI

Duttonin teosten nimiin ja legendoihin
liittyy englantilaiseen tapaan kosolti huu
moripitoista sanallista tutkailua, josta esi
merkkinä on River Wind (jokituuli tai joen
mutka), tai Back Gammon, joka viittaa kak
soispeliin tai savustettuun kinkkuun. Teok
sen yksityiskohta on kiipelissä oleva porsas.
Porsas esiintyy myös mitalissa Pig Poem
(sanat porsas ja suuri kun ovat äännettäessä
niin lähellä toisiaan!).
2000-luvulle tultaessa Ron Dutton on
maiseman kuvaaja avaruudellisesti (Lunars
cape): Galactic Streamer (kuva, 2003), Cosmic
Calibration, Astra/ Tracer (2004), Small
Space Waltzer (2000) ovat tästä esimerkkejä.
Alkusysäyksen teoksille antoi tutustuminen
Washingtonin Avaruusmuseoon, jossa esillä
olevat avaruusalukset olivat omiaan lisää
mään uteliaisuutta ja päästämään mieliku
vituksen vapaaseen laukkaan. Rajattomuus
ja avaruudellisuus ei ole Duttonille pakko
mielle, vaan se tarjoaa vahvan virikkeen mita
lien tekemiselle.
Kun Ron Dutton kuuli, että aion kirjoit
taa muutaman rivin hänen Tukholman näyt
telystään, hän lähetti vaatimattomana mie
henä seuraavan viestin: " I recognise that the
superb work of the Finnish medallists I was
introduced to all those years ago, has been
a continuing inspiration. T he inventiveness and bold sculptoral approach to medal
making is a fine example of what the art of
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Näkymä näyttelystä
kuva likka Voionmaa

Wavebreaks, pronssi Bo mm, 1975
kuva Ron Dutton

Galactic Streamer (takasivu),
pronssi, 130 x 110 mm, 2003
kuva Ron Outton
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medal can accomplish in the hands of such
fine artists." (Minulle suomalaisten mitali
taiteilijoiden erinomainen työ, johon tutus
tuin vuosia sitten, on ollut jatkuva inspiraa
tion lähde. Keksirniskyky ja vahva veistoksel
linen lähestymistapa mitalin muotoiluun on
hieno esimerkki siitä miten loistavien taitei
lijoiden käsillä luodaan mitalitaidetta.) Ron
Dutton ei kirjoittanut rivejä kohteliaisuu
desta vaan myös siksi, että hän kävi Suomessa
ensi kerran 1970-luvun lopussa ja oli pian sen
jälkeen perustamassa Englannin mitalin har
rastajien ja tekijöiden kanssa BAMSia Eng
lantiin.

Näyttelyn asettelu on loistava. Osa mai
semamitaleista on sijoitettu maisemalliseen
panoraamaikkunaan, avaruusmitalit leijuvat
vitriineissä melkein näkymättömien lasipyl
väitten varassa, muutama on asetettu lasisen
pyramidiin. Näin näyttelylle saadaan ilma
vuutta, avaruutta.
From Landscape to Lunarscape -näytte
lyn mitaleista julkaistiin monivärirnitaliluet
telo, joka sisältää laajan mitalikuvituksen ja
kirjoituksia Ron Duttonista, mitalitaiteili
jasta. Näyttelyn kuraattorina toimi Marie
Astrid Voisin. Näyttely oli avoinna 17.9.20046.3.2005.

OULU

Oulu 350 vuotta, kuvanveistäjä Oskari Jauhiainen 1955
Muistomitalin kuva-aiheista Koskikeskus kuvastaa Oulun kaupungin nykypäivää,
historian alkulähteillä purjehtivat lastatut tervaveneet menneisyyttä.
Samalla ne symboloivat Merikosken kolmea haaraa.
Mitalia on lyöty pronssista 1000 kappaletta ja hopeasta 10 kappaletta.
Oulu, kuvanveistäjä Riitta Helevä 1986
Oulu-mitali myönnetään oululaiselle henkilölle tai yhteisölle tunnustuksena
ansioista tieteen. urheilun, taiteen tai muun kulttuurityön alalla, pitkäaikai esta
merkittävästä työstä yhteiskuntaelämässä tai merkittävi tä tai valtakunnaJLi i ta
saavutuk i ta. Mitali voidaan erityisistä syistä myöntää myö muulle kuin oulu]ai elle.
Mitali on numeroitu, ja sitä on vuodesta 1986 lähtien myönnetty 32 kappaletta.
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"Medaljens olika sidor.
Ett och annat om medaljer, mynt och konst"
Hans Ruin -kilpailun voitto mitaliaiheiselle kirjoitukselle

SVENSKA KULTURFONDEN järjesti 2004 ensi
kertaa esseekilpailun, joka on omistettu kir
jallisuuden tutkija ja esseisti Hans Ruinille
(1890-1981). Kilpailun ensimmäinen palkinto
jaettiin, ja toinen voittajista oli turkulainen filosofi ja kuvataiteilija Göran Torrkulla.
Hänen mitalitaidetta käsittelevä esseensä
perustuu Turun piirustuskoulussa järjestetyn
kansainvälisen mitalisymposiumin yhtey
dessä pidettyyn luentoon.
Esseetä on luonnehdittu oppineeksi sekä
humoristiseksi. Palkintolautakunnan mukaan
Torrkulla kirjoittaa intiimiyden dialektiikasta
ja pienuuden äärettömyydestä tavalla, joka
saa lukijan näkemään mitalit ja rahat uusin
silmin.
Torrkulla jakoi palkinnon muusikko ja
tutkija Rabbe F orsmanin kanssa. Muita pal-
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kittuja olivat Gösta Ågren ja Bodil Lindfors.
Lisäksi jaettiin viisi tunnustuspalkintoa. Kil
pailuun osallistui 180 esseetä. Palkintolauta
kuntaan kuuluivat professori Merete Mazza
rella, emeritus professori Olof Ruin, kirjailija
Carina Nynäs ja kulturchefVivian Lygdbäck.
Kilpailu järjestetään vastedes joka toinen
vuosi.
Vaasalainen kulttuurilehti Horisont jul
kaisi kirjoituksen vuodenvaihteessa (Hori
sont 4/2004, s. 31-40). Suomenkielinen tii
vistelmä julkaistaan tekeillä olevassa tur
kulaista mitalitaidetta esittelevässä julkai
sussa. Numismaattinen Aikakauslehti julkai
see esseestä arvion huhtikuun numerossaan
(Numismaattinen Aikakauslehti Huhtikuu
2/2005).

Mitalitaiteesta sanottua

) Mitalit saavuttivat lisääntyvää suosiota
humanistipiireissä keinona, jolla voitiin levit
tää henkilökohtaista mainetta hienovaraisilla
tehokeinoilla, jotka olivat usein kekseliään
vaikeaselkoisia. Ne olivat erittäin yksityisiä
taideteoksia, joita vain oppinut eliitti saattoi
täydellisesti ymmärtää, ja niiden tarkoitus oli
virittää filosofista pohdiskelua samalla tavoin
kuin uskonnolliset kuvat oli tarkoitettu har
tauden herättäjiksi.
Hugh Honour & John Fleming, Maailman
taiteen historia 2001, s. 411.

Matteo de' Pasti: Sigismondo Pandolfo
Malatesta ( 1432-1468), noin 1450 muovailtu
valettu pronssimitali (Suomen kansallismu
seo, rahakammio).
Eräs varhaisista mitalien tekijöistä oli
Matteo de' Pasti (toimi 1441-1467/68), joka
työskenteli erityisesti Riminin ja F anon hal
litsijan Sigismondo Pandolfo Malatestan pal
veluksessa. Sigismondo rakennutti Riminiin
mm. tunnetun kirkon ja linnoituksen ja kätki
niiden perustuksiin itseään esittäviä mita
leita. Myös kuvan esittämä mitali on löydetty
Riministä.
Mitali on epätavallisen pieni; sen koko ja
tyyli jäljittelevät roomalaista rahaa. Etusivulla
on Sigismondon kuva ja nimi, takasivun kir
joitus ja kuva-aihe, vitsakimppua pitelevä
käsi, viittaavat hänen toimintaansa paavin
sotapäällikkönä.
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Suomen Mitalitaiteen Kilta ry.

Toimintakertomus vuodelta 2003

1. Yleistä Mitalitaiteen Killasta
Vuosi 2003 oli Mitalitaiteen Killan 39. toi
mintavuosi. Mitalitaiteen Killan suojelijana
on Tasavallan presidentti Tarja Halonen.
Mitalitaiteen Killan toiminnan painopistealu
eista mainittakoon seuraavaa:
- Kilta perusti Mitalitaiteen edistämissäätiön
tukemaan suomalaisen mitalitaiteen kehi
tystä
- mitalitaiteen vuosikilpailun 2003 aihe oli
vapaa ja jäsenille jaettu vuosimitali toteu
tettiin valettuna
- kuvataiteen opiskelijoille järjestetty mitali
kilpailu järjestettiin kertomusvuonna kol
mannen kerran
- Kilta oli mukana Tampereen taidemuseon
järjestäessä Killan kunniajäsenen, kuvan
veistäjä Toivo Jaatisen retrospektiivisen
mitalinäyttelyn
- Mitalitaiteen vuosikirjan 2003 pääaiheeksi
päätettiin Killan kunniajäsenen, kuvan
veistäjä Heikki Häiväojan mitalituotannon
esittely
1 . 1 Mitalitaiteen Killan rnitalikokoelma
Kilta täydensi kertomusvuonna edelleen
Tampereen taidemuseossa olevaa kokoel
maansa siirtäen sinne Killan toimitiloissa
olleita mitaleita.
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1.2 Taiteilijoiden mitalituotannon tukeminen
Mitalitaiteen Kilta tuki taiteilijoiden mitali
tuotantoa taloudellisesti mm. siten, että ker
tomusvuonna Kilta jakoi mitalitaiteen vuosi
kilpailun ja kuvataiteen opiskelijoille järjes
tetyn mitalikilpailun yhteydessä palkintoina
stipendejä yhteensä 7.560 euroa. Lisäksi Kilta
maksoi taiteilijoille korvauksia mm. vuosimi
talin viimeistelyistä ja valmistamisesta sekä
kilpailujen yhteydessä toteutetusta työstä
yhteensä 10.860 euroa.

1.3 Kansainvälinen toiminta
FIDEMin valtuuskunta (Delegates Meeting),
hallitus (Executive Committee) ja neuvoa
antava toimikunta (Consultative Committee)
kokoontuivat yhteiseen kokoukseen vuoden
aikana kerran Lissabonissa. Kokoukseen osal
listuivat Suomesta FIDEMin pääsihteerinä
toimiva fil.maist. Ilkka Voionmaa ja FIDE
Min varainhoitajana toimiva toimitusjohtaja
Mikko T imisjärvi.
Suomen Mitalitaiteen Kilta on FIDEMin
yhteisöjäsen. Sen lisäksi Suomesta oli kerto
musvuonna liittynyt FIDEMiin muutamia
henkilöjäseniä.
Internetin osoitteeseen http://
penningkunst.pagina.nl/ ovat hollantilaiset
mitalitaiteen harrastajat koonneet havainto
aineistoa niistä eri maiden kuvanveistäjistä,
jotka ovat perehtyneitä mm. mitalitaiteeseen
ja joilla on omat www-sivut. Mitalitaiteen

Tampereen taide
museon ava)aisissa
riitti ohjelmaa: Toivo
Jaatinen opastaa Mauno
Honkasta torvirummun
soitossa_

Kilta välitti osoitteeseen tietoja suomalaisista
kuvanveistäjistä.
2. Näyttelyt ja

retket
Tampereen taidemuseo järjesti kuvanveistäjä
Toivo Jaatisen retrospektiivisen mitalinäytte
lyn "Mitali soikoon" touko-elokuussa. Kilta
järjesti retken avajaisiin. Tampereen taidemu
seo tilasi Mitalitaiteen vuosikirjaa näyttely
luetteloksi ja jakoi sitä myös maan muille tai
demuseoille.
Mitalitaiteen vuosikilpailuun saapuneet
ehdotukset olivat näytteillä Helsingin yliopis
ton taidehistorian laitoksella.
Kuvataiteen opiskelijoille järjestettyyn
mitalikilpailuun jätetyt ehdotukset olivat
näytteillä myös samassa paikassa.
3. Kilpailut ja mitalien tuottaminen
3.1 Mitalitaiteen vuosikilpailu

Kuvanveistäjä Pirkko Viitasalo Lahdesta voitti
Suomen Mitalitaiteen Killan järjestämän
mitalitaiteen 38. vuosikilpailun ehdotuksel
laan Mieluummin rauha. Kilpailussa aihe oli
kuvanveistäjien vapaasti valittavissa. Kilpai
luun saapui 70 ehdotusta.
Toiseksi sijoittui kuvanveistäjä Raimo Jaati
nen Vantaalta ehdotuksellaan Odysseuksen
harharetket. Kolmanneksi tuli kuvanveistäjä
Hannele Kylänpää Helsingistä ehdotuksellaan
Tom Dooley.
Palkinnot olivat suuruudeltaan 2.500 euroa,

euroa ja 1700 euroa.
Palkintolautakunnan puheenjohtajana
toimi taiteilija Mauno Honkanen Mitalitai
teen Killan hallituksesta ja jäseninä kasva
tustiet. tri Liisa Joronen ja taidemuseon joh
taja Kai Kartio. Suomen Kuvanveistäjäliiton nimeäminä jäseninä olivat kuvanveistäjät
Matti Nurminen ja Matti Peltokangas. Lauta
kunnan sihteerinä toimi Mitalitaiteen Killan
yleissihteeri Outi Järvinen.
Mitalitaiteen Killan jäsenille jaettiin vuo
simitalina kuvanveistäjä Pirkko Viitasalon
muovailema ja vuosikilpailussa I sijalle tullut
ehdotus Mieluummin rauha. Mitalit valoi
kuvanveistäjä Tapio Kettunen.
Syksyllä julistetun mitalitaiteen vuosikil
pailun 2004 aiheena on f.L Runeberg 18042004. Vuotta 2004 vietetään Suomen kansal
lisrunoilijan J.L. Runebergin syntymän 200vuotisjuhlavuotena. Mitali toteutetaan lyö
tynä. Kilta sai kilpailun järjestämistä varten
apurahan Svenska Kulturfondenilta ja Jenny
ja Antti Wihurin rahastolta.
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3.2 Taidemitalikilpailu kuvataiteen
opiskelijoille

Mitalitaiteen Kilta järjesti kertomusvuonna
kolmannen kerran taidemitalin suunnittelu
kilpailun niissä oppilaitoksissa kuvataidetta
opiskeleville, joissa opetetaan kuvanveistoa.
Kilpailussa noudatettiin Suomen Taiteilija
seuran kilpailusääntöjä.

Vuosimitalikilpailun
voittaja Pirkko Viitasalo sekä
Killan puheenjohtaja Veikko
LöyttyniemL

Kilpailun aihe oli vapaa. Kilpailun voitti
kuvataiteen opiskelija Juha-Matti Hynynen
Turun taideakatemiasta (Turun ammattikor
keakoulu) ehdotuksellaan Mielipidevanki. Pal
kinto oli 850 euroa. Toiseksi sijoittui Sanna
Palmu Taideteollisesta korkeakoulusta Helsin
gistä ehdotuksellaan Jänikset maailman kar
talle. Palkinto oli 500 euroa. Kolmanneksi
sijoittui Mikko Voutilainen Kankaanpään tai
dekoulusta (Satakunnan ammattikorkea
koulu) ehdotuksellaan Kaksoisvirta. Palkinto
oli 340 euroa. Lisäksi lunastettiin Juha-Matti
Hynysen ehdotus Ennen ja nyt.
Kilpailun palkintolautakunnan puheenjoh
tajana toimi Mitalitaiteen Killan hallituksen
jäsen, taiteilija Mauno Honkanen ja jäseninä
galleristi Kalevi Heinänen sekä päätoimittaja
Otso Kantokorpi. Suomen Kuvanveistäjälii
ton nimeäminä palkintolautakunnan jäseninä
olivat kuvanveistäjä Virpi Kanto ja kuvanveis
täjä Jarmo Vellonen. Sihteerinä oli Mitalitai
teen Killan yleissihteeri. fil.maisteri Outi Jär
vmen.
3.3 Mitalien tuottaminen
Kertomusvuoden aikana toteutettiin pienois
mitali Tasavallan presidentti Tarja Halosesta
kuvanveistäjä Matti Peltokankaan muovaile
man mitalin perusteella. Pienoismitalin vii
meisteli Matti Peltokangas ja sen löi Rahapaja
Insignia Oy. Pienoismitalia tehtiin hopeisena
ja sen markkinoi Rahapajan Moneta Oy.

4. Julkaisut ja tiedotus
Mitalitaiteen vuosikirjan 2003 pääaiheena oli
Mitalitaiteen Killan kunniajäsenen, kuvan
veistäjä Heikki Häiväojan mitalituotannon
esittely. Vuosikirja ilmestyy vuoden 2004
puolella ja siinä esitellään myös Heikki Häi
väojaa veistosten tekijänä ja rahojen suun
nittelijana. Häiväojan ensimmäisen julki
sen mitalin julkistamisesta tuli kuluneeksi 40
vuotta. Hän täyttää 75 vuotta vuonna 2004.
Samana vuonna Tampereen taidemuseossa järjestetään Häiväojan retrospektiivinen
mitalinäyttely.
Killan toimesta laadittiin lehdistötiedot teita mm. Killan järjestämien mitalikilpailu
jen tuloksista. Lisäksi lähetettiin tiedotteita
suomalaisten kuvanveistäjien ulkomailla saa
vuttamista palkinnoista. Tekstit ja kuvia jul
kaistiin kymmenissä sanomalehdissä eri puo
lilla maata sekä televisiossa ja radiossa.
Killan www-sivuja täydennettiin. Näillä
sivuilla oli katsottavissa mm. Killan järjestä
missä mitalikilpailussa arvioidut mitaliehdo
tukset.
Mitalitaiteen Killan jäsenkirjeitä lähetet
tiin kaikkiaan kolme kertaa.
5. Mitalitaiteen Killan kokoukset
Mitalitaiteen Killan kevätkokous pidettiin
keskiviikkona huhtikuun 2. päivänä 2003
Onninen Oy:n tiloissa ja vieraanvaraisuu
dessa Vantaalla. Kokouksessa oli esillä sään-

tömääräisten asioiden lisäksi Mitalitaiteen
edistämissäätiön perustaminen. T ilaisuudessa
tutustuttiin myös Onninen Oy:n laajaan ja
uudistettuun mitalikokoelmaan. Sen oli jär
jestänyt ja luetteloinut Ilkka Voionmaa ja
sisääntuloaulassa sijaitsevat uudet vitriinit oli
suunnitellut Mauno Honkanen. Onninen Oy
tarjosi kokousosanottajille illallisen.
Kokouksen yhteydessä luovutettiin kuvan
veistäjä Toivo Jaatiselle Tasavallan presidentin
hänelle 6.12.2002 myöntämä Pro Finlandia kunniamerkki. Tilaisuudessa esitettiin myös
Toivo Jaatisesta valmistunut videofilmi.
Kevätkokouksessa ojennettiin Suomen
Mitalitaiteen Killan ansiomitali kamarineu
vos Kari R. Rahialalle hänen ansioistaan suo
malaisen mitalitaiteen ja Mitalitaiteen Killan
hyväksi. Lisäksi jaettiin mitalitaiteen vuosi
kilpailun palkinnot ja vuosikilpailuun jätetyt
ehdotukset olivat kokouksessa näytteillä.
Mitalitaiteen Killan syyskokous pidettiin
keskiviikkona marraskuun 19. päivänä 2003
Kansallismuseon auditoriossa. Kokouksessa
käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kokous
hyväksyi yksimielisesti vuoden 2004 toimin
tasuunnitelman ja talousarvion sekä vahvisti
jäsenmaksut vuodeksi 2004: henkilöjäsen 85
euroa, taiteilijajäsen 8,50 euroa ja kannattaja
jäsen 400 euroa.
Kokouksessa jaettiin kuvataiteen opiskeli
joille järjestetyn kilpailun palkinnot. Lisäksi
Rahakammion yli-intendentti Tuukka Talvio

esitti ajankohtaisen katsauksen Rahakam
mion toimintaan. Lisäksi hän piti esitelmän
varhaisimmista suomalaisista muotokuvami
taleista ja tähän mennessä muovailluista J.L.
Runeberg -aiheisista mitaleista.
6. Killan jäsenistö, hallinto ja talous
6.1 Killan jäsenistö

Mitalitaiteen Killalla oli yhteensä 231 (edel
lisenä vuonna 238) jäsentä. Kunniapuheen
johtaja on akateemikko Jorma K. Miettinen. Kunniajäsenet ovat dipl.ins. Arvo Aho,
kuvanveistäjät Kauko Räsänen, Toivo Jaati
nen ja Heikki Häiväoja sekä lakit.kand. Aimo
N.K. Viitala ja kauppaneuvos Arno Vilja
nen. Edellä mainitut mukaan lukien Killalla
oli vuoden päättyessä 152 (158) varsinaista
jäsentä, 72 (70) taiteilijajäsentä , 6 (9) kannat
tajajäsentä sekä yksi (1) kirjeenvaihtajajäsen.
Suomen Mitalitaiteen Killan kannattaja
jäseninä olivat vuoden 2003 lopussa Forssan
Kirjapaino Oy, Hollming Oy, Kaleva Kustan
nus Oy, Onvest Oy, Rahapaja Insignia Oy ja
Sporrong Oy.
6.2 Hallitus
Killan hallituksen puheenjohtajana toimi
fil.maist. Veikko Löyttyniemi vuosiksi 20022004 valittuna ja hallituksen jäseninä vuo
siksi 2003-2005 valittuina taiteilija Mauno
Honkanen (Helsinki) ja ekonomi Jaakko
Ukkonen (Helsinki), vuosiksi 2001-2003
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valittuina museoneuvos Anneli Ilmonen
(Tampere) ja kuvanveistäjä Erik Mäkinen
(Turku) sekä vuosiksi 2002-2004 valittuina
kuvanveistäjä Erkki Kannosto (Helsinki), joka
toimi hallituksen varapuheenjohtajana, ja
oikeustiet.kand. Kari Vaalas (Helsinki), joka
toimi samalla Killan varainhoitajana.
Mitalitaiteen Killan syyskokouksessa valittiin
erovuorossa olleet hallituksen jäsenet museo
neuvos Anneli Ilmonen ja kuvanveistäjä Erik
Mäkinen uudelleen kolmivuotiskaudeksi
2004-2006.

Killan työvaliokunnan muodostivat kerto
musvuonna puheenjohtaja sekä Mauno Hon
kanen, Erkki Kannosta, Jaakko Ukkonen ja
Kari Vaalas. Killan hallitus kokoontui ker
tomusvuonna kuusi kertaa ja työvaliokunta
yhden kerran.
Mitalitaiteen Killan yleissihteerinä on toi
minut tutkija, filosofian maisteri Outi Järvi
nen.
6.3 Edustukset
FIDEM (Federation Internationale de la
Medaille):
Delegates Meeting
- Veikko Löyttyniemi, varalla Mauno
Honkanen
Consultative Committee
- Aimo N.K. Viitala
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Executive Committee
- Ilkka Voionmaa (pääsihteeri / General Secre
tary) ja Mikko T imisjärvi (varainhoitaja / Tre
asurer).
6.4 Killan talous

Varsinaisina tilintarkastajina toimivat vuonna
2003 varatuomari Aimo Linkosalmi ja Juha
Tuomala KHT sekä varatilintarkastajina
fil.maist. Heikki Vuorimies ja valt.maist. Matti
Haavisto. Syyskokouksessa heidät valittiin
uudelleen vuodeksi 2004 paitsi, että eroa pyy
täneen Matti Haaviston tilalle valittiin varati
lintarkastajaksi Pekka Kaasalainen KHT.
Mitalitaiteen Killan talous perustuu jäsen
maksuihin, avustuksiin, sijoitustuottoihin sekä
erilaisista vuosittaisista hankkeista saatuihin
tuloihin. Jäsenmaksutulot peittävät lähinnä
juoksevat kulut niin, että vuosimitalikilpailui
hin, vuosimitalien valmistukseen, julkaisuihin
ja muiden mitalitaiteen edistämiseksi tarkoi
tettujen erilaisten hankkeiden rahoitus on han
kittava muulla tavoin Killan hallituksen toi
menpitein.
Killan jäsenmaksut olivat henkilöjäsen 80
euroa, taiteilijajäsen 8 euroa ja kannattajajäsen
375 euroa.
Opetusministeriö on vuosittain osoittanut
Mitalitaiteen Killan toimintaa varten yleisavus
tuksen.
Killan tilinpäätös osoittaa 120-472,36 euron
alijäämää, josta 118.351,57 euroa on tilivuoden

Anja J u u rikkala kiinnittämässä
Pro Finlandia -mitalia Toivo
Jaatisen rintaan.

aikana Mitalitaiteen edistämissäätiölle lahjoi
tetun omaisuuden luovutustappiota. Tilin
päätös esitellään erikseen.
Killan toimitilat sijaitsivat edelleen vuok
ratiloissa Helsingissä osoitteessa Tukholman
katu 5.
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6.5 Mitalitaiteen edistämissäätiön
perustaminen
Mitalitaiteen hallituksen esityksen mukaisesti
Killan kevätkokous päätti perustaa Mitalitai
teen edistämissäätiön. Säätiön tarkoituksena
on edistää mitalitaiteen harrastusta ja kehi
tystä tukemalla alan aatteellista ja arnrnatti
taidollista koulutusta, tiedonvälitystä, tutki
musta ja alan perinteiden sekä yhteiskunta
suhteiden vaalimista.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö
- tukee taloudellisesti henkilöitä ja yhtei
söjä, jotka edistävät tai toteuttavat toimin
nallaan mitalitaidetta ja sen harjoittamista
koskevaa taiteellista, aatteellista ja ammat
titaidollista koulutusta
- jakaa apurahoja ja tunnustuspalkintoja
mitalien tekijöille ja mitalitaiteen parissa
työskenteleville
- hankkii ja luovuttaa tiloja säätiön tarkoi
tuksen mukaiseen toimintaan
- tukee taloudellisesti mitalitaidetta edistä
vää tiedotus-, tutkimus- ja julkaisutoimin
taa
Kevätkokous päätti lahjoittaa Mitalitai-

teen edistämissäätiölle Killan Mitalitaiteen
edistämisrahaston pitkäaikaiset sijoitukset
eli Asunto Oy Kiskontien 43,5 m2:n asuin
huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet nro 426-440 (tasearvoltaan 68.351,57
euroa) sekä Gyllenberg Foundation -sijoi
tusrahastoon tehdyn sijoituksen ja Vakuu
tusyhtiö Henki-Fenniaan tehdyn Fennia
Kapitalisaatio -vakuutuksen (tasearvoltaan
yhteensä 100-456,38 euroa) eli kaikki yhteensä
168.807,95 euroa. Kevätkokous päätti niin
ikään yksimielisesti valtuuttaa hallituksen siirtämään ja luovuttamaan edellä mai
nitut omaisuuserät (tasearvoltaan yhteensä
168.807,95) säätiön hallintaan. Lisäksi Onvest
Oy lahjoitti Mitalitaiteen edistämissäätiön
pääomaan 3.000 euroa.
Mitalitaiteen edistämissäätiöön perus
tettiin kaksi nimikkorahastoa: Liisa ja Reijo
Jorosen rahasto, joka jakaa vuosittain yksi tai
kaksi stipendiä mitalitaiteen vuosikilpailussa
kunniamaininnan saavuttaneille kuvanveis
täjille sekä Aimo N.K. Viitalan rahasto, joka
jakaa vuosittain stipendin mitalitaidetta koh
taan kiinnostusta osoittaneelle kuvanveiston
opiskelijalle.
Säätiöllä on oikeus vastaanottaa lahjoi
tuksia, avustuksia, tarkoitemääräyksiä sekä
testamentteja ja se voi muillakin vastaavilla
keinoilla hankkia käyttövaroja ja kartuttaa
omaisuuttaan, ei kuitenkaan harjoittamalla
liiketoimintaa.

Kuntamitali, Kimmo Pyykkö

RAHAPAJA INSIGNIA OY ON JOHTAVA
TAIDEMITALIEN VALMISTAJA
Nykyaikaista teknologiaa hyödyntämällä valmistamme
korkealaatuisia liikelahjoja, mitaleja ja merkkejä jalo
metalleista ja pronssista.
Rahapaja Insignian muotoilutiimi suunnittelee yhdessä
asiakkaan kanssa juuri teidän tarpeisiinne soveltuvan
laadukkaan tuotteen. Vain yhteydenotto meihin ja asia
lähtee liikkeelle.

R A H A P A J A

•MiSlliAFiSE•

RAHAPAJA INSIGNIA OY
Suometsäntie 1 PL 1 00, 01741 VANTAA
puh. 09-8943 1
Telekopio 09-8971 15
Sähköposti: info@rahapajainsignia.fi
www.rahapajainsignia.fi

English Summaries
Ilkka Voionmaa

Editorial (p. 5)
Veikko Löyttyniemi
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The theme of the year medal competition of
2004 was closely connected with the jubilee
year and 200th anniversary of J.L. Runeberg,
the national poet of F inland. The competi
tion was supported by Svenska Kulturfonden
(The Swedish Cultural Foundation in Fin
land) and by Wihuri Foundation and in col
laboration with Svenska litteratursällskapet
i Finland (the Swedish Literature Society in
Finland).
Our constructive collaboration with
Tampere Art Museum continued: the
museum arranged the retrospective exhibi
tion af Heikki Häiväoja's medallic art in the
museum. The Yearbook presented his life's
work widely and published the pictures of his
medals.
T he Finns were active and influential
members in F IDEM. T he F IDEM congress
of 2004 was arranged in Seixal, Portugal and
Finnish art medals from 2002-2004 were
well represented at the congress exhibition.
Ms Pirkko Viitasalo, the Finnish sculptress
received the prize for the best east medal in
the exhibition.
It may aisa be added that T he Board of
Commemorative Coins in F inland arranged
four competitions in 2004 and the fifth com
petition for a jubilee coin is on the way. Our

medal artists have gained excellent results in
these competitions, too.
In 2005 40 years have passed since the
Guild of Medal Art in Finland was founded.
In order to celebrate the event the Guild will
have an art medal exhibition arranged at the
Tampere Art Museum. T he Guild aisa takes
part in the exhibition in Salo Art Museum.
T he event will be a part of the 95th anniver
sary celebrations of Finnish Sculptors' Asso
ciation.
The Yearbook of Medallic Art is now pub
lished for the fourth time. T he Guild wishes
that the new layout will attract all our read
ers. The aim of this publication is to increase
our knowledge of and interest in medallic art.

Medals in Engels's Granary (p. 6)

Raimo Seppälä
Carl Ludvig Engel, the German born archi
tect designed a granary for Tampere in 1 838.
Since 1931 it has been the location of Tampere
Art Museum and since 1974 aisa that of T he
Regional Art Museum of Pirkanmaa.
The medals entered the house in 1989
when the Guild deposited more than 1200
medals there. T he museum is committed
to make additions to the collection yearly.
According to Mr Tapio Suominen, the cura
tor, the collection now consists of 2166

medals of which 1897 belong to the collection
of the Guild.
According to Dr Janne Gallen-Kallela
Siren, the director of the Museum since
spring 2004, art museums in Finland do need
even non-sponsor collaborators from out
side. He says that the Yearbook of Medallic
Art has been received well and serves also as
the exhibition catalogue.
Arranging exhibitions, on the other hand,
is a more problematic issue since even an
institution like a museum should be profit
able. Medal exhibitions are mainly for those
interested in medals and not for the great
public. Medals should be displayed inter
estingly so that a viewer could enjoy it at a
deeper level: the viewers could e.g. see how
medals are designed, moulded and finished.
T he possibilities offered on the internet have
been discussed, too. New technology provides
us with ways and means of digitalizing the
material and of making the viewer feel the
medal on his palm. The idea is being elabo
rated on the homepage of the Museum where
a medal-like logo is on the move.
Once a museum has been given the
responsibility to exhibit medals it must do
so. T he Museum has two showcases with a
permanent exhibition of more than 200 art
medals. In this respect, the Museum is an
exception in F inland since Art Museums do
not usually exhibit art medals. T he reasoning

is, however, based on the fact that there are
many internationally well-known medal art
ists and that art medals have long traditions
in our country.
Tampere Art Museum is willing to lend
the medals if there is a demand. Medals are
transportable objects and it is thus easier to
circulate exhibitions than to expect people to
travel long distances to see an exhibition.
From the cultural and art historic point
of view medals have always been important
sources of information, and this task they
have had for ages. As an art form medals will
stand the test of time.
An art object like a medal has some con
necting points with modern data transfer
technology since a mobile phone is being
developed which can save art to be taken
away and to be shown to others. Here we
come to the basic idea of the medal: art will
become part of our daily life, within the
reach of most citizens now and everywhere.

Sticky Fingers and Art Medals (p. 12)
Marja-Liisa Linder
Many adults may find medallic art a most
valuable hobby. Art medals, small in size, full
of skilfully made details make them treasure
like objects that have a special fascination for
children. Medals are like miniature monu-
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ments especially made for a small viewer.
In 1994 the Regional Art Museum of Pir
kanmaa arranged a medal exhibition project
called Five Small Treasures for children. The
medals travelled in small suitcases and a
hatbox to the local day-care centres, where
they were "rediscovered" in small groups
guided by an instructor. T he medals could be
touched only with cotton gloves. The visu
ally handicapped also joined the groups. T he
exhibition proved to be most popular and
the treasures were discovered in dozens of
groups. T he "right" object i.e. the medal and
the "right" person there to tel1 its story will
preserve its meaning even in the world of
skilful virtual reality.

Municipal organisations as
commissioners of medals (p. 14)

Outi Järvinen
Municipal organisations have commis
sioned fifteen medals. With the help of this
sample the development of Finnish medal
lic art can be followed from the 194o's till the
turn of the century. T he artists behind the
artistic standard e.g. Kauko Räsänen, Heikki
Häiväoja and Raimo Heino each of them
with more than one medal have been the
central figures who have also had the liberty
to use the artistic language typical of them.
Some of the medals have a permanent place
in Finnish medallic art and are known even
by their pet names e.g. Kari Juva's Lock or
Heikki Häiväoja's Hinge.
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Municipalities and medallic art (p. 18)
Veikko Löyttyniemi
The idea of the questionnaire made by the
Guild in the mid 199o's was to find out which
municipalities and joint municipalities had
had medals realised and which sculptors had
designed them. T he two summaries were
based on the answers received with fresh
updated information. T he first summary had
a list of the municipalities that had commis
sioned medals and the second had the names
of the sculptors.
T he summaries may have inaccuracies. To summarize: 121 municipalities or
joint municipalities ali in all have commis
sioned medals - some of them more than
one medal. And yet, there are still 500 bodies
without a medal of their own and which
are, however, potential commissioners. The
number of the sculptors of these medals is
190: Kauko Räsänen, among others, has 18
commissions, Jussi Vikainen 14 and Raimo
Heino 9.
The earliest medals are from the 1 9 10's.
T he 193o's have none, whereas 21 new medals
saw the daylight in the 196o's and 49 in the
197o's. T he record was made in the 198o's
with 66 medals commissioned by the munic
ipalities. The 199o's totalled 38 medals. The
20o's have started peacefully with 10 medals
so far.
T he municipalities have commissioned
medals to commemorate people, anniver
saries and different kinds of events. On the
other hand, the medals commissioned have
always served their purpose.

Pirkko Viitasalo was awarded
by FIDEM (p. 33)
Jaakko Ukkonen
The XXIX congress of FIDEM was held at
Seixal, Portugal 24th-28th October 2004. 865
medals by 515 artists from 32 countries com
peted för six prizes. Pirkko Viitasalo's Give
peace a chance from Finland was awarded the
prize donated by the Mint of Lisbon for the
best east medal. Ms Viitasalo' s medal was the
Guild's year medal in 2003. T he congress had
over 120 participants, 13 of whom were from
Finland. T hree Finns acted as jury members.
Two prizes had Finnish donators: Mr Aimo
Viitala's prize went to the best medal by an
artist under 30, the prize donated by the Mint
of Finland was given for creative and inno
vative technique. In addition, the inaugura
tion of a parallel exhibition of Finnish Con
temporary Medallic Sculpture was held at the
Finnish Embassy in Lisbon on October 28th
in the presence of most congress participants.
The exhibition was arranged by the Turku
Art School and with Mr Juha-Matti Hynynen
and Eero Merimaa, two promising young
artists participating in the event. Both these
young artists' unprejudiced and critical views
on the FIDEM exhibition were directed at the
certain unevenness and incoherence of the
entity. According to them the artistic stand
ard could have been higher and experiment
ing with medals seemed to be för some artist
colleagues an end in itself, which raised the
question: What is a medal?

A letter from the world congress (p. 36)
Outi Järvinen
T he theme of the World Congress of Medal
lic Art arranged in Portugal in October 2004
was Medal, what message ta the Future?
In addition to the official meeting the con
gress consisted of lectures, a workshop for
artists mainly and the medal fair. T he paral
lel program included a five-hour conducted
tour of exhibitions with five inaugurations
in Lisbon: a visit to the Gulbenkian museum
and to the exhibition arranged by the Lisbon
Mint, two exhibitions at the Academy of Arts,
the exhibition arranged by the Portuguese
Arts Society and the exhibition at the Finnish
Embassy. The most giving part of the con
gress was the exhibition at Seixal.
T he 21 lectures will be published in the
Medailles, the FIDEM magazine.
Ali in ali, the congress was compact and
smallish in size with fewer participants than
expected. T he next congress will be arranged
in Colorado Springs, the USA.

Finnish art medals in the FIDEM
exhibition 2004 (p. 40)
Outi Järvinen
42 Finnish medals, most of them east and
non-commissioned by 24 sculptors were sent
to the FIDEM exhibition 2004. T he collection
consisted of both experimental and more tra
ditiona! medals.
The basis of Finnish medallic art today is
steady and firm. Both the older and younger
generation of our modern sculptors were
represented. T he Finnish exhibition at the
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F innish Embassy in Lisbon gave a wider per
spective of young medallic art in Finland.
Six artists - either from Turku Art School
or from Kankaanpää Art School - displayed
their medals for the first or second time.
Medallic art has a firm position in both these
schools.
Everything seems to be fine with medal
lic art. Maybe one of the worrying matters is
the gap that is developing between east and
struck medals. A fruitful coexistence between
the techniques now and in the future would
be most desirable.
T he number of medals struck today is
rather low, and medal competitions are
highly exceptional. New commemorative
coins, however, are generally based on com
petitions. T hese open competitions seem
to offer young artists possibilities to make
themselves known and get commissions.
T he duty of the Guild is to promote med
allic art and it arranges open medal compe
titions regularly and for students of visual
arts separately. A high percentage of the east
medals in the FIDEM exhibition had been
entries to these competitions. The Guild
tries to increase the number of medals by
approaching those potentially interested in
commissioning medals with propositions
and telling them of the possibility to organise
a competition.
Altogether the Finnish collection covered
well ali sides of the medallic art: there are
publicly and privately commissioned medals
and non-commissioned medals, east and
struck, portraits and other themes. F innish
medallic art is highly individual.
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J.L. Runeberg memorial year and the year
medal competition 2004 (p. 48)
Outi Järvinen
T he year medal competition was unusual in
that it had a given theme and that the medal
would be struck. T he theme was J.L. Runeberg,
the national poet, because of his 200 th anniver
sary. T he entry could show with a portrait or
without it. T he competition got 22 entries.
The jury had no difficulties in placing the
medals in the category A but had long discus
sions about the internal order.
Vilho Härkönen's entry Mens fennorum
won the competition, the second prize went
to Toivo Jaatinen for his The poet ofpeace and
war and the third prize to Tapio Kettunen for
Springs of water. T he prizes were 5000 euros,
4000 euros and 3000 euros, respectively. Two
entries were bought with honours: Toivo
Jaatinen's I was also there and Reijo Paavilain
en's Rapid stream.
All the awarded entries had a portrait
except The poet ofpeace and war by Toivo
Jaatinen. For the winner it was of utmost
importance that the picture had not been
retouched, as was the case with many pho
tographs of Runeberg. T he winning entry
had three portraits, two of which hidden on
the reverse. The text could be in Finnish and
Swedish or in Latin. Latin was often chosen
as a compromise as in the winning entry: "
Mens fennorum in verbis svecorum" (because
Runeberg wrote in Swedish).
The competition received financial sup
port from Svenska Kulturfonden and Antti and
Jenny Wihuri Foundation and was carried out
in cooperation with Svenska litteratursällska
pet (see the Editorial).

A space on the palm (p. 52)
Erkki Kannosta
The article is based on a lecture, given by the
author, and describes the process through an
example where the sculptor designs a strictly
defined commissioned medal in his own
style.
The author was commissioned to make
a medal of the 500th anniversary of the first
book in Finland. He was told to design Turku
Cathedral on one side and the text "Word
became flesh and lived among us" in Latin on
the reverse. As a starting point for the obverse
he took Bishop Konrad Bitz, who was the first
to order books, i.e. a mass book and a liturgi
cal book for divine services. On the obverse
the author wanted to have an idea of one
man's book growing to books for everybody.
The text was finally formed to "Per libros ad
conscientiam".
In this way he had succeeded in designing
the medal in his own style. The dress of the
Muse in the foreground did not appeal to the
subscriber so the sculptor designed a pleated
skirt, which looks like the ascending rhythm
of a pile of books.

From Landscape to Lunarscape Ron Dutton's Art Medal Exhibition (p. 57)
Ilkka Voionmaa
Ron Dutton is no doubt one of the lead
ing medal artists today. He started design
ing medals in the 197o's and by the end of
2004 had moulded some 350 of them. He
has also been most active in taking medal
lic art to many schools, in recent years, not

to speak about his active role as the president
of BAMS and his role as a member of the
FIDEM executive cornrnittee.
Ron Dutton's art medals are closely con
nected with nature and landscape. They are
rich in symbols and contrasts and make us
feel at home anywhere. The legends and play
on words reflect the artist's well-known sense
of humour. Most medals have been placed in
the panorama landscape in a most interest
ing way.
Lunarscape in Dutton's art is another
proof of his endless curiosity as a researcher
of nature. Limitless spatial surroundings to
him are not a necessity but just another end
less source of inspiration. Lunarscape has
been realised by a most imaginative display
of medals giving an impression of medallic
movement in space.
The British Ambassador Anthony Joyce
Cary inaugurated the exhibition at the Royal
Coin Cabinet in Stockholm on September
17'h 2004. The exhibition will stay open till
March 6th 2005.

"Different sides of a medal. This and that
about medals, coins and art" (p. 60)
Hans Ruin -competition prize for
an article on medals
Svenska Kulturfonden organised a competi
tion for writing an essay, which was dedicated
to Hans Ruin (1890-1981), a well-known lit
erature historian and essayist. Mr Göran Tor
rkulla, the philosopher and artist, won the
competition.
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The Guild's Report of
the Year 2003 (p. 62)
General information

Year 2003 was the Guild's 39 th year in opera
tion. T he patron of the Guild is President
Tarja Halonen. T he Guild founded a foun
dation to support the development of Finn
ish medallie art. T he year medal eompetition
had no given theme and the medal was east.
A medal eompetition for art students was
organised for the third time. T he Guild eoop
erated with Tampere Art Museum in organ
ising the retrospeetive exhibition of Toivo
Jaatinen's medals. Mr Jaatinen is an honorary
member of the Guild. The main theme of the
Yearbook was the presentation of Mr Heikki
Häiväoja's, an honorary member of Guild,
too, medal produetion.
The Guild added more medals to the
medal colleetion in Tampere Art Museum.
In 2003 the Guild paid 7.560 euros to the
winners of the year medal competition and
the eompetition for art students as prizes. It
also paid 10.860 euros to the artists as eom
pensation for the realisation of the medal and
work in eonneetion with eompetitions.
International activities
Delegates, the Exeeutive Committee and the
Consultative Committee members of FIDEM
had a meeting in Lisbon. Mr Ilkka Voionmaa
and Mr Mikko Timisjärvi partieipated in the
meeting.
The Guild transmitted information about
Finnish seulptors to the website http://
penningkunst.pagina.nl.

Exhibitions and excursions

Tampere Art Museum organised a retrospee
tive exhibition of Mr Toivo Jaatinen's medals
from May to August. T he Guild arranged
an excursion to the inauguration. The Art
Museum used the Yearbook of 2002 as an
exhibition catalogue,
T he entries of the year medal competition
and of the eompetition for art students were
exhibited at the Institute of Art History of the
University of Helsinki.
Competitions and producing medals

Ms Pirkko Viitasalo from Lahti won the year
medal eompetition. T he medal ealled Give
peace a chance was east as the year medal of
the Guild. T he year medal eompetition for
year 2004 was announeed in the autumn. T he
theme was J.L. Runeberg, the national poet.
T he medal will be struek. Svenska Kultur
fonden and Antti and Jenny Wihuri Foun
dation had donated the Guild grants for the
organisation of the year medal eompetition.
T he Guild organised a eompetition for art
students at art sehools teaehing sculpture. Mr
Juha-Matti Hynynen from the Art College in
Turku won the eompetition. The entry was
ealled Prisoner of conscience.
A miniature medal in silver of President
Tarja Halonen, based on the medal by Matti
Peltokangas, was launehed and the Mint of
Finland has marketed it.
Publications and information

T he main theme in the Yearbook of Medal
Art 2003 was the medal produetion of Mr
Heikki Häiväoja. In 2004 the medals were
exhibited in Tampere.
Press releases told about the medal eom-

petitions and prizes won by Finnish sculptors
abroad. Texts and pictures appeared in newspa
pers, TV and radio all over Finland.
Guild's website was updated. Among others,
entries in competitions can be seen on the
website. T hree member letters were mailed.
Meetings

T he spring meeting was held at the premises
of Onninen Oy. Mr Toivo Jaatinen received
the Pro Finlandia medal, granted by President
Tarja Halonen on 6th December 2002. T he hon
orary medal of the Guild was awarded to Mr
Kari Rahiala. T he winners of the year medal
competition got their prizes. T he autumn
meeting was held at the National museum of
Finland. The winners of the competition for
art students got their prizes. Dr Tuukka Talvio,
the Keeper of Coins of the Coin Cabinet, gave a
lecture of early Finnish Portrait medals, espe
cially those of J.L. Runeberg.

Establishment of the Foundation
for the Development ofMedallic Art

At the spring meeting it was decided to estab
lish a Foundation for the Development of
Medallic Art and the Guild donated its long
term assets to the foundation. T he Founda
tion shall promote interest in and develop
ment of medallic art by supporting educa
tion, information flow and research and take
care of the traditions and publie relations.
T he Guild has the right to receive donations,
grants and last wills and increase its property
but not to do business.
Contacts: T he postal address is
POB 3 1 1 , FI-00 101 HELSINKI, e-mail:
outi.jarvinen@nba.fi. Guild's website is
www.mitalitaide.fi.

Members, administration and economy

The Guild had 152 ordinary, 72 artist and 6
supporting members and one corresponding
member, all together 231 members.
T he board consisted of Mr Veikko Löyt
tyniemi, the President, and Mr Mauno
Honkanen, Ms Anneli Ilmonen, Mr Erkki Kan
nosto, Mr Erik Mäkinen, Mr Jaakko Ukkonen
and Mr Kari Vaalas, the Treasurer.
Ms Ilmonen and Mr Mäkinen were re
elected for the period 2004-2006.
T he economy of the Guild is based on
membership fees, grants, investments and
income from yearly undertakings. The fees
were 80 euros for ordinary members, 8 euros
for artists and 375 euros for supporting mem
bers.

77

Svenskt sammandrag

Gunnel Sievers

Ledare (s. 5)
Veikko Löyttyniemi
T ävlingen för årsmedalj för år 2004 hade
anknytning tili ett nationellt jubileumsår:
200 år sedan nationalskalden J.L. Runeberg
föddes gav motiv för medaljtävlingen. T äv
lingen genomfördes med finansiellt stöd från
Svenska Kulturfonden och Wihuris stiftelse.
Svenska litteratursällskapet i Finland var en
viktig samarbetspartner i projektet.
Ett fruktbart samarbete med Tampereen
taidemuseo (Tammerfors konstmuseum)
fortsatte under året. Museet ordnade i sina
lokaliteter en retrospektiv utställning med
skulptör Heikki Häiväojas medaljer. I föregå
ende årsbok presenterades Häiväojas livsverk
i stor omfattning och hans hela medaljpro
duktion publicerades.
F inland har aktivt deltagit i det interna
tionella medaljförbundet FIDEMs verksam
het. Förbundets världskongress ordnades nu
i Portugal. I utställningen deltog ett represen
tativt urval av finsk medaljkonst från de två
senaste åren. Pirkko Viitasalo, en finsk skulp
tris, fick priset för den bästa gjutna medaljen
på utställningen.
Det är att notera, att kommitten för jubi
leumsmynt ordnade år 2004 fyra tävlingar
och en femte offentliggjordes i slutet av året.
Medaljkonstnärer har placerat sig bra i dessa
tävlingar.

ÅJ 2005 är Gillets för medaljkonst i Fin
land 40:e verksamhetsår. Då ordnas bl.a. en
jubileumsutställning av Gillets medaljsamling
i Tammerfors konstmuseum. Gillet kommer
också att delta i F inlands bildhuggarförbunds
95-årsutställning i Salo konstmuseum. Års
boken för medaljkonst utkommer för fjärde
gången. Gillet hoppas, att den förnyade lay
outen tilltalar våra läsare. Målet för publika
tionen är att öka kunskap om medaljkonst
och intresse för den.

Medaljerna i Engels spannmålsmagasin (s. 6)
Raimo Seppälä
Den tyskfödde arkitekten Carl Ludvig Engel
ritade år 1838 ett spannmålsmagasin åt tam
merforsborna. På initiativ av Tampereen Tai
deyhdistys (Tammerfors konstförening) blev
det ett konstmuseum år 1931. Från år 1974 har
det också verkat som ett regionalt konstmu
seum för Pirkanmaa (Birkaland).
Medaljerna gjorde sitt intåg år 1989, då
Gillet för Medaljkonst i F inland deponerade här omkring 1200 medaljer. Tammerfors
konstmuseum har förbundit sig att årligen
komplettera medaljsamlingen. FL Tapio Suo
minen, som ansvarar för samlingen, berättar
att kollektionen nu består av 2166 medaljer
varav 1897 hör till Gillets samlingar.
F D Janne Gallen-Kallela-Siren blev direk-

tör för konstmuseet våren 2004 och har också
satt sig in i museets medaljsamling och i sam
arbetet med Gillet. Enligt honom behöver
konstmuseerna utomstående samarbetspart
ner. Det är inte fråga om direkt sponsore
ring, men t.ex. Gillets årsbok är samtidigt en
utställningskatalog och tjänar sålunda muse
ets publiceringsbehov.
I dessa tider av resultatansvar är det pro
blematiskt att ordna utställningar. Medaljut
ställningar som sådana intresserar närmast
medaljsamlare, inte den stora allmänheten.
Därför borde man skapa en så intressant
utställning att också en vanlig åskådare får en
konstupplevelse. F örutom utställningar kan
man också ordna annan verksamhet, t.ex. att
publiken kunde i samband med utställningen
följa med hur en medalj skapas och realiseras.
Man har också grunnat på möjligheten
att utnyttja internet. Med ny teknik kan man
få materialet i digital form som vore det "i
handen" på åskådaren. På museets webplats
(www.tampere.fi/tamu) kan man få en för
smak på detta: en medalj snurrar där som ett
slags logo.
Medaljerna måste kontinuerligt vara till
påseende. I Tammerfors konstmuseum finns
två vitriner med över 200 medaljer, som
utgör en permanent utställning. Konstmu
seer har i allmänhet inte medaljer i sina kol
lektioner och Tammerfors konstmuseum
utgör sålunda ett undantag. Det finns en god

grund för detta, då det i Finland finns många
medaljkonstnärer av hög internationell klass
och medaljen som konstform har en lång tra
dition.
Tammerfors konstmuseum lånar ut med
aljer vid behov. Det är lätt att transportera
medaljer. Det är också lättare att cirkulera en
medaljutställning än att vänta att publiken
skulle komma långväga för att se en utställ
ning.
Ur medaljer kan man utläsa saker, som
annars inte är dokumenterade. De är på ett
kulturhistoriskt och konsthistoriskt sätt vik
tiga informationskällor. Denna funktion har
medaljerna bibehållit genom århundraden.
Medaljen var och är en välbevarad konst
form.
Ett dylikt konstföremål i fickformat har
en spännande beröringspunkt med dagens
nyaste dataöverföringsteknik. Under utveck
ling är en mobiltelefon, i vilken man kan
spara konst för att ta med sig och att titta på.
I den förverkligas den urgamla iden för en
medalj: kansten blir en del av människans
vardagsliv, inom räckhåll för alla och överallt.

Klibbfingrar och konstmedaljer (s. 12)
Marja-Liisa Linder
Av alla bildkonstformer låter medaljkonsten
kanske enbart som en ärevördig hobby för
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vuxna. Men medaljens egenskaper - ett litet
format, en berättelse, konstfärdiga detaljer
- gör att de också är som skatter som tjusar
barn. De är som miniatyrmonument gjorda i
samma skala som den lilla åskådaren.
År 1994 skapade regionalkonstmuseet i
Birkaland en liten medaljutställningshelhet kallad Fem skatter, som speciellt riktade
sig tili barn. Medaljerna reste i små resväs
kor och en hattask till daghem, där medal
jerna "hittades" en och en under en handle
darens vägledning. Med i bagaget fanns också
vita bomullsvantar och med dem på hän
derna fick bamen röra vid medaljerna. På så
sett kunde också synskadade bam en känsla
av dem. Utställningen visade sig vara mycket
populär och skatterna hittades av tiotals dag
hemsgrupper. Ett "riktigt" föremål och en
"riktig" person, som berättar dess historia,
förlorar inte sin betydelse ens i en värld av
konstfärdig virtualverklighet.

Kommunala organisationer som
beställare av medaljer (s. 14)
Outi Järvinen
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Kommunala organisationer har beställt 15
medaljer, organisationer såsom Finlands
Kommunalförbund (1921-1993), i början
Landskommunemas Förbund), Finlands
Stadsförbund (1912-1993) samt Finlands
Kommunförbund (som grundades 1993
genom att sammanslå organisationema).
Utgående från detta lilla urval kan man följa
med utvecklingen av finsk medaljkonst från
slutet av 1940-talet till sekelskiftet. Att lan
dets mest centrala medaljkonstnärer har fått
realisera sitt eget formspråk har garante-

rat en hög konstnärlig nivå. Bl.a. har Kauko
Räsänen, Heikki Häiväoja och Raimo Heino
modellerat flere än en medalj. Vissa medaljer
har blivit så kända inom medaljkonsten att
man kanske känner dem bättre under deras
smeknamn t.ex. Kari Juvas Lås (Lukko) eller
Heikki Häiväojas Gångjärn (Sarana).

Kommunema och medaljkonsten (s. 18)
Veikko Löyttyniemi
Gillet gjorde i mitten av 1990-talet en enkät
för att klarlägga vilka kommuner och sam
kommuner hade beställt konstmedaljer och
vilka skulptörer som hade modellerat dem.
Av svaren har man gjort två sammanfatt
ningar som har kompletterats med färska
uppgifter. I den ena har man katalogiserat
kommunema som har beställt medaljer och
i den andra skulptörema som modellerat
medaljema.
Det kan hända att sammanfattningama
inte på alla punkter är helt exakta. Enligt för
teckningen har allt som allt 121 kommuner
eller samkommuner beställt konstmedaljer
för eget bruk, många t.o.m. flera. I skrivande
stund vet man att åtminstone två nya kom
munmedaljer är under arbete. Å andra sidan
finns det över 500 kommuner eller samkom
muner, som ännu inte har låtit göra egna
medaljer, så det finns potential för att beställa
medaljer. Sammanlagt 190 skulptörer har
modellerat medaljer beställda av kommuner,
några har gjort flera. Kauko Räsänens narun
förekommer 18 gånger, Jussi Vikainen 14 och
Raimo Heino 9 gånger.
De äldsta medaljerna är från 1910-talet.
På 1930-talet gjordes inga medaljer. Intres-

set för medaljkonst började härefter växa så
småningom och på 1960-talet beställdes 21
medaljer och på 1970-talet 49 medaljer. 1980talet är ett rekorddecennium för då beställde
kommunerna 66 medaljer. Följande årtionde
framställdes 38 medaljer. 2000-talet har börjat
lugnt: tillsvidare har 10 medaljer realiserats.
Kommunerna har beställt medaljer för att
hedra personer samt jubileer och andra till
dragelser. På motsvarande sätt kan man säga
att kommunerna har kunnat utnyttja medal
jerna för många ändamål.

Juha-Matti Hynynen och Eero Merimaa,
som hade klarat sig bra i de ungas tävling här
hemma, hade ställt ut medaljema i ambas
saden, Hynynen deltog dessutom i FIDEMs
utställning. Deras fräscha syn på F IDEMs
utställning var fördomsfri och kritisk. De
fäste sig vid att helheten var ojämn och splitt
rad. Den konstnärliga nivån ingav betänklig
heter och självändamålsenliga experiment av
konstnärer väckte frågan om definitionen på
en medalj.
Resebrev från världskongressen (s. 36)
Outi Järvinen

FIDEM belönade Pirkko Viitasalo (s. 33)
Jaakko Ukkonen
F IDEM XXIX hölls i Seixal i Portugal 2428.10.2004. 865 medaljer av 515 konstnärer
från 32 länder tävlade om sex pris. Finlands
Pirkko Viitasalo fick ett pris (donerat av Lissa
bons myntverk Casa de Moeda) för den bästa
gjutna medaljen dvs. Gillets årsmedalj från år
2003 kallad Hellre fred.
Kongressen i Seixal hade litet över hundra
deltagare, av dem var tretton från F inland.
Tre finländare deltog i domararbetet: Mauno
Honkanen, Mikko T imisjärvi och Ilkka
Voionmaa. Två pris hade finska sponsorer.
Priset i tävlingen för konstnärer under 30 år
hade Gillets tidigare ordförande Aimo Vii
tala donerat och priset i tävlingen för ska
pande och innovativ teknik hade donerats av
Myntverket i Finland. En liten men naggande
god medaljutställning, Finnish Contemporary
Medallic Sculpture, hade ordnats i den finska
ambassaden med vernissage den 28.10. och
nästan alla kongressdeltagare deltog i vernis
sagen.

Temat för världskongressen för medaljkonst i
Portugal i oktober 2004 var Medal, what mes
sage to the future? På programmet stod, för
utom officiella möten, 21 föredrag, en verk
stad närmast för konstnärer samt en medalj
marknad. T ill programmet hörde dessutom
en snabb utställningsrond samt besök på
Gulbenkian-museet. Föredragen publiceras
senare i F IDEMs tidskrift.
Medaljutställningen var kanske den mest
givande och tankeväckande biten. Varje delta
garland hade ställt ut det antal medaljer som
den givna kvoten tillät. Sex pris delades ut,
sammanlagt 6250 euro (se också ovan).
Utställningsronden bestod av fem utställ
ningar. På fem timmar besågs lika många
utställningar: det lokala myntverkets produk
tion, två elevutställningar på konstakademin,
den portugisiska konstföreningens utställ
ning och utställningen i finska ambassaden
(se ovan).
I sin helhet var kongressen i litet format
med färre deltagare än väntat. Nästa kongress
hålls i Colorado Springs, USA, år 2007.
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Finlands avdelning
på FIDEM-utställningen 2004 (s. 40)
Outi Järvinen
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Finland sände till FIDEM-utställningen 42
medaljer, vilka representerade 24 konstnärer.
Största delen var gjutna och de flesta gjorda
pä eget initiativ. Några var experimentella,
men också mera traditionella stilar var repre
senterade.
Dagens finska medaljkonst har en stark
grund att bygga på. Konstnärer som gått den
länga vägen är Heikki Häiväoja, Toivo Jaa
tinen och Kauko Räsänen. I den egentliga
FIDEM-utställningen fanns med några yngre
konstnärer, men på finska ambassaden fanns
en möjlighet att se mera medaljkonst av
yngre konstnärer.
Bland konstnärema i FIDEM fanns sex
konstnärer som kan räknas som mer eller
mindre nykomlingar. De flesta var från Åbo
ritskola eller Kankaanpää konstskola. Medalj
konsten har en etablerad ställning i vardera
skolan.
Allt ser ut att vara bra, men det finns
också grund för oro. Det håller pä att bildas
en klyfta mellan gjutna och präglade med
aljer. För medaljkonstens framtid vore det
önskvärt att en fruktbar samexistens skulle
råda mellan olika tekniker.
Man präglar inte ofta medaljer i dagens
läge och att ordna en tävling är mycket excep
tionellt. Däremot realiseras jubileumsmynt
i Finland i allmänhet efter en tävling. Dessa
öppna tävlingar (av vilka det finns flere om
året) tycks erbjuda goda möjligheter för spe
ciellt unga konstnärer att synas och få arbets
tillfällen.
Gillets verksamhet syftar till att befrämja

medaljkonsten och Gillet ordnar regelbundet
medaljtävlingar öppna för alla samt separata
tävlingar för konststuderanden. En bety
dande del av gjutna medaljer som deltar i
utställningar är skörden av de senaste årens
medaljtävlingar. Gillet försöker använda sitt
inflytande för att hjälpa till att realisera med
aljer. Man söker kontakt med potentiella
beställare och informerar dem om möjlighe
ter att utlysa en medaljtävling.
Allt som allt täcker den finska avdelningen
väl olika sidor av medaljkonst: offentliga och
privata beställningsarbeten samt medaljer
som konstnärema har gjort på eget initiativ, gjutna och präglade, porträtt och andra
motiv. Den finska medaljkonsten visar en hel
del individualism.

J.L. Runebergs jubileurnsår och
tävlingen för årsmedalj (s. 48)
Outi Järvinen
T ävlingen för årsmedalj för år 2004 skilde sig
från det vanliga: motivet var bestämt i förväg
och medaljen realiserades som präglad. På
grund av att 200 år förflutit sedan national
skalden J.L. Runeberg födelse beslöt Gillet att
utlysa medaljtävlingen med Runeberg som
motiv. Förslaget fick vara "antingen utan por
trätt eller grunda sig på ett litet eller ett stort
porträtt". 22 förslag deltog i tävlingen.
Prisnämnden möttes två gånger. Man för
sökte finna Runebergs anda genom att tolka
förslagen med hjälp av allmän kulturhistoria,
tidsbild, personhistoria och Runebergs texter.
Det var lätt att se vilka förslag som hörde till
A-klassen, men man diskuterade länge om
den inre rangordningen.

Tävlingen vanns av Vilho Härkönen med
förslaget Mens fennorum. På andra plats kom
Toivo Jaatinens Fredens och krigets poet. Som
tredje placerade sig Tapio Kettunen med för
slaget Källorna. Det första priset var 5000
euro, det andra 4000 euro och det tredje
3000 euro. Gillet löste in två förslag med
hedersomnämnande: Toivo Jaatinens Tyjag
var där och Reijo Paavilainens Strid ström.
Porträtten på de flesta förslagen baserade
sig på kända förebilder. Jaatinens förslag Fre
dens och krigets poet var det enda av de belö
nade förslag som inte hade ett porträtt. Vin
naren ansåg det viktigt, att bilden han valt
till modell inte var retuscherat. Man känner
nämligen till versioner av fotografier av
Runeberg vilka blivit många gånger retusche
rade. I det vinnande förslaget finns allt som
allt tre porträtt, av vilka två hade gömts på
frånsidan. Texten fick vara antingen på latin
eller på finska och svenska. Ganska många
hade valt latin antagligen som en kompro
miss.
Svenska Kulturfonden samt Jenny och
Antti Wihuris stiftelse har understött täv
lingen ekonomiskt. Svenska litteratursällska
pet i Finland har varit samarbetspartner.

En rymd som ryms
i en hand (s. 52)
Erkki Kannosto
Artikeln grundar sig på ett föredrag hållet
den 12.6. 2004 vid VII Konstbokdagarna i Iit
tala.
Jag fick en beställning, direkt av kansli
chefen på inrikesministeriet Paul Gustafsson,
av en medalj i anledning av finska bokens

500-årsjubileum. Hans instruktion var: på
ena sidan skall du ha Åbo domkyrka och på
legendsidan på latin texten "Ordet blev män
niska och bodde bland oss''.
Jag reste till Åbo och domkyrkans perso
na! hjälpte mig att leva mej in i ämnet. Som
utgångspunkt för åtsidan tog jag till slut ärke
biskop Konrad Bitz som beställde den första
boken för mässor och gudstjänstliturgier.
Jag funderade länge på frånsidan; hur kunde
en bild symbolisera litteraturen i F inland
under en så lång period. Efter många skisser kom jag på iden att en människas bok blir
alla människors böcker. Jag försökte kompo
nera en text om boken som en källa för kun
skap. Med hjälp av några sakkunniga blev
texten slutligen: "Per libros ad conscientiam''.
Vetande med hjälp av böcker betyder i det
här fallet också medvetenhet och samvete.
På detta sätt hade jag lyckats forma ett
beställningsarbete typiskt för mej. Paul Gus
tafsson tyckte inte om klädseln, som musan i
förgrunden hade. Med glimten i ögat gjorde
jag åt f!ickan en veckad kjol som liknar den
stigande rytmen i en hög med böcker.

Ron Duttons medaljutställning
i Stockholm (s. 57)
Ilkka Voionmaa
Ron Dutton från England är otvivelaktigt
en av de ledande medaljkonstnärerna i dag.
Han började göra medaljer på 1970-talet och
i slutet av år 2004 hade han modellerat ca 350
medaljer. Han har också fört medaljkonsten
till skolor och varit aktiv i British Art Medal
Society (BAMS), nu som ordförande, och i

FIDEM, nyvald i styrelsen.
Ron Duttons medaljer har nära anknyt
ning till naturen och landskapet. De är fulla
av symboler och kontraster och får oss att
känna oss hemma överallt. Texterna och lek
med ord speglar konstnärens välkända känsla
för humor.
Månlandskapet i Duttons konst är ett
annat prov på hans ändlösa nyfikenhet vid
studier av naturen. Den gränslösa rymden är
en annan viktig inspirationskälla.
Ron Duttons utställning "From Lands
cape to Lunarscape" (Från landskap till mån
landskap) öppnades den 17.9. 2004 i Kungliga
Myntkabinettet i Stockholm och är öppen till
den 6.3. 2005. På utställningen "svävar" med
aljerna i rymden eller finns inne i panorama
landskap, välvalda som bakgrund till Dut
tons medaljer. Myntkabinettet har gett ut ett
utmärkt häfte om Dutton och hans medaljer.
Kurator är Marie-Astrid Voisin.

"Medaljens olika sidor. Ett och annat
om medaljer, mynt och konst" ( s. 60)
Hans Ruin -tävlingen vanns av en essä
med medaljmotiv
Svenska kulturfonden utlyste år 2004 för
första gången en essätävling, som var tilläg
nad litteraturforskaren och essäisten Hans
Ruin (1890-1981). Man beslöt att dela första
priset och den ena segraren var filosofen och
konstnären Göran Torrkulla från Åbo. Hans
essä om medaljkonst baserar sig på en före
läsning, som han höll i samband med ett
internationellt medaljsymposium i Åbo rit
skola.
Kulturtidskriften Horisont i Vasa publice-

rade essän vid årsskiftet (Horisont 4/2004 s.
31-40).

Verksamhetsberättelsen för Gillet för
Medaljkonst i Finland för år 2003 (s. 62)
Allmänt

År 2003 var Gillets 39nde verksamhetsår.
Gillets beskyddare var Republikens presi
dent Tarja Halonen. Gillet grundade Stiftel
sen för befrämjande av medaljkonst för att
understöda utvecklingen av medaljkonst.
T ävlingen för årsmedalj hade inget bestämt
motiv och årsmedaljen som delades ut till
medlemmarna göts. Medaljtävlingen för
bildkonststuderanden ordnades för tredje
gången. Gillet var medarrangör, då Tammer
fors konstmuseum ordnade en retrospektiv
utställning av hedersmedlemmen, skulptö
ren Toivo Jaatinens medaljer. Huvudtemat i
årsboken var presentationen av hedersmed
lemmen, skulptören Heikki Häiväojas pro
duktion.
Gillet kompletterade sin samling, som
deponerats i Tammerfors konstmuseum,
genom att överföra medaljer från Gillets
lokaliteter i Helsingfors.
Under verksamhetsåret delade Gillet ut
pris som stipendier åt deltagare i tävlingen
för årsmedalj och i tävlingen för studeranden
för sammanlagt 7 560 euro Dessutom beta
lade Gillet i arvode 10.860 euro för realise
rande av bl.a. årsmedaljen och annat arbete
vid tävlingar.
Internationell verksamhet

FIDEMs delegation, styrelse och konsultativa
kommitte möttes en gång i Lissabon. I mötet

deltog från Finland F IDEMs generalsekrete
rare Ilkka Voionmaa och skattmästare Mikko
T imisjärvi. Gillet förmedlade uppgifter om
finska skulptörer tili internet-webplatsen
http://penningkunst.pagina.nl/.
Utställningar och exkursioner

Tammerfors konstmuseum ordnade i maj
augusti en retrospektiv utställning av Toivo
Jaatinens medaljer kallad Mitali soikoon (fritt
översatt Låt medaljen spela). Gillet ordnade
en exkursion tili vernissagen. Konstmuseet
beställde Årsboken för medaljkonst 2002 till
utställningskatalog.
Förslagen i tävlingen för årsmedalj ställ
des ut i Institutet för konsthistoria vid Hel
singfors universitet. Förslagen i tävlingen för
konststuderanden ställdes ut i samma loka
liteter.
Tävlingar och produktion av medaljer

Skulptris Pirkko Viitasalo från Lahtis segrade
i tävlingen för årsmedaljen med sitt förslag
Hellre fred. Förslaget förverkligades som Gil
lets årsmedalj. På hösten utlystes tävlingen
för årsmedalj för år 2004, som hade som
motiv J.L. Runeberg 1804-2004. Året 2004
var nationalskaldens 200-årsjubileum. Med
aljen skall präglas. Giliet fick understöd för
tävlingen av Svenska Kulturfonden och Jenny
och Antti Wihuris stiftelse.
Giliet ordnade en tävling för konststu
deranden i läroverk där man undervisar i
bildhuggeri. T ävlingen vanns av Juha-Matti
Hynynen från Åbo konstakademi med försla
get Äsiktsfånge.
Under året realiserades en miniatyrmedalj
i silver av Republikens president Tarja Halo
nen. Medaljen baserar sig på en medalj av

Matti Peltokangas. Medaljen marknadsförs av
Myntverkets Moneta Ab.
Publikationer och information

Huvudtemat för Årsboken för medaljkonst
2003 var Heikki Häiväojas medaljproduktion.
Årsboken utkom år 2004.
Gillet publicerade flera pressmeddelande
om bl.a. tävlingen för årsmedalj samt om pris
som finska skulptörer hade fått utomlands.
Texter och bilder publicerades i tiotals dags
tidningar på olika håll i landet samt i TV och
radio.
Giliets webplats uppdaterades. På den kan
man se t.x. medaljförslag som bedömts i täv
lingar, som Giliet har ordnat.
Medlemsbrev postades tre gånger.
Möten

Giliets vårmöte hölls i Onninen Ab:s lokalite
ter i Vanda. På mötet beslöt man att grunda
en stiftelse för befrämjande av medaljkonst.
Åt skulptör Toivo Jaatinen överräcktes Pro
Finlandia -medaljen, som Republikens presi
dent hade tilldelat honom den 6.12. 2002. Gil
lets förtjänstmedalj överräcktes åt kammarrå
det Kari Rahiala. Dessutom delades ut prisen
åt vinnarna i tävlingen för årsmedaljen.
Höstmötet hölls på Nationalmuseet i Hel
singfors. På mötet fick vinnarna i tävlingen
för konststuderanden sina pris. Chefen för
Myntkabinettet Tuukka Talvio höll ett före
drag om de tidigaste finska porträttmedal
jerna och speciellt om medaljer av J.L. Rune
berg.
Gillets medlemmar, administration
och ekonomi

Vid slutet av år 2003 hade Giliet sammanlagt

medlemmar (152 ordinarie medlemmar,
72 konstnärsmedlemmar, 6 stödjande med
lemmar och en korresponderande medlem).
Styrelsen bestod av ordföranden, fil.mag.
Veikko Löyttyniemi, konstnär Mauno Hon
kanen, museirådet Anneli Ilmonen, skulp
tör Erkki Kannosta, skulptör Erik Mäkinen,
ekonom Jaakko Ukkonen och jur.kand. Kari
Vaalas. På höstmötet omvaldes Anneli Ilmo
nen och Erik Mäkinen för treårsperioden
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Authors ! artikelförfattare:
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Outi Järvinen, Curator, MA, Helsinki /
antikvarie, fil. mag., Helsingfors
Erkki Kannosta, Sculptor, Helsinki /
bildhuggare, Helsingfors
Marja-Liisa Linder, Curator, Ph.D.,
Tampere / antikvarie, fil.dr., Tammerfors
Veikko Löyttyniemi, MA, President of the
Guild, Helsinki / fil.mag., ordförande för
Gillet, Helsingfors
Raimo Seppälä, Professor, Tampere /
Tammerfors
Gunnel Sievers, Ph.D., Helsinki / fil.dr,
Helsingfors
Jaakko Ukkonen, M.Sc.(Econ.), Helsinki /
ekonom, Helsingfors
Ilkka Voionmaa, MA, Helsinki / fil.mag.,
Helsingfors

Gillets ekonomi grundar sig på medlems
avgifter, understöd samt inkomster från olika
årliga projekt. Gillets medlemsavgifter var
80 euro för ordinarie medlemmar, 8 euro för
konstnärer och 374 euro för stödjande med
lemmar.
Grundandet av Stifte�enför befrämjande
av medaljkonst

Gillets vårmöte beslöt att grunda en stiftelse
för befrämjande av medaljkonst och done
rade Gillets långvariga placeringar åt stif
telsen. Syftet med stiftelsen är att befrämja
intresset för och utvecklingen av medaljkonst
genom att understöda utbildning, forskning,
PR-verksamhet och genom att förmedla
information och slå vakt om traditioner. Stif
telsen har två fonder som uppkallats efter
personer. Den har rätt att ta emot donatio
ner, understöd och testamente och kan också
på andra motsvarande sätt skaffa disponibla
medel och öka sin förmögenhet, dock inte
genom att utöva affärsverksamhet.

86

Kontaktuppgifter: Postadressen är PB
3 1 1, FI-00 101 HELSINGFORS, e-post:
outi.jarvinen@nba.fi. Gillets webplats är
www.mitalitaide.fi

Suomen Mitalitaiteen Kilta Gillet för Medaljkonst i Finland ry

perustettu 1965

Mitalitaiteen Kilta on mitalitaiteilijoiden, keräilijöi
den, mitalinvalmistajien, taidegallerioiden ja muse
oiden yhdysside. Kilta edistää Suomen mitalitai
detta, tukee mitalin tekijöitä sekä mitalitaiteen tut
kimusta ja julkaisutoimintaa.
Mitalitaiteen Kilta järjestää mitalinäyttelyitä
museoissa, gallerioissa, kirjastoissa, virastoissa ja
yrityksissä sekä kotimaassa että ulkomailla. Killan
yhteistyömuseo on Tampereen taidemuseo - Pir
kanmaan aluetaidemuseo (www.tampere.fi/tamu/),
jonne Kilta on tallettanut oman mitalikokoelmansa.
Kokoelmaa kartutetaan edelleen.
Jäsenmaksutulojen ja mitalien myynnistä saata
vien välityspalkkioiden lisäksi Kilta saa tukea toi
mintaansa Opetusministeriöltä sekä Mitalitaiteen
edistämissäätiöltä.
Killan suojelija on Tasavallan Presidentti Tarja
Halonen.
Killan hallitus 2004
Puheenjohtaja
Veikko Löyttyniemi
Jäsenet
Mauno Honkanen
Anneli Ilmonen
Erkki Kannosta (varapuheenjohtaja)
Erik Mäkinen
Jaakko Ukkonen
Kari Vaalas
Suomen Mitalitaiteen Kilta ry. verkossa:
www.mitalitaide.fi.

Suomen Mitalitaiteen Killan j äsenyys
Killan jäseniksi voivat liittyä kaikki mitalitaiteesta
kiinnostuneet. Killan jäsenmaksu on 85 euroa. Tai
teilijajäseniltä maksu on 8,50 euroa ja kannatta
jajäseniltä 400 euroa. Jäsenmaksua vastaan Killan
jäsenet saavat vuosimitalin sekä vuosikirjan. Sään
tömääräisten kokousten lisäksi Kilta j ärjestää mm.
retkiä, näyttely- ja ateljeekäyntejä, kongressimatkoja
ja esitelmätilaisuuksia. Killan jäsenmäärä on yli 200.
Jäseneksi voi hakeutua vapaamuotoisella jäsen
hakemuksella tai täyttämällä verkkosivuilla
(www.mitalitaide.fi) sähköisen jäsenhakemuslomak
keen.
Sääntöjen mukaan Killan hallitus voi hyväksyä
- jäseneksi luonnollisen henkilön sekä taidemuseota
tai sitä vastaavaa laitosta ylläpitävän oikeuskelpoi
sen yhteisön
- taiteilijajäseneksi Suomen Kuvanveistäjäliitto ry:n
jäsenen, Killan kilpailuissa menestyneen mitalin
tekij än sekä vähintään yhden julkistetun taidemita
lin muovailleen henkilön
- kannattaj ajäseneksi luonnollisen henkilön tai
oikeushenkilön
Yhteystiedot
Suomen Mitalitaiteen Kilta ry
PL 3 1 1
001 0 1 HELSINKI
outi.jarvinen@nba.fi
09 4050 9437 (faksi )

