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Veikko Löyttyniemi 

Suomen Mitalitaiteen Killan 
puheenjohtaja 

40 vuotta Suomen Mitalitaiteen Killan toimintaa 

VuoNNA 1965 mitalitaiteesta kiinnostuneet henkilöt ja mitalitaidetta 

toteuttavat kuvanveistäjät perustivat Suomen Mitalitaiteen Killan. On suu

resti arvostettava sitä työtä, jota Mitalitaiteen Killan perustajat aikanaan 

tekivät saadakseen yhdistyksen työn liikkeelle. Seuraajien on ollut paljon 

helpompi toimia, kun perusta on aikoinaan luotu vahvaksi. 

1960-luku, jolloin Mitalitaiteen Kilta perustettiin, oli suomalaisen kuvan

veiston kannalta merkittävä vuosikymmen. Jälkeenpäin tarkasteltuna se on 

osoittautunut selväksi murroskaudeksi. Tuolloin astui esiin uusi kuvanveistäjä

polvi, jonka edustajat lähtivät uudistamaan myös mitalitaidetta. 

Mitalitaide ei uusiutunut pelkästään taidemuotona vaan se uudistui myös 

mitalien valmistuksen kannalta. Killan syntyaikoihin kuvanveistäjät alkoivat 

muovailla oma-aloitteisesti vapaa-aiheisia, pieninä sarjoina valmistettuja 

valettuja mitaleita. 

Edellisellä vuosikymmenellä valaminen oli loppunut Suomessa lähes koko

naan. Killan yhdeksi keskeiseksi käytännön tavoitteeksi tulikin elvyttää valet

tujen mitalien tuotantoa. Niiden suunnittelu todettiin nuorille kuvanveistäjille 

erittäin tärkeäksi. 

Vapaa-aiheiset valetut mitalit ovat hedelmöittäneet ja täydentäneet mitalitai

detta. Killan järjestämät mitalitaiteen vuosikilpailut ovat olleet oivallinen keino 

ylläpitää kiinnostusta mitalien muovailemiseen ja samalla kannustaa taiteili

joita syventymään kuvanveiston tähän osa-alueeseen. Näin syntyneet, Mitali

taiteen Killan jäsenille jaetut vuosimitalit ovat puolestaan lisänneet taiteen har

rastajien kiinnostusta mitalitaiteeseen. 

Nelisen vuotta sitten laskin, että siihen saakka toteutetuissa mitalitaiteen 

vuosikilpailuissa oli voitu myöntää palkinto jo 57 kuvanveistäjälle. Sen jälkeen 

on järjestetty neljä vuosikilpailua, joten palkittujen kuvanveistäjien määrä on 
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jo yli 60. Ilahduttavaa on ollut, että mitalitaiteen arvostetuiksi toteuttajiksi on 

jatkuvasti löytynyt uusia taiteilijoita. 

Vuosikilpailuissa on joskus palkinnoille yltänyt myös kuvanveiston opiske

lija. Lisätäkseen heidän kiinnostustaan taidemitalien muovailemiseen on Kilta 

järjestänyt jo muutaman kerran kilpailun erikseen opiskelijoille. Näin on voitu 

palkita tällä kuvanveiston osa-alueella edenneitä. Seuraava opiskelijoille suun

nattu kilpailu on vuorossa vuonna 2006. 

Mutta vapaa-aiheiset, valetut taidemitalit eivät ole syrjäyttäneet Suomessa 

esimerkiksi henkilöä esittävää muotokuvamitalia. Se on edelleen mitalitaiteen 

perinteen keskeinen ilmiö. Mitalitaide on säilynyt elinvoimaisena taidelajina 

mm. juuri siksi, että se on tarjonnut vaihtoehdon toisenlaiselle muotokuvalle. 

Ajankohtaisina esimerkkeinä muotokuvamitalien muovailemisesta ovat 

olleet parin viime vuoden vuosimitalikilpailut. Aiheeksi on annettu mitalin 

muovaileminen kansallisesta suurmiehestämme heidän syntymänsä 200-vuo

tisjuhlavuonna, ensin Elias Lönnrotista, sitten Johan Ludvig Runebergistä. 

Ensi vuonna on aiheena Johan Vilhelm Snellman. 

Kiitokset kaikille niille, jotka 40 vuoden aikana ovat olleet mukana edistä

mässä mitalitaidetta Mitalitaiteen Killan piirissä ja ovat olleet edesauttamassa 

Killan toimintaa. 

Mitalitaide ja rahataide 

Mitalitaiteen vuosikirjassa 2005 esitellään laajalti suomalaisia juhlarahoja. 

Mitalitaide ja rahataide ovatkin lähellä toisiaan ja taidemitalien muovailijat 

ovat paljon kunnostautuneet myös juhlarahojen suunnittelijoina. Vuosikirjan 

avulla havainnollistuu näiden kahden kuvanveiston osa-alueen yhtäläisyydet ja 

eroavaisuudet. 



Tasavallan presidentti Tarja Halonen lähetti Suomen Mitalitaiteen 

Killan 40-vuotisjuhlaan seuraavan tervehdyksen: 

Tasavallan presidentin tervehdys 

SUOMALAINEN MITALITAIDE on viime vuosikymmeninä saanut osakseen 

yhä enemmän sekä kansallista että kansainvälistä arvostusta. Nyt 40 vuotta 

täyttävällä Suomen Mitalitaiteen Killalla on ollut tähän oma merkittävä 

osuutensa. Sen piirissä tapahtuva tuloksekas yhteistyö mitalitaidetta tote

uttavien kuvanveistäjien ja mitalitaiteesta kiinnostuneiden henkilöiden ja 

yhteisöjen välillä on ollut omiaan edistämään alan voimakasta kehitystä. 

Tervehdin 40-vuotiasta Suomen Mitalitaiteen Kiltaa ja toivon edelleen 

menestystä sen työlle mitalitaiteemme hyväksi. 

Tarja Halonen 

Tasavallan presidentti 

7 
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Anne Valkonen 
Kirjoittaja on FM ja vapaa toi

mittaja. Hän on ollut vuodesta 

1990 lähtien jäsenenä juhlaraha

toimikunnassa sittemmin Juhla

rahalautakunnassa. 

Juhlarahat-kuvanveiston miniatyyrit 

RAHA ON MEILLE jokaiselle niin tuttu, että 

siitä puhuminen lienee turhaa. Sitä tuntuu 

aina olevan liian vähän. Paperirahaa eli sete

leitä pidetään kolikoita arvokkaampana ja 

siksi metallirahat jäävätkin usein pyöri-

mään taskun pohjalle. On kuitenkin eräs 

laji kolikoita, joita ei käsitellä aivan samoin 

kuin tavallisia markkoja ja pennejä tai 

euroja ja senttejä. Niitä kosketellaan han

sikkaat kädessä, tarkastellaan suurennusla

silla ja liikutellaan pinseteillä. Kuitenkin ne 

ovat Suomen Pankin virallisesti hyväksymiä 

maksuvälineitä, jotka tuskin koskaan pää

sevät tavallisten kolikoiden seuraan kaupan 

kassaan. Juhlarahat ovatkin sekä asiantunti

joiden eli numismaatikkojen että tavallisten 

kansalaisten keräilykohteita. Ne poikkeavat 

tavallisista käyttörahoista viimeistellyn muo

toilunsa, arvokkaan valmistusmateriaalinsa ja 

edustamansa aiheen ansiosta. 

Juhlarahoilla on oma erityinen paikkansa 

maamme historiassa joko kuvattavan hen

kilön, tapahtuman tai paikan takia. Niiden 

materiaalina on useimmiten joko hopea tai 

kulta ja rahojen suunnittelijoiksi pyritään 

löytämään maan parhaat taiteilijat. 

Kurkistus historiaan 

Suomen naapurimaissa Ruotsissa ja Virossa 

lyötiin erityisen kauniita juhlarahoja 1930-

luvulla, jolloin ajatus erityisistä maksuväli

neiksi kelpaavista kolikoista virisi myös Suo-

messa. Kansallismuseon rahakammion johta

jan Tuukka Talvion mukaan turkulainen kul

taseppä ja numismaatikko Hjalmar Saarto

Sahlstedt esitti vuonna 1933 pitämässään 

esitelmässä toivomuksen, että maassamme 

ryhdyttäisiin lyömään taiteelliselta arvoltaan 

täysipainoisia 50 markan hopearahoja. Seu

raavaksi asian otti esille lehtori J.J. Hulden, 

joka lokakuussa 1938 Suomen Numismaatti

sen Yhdistyksen kokouksessa ehdotti käyt

törahoja kauniimman erikoisrahan lyömistä 

vuoden 1940 olympialaisten kunniaksi. 

Syksyllä 1938 julistettiinkin yleinen kil

pailu 50 markan vaihtorahan suunnittele

miseksi. Rahan tunnuspuolelle edellytettiin 

tekstiä XII OLYMPIA HELSINKI 1940 ja arvo

puolelle arvomerkinnän lisäksi sanoja SUOMI 

FINLAND. T ämä oli maamme ensimmäinen 

metallirahan suunnittelukilpailu ja se herätti 

ansaittua kiinnostusta kansalaisten parissa. 

Kilpailuun tuli peräti 74 ehdotusta, joista 22 

jouduttiin hylkäämään, koska ne eivät täyttä

neet kilpailukutsussa annettuja määräyksiä. 

Kilpailu oli järjestetty Suomen Numismaat

tisen Yhdistyksen ehdotuksesta ja palkinto

lautakunnan puheenjohtajana toimi itseoi

keutetusti yhdistyksen puheenjohtaja profes

sori Hjalmar Tallqvist. Muina jäseninä olivat 

arkkitehti J.S. Siren, rahapajan johtaja I.G. 

Sundell, pankinjohtaja Lauri af Heurlin sekä 

kuvanveistäjä Emil Wikström. Kilpailun voitti 

kuvanveistäjä Aarre Aaltosen ja graafikko 



Matti Visannin ehdotus Kalevan tammi. 

Huhtikuussa 1939 säädettiin laki hopei

sen vaihtorahan lyönnistä olympiakisojen 

johdosta. Laissa määrättiin rahan painoksi 

23 grammaa ja käytettävän metallin koostu

mukseksi 90% hopeaa ja 10% kuparia. Rahan 

nimellisarvoksi määrättiin 50 markkaa ja 

sitä oli määrä lyödä sekä vuonna 1939 että 

vuonna 1940. Syksyllä 1939 alkaneen sodan 

takia olympialaisten järjestämisestä joudut

tiin luopumaan, mutta ajatus olympiarahasta 

säilyi. Kun Olympiakomitea sodan päätyt

tyä, 1940-luvun loppupuolella teki päätöksen 

kesäkisojen järjestämisestä Suomessa, raha

pajan johtaja Peippo Uolevi Helle esitti val

tiovarainministerölle erityisen olympiarahan 

lyömistä. Tästä käynnistyi suomalaisten juh

larahojen liikkeeseen lasku. 

Vuosien 1951-52 olympiaraha oli tarkoi

tettu tavalliseksi käyttörahaksi, mutta kansa

laiset käyttivät mieluummin paperirahaa ja 

niinpä vuonna 1952 lyötyjä rahoja palautet

tiin 26 000 kappaletta rahapajaan. Juhlarahan 

statuksen tämä raha sai, kun huomattiin, että 

se oli maailman ensimmäinen uudenaikais

ten olympialaisten kunniaksi lyöty raha. 

Vuoden 1963 alusta voimaan astunut 

rahanuudistus satakertaisti markan arvon ja 

palautti pennit, jotka olivat vähitellen jää

neet pois käytöstä ja jotka poistuivat koko

naan vuonna 1952, kun metallirahojen tyypit 

uudistettiin. Metallirahauudistus oli varsin 

merkittävä myös juhlarahojen kannalta, koska 

se synnytti kokonaan uudenlaisia ajatuksia 

rahojen muotoilusta. 

Seuraava juhlaraha lyötiin vasta vuonna 

1960, vaikka kekseliäs rahapajan johtaja P.U. 

Helle oli ehdottanut rahan lyömistä vuoden 
1956 presidentiksi valittavan henkilön kun

niaksi. Rahan tuotolla olisi rahapajan johta

jan laskelmien mukaan maksettu presidentin 

kulut. Tuotto olisi siis ollut korvamerkitty jo 

liikkeeseenlaskettaessa. Monet 1970- ja 80-

lukujen juhlarahaesitykset tehtiinkin pit-

kälti siltä pohjalta, että rahasta saatava tuotto 

tuloutetaan rahan kohteelle. Etenkin urheilu

rahojen kohdalla tätä "tukimuotoa" käytettiin 

useasti. Vasta 1990-luvun puolivälissä valtiova

rainministeriö vahvisti Juhlarahalautakunnan 

esityksestä käytännön juhlarahoista saatavan 

tuoton ohjaamisesta suoraan valtion kassaan. 

Rahapajan johtajana Hellettä seurasi Allan 

Soiniemi, jonka johtajakaudella 1958-1975 

ryhdyttiin käyttämään heraldiikan ja numis

matiikan asiantuntijoita taiteilijoiden ohella 

rahojen suunnittelussa. Timo Koivuranta 

johti rahapajaa vuosina 1976-1983 ja Tapio 

Nevalainen 1983-1987. Ministeriö nimitti 

rahapajalle johtokunnan vuonna 1981 ja tästä 

lähtien johtokunta välitti sille toimitetut juh

larahaehdotukset valtiovarainministeriölle. 
Vuonna 1987 johtajaksi tuli Raimo Mak

konen. Valtion budjettisidonnaisena viras

tona toiminut rahapaja muutettiin 11.12.1992 9 
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annetulla lailla valtion omistamaksi osake

yhtiöksi, Rahapaja Oy:ksi vuoden 1993 alusta 

lähtien. Johtokunnasta tuli osakeyhtiön hal

litus ja johtajasta toimitusjohtaja. Syksyllä 

2005 Rahapaja Oy on laajentunut konserniksi, 

joka omistaa Suomen Rahapajan lisäksi myös 
Ruotsin ja Norjan rahapajat. 

Juhlarahalautakunta ja sen toiminta 

Juhlarahoista, kuten muistakin rahoista päät

täminen on aina kuulunut valtiovarainminis

teriön toimivaltaan. Juhlarahojen tilaaminen 

ja julkistaminen oli 1960 luvulta alkaen aika 

sattumanvaraista, eikä minkäänlaista suunni

telmaa juhlarahojen julkaisemiseksi oikeastaan 

ollut olemassa. Keväällä 1981 valtiovarain

ministeriö kirjasi Numismaatikko-lehdessä 

3/2002 julkaistun Timo Karjalaisen kirjoitta

man artikkelin mukaan juhlarahojen lyönti

kriteereiksi seuraavaa: 1. Juhalarahan aiheen 
tulee olla merkittävä. 2. Juhlarahan tulee täyt

tää teknisesti käyttörahalle asetettavat vaati

mukset. 3. Lyöntimäärän tulisi olla sellainen, 

että raha myydään loppuun ja että rahaa ei 

lyödä ennalta sovittua enempää. 4. Juhlara

hoja tulisi lyödä riittävän harvoin, jotta niiden 

arvostus säilyisi ja menekki turvattaisiin. 

Karjalainen kirjoittaa, että ministeriö asetti 

vuonna 1987 juhlarahatoimikunnan. Näin ei 

tapahtunut vaan juhlarahoista teki ehdotuksen 

silloisen Suomen rahapajan johtokunta. 

Vasta vuonna 1990 lokakuun 10. päivänä 

päätti valtiovarainministeriö valtioneuvoston 

raha-asiain valiokunnan esityksestä "asettaa 

toimikunnan, jonka tehtävänä on järjestää 

Suomen itsenäisyyden 75-vuotisjuhlan kun

niaksi lyötävien hopeisen ja kultaisen juh

larahan suunnittelukilpailu sekä, kahdella 

Suomen Kuvanveistäjäliitto r.y:n edustajalla 

täydennettynä, toimia kilpailun palkintolau

takuntana". Toimikunnan tuli myös tehdä 

valtiovarainministeriölle ehdotus juhlara

hoista ja tehtävä oli suoritettava vuoden 1991 

loppuun mennessä. Toimikunnan puheen

johtaja oli valtiovarainministeriön ylijohtaja 

Osmo Sarmavuori ja jäseninä varapuhemies 

Elsi Hetemäki-Olander, joka kuului myös 

Suomi 75 vuotta -toimikuntaan, Suomen 

rahapajan johtaja Raimo Makkonen, Museo

viraston intendentti Pekka Sarvas ja filoso

fian maisteri Anne Valkonen. Ministeriön 

kirjeessä valtuutettiin toimikunta ottamaan 

kaksi sivutoimista sihteeriä. Sihteeriksi kut

suttiin Tapio Ropponen, joka oli Suomen 

rahapajan hallintopäällikkö ja tunsi näinol

len rahapajan käytännön toiminnan. Toimi

kunta järjesti kaikille avoimen, yleisen kilpai

lun, jonka voitti kuvanveistäjä Erkki Salmela 

ehdotuksillaan sekä hopeaan että kultaan lyö

täviksi juhlarahoiksi. Rahat laskettiin liikkee

seen joulukuun alussa 1992. Kittilän kullasta 

lyöty raha myytiin ennakkotilauksina lop

puun yhdessä päivässä 14.5.1992. Kultarahan 

lyöntimäärä oli 35 000 kappaletta. Hopeista 



rahaa sen sijaan lyötiin 300 000 kappaletta. 

Juhlarahalautakunta sen nykyisessä muo

dossa asetettiin 11. helmikuuta 1993. Lau

takunnan tehtäväksi määrättiin "kehittää 

juhla- ja muiden erikoisrahojen julkaisujär

jestelmää, valmistella ja ylläpitää juhlaraha

ohjelmaa, tehdä ehdotuksia juhla- ja muiksi 

erikoisrahoiksi sekä valtiovarainministeriön 

toimeksiannosta huolehtia mainittujen raho

jen suunnittelusta. Lautakunnan nimenä on 

Juhlarahalautakunta': 

Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi nimi

tettiin Kansallismuseon rahakammion yli

intendentti Pekka Sarvas ja sihteeriksi Tapio 

Ropponen. Edellämainitusta juhlarahatoi

mikunnasta jatkoivat lautakunnassa Raimo 

Makkonen ja Anne Valkonen. Uusiksi jäse

niksi nimitettiin ylikassanhoitaja Antti Hei

nonen Suomen Pankista, vanhempi budjet

tisihteeri Carita Putkonen valtiovarainmi

nisteriöstä ja varatuomari Aimo Linkosalmi 

Suomen Numismaattisesta Yhdistyksestä. 

Juhlarahaesitykset oli määrä osoittaa valtio

varainministeriön budjettiosastolle. Juhla

rahalautakunnan ensimmäinen toimikausi 

päättyi 28.2.1995. 

Puheenjohtaja Pekka Sarvas erosi kesken 

toimikauden vuoden 1993 lopussa ja hänen 

tilalleen ministeriö nimitti rehtori Yrjö Sota

maan Taideteollisesta korkeakoulusta. Tätä 

kirjoitettaessa syksyllä 2005 lautakuntaan 

kuuluvat Yrjö Sotamaan lisäksi Raimo Mak-

korren, Anne Valkonen, Aimo Linkosalmi, yli

kassanhoitaja Urpo Levo ja vanhempi bud

jettisihteeri Marja Kirppu. Jäsenenä ollut 

Valtion taidemuseon ylijohtaja Tuula Arkio 

pyysi eron Juhlarahalautakunnasta keväällä 

2005. Tuula Arkion paikalle valtiovarainmi

nisteriö nimitti kirjeessään intendetti Heikki 

Malmen Valtion taidemuseosta ja ylikas

sahoitaja Urpo Levon paikalle nimitettiin 

samassa kirjeessä dosentti Maria Lähteen

mäki. Sihteerinä toimii edelleen Tapio Rop

ponen. Nykyisen Juhlarahalautakunnan toi

mikausi päättyy 31.5.2006. 
Jo Allan Soiniemen ollessa rahapajan joh

tajana käytettiin rahojen suunnitteluun taitei

lijoiden lisäksi numismaatikkoja ja heraldik

koja. Ministeriön erillinen ohjeistus Suomen 

Kuvanveistäjäliiton edustajien nimeämisestä 

itsenäisyyden 75-vuotisjuhlarahan suunnitte

lukilpailun asiantuntijoiksi tuntuikin oudolta. 

Juhlarahalautakunnan järjestämiä kilpailuja 

jurytettäessä on aina ollut itsestään selvää 

käyttää asiantuntijoita. Sitä edellyttävät jo 

kilpailusäännöt. Taiteilijajäsenten lisäksi on 

viime vuosina kutsuttu juryyn usein myös sen 

intressiryhmän edustaja, jonka muistoksi tai 

kunniaksi juhlarahaa ollaan suunnittelemassa. 

Esimerkiksi tässä kirjassa esitellyn viimeisen 

juhlarahan, 15.11.2005 julkistetun Tuntema

ton sotilas ja suomalainen elokuva -juryssä oli 

edustaja sekä Suomen elokuvasäätiöstä että 

Suomen elokuva-arkistosta. 11 
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Yleisenä periaatteena on ollut julkisen kil

pailun järjestäminen aina kun se suinkin on 

ollut ajallisesti mahdollista. Kilpailun kor

kean tason säilyttämiseksi ja harrastelijoiden 

osallistumisen välttämiseksi on sanomaleh

dissä julkaistu kilpailukutsu yleisiin kilpai

luihin osoitettu kolmelle suurelle, taiteilijoi

den ja suunnittelijoiden, kattojärjestölle sekä 

muille Suomessa asuville taiteilijoille. Nämä 

kolme kattojärjestöä ovat Suomen Taiteili

jaseura ry, Teollisuustaiteen Liitto Ornamo 

ry ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry, joista 
kahdella ensinmainitulla on lukuisia alakoh
taisia ammatillisia yhdistyksiä. Edellämainitut 

kolme ammattiliittoa valitsevat kukin yhden 

edustajansa palkintolautakuntaan. Esittäes

sään ministeriölle yleisen kilpailun järjestä

mistä Juhlarahalautakunta ehdottaa jo kil

pailuohjelmassa palkintojen yhteissumman 

ja sen jakutumisen. Yksimielisellä juryllä on 

mahdollisuus jakaa palkintosumma toisinkin. 

Toisinaan on aikataulun kireyden takia 

vaikeaa järjestää avointa kilpailua, jolloin 

Juhlarahalautakunta esittää valtiovarainmi

nisterölle kutsukilpailun järjestämistä. Kut

sukilpailuun kutsuttavat taiteilijat, joita on 

yleensä 4-6, ehdottavat puolestaan juryyn 

kutsuttavat taiteilijajäsenet. T ällöinkin pal

kintolautakuntaan voidaan tarpeen mukaan 

kutsua asianomaista tahoa edustava asian

tuntija. Kutsukilpailussa maksetaan jokaiselle 

ehdotuksen jättäneelle taiteilijalle samansuu-

ruinen, etukäteen ilmoitettu palkkio. 

1 990-luvun puolivälistä alkaen on Juhlara

halautakunta tehnyt valtiovarainministeriölle 

alustavan esityksen seuraavalla viisivuotis

kaudella julkistettavista juhlarahoista. Poh

tiessaan asiaa vuonna 1994 lautakunta päätyi 

ehdottamaan rahojen jakoa kahteen erilliseen 

"sarjaan": henkilöjuhlarahat ja muut juhla

rahat. Henkilörahoihin on pyritty lisäämään 

asianomaiseen henkilöön liittyvä erityisalue. 

Se voi olla joko kulttuuriin, hallintoon tai 

talouteen liittyvä, esimerkkeinä Paavo Nurmi 

ja urheilu vuonna 1997, Alvar Aalto ja arkki

tehtuuri 1998, Aleksis Kivi ja kirjallisuus 2000 

sekä J.L. Runeberg ja runous 2004. 

Vaikka valtiovarainministeriö on hyväk

synyt yleissuunnitelman, lähetetään jokai

sesta julistettavasta kilpailusta erillinen 

esitys ministeriön budjettiosastolle. Kilpai

lun tultua ratkaistuksi esittää Juhlarahalauta

kunta ministeriölle päätöksen antamista 

suunnitellun juhlarahan toteuttamiseksi. 

Päätökset numeroidaan ja niissä viitataan 

aina rahalain (358/1993) 7 §:n 2 momenttiin. 

Päätöksen 1 § ilmoittaa, miksi juhlaraha lyö

dään. Pykälässä 2 määritellään seoksen pitoi
suudet, kolmannessa pykälässä rahan paino 

ja halkaisija. Pykälä 4 kuuluu: "Juhlaraha on 

ympyrän muotoinen. Kuvat ja kirjoitukset 

laakapinnoilla on sijoitettu siten, että rahaa 

kirjan lehden tavoin käännettäessä kumpikin 

puoli on oikeaan päin ... "Viidennessä pykä-



lässä määritellään rahan tekstit, vuosiluvut 

ja voittaneen ehdotuksen sekä tunnus- että 

arvopuolen kuva-aiheet. Kuudes pykälä antaa 

luvan lyödä osan juhlarahoista "erikoislyön

tinä, jolloin rahoissa on peilikiiltoinen pohja 

ja mattapintainen kuvio". Päätöksen allekir

joittaa aina valtiovarainministeri yhdessä 

budjettiosaston edustajan kanssa. 

Kilpailuja, voittajia ja rahojen lyöntiä 

VuoDEN 2005 loppuun mennessä on maas

samme laskettu liikkeeseen yhteensä 61 juhla

rahaa, joistakin kaksi eri versiota. Vaikka alku

vuodet, jopa vuosikymmenet kuluivat harvak

seen julkistettujen rahojen merkeissä, tapahtui 

1990-luvun puolivälissä selkeä vilkastuminen. 

Kuudestakymmenestäyhdestä juhlarahasta 

peräti 45 on tullut markkinoille viimeksikulu

neiden viidentoista vuoden aikana. 

Olen tässä artikkelissa jakanut juhlarahat 

neljään ryhmään. Ne ovat: valtio ja julkishal

linto, henkilörahat, urheilurahat sekä paikat 

ja tapahtumat. Valtio ja julkishallinto -ryh
mään kuuluu 1 7  juhlarahaa, joista kolmesta 

on tehty kaksi versiota. Mukaan on laskettu 

myös nk. erikoisrahat, jotka ovat arvopuo

leltaan kahden euron bimetallisia kolikoita, 

mutta joiden tunnuspuoli on suunniteltu 

erikseen. Henkilörahoja on 17 ja tässä ryh

mässä on kaksi versiota vain yhdestä rahasta. 

Urheilurahoja on 1 3, joista kaksi erillistä 

rahaa on lyöty vain kuluvana vuonna ellei-

den MM-kisojen kunniaksi. Paikat ja tapah

tumat -juhlarahoja on yhdeksän. Kronolo

ginen luettelo rahoista nimellisarvoineen, 

mittoineen, metalliseoksineen ja lyöntimää

rineen on liitteenä tämän artikkelin lopussa. 

Siitä näkyvät myös rahan suunnittelija tai 

suunnittelijat. 

Kun kilpailuaika on kulunut umpeen, 

kokoontuu Juhlarahalautakunta täydennet

tynä asiantuntijajäsenillä valitsemaan voit

tajan. Lautakunnan jäsenten ollessa paikalla 

avataan määräaikaan mennessä tulleet pake

tit. Ne numeroidaan ja luetteloidaan nimi

merkkien mukaan. Rahan molemmista puo

lista on tehty oma kipsivalunsa. Jury käy 

tarkasti läpi kaikki ehdotukset ja jakaa saa

puneet ehdotukset A-, B- ja C-ryhmiin. Jos 

osallistujia ei ole paljon riittää jako A- ja 

B-ryhmiin. A-ryhmään sijoitetaan palkit

tavat ehdotukset. Niistä jokaisesta kirjoite

taan lyhyt luonnehdinta. Kun palkintolauta

kunta on saavuttanut yksimielisen päätöksen 

palkintosijoista, avataan nimimerkkikuoret. 
Vasta tällöin paljastuvat voittoisat ehdotukset 

tehneet taiteilijat. Yleisessä kilpailussa jaetaan 

tavallisesti I, II ja III palkinto sekä kaksi kun

niamainintaa. 

Kutsukilpailussa, jossa jokainen ehdo

tuksen lähettänyt saa osallistumismaksuna 

saman summan avataan ainoastaan voitta

neen teoksen lähettäneen taiteilijan nimi

merkkikuori. Juhlarahalautakunta on järjes- 13 
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tänyt muutaman kerran nk. kolmivaiheisen 

julkisen kilpailun, jossa ensimmäiset ehdo

tukset on pyydetty piiroksina A3-kokoiselle 

paperille. Näistä valitaan 4-6 ehdotusta, joista 
pyydetään kipsiversio. Kipsivalu on monelle 

kuvanveistoa taitamattomalle hankala vaihe, 

mutta vasta kipsin perusteella pystytään teke

mään lopullinen valinta. Kolmivaiheisessa 

kilpailussa tarvitaan nk. välimies, joka pyytää 

juryn valitsemilta taiteilijoilta kipsivedokset. 

Tällöin juryn jäsenet eivät saa tietää osallistu

jien nimiä. 

Palkintolautakunnan kokouksesta kirjoite

taan pöytäkirja ja Juhlarahalautakunta tekee 

tämän jälkeen omassa kokouksessaan esi

tyksen valtiovarainministeriölle voittaneen 

ehdotuksen pohjalta lyötäväksi juhlarahaksi. 

Kilpailun tulokset julkistetaan lehdistölle ja 

kaikki osallistuneet ehdotukset pidetään esillä 

yleisön nähtävillä noin viikon ajan. 

Metallirahat, myös juhlarahat lyödään 

Rahapaja Oy:ssä. Palkintolautakunnan tehtyä 

päätöksensä siirtyy rahan toteuttaminen 

rahapajaan. Monissa ehdotuksissa on tar

kennettavaa etenkin tekstien ja numeroiden 

kohdalla. Korkeuseroja ei valmiissa rahassa 

saa olla juuri lainkaan. Kipsimallista vale

taan silikonimuotin kautta kaiverruksen kes

tävä hartsimalli. Hartsimallista kaiverretaan 

negatiivinen matriisityökalu. Tämä voidaan 

nykyisin tehdä myös tietokonepohjaisella 

automaattisella kuvanlukijalla, jolloin hartsi-

mallin teko jää pois. Matriisin avulla tehdään 

teräksinen punssi eli positiivinen työkalu, 

jolla varsinainen kuvio lyödään. Rahan mate

riaali, esimerkiksi hopea säilytetään levyinä, 

jotka tarpeen mukaan ohennetaan valssaa

malla halutun paksuisiksi nauhoiksi. 

Nauhat syötetään puristimeen, joka leik

kaa rahan kokoisia pyöreitä aihioita. Niiden 

reunat muokataan sopivan muotoisiksi. 

Sitten aihiot hehkutetaan pehmeiksi rahan 

lyömistä varten. Aihioiden pinta puhdiste

taan ja leimat kiillotetaan sekä pinnoitetaan. 

Rahat leimataan noin 250 tonnin voimalla 

ja lyönnin jälkeen ne asetetaan tarjottimelle, 

etteivät ne kolhi toisiaan. Jokainen tuote tar

kastetaan mahdollisten virheiden varalta. 

Hyväksytyt rahat pakataan tiiviisiin muovi

kapseleihin. Proof-rahojen kohdalla jo aihiot 

saavat erikoiskäsittelyn niin, että niiden pinta 

on lyömisen jälkeenkin peilikirkas. Myös 

lyöntivaiheessa kiinnitetään erityistä huo

miota kuvioiden pintojen mattaamiseen ja 

pohjan peilikirkkauteen. Rahojen käsittely 

vaatii aina pehmeiden puuvillahansikkaiden 
pitoa, olkoonpa rahan ensimmäisen kappa

leen lyöjänä kuinka arvokas yhteiskunnalli

nen vaikuttaja tahansa. 

Juhlarahojen laatuluokituksena käytetään 

kansainvälisiä laatumerkintöjä bu ja proof. 

Tavalliset bu-laatuiset rahat ovat leimakiil

toisia eli niiden pinta on tasaisen himmeä. 

Keräilijät arvostavat usein proof-laatua, jonka 



tunnistaa erittäin kiiltävästä pinnasta, josta 

mattakuviointi erottuu selvästi. 

Ensimmäinen suomalainen proof-juh

laraha oli vuonna 1991 lyöty Ahvenanmaan 

taaleri. Rahoja lyötiin kaikkiaan 100 000 kap

paletta, josta 700 oli proof - laatua. Niinkuin 

edellä on selostettu vaatii proof-rahojen val

mistus yksilöllistä käsittelyä. Se näkyy myös 

tuotteen hinnassa. Rahapaja Oy:ssä tehdyn 

tuotekehittelyn myötä syntyi kolmas laatu

luokka; Diamond Proof Quality (DPQ) . Siinä 

timanttipinnoitteinen työkalu tekee tuotteen 

pinnasta silkinhohtoisen. 

Useimmat juhlarahat on lyöty yhteen 

metalliin tavallisimmin hopeaan tai kultaan. 

Mukana on myös niinkutsuttuja bimetallira

hoja eli kahdesta eri metallista valmistettuja 

juhlarahoja. Esimerkiksi vuonna 2004 lyöty 

EU:n laajenemisen kunniaksi lyöty 2 euron 

erikoisraha (Commemorative Coin), jossa 

arvopuoli on tavanomainen Luc Luycx'n 

suunnittelema käyttöeuro, mutta tunnus

puoli on Pertti Mäkisen suunnittelema. 

Kahden euron kolikkoa pidetään maailman 

kehittyneimpänä käyttörahana sen turval

lisuuden vuoksi. Reunassa oleva turvaku-

vio estää väärentämisen. Sisuksella on omat 

sähköiset ja magneettiset ominaisuutensa, 

jotka vaikuttavat keskiosan kannen ja pohjan 

välissä olevaan nikkeliin. Sisuksen irrottami

nen reunametallista edellyttää tiettyä, tarkkaa 

voimaa. Tämä rakenne on ainoastaan käy t-

törahoissa. Bimetalliset juhlarahat valmiste

taan erityisestä Nordic gold -kultaseoksesta ja 

kuparinikkelistä tai alumiinipronssista. 

Juhlarahojen jakelukanavat ja Rahapaja Oy 

Juhlarahojen myynnin hoitivat aikaisemmin 

liikepankit, jolloin juhlarahat myytiin niiden 

nimellisrvolla. Vuonna 1994 Suomessa siirryt

tiin eurooppalaiseen tapaan ja ensimmäinen 

raha, joka maksoi enemmän kuin nimellis
arvonsa oli yleisurheilun EM-kisojen kun

niaksi lyöty juhlaraha. Markkinointia varten 

Rahapaja Oy perusti erityisen myyntiin ja 

markkinointiin erikoistuneen yksikön Raha

paja Monetan. Sen asiakkaat tulevat kaikista 

yhteiskuntaluokista ja ovat keräilijöitä. Raha

paja Monetan tuotevalikoirnassa pyritään 

tarjoamaan parhaita, virheettömiä rahoja ja 

mitaleita. Rahapaja Monetan asiakkaat arvos

tavat henkilökohtaista palvelua ja luotetta

vuutta. 

Rahapaja Moneta teettää sekä määrällisiä 

että laadullisia asiakastutkimuksia, ja mikäli 

syitä ilmenee, reagoidaan toivomuksiin nope

asti. Rahapaja Moneta käynnisti uusista juh

larahoista jokaiseen kotiin lähetettävät tie

topaketit, jolloin tiedonkulku tasapuolistui. 

Suoramarkkinoinnista onkin kehittynyt yri

tyksen tärkein markkinointikanava. Asiak

kaille ei lähetetä tuotteita ilman tilausta eikä 

asiakas ole velvollinen pitämään tilaamansa 

tuotetta, ellei hän siitä pidä. Palautusoikeus 15 
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on postimyynnissä normaalisti käytetty 30 

päivää, eikä syytä palautukseen tarvitse ilmoit

taa. Myös R-kioskit, postit, rahaliikkeet ja huu
tokaupat myyvät Rahapaja Oy:n tuotteita. 

Rahapaja kertoo kaikki enimmäislyönti

määrät etukäteen, eikä niitä voida muuttaa jä l

kikäteen. Suomalaisista juhlarahoista varataan 

aina tietty kiintiö vientiin ulkomaille, missä 

kiinnostus suomalaisia juhlarahoja kohtaan 

on euroaikana vilkastunut huomattavasti. 

Rahapaja on valtiovarainministeriön 

omistama yritys. Sekä Rahapaja Oy:n että 

Rahapaja Monetan liiketoimintaa säätelevät 

lait ja ohjeet ja niiden noudattamista valvo

taan. Viranomaisten säädösten täyttäminen 

on yrityksen kunnia-asia. 

Juhlarahojen arvonkehityksen määräävät 

markkinat. Sitä ei voida etukäteen ennustaa. 

Rahojen hankinnassa pätevät samat säännöt 

kuin taiteen ja antiikin ostamisessa. Joiden

kin rahojen arvo nousee, joidenkin ei. Keräi

lijät eivät useinkaan hanki juhlarahaa tai 

mitalia myydäkseen sen heti uudelleen, vaan 

katsellakseen sitä ja nauttiakseen kauniista 
pienestä taideteoksesta. 



VUOSI Alhe 

1951 Helsingin olympiakisojen juhlaraha 
1952 Helsingin olympiakisojen juhlaraha 
1960 Markan 100-vuotisjuhlaraha 
1967 Itsenäisyyden 50-vuotisjuhlaraha 
1970 Presidentti Paasikiven syntymän 100-v.-juhlaraha 
1971 X Yleisurheilun EM-kisojen juhlaraha 
1975 Presidentti Kekkosen 75-vuotisjuhlaraha 
1977 Itsenäisyyden 60-vuotisjuhlaraha 
1978 Hiihdon MM-kisajuhlaraha, Lahti 

1

1979 Turun 750-vuotisjuhlaraha 
1981 Urho Kekkosen presidenttikauden 25-v.-juhlaraha 
1982 Jääkiekon MM-kisajuhlaraha 
1983 

1 
Yleisurheilun MM-kisajuhlaraha 

1985 Kalevalan 150-vuotisjuhlaraha 
1989 Hiihdon MM-kisajuhlaraha Lahti 
1989 Suomen kuvataiteen (Ateneum) juhlaraha 
1990 Sotainvalidien juhlaraha 
1990 Helsingin Yliopiston 350-v. juhlaraha 
1991 Jääkiekon MM-kisojen Juhlaraha 
1991 Ahvenanmaan juhlaraha 
1992 Itsenäisyyden 75-vuotisjuhlaraha 
1992 Itsenäisyyden 75-vuotisjuhlaraha 
1994 Yleisurheilun Em-kisojen Juhlaraha 
1995 A.I. Virtasen ja tieteen juhlaraha 
1995 50 rauhan vuotta -juhlaraha 
1995 YK:n 50-vuotisjuhlaraha 
1995 EU:n juhla raha 
1995 EU:n juhlaraha 
1996 Helene Schjerfbeckin ja kuvataiteen juhlaraha 
1997 Paavo Nurmen ja urheilun juhlaraha 1997 
1997 Itsenäisyyden 80-vuotisjuhlaraha 1997 
1997 Itsenäisyyden 80-vuotisjuhlaraha 1997 
1998 Alvar Aallon ja arkkitehtuurin juhlaraha 
1998 Suomenlinnan 250-vuotisjuhlaraha 
1999 Suomen EU-puheenjohtajuusraha 
1999 Suomen EU-puheenjohtajuusraha 
1999 Jean Sibeliuksen ja säveltaiteen juhlaraha 
1999 Jean Sibeliuksen ja säveltaiteen juhlaraha 
2000 Kirkon riemuvuoden ja Turun tuomiokirkon juhlaraha 
2000 Helsinki 450 v. ja Helsinki kulttuurikaupunkina 2000 juhlar. 
2000 Aleksis Kiven ja kirjallisuuden juhlaraha 
2001 Hiihdon MM-kisojen juhlaraha 
2001 Aino Ackten ja suomalaisen oopperataiteen juhlaraha 
2001 Markan muistoraha 
2001 Markan muistoraha 

Vuasl Altie 

2002 Elias Lönnrot ja kansanrunous 
2002 Helsingin olympialaisista 50 vuotta 
2002 Ensimmäinen suomalainen kultaeuro 
2003 Anders Chydenius 
2003 Jääkiekon MM-kisojen 2003 juhlaraha 
2003 Mannerheim ja Pietari (kaupunki) 
2003 Rahataiteen juhlaraha 
2004 J.L Runeberg ja runous 
2004 EU:n laajeneminen (erikoisraha) 
2004 Tove Jansson ja lastenkulttuuri 
2004 Albert Edelfelt ja maalaustaide 
2005 60 rauhan vuotta 
2005 Yleisurheilun MM-kilpailut 

1
2005 Yleisurheilun MM-kilpailut 
2005 Suomi YK:ssa 50 vuotta 
2005 Tuntematon sotilas ja suomalainen elokuvataide 

Nfm.afVI) Halkaisija Palno x 
,nk mm 
500 32,0 12,00 

500 32,0 12,00 
1 000 30,0 14,00 
10 35,0 24,00 
10 35,0 22,70 
10 35,0 24,20 
10 35,0 23,50 
10 35,0 21,50 
25 37,0 26,30 
25 37,0 26,30 
50 30,0 20,00 

50 35,0 23,00 
50 35,0 22,00 
50 35,0 20,00 

100 35 O 24 00 
100 35,0 24,00 

100 35,0 24,00 
100 35,0 24,00 

100 35,0 24,00 
100 35,0 24,00 

100 35,0 24,00 
1 000 22,1 9,00 
100 35,0 24,00 
100 35,0 24,00 
2 000 28,0 16,97 
100 35,0 24,00 
10 27,3 12,20 
10 27,3 8,80 

100 35,0 24,00 
100 35,0 

1
22,00 

1 000 22,0 8,64 
25 35,0 20,20 

100 35,0 22,00 
100 35,0 22,00 

10 27,3 13,20 
10 27,3 8,80 
1 000 22,0 8,64 
100 35,0 22,00 

100 35,0 22,00 

100 35,0 22,00 

100 35,0 22,00 
25 35,0 20,20 

100 35,0 31,20 
1 22,0 8,64 
1 24,0 6,10 

Nlm,arvo Hallralslja Paino g 
nun 

10 38,6 27,40 
10 38,6 27,40 

100 22,0 8,64 
10 38,6 27,40 

5 35,0 20,10 

10 38,6 27,40 
50 27,3 13,20 
10 38,6 1 27,40 
2 25,75 2,20 
10 38,6 27,40 
100 22,0 8,64 
10 38,6 25,50 

20 13,9 1,73 
5 35,0 19,81 
2 25,8 2,20 
10 38,6 25,50 

Seos-%. lylintfmåär.l · Suunnlttetlla 
it l.000 kpl 

Ag500 
Ag500 
Ag875 
Ag900 
Ag 500 Zn 50 
Ag 500 Zn 50 
Ag 500 
Ag500 
Ag500 
Ag500 
Ag 500 
Ag500 
Ag500 
Ag500 

18,5 
586,5 
201,0 

1 000,0 

600,0 

1 000,0 

1 000,0 

400,0 
500,0 
300,0 
500,0 
400,0 
450,0 
300,0 

Ag830 100 o 
Ag830 100,0 

Ag830 100,0 

Ag830 150,0 
Ag830 150,0 

Matti Visanti, Aarre Aaltonen 
Matti Visanti, Aarre Aaltonen 
Toivo Jaatinen 
Heikki Häiväoja 
Heikki Häiväoja 
Heikki Häiväoja 
Heikki Häiväoja 
Heikki Häiväoja 
Antti Neuvonen 
Heikki Häiväoja 
Nina Terno 
Erja Tielinen 
Pertti Mäkinen, Toivo Pelkonen 
Reijo Paavilainen 
Marjo Lahtinen 
Reijo Paavilainen 
Reijo Paavilainen 
Raimo Heino 
Arto Lappalainen 

Ag925 99,3+0,7 Ahvenanmaan taalerin pohjalta Rahapaja 
Ag925 300,0 Erkki Salmela 
Au 900Ag 50 35,0 Erkki Salmela 
Ag925 80+11 Reijo Paavilainen 
Ag925 40+3 Terho Sakki 
Au 900 Ag 50 6,9 Arto ja Marita Lappalainen 
Ag925 40+3 Reijo Paavilainen 
Ag/Au 1,9 Pertti Mäkinen, Antti Neuvonen 
NK/AP 500,0 Pertti Mäkinen, Antti Neuvonen 
Ag925 30+3 Erja Tielinen 
Ag925 45+6,5 Erkki Salmela 
Au 900 20,0 Reijo Paavilainen 
NK/NG 100,0 Tero Lounas 
Ag925 44+4,3 Henrik Gummerus 
Ag925 30+3,3 Harri Ojala 
Au/Ag 3,0 Jarkko Roth ja Antti Neuvonen 
NK/AP 100,0 Jarkko Roth ja Antti Neuvonen 
Au 900 8,o Juhani Pallasmaa ja Jukka Veistola 
Ag925 27+6 Juhani Pallasmaa ja Jukka Veistola 
Ag925 15+3 Maija Lavonen 
Ag925 10+8 Reijo Paavilainen 
Ag 925 10+6 Erja Tielinen 
NK/NG 100,0 Jarkko Roth 
Ag925 12+33 Timo Rytkönen 
Au 750 55,0 Reijo Paavilainen 
NK 500,0 Antti Neuvonen 

ISC!iS-%o Lylln\lmllätli suunnittelija 
lttooo lts,t -

Ag925 40+40 Pertti Mäkinen 
Ag925 10+34,8 Erkki Vainio ja Hannu Veijalainen 
Au 900 25,0 Toivo Jaatinen 
Ag925 30 + 30 Tero Lounas 
NG/NK 150,0 Pertti Mäkinen 
Ag925 29 + 6  Anneli Sipiläinen 
Ag925 Au 750 max20 Matti Peltokangas 
Ag925 max 30 Heli Kauhanen 
Kts. 2€'1 1 000,0 Pertti Mäkinen, Luc Luycx 
Ag925 30 + 20 Pertti Mäkinen 
Au 900 15,0 Pertti Mäkinen 
Ag925 5 + 55 Pertti Mäkinen 

(u 900 max 30 Pertti Mäkinen 
NK/NG max 175 Tapio Kettunen 
Kts. 2€� 2 000,0 Tapio Kettunen, Luc Luycx 

1 Ag925 25 + 15 Reijo Paavilainen 

NK = kupari nikkeli AP = alumiinipronssi NG = Nordic gold Ag = hopea Au - kulta Lyönti määrä: Esim. 14+ 6 tarkoittaa 14.000 BU ja 6.000 Proof-laatuista rahaa 
·J Erikoisraha, speksi ja arvopuoli sama kuin 2€:n. Seos: Esim. NG/NK tarkoittaa bimetallirahaa, jossa rengas on NG=nordic goldia ja sisäosa NK=nikkelikuparia 
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Toivo Jaatinen: 

Markka 100 vuotta/ 

Markens 100 -årsjubileum/ 
100th anniversary of the 

Finnish mark, 1960, 
hopea, Ag 

Juhlarahat - Kuvanveiston miniatyyrit 
Valtio ja julkishallinto 

ENSIMMÄINEN tähän ryhmään kuuluva juh

laraha on vuonna 1960 julkistettu Toivo Jaa
tisen suunnittelema, Suomen markan 100-

vuotisjuhlan kunniaksi lyöty hopearaha. 

Tunnuspuolelle on kuvattu J.V. Snellma-

nin profiili sellaisena kuin se on Emil Wik

strömin veistämässä muistomerkissä Suomen 

Pankin edustalla. Profiilikuvaa ympäröi teksti 

SUOMEN TASAVALTA 1960. Arvopuolella 1000 

markan merkintää kiertää ylhäältä avoin 

laakeriseppele ja sen ulkopuolelle sijoitetut 

vuosiluvut 1860 1960. Yläreunassa oleva päi

vämäärä 4 .  IV. viittaa päivään, jolloin Venäjä 

keisarillisella manifestilla valtuutti Suomen 

lyömään omaa rahaa. Arvopuolella ovat sekä 

taiteilijan J=Jaatinen että rahapajan johta

jan S = Soiniemi nimikirjain. Tämä raha 

oli vuoden 1952 olympiarahan tapaan tarkoi

tettu käyttörahaksi ja sitä lyötiin 201 000 

kappaletta. Kansa ei kuitenkaan ottanut 1000 

markan rahaa omakseen ja sitä palautui raha

pajaan sulatettavaksi 2 1  000 kappaletta. 

SEITSEMÄN VUOTTA myöhemmin, vuonna 
1967, juhlittiin 50-vuotiasta itsenäistä 

Suomea. Yleisen kilpailun ensimmäistä pal

kintoa ei jaettu, mutta toisen palkinnon 

saanut Heikki Häiväoja oli kolme vuotta 

aikaisemmin vuonna 1964 suunnitellut 

hopeamarkan, jota pidettiin erityisen onnis

tuneena. Rahapajalla ja johtaja Soiniemellä 

oli vankka usko Häiväojan kykyyn suun-

nitella kaunis raha, joten tehtävä annet

tiin hänelle. Tätä rahaa ei asetuksessa kut
suttu enää vaihtorahaksi vaan ensimmäistä 

kertaa valtiovarainministeriön päätöksessä 

käytettiin sanaa juhlaraha. Ajattelutapa oli 

muuttunut ja rahaa pidettiin pikemmin 

taide- ja keräilyesineenä kuin maksuväli

neenä. Vaikka juhlarahaa lyötiin miljoona 

kappaletta, se myytiin loppuun julkistamis

päivänä 15. 1 1 .1967. 

Häiväojan suunnittelema raha ei ollut 

perinteisen kolikon näköinen. Arvopuolta 

ei hallinnut arvomerkintä 10 markkaa, vaan 

se oli alistettu juhlarahan aiheelle, jälleen

rakentamiselle ja -rakentumiselle. Tunnus

puolen viisi lentävää kalasääskeä kuvasivat 

menneitä vuosikymmeniä. 

Tekstien ja lukujen sijoittaminen horison

taalisesti oli myös poikkeavaa rahansuunnit

telussa. Tätä rahaa on pidetty yhtenä kau

neimmista moderneista juhlarahoista. Aina

kin se oli muotoilultaan hyvin uraauurtava. 

Rahan syrjää kiersi teksti ITSENÄINEN SUOMI 
50 FINLAND SJÄLVSTÄNDIGT 50. Arvopuolelle 

sijoittuvat jälleen rahapajan johtajan S- ja tai

teilijan H-kirjain. Rahan materiaali oli 90% 

hopeaa ja 10% kuparia. 

KYMMENEN VUOTTA myöhemmin oli aihetta 

juhlia 60-vuotiasta isänmaata. Aloite tämän 

rahan tekemiseen tuli Itsenäisyyden 60-vuo

tisjuhlakomitealta. Vuoden 1977 tammi-



Heikki Häiväoja: Suomen itsenäisyys 
50 vuotta/Självständig Finland 50 år/ 

50th anniversary af Finnish independ-
ence, 1967, hopea, Ag 

kuussa annettiin asia rahapajan toteutetta

vaksi ja rahan tuli olla valmis ennen itsenäi

syyspäivää. On ymmärrettävää, että Timo 

Koivuranta, joka vasta edellisenä vuonna oli 

valittu rahapajan johtoon, turvautui suoraan 

tilaukseen Heikki Häiväojalta. Tunnuspuolen 
täyttää kohokirjaimin kirjoitettu teksti 

ITSENÄINEN SUOMI YHTEINEN ASIAMME. 

Jokainen sana on omalla rivillään ja Suomi 

sanan molemmin puolin ovat vuosiluvut 

191 7 1977. Sama teksti ruotsiksi ETT SJÄLVS

TÄNDIGT FINLAND VÅR GEMENSAMMA SAK 

puolestaan on upotettu vähän pienemmillä 

kirjaimilla viidelle riville suomeksi olevan 

tekstin alle. Arvopuolelle Häiväoja on kuvan
nut neljässä eri ryhmässä seisovia henkilö

hahmoja. Arvomerkintä 10 MARKKAA MARK 
on sijoitettu oikeaan ylänurkkaan melko 

huomaamattomaksi elementiksi. 

SEURAA v AA PYÖREÄÄ kymmenvuotta ei 

Suomi-neito päässyt juhlistamaan juhlarahan 

voimin, koska sekä ministeriössä että rahapa

jassa vierastettiin siitä mahdollisesti syntyvää 

perinnettä julkaista juhlaraha jokaisen kym

menluvun päättyessä. Sensijaan vuonna 1 992 

päätettiin julkaista kaksi juhlarahaa. Suomi 

75 vuotta -toimikunta otti jo hyvissä ajoin 

yhteyttä valtiovarainministeriöön, joka asetti 

toimikunnan järjestämään kilpailua ja val

vomaan asian etenemistä. Samassa kirjeessä 

ministeriö päätti kahden erillisen rahan, sekä 
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Heikki Häiväoja: Suomen itsenäisyys 
60 vuotta/Självständig Finland 60 år/ 

60th anniversary of Finnish independ-

ence, 1977, hopea Ag 

hopeisen että kultaisen lyömisestä. Suomen 

Numismaattinen Yhdistys oli tehnyt aloit

teen kultarahan lyömisestä. Edellisen kerran 

oli kultaraha tullut markkinoille 66 vuotta 

aikaisemmin eli vuonna 1926, jolloin juhlara

hoista ei vielä puhuttukaan. Hopeinen raha 

oli nimellisarvoltaan 100 markkaa ja kultai

nen 1000 markkaa. Kaikille avoimen yleisen 

kilpailun voitti kuvanveistäjä Erkki Salmela, 

jonka molemmat ehdotukset toivat juhlara

hojen suunnitteluun uutta ja raikasta näke

mystä. Rahojen arvopuolen symbolit kuvaa

vat vettä, tuhansien järvien maan ehtymä

töntä luonnonrikkautta. Veteen heijastuva 

auringon välke kimmeltää rahojen arvopuo

lella. Molemmissa rahoissa arvomerkintä, 

hopeisessa 100 MK ja kultaisessa 1000 MK on 

sijoitettu vaakasuoraan rahan alareunaan. 

Tunnuspuolet sensijaan eroavat toisistaan. 

Kultarahan tunnuspuolen on ajateltu kuvaa

van synkkää kuusimetsää, kun taas hopeara

hassa on kuvattu rauhallinen järvimaisema 

veteen heijastuvine niemenkärkineen . 

Kultarahan tunnuspuolen tekstien 
SUOMI FINLAND 1917 1992 sijoittelu on jyrkän 

vertikaalinen ja tukee jylhän metsän tunnel
maa. Hopearahassa sensijaan vuosiluvut ja 

tekstit horisontaalisina elementteinä sopivat 

rauhalliseen maisemaan. Kultaraha päätet

tiin valmistaa Kittilän kullasta ja sen vuoksi 

tunnuspuolella on sanan Finland edessä 

pieni poronsarvikuvio. Kultarahaa lyötiin 
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Erkki Salmela: Suomen 

itsenäisyys 75 vuotta/ 

Självständig Finland 75 år/ 
75th anniversary af Finnish 

independence, 1992 , hopea, Ag 

Erkki Salmela: Suomen 
itsenäisyys 75 vuotta/ 

Sjä lvständig Finland 75 år/ 
75th anniversary of Finnish 

independence, 1992 , kulta, Au 19 
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Arto ja/och/and Marita 

Lappalainen: Rauhan 
50 vuotta/Fred i 50 år / 

50 years of peace, 1995, 
kulta, Au 

vain 35 000 kappaletta, jotka myytiin loppuun 

14.5.1992 puoleenpäivään mennessä makset

tuina ennakkotilauksina silloisen Postipankin 
konttoreihin. Raha laskettiin liikkeeseen vasta 
joulukuussa ennen itsenäisyyspäivää. Hopea
rahaa lyötiin 300 000 kappaletta. Erkki Sal

melan suunnittelemat rahat avasivat uuden 

näkökulman rahamuotoiluun samoin kuin 
Häiväoja oli tehnyt vuosina 1967 ja 1977. 

VUONNA 1995 lyötiin kaikkiaan viisi juhla
rahaa, joista neljä kuuluu valtio ja julkishal
linto -ryhmään. Niistä ensimmäinen oli juh
laraha 50 rauhan vuoden kunniaksi. Maa

tamme koetellut sota oli päättynyt vuonna 

1945 ja ministeriön myöntökirjeellä Juhlara
halautakunta julisti yleisen kilpailun kulta
rahan suunnittelemiseksi. Kilpailussa jaettiin 

kaksi toista palkintoa Reijo Paavilaiselle sekä 
Arto ja Marita Lappalaiselle. Toteutettavaksi 

valittiin Lappalaisten rauhallinen ehdotus 
Rauha on kiveen piirretty, jossa arvopuolen 

näkyväksi elementiksi muodostuvat 2000 MK 

ja se yläpuolella oleva abstraktio muinaisista 
kalliopiirroksista. Rahapajan johtajan tunnus 
M=Makkonen ja taiteilijoiden nimikirjaimet 
L *L nousevat selkeinä esille sileästä kulta

pinnasta. Tunnuspuolella on kuvattu kaksi 
kohtaavaa venettä keulakuvinaan hirvenpäät. 
Veneiden muoto voidaan mieltää myös van
haksi riimukirjoitukseksi. Kehällä kiertävät 
sanat SuoMI FINLAND ja alareunassa on vuo-

Reijo Paavilainen: YK 50 vuotta/ 
FN 50 år/5oth anniversary ofthe 

U N, 1995, hopea, Ag 

siluku 1995. Tämä kultaraha, jota lyötiin vain 

6900 kappaletta ei anna tietoa siitä, miksi se 

on laskettu liikkeeseen. 

VUONNA 1945 perustettu Yhdistyneet Kan
sakunnat täytti vuonna 1995 kunniakkat 50 

vuotta ja Suomi yhtenä YK:n jäsenmaana 

päätti julkaista hopeisen juhlarahan tämän 

kunniaksi. Kilpailun voitti Reijo Paavilainen, 

jonka ehdotuksessa Pax tunnuspuolta hallit
see lehvää kantava rauhankyyhky siivet len

toasentoon kohotettuina ja vuosiluvut 
1945 1995. Arvopuolella merkinnän 100 MK 

alapuolella on pala tammenoksaa, josta 

versoo kolme lehteä ja lehtien alapuolella on 

viisi terhoa vertauskuvana YK:n kuluneista 
vuosikymmenistä. Maamme nimet suomeksi 
ja ruotsiksi kiertävät alareunaa ja suojaavat 

versovaa oksaa. Rahan toteutuksessa on käy
tetty erinomaisesti hyväksi kirkkaan pinnan 
ja mattapinnan vaihtelua. 

MAAMME LIITTYMISTÄ Euroopan unionin 
jäseneksi juhlistettiin vuonna 1995 kaksois

metallista eli bimetallista lyödyllä käyttöraha
sarjaan sijoittuvalla 10 markkasella. Sen arvo
puolena säilyi Antti Neuvosen suunnittelema 

tuttu pihlajanoksa marjoineen mutta tunnus
puolen metson tilalle sijoitettiin Pertti Mäki
sen lentävä joutsen, 12 EU-tähteä, vuosiluku 
1995 ja tekstit SUOMI FINLAND. Tästä rahasta 
lyötiin myös 2000 kappaleen jalometalliversio, 



Pertti Mäkinen ja/och/and 
Antti Neuvonen: EU 10 mk 0outsen)/ 
EU 10 mk (Svanen)/EU 10-mark coin 
(Swan), 1995, hopea/kulta, Ag/ Au 

jossa keskiosa on kultaseosta ja reunustava 

rengas hopeaa. Jalometalliversio oli juhla

raha, joka myytiin loppuun parissa kuukau

dessa liikkeeseen laskemisesta. 

SUOMEN 8O-VUOTISTA itsenäisyyttä juhlittiin 

vuonna 1997 monin eri tavoin. Juhlarahalau

takunta julisti hyvissä ajoin yleisen kilpailun 

sekä 1000 markan kultarahan että 25 markan 

bimetallirahan lyömiseksi. Kultaraha lyötiin 

Pahtavaaran kaivoksesta saatuun materiaa

liin Reijo Paavilaisen voittaneen ehdotuksen 

Kasvu mukaisesti. Arvopuolella on kuvattu 

puun runko, josta kasvava verso kurottautuu 

ylöspäin kohti tulevaisuutta ja valoa. Tunnus

puolen "taulussa" kuvataan maamme kult

tuurista ja taloudellista kehitystä sekä kan

sainvälistymistä erilaisin symbolein. Juhla

rahan ensimmäisen kappaleen löi Tasavallan 

presidentti Martti Ahtisaari 30.10.1997. 

Toinen itsenäisyyden 80 vuotistaivalta juh

listava raha oli 25 markan arvoinen kaksois

metalliraha, joka toteutettiin Tero Lounaksen 

ehdotuksen Juurelta huipulle mukaan. 

Taiteilija käytti erinomaisesti hyväkseen 

bimetallin ominaisuuksia suunnitellessaan 

eleettömän ja hillityn juhlarahan. Arvopuo

lella, veden äärellä kohoavan kaupungin ääri

viivat leikkautuvat kauniisti eri materiaalien 

kohdatessa. Rahan alareunassa oleva arvo

merkintä 25 MK tasapainottaa arvopuolen 

sommittelua. Samoin tunnuspuolen rauha!-

Reijo Paavilainen: Suomen itse
näisyys Bo vuotta/Självständig Finland 

Bo år/Both anniversary of Finnish 
independence, 1997, kulta, Au 

linen, rakentamaton maisema joenuomineen 

on sijoitettu rahan keskustaan. Ympäröivässä 
renkaassa ovat vuosiluvut 1917-1997 ja teksti 

SUOMI FINLAND. 

VUONNA 1999 Suomi oli EU-puheenjoh

tajamaa ja siksi lyötiin jälleen erikoisversio 

tutusta 10 markan kolikosta. Arvopuolena 

säilyi Antti Neuvosen pihlajanoksa marjoi

neen. Tunnuspuolelle lyötiin Jarkko Rothin 

ehdotuksessaan Puhetta Pohjolasta suunnit

telemat naisen kasvot. Suomi-neito nähdään 

palavasti puolustamassa maamme asemaa 

Euroopan unionissa. Profiili asettuu kauniisti 

bimetallirahan keskustaan. Reunalla kiertää 

teksti SUOMI FINLAND EU 1999. Käyttöra

haksi, tai oikeastaan "keräilyrahaksi" tätä 

rahaa lyötiin bimetalliversiona 100 000 kap

paletta. Siinä käytettiin tavallisen kymmen

markkasen aihiota. Juhlaversiona lyötiin kul

lasta ja hopeasta vain 3000 kappaletta. Rahaa 

kiertää syrjäteksti: PUHEENJOHTAJA -

ORDFÖRANDE - SAGADOALLJ. 

UUDEN VUOSITUHANNEN ENSIMMÄISET 

valtiota ja julkishallintoa edustavat juhlara

hat olivat markan muistorahoja. Suomi oli 

siirtymässä uuteen rahayksikköön, euroon. 

Suomen markan muistoksi ja kunniaksi pää

tettiin julistaa kutsukilpailu ja lyödä markka 

sekä kullasta että nikkelin ja kuparin sekoi

tuksesta. Kutsutut taiteilijat valitsivat palkin-

Tero Lounas: Suomen 
itsenäisyys Bo vuotta/ 

Sjä lvständig Finland Bo år/ 
Both anniversary of Finn
ish independence, 1997, 

Nk/NG 

Jarkko Roth ja/och/and 

Antti Neuvonen: 

EU-puheenjohtajuus/ 
EU-ordförandeskap/ 

EU Precidency, 1999, kulta/ 
hopea, Au/ Ag 
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Reijo Paavilainen: 

Markan muistoraha/ 
Minnesmynt om Mark/ 

Commemoration of the 

Finnish mark, 2001, 
kulta, Au 

Antti Neuvonen: Markan muis
toraha/Minnesmynt om Mark/ 
Commemoration of the Finnish 

mark, 2001, N K 

tolautakuntaan Toivo Jaatisen ja Matti Pelto

kankaan. Valtiovarainministeriön edustajana 

juryssä oli alivaltiosihteeri Johnny Åkerholm. 

Kultarahan suunnittelun sai tehtäväkseen 

Reijo Paavilainen ehdotuksellaan Juuret. Tun

nuspuolella on tyylitelty Suomen leijona ja 

teksti SuoMI on kaiverrettu mattapintaiseen 

suorakulmioon. Sen alapuolella on teksti 

FINLAND ja oikeassa reunassa pystysuorassa 

on vuosiluku 2001. Arvopuolen vastakkaisella 

mattapintaisen suorakulmion sisällä kiemur

televat juuret, joista aukenee rungolle kasvun 

mahdollisuus ylöspäin. Arvomerkintänä on 

1 MARKKA MARK. 

Toisen nikkelistä ja kuparista lyödyn 

rahan suunnittelija on Paavilaisen tapaan 

erittäin tunnettu kuvanveistäjä, mitalien ja 

rahojen tekijä Antti Neuvonen. Hänen ehdo

tuksessaan Kuusimarkkanen tunnuspuolen 

sapelin terällä seisova Suomen leijona ruu

sukkeineen on jokseenkin samanlainen kuin 

vuonna 1921  lyödyssä ensimmäisessä itsenäi

syyden ajan markassa. Leijonaa kiertää sen 

taakse rahan kehälle sijoitettu teksti 

suoMr FINLAND. Arvopuolelle taiteilija on 

arvomerkinnän, 1 MARKKA MARK lisäksi 

kuvannut kuusen oksan käpyineen ja vuosi

luku 2001 on sijoitettu vaakasuoraan rahan 

keskelle. Numero yksi muistuttaa vuoden 
1964 markan arvomerkintää. 

VUONNA 2002 lyötiin maamme ensimmäi-

Toivo Jaatinen: Ensimmäinen 

suomalainen kultaeuro/Första 
finska guldeuron/First Finnsih 

gold euro, 2002, kulta, Au 

nen kultaeuro nimellisarvoltaan 100 €. Aika

taulullisista syistä oli pakko järjestää kutsu

kilpailu, jonka juryyn asiantuntijoiksi kut

sutut taiteilijat esittivät Heikki Häiväojan ja 

Leena Turpeisen. Juhlarahalautakunta asian

tuntijoineen pääsi nopeasti yksimieliseen rat

kaisuun nähtyään Toivo Jaatisen ehdotuksen 

Hippu. Tunnuspuolella on oikealta vasem

malle virtaava puro, jonka putous sijoittuu 

rahan keskelle. Vasemmalla kasvaa mänty 

ja vasempaan yläreunaan on sijoitettu sanat 

SUOMI FINLAND, alareunaan vuosiluku 2002. 

Arvopuoli puolestaan kuvastaa veteen heijas

tuvia pilviä, Pohjolan yömaisemaa tunturei

neen ja neljässä eri vaiheessa olevaa keskiyön 

aurinkoa. Alapuolelle, tuntureiden ja veden 

välkkeen väliin on sijoitettu teksti 

100 EURO. Raha on todellinen taidonnäyte. 

Siinä on käytetty taiturillisesti kiiltävän ja 

matan pinnan eroja. Kultaraha numeroitiin 

lyöntijärjestyksessä syrjänumeroinnilla. 

VuoNNA 2003 valtiovarainministeriö antoi 

päätöksen suomalaisen rahataiteen juhla

vuoden kunniaksi kultahopeaisen juhlara

han liikkeeseen laskuun. Kutsukilpailun voitti 

Matti Peltokangas ehdotuksellaan Lähem

min tarkasteltuna. Rahan molemmille puo

lille sijoitettu lumihiutale kuvaa maamme 

talvea. Tunnuspuolella mattapintainen 

hiutale erottuu hyvin kiiltävästä pohjasta. 

Arvopuolen merkinnät 50 € miltei peitty-



Toivo Jaatinen: Ensimmäinen 
suomalainen kultaeuro/Första 
finska guldeuron/First Finnsih 

gold euro, 2002, kulta, Au 

vät sulavan lumihiutaleen alla. Rahaa kiertää 

nykyisin harvoin nähty helmireunus. Sel

lainen oli monissa vanhoissa rahoissa, mm. 

vuonna 1878 lyödyssä maamme ensimmäi

sessä kultamarkassa. "Katsoin lumihiutaleen 

soveltuvan tähän juhlarahaan myös raken

teensa puolesta. Hiutaleen struktuuri sopii 

hyvin kullan rosoisuuteen, samoin kiiltävään 

kulta- ja hopeapintaan. Keskityin suunnit

telussa suomalaisuuteen ja pohjoiseen luon

toon, en niinkään maamme rahahistoriaan 

- vaikka perehdyin kyllä siihenkin." Näin 

kertoi kuvanveistäjä Peltokangas haastatte

lussaan Moneta-lehdessä 4/2003. Tämä raha 

jatkoi kullasta ja hopeasta lyötyä Finnish Art 

and Design - juhlarahasarjaa, joka alkoi Jean 

Sibeliuksen juharahan myötä vuonna 1999. 

Suomalaisen rahataiteen juhlaraha on halkai

sijaltaan 27,25 millimetriä ja paino 12,8 gram

maa. Rahan keskusta on 75 % kultaa ja rengas 

92,3 % hopeaa. Rahaa lyötiin rajattu 20 000 

kappaleen määrä. 

VUONNA 2004 PÄÄTETTIIN julkaista EU:n 

laajenemisen kunniaksi 2 euron erikoisraha 

- Commemorative Coin, jossa arvopuoli säilyi 

jo olemassaolevana Lux Luycx'n suunnit

telemana. Tunnuspuoli sensijaan toteutet

tiin kutsukilpailun voittaneen Pertti Mäkisen 

ehdotuksen Kasvu mukaan, jossa on kirjai

mista EU kasvuun lähtevä lehtiaihe kahden

toista tähden kiertäessä hopeisella kehällä. 

Pertti Mäkinen, Lux Luycx (arvopuoli): 
EU:n laajeneminen/EU-utvidningen/ 

EU expansion, 2004, N K  

Erikoisrahaa lyötiin miljoona kappaletta. 

Toiseksi viimeinen tähän ryhmään kuu
luvista rahoista on kuluvana vuonna 2005 

hopeaan lyöty 10 euron raha 60 rauhan 

vuotta. Suunnittelukilpailun voitti jälleen 

kerran Pertti Mäkinen. Hänen ehdotuk

sensa Vapaat kahleista on vaikuttava. Tun

nuspuolella kuvataan kahleesta vapautuva 
rauhankyyhky ja arvopuolella mullasta ver

sova kukkaköynnös. Tunnuspuolella vuosi

luvut 1945 ja 2005 on sijoitettu avautuneen 

kahleen molemmin puolin. Arvopuolen 10 € 

on sijoitettu köynnöksen juurten ja kukkien 

väliin. Teksti SUOMI FINLAND ja vuosiluku 

2005 kiertävät kehällä köynnöksen kukkien 

yläpuolella. Rahassa on käytetty erinomai
sesti mattapinnan ja kiiltävän pinnan avulla 

saatavaa tehoa, joka proof-rahoissa luon

nollisesti korostuu. Tämä juhlaraha kuuluu 

nk. EUROPA-rahasarjaan, jossa euromääräi

set hopearahat noudattavat vuosittain samaa 

aihetta. Tästä on merkkinä tunnuspuolen 

vasemmassa reunassa oleva soikiomuoto. 

Vuoden 2005 teemana oli Rauha ja vapaus. 

VIIMEISENÄ JULKISTETTIIN syksyllä 2005 

Suomi YK:ssa 50 vuotta 2 euron erikoisraha 

kuvanveistäjä Tapio Kettusen Pala palalta 

kilpailuehdotuksen mukaan. Kahden euron 

rahan arvopuoli säilyi Luc Luycx'n suunnitte

lemana, mutta tunnuspuoli lyötiin Kettusen 

ehdotuksen mukaisesti. 

Pertti Mäkinen: 60 rauhan 
vuotta/60 fredens år/60 
Years of Peace, 2005, Ag 

Tapio Kettunen, Lux Luycx 
(arvopuoli): Suomi YK:ssa 

50 vuotta/ Finland i FN 50 år/ 
Finland in U N  50 years, 2005, N K  23 
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Heikki Häiväoja: 

J. K. Paasikivi 1870-1970, 
1970, Ag 

Juhlarahat - Kuvanveiston miniatyyrit 
Kansakunnan kaapin päällä - henkilörahat 

ENSIMMÄINEN HENKILÖSTÄ tehty juhlaraha 

oli vuonna 1970 julkistettu Juho Kusti Paasi

kiven syntymän 100-vuotismuistoa kunnioit

tava 10 markan arvoinen hopearaha. Aloit

teen rahan lyömisestä teki Paasikivi-Seura . 

Rahapajan johtaja Allan Soiniemi kutsui 

rahan suunnittelijaksi luottotaiteilijansa 

Heikki Häiväojan ja raha laskettiin liikkee

seen 27.11.1970. Materiaalina oli 50% hopeaa 

ja 50% kuparia, koostumus, jota käytettiin 

juhlarahoissa aina vuoteen 1 985 saakka. 

Häiväojalle tyypilliseen tapaan juhlarahassa 

on pikemminkin mitalin kuin rahan tuntu. 

Tunnuspuolella on Paasikiven kasvokuva 

suoraan edestä. Muotokuvan vasemmalla 

puolella on pystysuorassa presidentin nimi

kirjoitus ja oikealla puolella myös pystysuo

rassa synnyin- ja kuolinpäivämäärät 

27.l l .1870-14.12 .1856. Arvopuoli tuo mieleen 

kivimuurin ja filosofian tohtori Tuukka 

Talvion mukaan se kuvaa Paasikiveä suoma

laisen yhteiskunnan rakentajana. Vuosiluku, 

arvomerkintä ja tekstit sijoittuvat kukin 

omaan kiviharkkoonsa. 

SEURAAVA HENKILÖRAHA lyötiin vuonna 

1975 ja se oli maasamme ensimmäinen elä

västä henkilöstä lyöty juhlaraha. Rahalla kun

nioitettiin presidentti Urho Kaleva Kekko

sen 75-vuotispäivää. Rahasta tehtiin päätös 

keväällä 1 975 ja sen tuli olla valmiina syksyllä 

Kekkosen syntymäpäivänä 3.9. Johtaja Soinie-

mellä oli hyvä s yy  kääntyä jälleen Heikki Häi

väojan puoleen, koska Häiväoja oli jo todis

tanut rahan suunnittelutaitonsa ja Soiniemi 

tiesi taiteilijan kykenevän työskentelemään 

myös kovan aikapaineen alla. Urho Kekko

sen rahan tunnuspuoli on Paasikiven rahan 

tapaan kasvokuva suoraan edestä. Reunaa 

kiertää Kekkosen omakätinen nimikirjoitus 

ja vuosiluku 1 975. Arvopuolen kuvamaailma 

sen sijaan poikkeaa kokonaan Paasikiven juh

larahan suljetusta muurista. Presidentti Kek

kosen rahan arvopuoli kuvaa hänelle rakasta 

mäntymetsäistä vaaramaisemaa. Etualalla 

kohoavat neljä honkaa kuvastavat Kekko-

sen neljää virkakautta. Vaakasuoraan asettu

vat maa- ja arvomerkinnät kätkeytyvät miltei 

kokonaan honkien latvuksiin ylhäällä ja kuu

simetsän suojaan alhaalla. 

VuoNNA 1981 sai presidentti Kekkonen jäl

leen juhlarahan. Sy yskuussa 1980 UKK oli 

täy ttänyt 80 vuotta ja maaliskuussa 1981 hän 

tuli olleeksi maamme presidenttinä yhtäjak

soisesti 25 vuotta. Valtiovarainministeriön 

aloitteesta järjestettiin kutsukilpailu, jonka 

voitti kuvanveistäjä Nina Terno aiheellaan 

Ilmarinen kyntää kyisen pellon. Rahapajan 

johtajana toimi tuolloin Timo Koivuranta. 

Nina Temon juhlarahan tunnuspuolella 
Urho Kekkonen katse ei kohtaa katsojaa vaan 

hän katsoo vasemmalle. Kasvokuvaa ympäröi 

ylhäällä teksti URHO KEKKONEN ja alhaalla 



Heikki Häiväoja: Presidentti Kekko
nen 75 vuotta/President Kekkonen 

75 år/President Urho Kekkonen's 
75th birthday , 1975, hopea, Ag 

SUOMI 1981 FINLAND. Arvopuolella on Ter

nolle rakas hevosaihe. Kahden hevosen vetä

mää auraa ohjaa kyntäjä. Rahan arvomer
kintä 50 MARKKAA on melkein huomaamat

tomana arvopuolen yläreunassa. 

SEURAAVAN HENKILÖ RAHAN julkaisemi

seen kului kokonaista 14 vuotta. Vuonna 1995 

käynnistettiin henkilösarja aivan uudelta 

pohjalta. Juhlarahalautakunnan piirissä vah

vistui ajatus suunnitelmallisesta rahojen 

julkaisemisesta ja henkilörahoihin yhdis

tettävästä kuvattavaan henkilöön liitty-

västä maineteosta tai tapahtumasta. Tämän 

uuden henkilörahasarjan aloitti vuonna 1895 

syntynyt akateemikko Artturi Ilmari 

Virtanen sekä hänen tiedemiehenä saavut

tamansa maineteot. Vuonna 1945 Virtanen 

sai maamme tähän mennessä ainoan tieteen 

Nobelin kemianpalkinnon. Vuosi 1995 oli siis 

hänen kohdallaan monen juhlan aihe. Syn

tymästä oli kulunut 100 vuotta ja maamme 

ensimmäisen tieteen alueella saadun Nobe

lin palkinnon vastaanottamisesta 50 vuotta. 

Juhlarahalautakunta julisti kutsukilpailun, 

jonka voitti kuvanveistäjä Terho Sakki ehdo

tuksellaan Apila A .  Hopearahan tunnuspuo

lella akateemikko Virtanen katsoo oikealle 

ja taiteilija on kuvannut hänet profiilista. 

Arvopuolella on tekstien SUOMI FINLAND 

ja vuosiluvun 1995 lisäksi arvomerkintä 100 

MK. Arvopuolen apilanoksa kukkineen kuvaa 

Nina Terno: Urho Kekkosen president

tikauden 25-vuotisjuhlaraha/Urho Kek· 
konen 25 år som president/25th year af 

Kekkonen's presidency, 1981, hopea, Ag 

A.I. Virtasen omistautumista biokemian 

tutkimukseen ja rehun säilönnän menetel

män keksimiseen ja kehittämiseen. Rahan 

reunassa olevaan syrjäkirjoitukseen oli kai

verrettu Artturi Ilmari Virtanen 1895-1973. 

Rahaa lyötiin 43 000, joista 3 000 oli proof-laa

tuisia. Liikkeeseenlaskupäivän aamuna kiersi 

Aleksanterinkadun ja Unioninkadun kul
massa sijaitsevaa Moneta-myyrnälää korttelin 

pituinen jono. 

VuoNNA 1996 oli vuorossa suureen kuului

suuteen vasta kuolemansa jälkeen kohonnut 

taiteilija Helene Schjerfbeck, asetelmistaan, 

herkistä lapsikuvista ja ennen muuta omaku

vasarjastaan tunnetuksi tullut taidemaalari. 

Julkisen Helene Schjerfbeck ja kuvataide -kil

pailun voittoon ylsi kuvanveistäjä Erja Tie

linen. Tunnuspuolella kuvataan jo ikäänty

neen, herkän Helenen kasvot, jotka ovat tutut 

monista Schjerfbeckin omakuvista. 

Kasvot rajautuvat pystysuorasti molemmille 

puolille sijoitettuihin nimitekstiin 

HELENE SCHJERFBECK ja vuosilukuihin 

1862-1 946. Arvopuolen pystysuora arvomer

kintä 100 MK ja vaakasuorat SUOMI FINLAND 

1996 rytmittävät kauniisti kiiltävän hopea

pinnan ja öljymaalauksen siveltimenjälkiä 

kuvaavan mattapinnan. 

Rahan molemmat puolet muodostavat 

hienon ja tasapainoisen kokonaisuuden. 

Rahaa lyötiin 33 000 kappaletta ja se valittiin 
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Terho Sakki: Artturi Ilmari 

Virtanen 1895-1995, 1995, 

hopea, Ag 
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Erja Tielinen: 
Helene Schjerfbeck 
1862-1946, 1996, 

hopea, Ag 

Krause Publicationin järjestämässä Coin af 

the year -kilpailussa 1996 maailman taiteelli

semmaksi rahaksi. 

HENKILÖRAHOJEN SARJASSA seurasi vuonna 

1997 hopeinen juhlaraha Paavo Nurmesta, 

urheilijasta joka juoksi maamme maailman

kartalle. Juoksijalegendan syntymästä tuli 

vuonna 1997 kuluneeksi 1 00 vuotta. Paavo 

Nurmi ja urheilu -kilpailun voitti Erkki Sal
mela ehdotuksellaan Liike on elämää. Salmela 

kuvasi rahan tunnuspuolelle kaksi voimiste
levaan hahmoa pystysuorassa olevine 

SUOMI FINLAND 1997 -teksteineen. Tunnus

puolen yksinkertainen ja raikas sommittelu 

poikkeaa arvopuolen runsaasta tarjonnasta. 

Sinne taiteilija on kuvannut kaikille tutun 

Paavo Nurmen juoksijaveistoksen ja Nurmen 

kasvot vasemmasta etukulmasta nähtyinä. 

Taustasta tekee levottoman sinne sijoitettu 

verkkomainen kuvio. Teksti PAA vo NURMI 

1887-1973 kiertää rahan kehällä. Arvomer

kintä 100 MK sijoittuu rahan alareunaan. 

VUONNA 1998 julistettiin kilpailu Alvar Aalto 

ja arkkitehtuuri. Siinä missä Paavo Nurmi 

on urheilumme ikoni, on Alvar Aalto vienyt 

maatamme maailmankartalle arkkitehtuu

rinsa välityksellä. Aallon syntymästä tuli 

kuluneeksi 100 vuotta vuonna 1998. Juhla

rahasta julistetun kilpailun voitti arkkitehti 
Henrik Gummerus, uusi, tervetullut nimi 

Erkki Salmela: 
Paavo Nurmi, 1997, hopea, Ag 

rahansuunnittelijoiden joukossa. Rahan 

tunnuspuolen täyttää akateemikko Aallon 

luonnospiirustus Saksassa sijaitsevan Essenin 

oopperatalon seinäreliefiksi ja teksti 

ALV AR AALTO 1898 1976. Nimi ja vuosiluvut 

on sommiteltu aikaisemmista juhlarahoista 

poikkeavalla tavalla. Uusi ajattelu sopii hyvin 

Alvar Aallon omaan, vapaasti liikkuneeseen 

arkkitehtoniseen suunnitteluun. Arvopuolella 
on suomalaista arkkitehtuuria valittu kuvaa

maan vuoden 1992 maailmannäyttelyssä 

Sevillassa ollut Monark-ryhmän suunnitte

lema Suomen paviljonki Helvetinkolu, joka 

sai nimensä Ruovedellä sijaitsevasta luon

nonmuodostelmasta. 

Helvetinkolun molemmilla puolilla on teks

tit 19 SUOMI 98 FINLAND. Arvopuolella raha 
jakautuu keskeltä horisontaalisesti kahtia. 

Alapuolelle on kuvattu maamme monimuo

toista luontoa, josta Ruoveden Helvetinkolu 

on yksi esimerkki. Arvomerkintä 100 MK on 

rahan vasemmassa laidassa. Typografisesti 

ja sommittelultaan rahan molemmat puolet 

muodostavat hallitun kokonaisuuden. 

VUOSITUHANNEN VIIMEISEN vuoden 1999 

juhlarahalla päätettiin kunnioittaa säveltä

jämestari Jean Sibeliusta, koska Finlandia

hymnin ensiesityksestä tuli kuluneeksi 100 

vuotta. Valtiovarainministeriön päätöksellä 

laskettiin liikkeeseen sekä kulta- että hopea

versiona raha aiheesta Jean Sibelius ja sävel-



Henrik Gummerus: 
Alvar Aalto, 1998, hopea, Ag 

taide. Julistetun kolmivaiheisen kilpailun 

voittivat arkkitehti Juhani Pallasmaa ehdo

tuksellaan Nouseva aurinko ja graafinen 

suunnittelija Jukka Veistola ehdotuksellaan 

... aamun kiuru . .. .  Juhlarahalautakunta päätyi 

tähän harvinaiseen kahden taiteilijan ratkai

suun, koska todettiin näin päästävän parhaa

seen lopputulokseen. Tunnuspuolen nuoren, 

Symposium-maalauksessa kuvatun Jean 

Sibeliuksen henkilökuvan suunnitteli Juhani 

Pallasmaa ja arvopuolen Finlandia-hymnin 

alkutahdit kuvaavan nuottiviivaston Jukka 

Veistola. Tunnuspuolelle Sibeliuksen kasvo

kuvan lisäksi on sijoitettu tekstit SIBELIUS 

FINLANDIA ja arvopuolella nuottiviivastojen 

yläpuolella arvomerkintä kultaisessa rahassa 

1000 MK ja hopeisessa 100 MK. Molemmissa 

rahoissa alapuolta täydentää vuosiluku 1 999 

ja niissä on syrjäkirjoitus SUOMI FINLAND. 

Kahden taiteilijan suunnitteleman juhlarahan 

valmistuksessa on omat vaikeutensa, koska 

yhdistämiselle on saatava ensin molempien 

lupa ja työkalujen valmistus kahden tekijän 

kanssa tuo ainakin aikataulullisia vaikeuksia. 

Kuitenkin Jean Sibelius ja säveltaide sai koh

tuullisen hyvän vastaanoton numismaatik

kojen ja muun ostavan yleisön parissa. Jopa 

niin, että Numismaatikko-lehdessä Timo 

Karjalainen olisi toivonut sen jäävän vuositu

hannen viimeiseksi, komeaksi juhlarahaksi. 

VUODEN 2000 henkilörahana päätettiin 

Juhani Pallasmaa ja/och/and 

Jukka Veistola: Jean Sibelius, 

1999, hopea, Ag 

laskea liikkeeseen Aleksis Kivi ja suomalai

nen kirjallisuus -aiheinen, 100 markan arvoi

nen juhlaraha. Kiven kirjallisista teoksista 

kuuluisimman Seitsemän veljestä -teoksen 

julkaisemisesta tuli vuonna 2000 kuluneeksi 

130 vuotta. Kilpailun voitti kuvanveistäjä Erja 

Tielinen ehdotuksellaan Minä elän. 

Tunnuspuolelle hahmoteltu Aleksis Kivi on 

jo väsynyt ja kohtaloonsa tyytyvä kirjailija. 

Rahaa kiertää teksti ALEKSIS KIVI, jonka kat

kaisee vaakasuorassa oleva vuosiluku 2000. 

Arvopuoli kuvaa kirjahyllyä ja kehällä kier

tää teksti SUOMI FINLAND arvomerkinnän 

100 MK ollessa vaakasuorassa. Yksinkertaisuu

destaan huolimatta raha muodostaa jälleen 

kauniin kokonaisuuden, jossa arvo- ja tun

nuspuoli rytmittyvät hyvin keskenään sekä 

kiiltävän ja mattapinnan väliset erot korosta

vat sommittelua. Tästäkin rahasta lyötiin osa 

proof-laatuisena . 

AINO ACKTEN JA SUOMALAISEN ooppe

rataiteen kunniaksi lyötävän juhlarahan 

aikaansaamiseksi julistettiin Sibelius-kil

pailun tapaan yleinen kolmivaiheinen kil

pailu, johon ensimmäiset ehdotukset pyy

dettiin lähettämään paperille piirrettyinä 

versioina. Seuraavaan vaiheeseen jury valitsi 

kuusi ehdokasta, joilta jokaiselta pyydettiin 

kipsimallit ehdotetusta juhlarahasta. Taitei

lijoille maksettiin erillinen korvaus kipsi

mallien teosta. Jury ei tässä vaiheessa tiennyt 

Juhani Pallasmaa ja/och/and 
Jukka Veistola: Jean Sibelius, 

1999, kulta, Au 

Erja Tielinen: 
Aleksis Kivi, 2000, 

hopea, Ag 
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Timo Rytkönen: 

Aino Ackte, 2001, 
hopea, Ag 

osallistujien nimiä. Vasta kipsimallien tar

kastelun jälkeen valittiin voittaja, joka Aino 

Ackte -juhlarahan kohdalla oli taiteilija Timo 

Rytkönen ehdotuksellaan Ihmisääni oop

perataiteen sielu. Juhlarahalautakunta saat

toi jälleen iloita uuden suunnittelijan löy

tymisestä. Vuonna 2001 tuli kuluneeksi 125 

vuotta Aino Ackten syntymästä j a  90 vuotta 

ensimmäisistä Savonlinnan oopperajuhlista, 

joiden aloittamisesta ja järjestämisestä Aino 

Ackte otti vastuun. Timo Rytkönen onnistui 

erinomaisesti kuvaamaan sekä Aino Ackten 

roolia vahvatahtoisena primadonnana että 

suomalaista oopperataidetta. Tunnuspuolella 

Acktelle tyypillisen leveälierisen hatun reunaa 

kuvioi jatkumona kulkeva teksti IHMISÄÄNI

ooPPERATAITEENSIELU . . .. Hatun lierin ulko

puolella olevat sanat SUOMI FINLAND ja vuo

siluku 2001 täydentävät tunnuspuolta. Aino 

Ackte oli tahtonainen, joka herkästi polkaisi 

jalkaa saadakseen asiat sujumaan. Arvopuo

lella nähdäänkin esiripun tai pitkän puvun 

suojasta korkokenkä ja tekstiilin pehmeyttä 

noudatellen pystysuorassa nimi AINO ACKTE . 

Vaakasuorassa ovat arvomerkintä 100 MK ja 

Ackten syntymä- ja kuolinvuodet 1876 1944. 

Proof-laatuisena tämä raha on yksi kauneim

mista, koska kiiltävän ja matan pinnan erot 

tukevat hienosti rahan sommittelua. 

VuoDEN 2002 JUHLARAHAN aiheeksi ehdo

tettiin valtiovarainministeriölle yksimielisesti 

Pertti Mäkinen: 
Elias Lönnrot, 2002, 

hopea, Ag 

Elias Lönnrot ja kansanrunous. Suuren suo

malaisen kansanrunouden kerääjän ja tutki

jan syntymästä oli kulunut 200 vuotta. Kan

salliseepoksemme Kalevala on Elias Lönn

rotin keräämä ja kirjoittama. Akseli Gallen

Kallelan kuvittama Koru-Kalevala ilmestyi 

vuonna 1922, joten siitäkin tuli vuonna 2002 

kuluneeksi 80 vuotta. Juhlarahan suunnitte

lukilpailun voitti Pertti Mäkinen ehdotuk

sellaan Lönnrotilta loimet, kansalta kuteet. 

Mäkinen ratkaisi tunnuspuolen kuva-aiheen 

nerokkaasti kuvaamalla sulkakynän, Lönn

rotin työvälineen, tavanomaisen kasvokuvan 

sijaan. Bernhard Reinhold maalasi 70-vuo

tiaasta Lönnrotista vuonna 1872 muotoku

van, josta me jälkipolvet tunnistamme hänet. 

Tunnuspuolen sulkakynää täydentää Lönnro
tin omalla käsialalla kirjoitettu nimikirjoitus, 

teksti KANSANRUNOUS ja vuosiluvut 

1802-1884. Arvopuolella kansanrunouden 

jatkumoa kuvaa pirtanauha, johon on kir

jailtu 12 EU-tähteä. Tekstit SuoMI FINLAND, 

vuosiluku 2002 ja arvomerkintä 10 € täyden

tävät hallitusti rahan arvopuolen. Elias Lönn

rot ja kansanrunous -juhlaraha on ensimmäi

nen euromääräinen henkilöraha. 

Kuv ANVEISTÄJÄ TERO LOUNAS voitti ehdo

tuksellaan Puolesta maan vuonna 2003 julis

tetun kilpailun Anders Chydeniuksen kun

niaksi lyötävästä juhlarahasta. Vuonna 1729 

syntynyt ja vuonna 1803 kuollut Anders Chy-



Tero Lounas: 
Anders Chydenius, 2003, 

hopea, Ag 

denius oli pappi, taloustieteilijä ja valtiopäi

vämies. Tero Lounas onnistui hyvin tiivis

tämään tämän suurmiehen monipuolisen 

elämänuran yhteen hopearahaan. Tunnus

puolen tyylitelty avoin kirja viittaa taiteilijan 

mukaan Chydeniuksen lukuisiin julkaisui

hin ja Raamattuun, jonka tuntemusta Chy

deniuksen pappisura edellytti. Tunnuspuolen 

teksti ANDERS CHYDENIUS on vaakasuorassa 

rahan keskiössä 12 EU-tähden suojaamana. 

Vuodet 1729-1803 on sijoitettu mattapin

nalle kirjan viereen. Arvopuoli esittää suo

malaisuutta perinnemaiseman kautta. Maa

laiskylä, jonka keskellä on kirkko on toteu

tettu mattapohjaiselle pystysuoralle alueelle, 

jolla on myös arvomerkinta 10 EURO. Kiiltä

välle pinnalle sijoitetut SUOMI 2003 FINLAND 

tekstit kohoavat pystysuorina kylämaiseman 

molemmilla sivuilla. ''Vaikeinta tämän juhla

rahan suunnittelussa olikin kyetä valitsemaan 

olennaisin tämän monipuolisen suurmiehen 

elämästä", kertoo rahan suunnittelija Tero 

Lounas . Juhlarahaa lyötiin 60 000 kappaletta 

ja se myytiin loppuun muutamassa viikossa. 

VuoNNA 2003 julkistettiin myös toinen hen

kilöraha, joka sekin lyötiin hopeasta. Kyseessä 

oli oikeastaan Pietarin kaupungin 300-vuo
tisjuhla, johon yhdistettiin Pietarissa soti

laskoulutuksensa saanut Carl Gustaf Emil 

Mannerheim. Juhlarahalautakunta huomasi 

hämmästyksekseen, että tämä on ensimmäi-

nen Mannerheimista julkistettu juhlaraha 

Suomessa. Järjestetyn kutsukilpailun voitti 

kuvanveistäjä Anneli Sipiläinen. Tunnuspuo

lelle on kuvattu marsalkka Mannerheimin 

kasvokuva. Arvopuolelta hallitsee Neva-joen 

Jänissaaressa sijaitseva Pietari-Paavalin lin

noitus, jonka peruskivi muurattiin touko

kuun 15. päivänä 1703 eli 300 vuotta sitten. 

Tunnuspuolella oleva teksti SUOMI FINLAND 

C.G.E . MANNERHEIM kiertää kauniisti rahan 

reunustaa jättäen kuitenkin muotokuvalle 

vapaata tilaa. Arvopuolella linnoitus jää vaille 

kiinteää maaperää, joskin alaraunassa vaaka

suorassa oleva vuosiluku 2003 tukee linnoi

tuksen kulmaa. 

Tekstinä oleva ST. PETERSBURG 1703-2003 

pyöristyy rahan kehällä ja saa myös tukea 12 

EU-tähdestä. Arvomerkintä 10 EURO on puo

lestaan liian jykevä linnoitukseen verrattuna. 

Mannerheim-rahaa lyötiin 35 000 kappaletta 

ja sekin myytiin loppuun muutamassa vii

kossa. Pääministeri Matti Vanhanen luovutti 

ensimmäiset kappaleet Pietarin kaupungin 

edustajille 300-vuotisjuhlien yhteydessä. 

VuoNNA 2004 henkilöjuhlarahojen sar

jassa oli vuorossa Johan Ludvig Runeberg, 

jonka syntymästä tuli helmikuun 5. päivänä 

kuluneeksi 200 vuotta. Saarijärven Paavon, 

Vänrikki Stoolin ja Sven Dufvan "isällä" 

on ollut suuri vaikutus suomalaisen iden

titeetin syntymiseen ja Runebergin sanoit-

Anneli Sipiläinen: Mannerheim 
ja Pietari/Mannerheim och/and 
St. Petersburg, 2003, hopea, Ag 



Heli Kauhanen: 

J .  L. Runeberg, 2004, 
hopea, Ag 

tama Maamme-laulu elää yhä voimakkaana. 

Muotoilija Heli Kauhanen voitti J.L. Rune

berg ja runous -juhlarahan suunnittelukilpai

lun, johon tuli peräti 28 ehdotusta. Kauhasen 

ehdotus oli nimeltään Helkky ja Juhlaraha

lautakunta iloitsi jälleen uuden rahansuun

nittelijan löytymisestä. Tunnuspuolelle Heli 

Kauhanen oli valinnut irrallisia kirjaimia 

vuonna 1831 painetusta Helsingfors Tidnin

gar - lehdestä, koska taiteilijan mukaan "sanat 

olivat Runebergin tapa ilmaista itseään". 

Vaikka kaikki rahan asiatieto jäikin arvo

puolelle, ei se tunnu ahdistavalta. Runeber

gin henkilökuva on varsin pelkistetty. 

Tekstit ja vuosiluvut 2004 SUOMI FINLAND 

J.L. RUNEBERG 1804-1877 kulkevat rahan 

kehällä ympäröiden runoilijamestaria. Arvo

merkintä 10 on kasvokuvan toisella ja euron 

merkki € toisella puolella. Vaikutelma on 

kaikesta huolimatta harmoninen. 

J.L. RUNEBERGIN kanssa samana vuonna 

2004 laskettiin liikkeeseen myös toinen juhla

raha, joka omistettiin Tove Janssonille, taitei

lijalle ja kirjailijalle. Juhlarahakilpailu julistet

tiin aiheenaan Tove Jansson ja lastenkulttuuri. 

Janssonin syntymästä oli vuonna 2004 kulu

nut 90 vuotta ja tämä koko Muumiperheen 

äiti oli paitsi lasten satutäti myös aikuisten 

arvostama filosofi. Juhlarahakilpailun voitti 

jälleen kerran Pertti Mäkinen ehdotuksellaan 

Pyörre. Tunnuspuolelle Pertti Mäkinen on 

sijoittanut Tove Janssonin kasvokuvan, tai-

Pertti Mäkinen: 

Tove )ansson, 2004, 
hopea, Ag 

demaalarin paletin, purjeveneen, lokkeja ja 

kaukana siintävän saaren pikku mökkeineen. 

Siellä Tove Janssonilla oli tapana viettää kesät 

yhdessä Tuulikki Pietilän kanssa. Tekstinä tun

nuspuolella nähdään kaunokirjoituksella kir

joitettu nimi TOVE JANSSON 1914-2001. 

Vaaka- ja pystysuorat linjat puuttuvat 

molemmilta puolilta kokonaan, joten raha 

kutsuu katselijaa pyörittämään sitä kädes

sään. Kaikki katsomiskulmat tuntuvat olevan 

oikein. Arvopuolen valtaavatkin sitten Muu

milaakson asukkaat Muumipeikko, Niisku

neiti ja Pikku Myy, jotka pyörivät iloisesti 

mullin mallin. Raha julkistettiin Naantalin 

Muumilaaksossa 9.8.2004 Tove Janssonin syn

tymäpäivänä. Juhlapuheessaan Tove Jans

sonin veljentytär Sophia Jansson sanoi: "Jos 

Tove olisi vielä itse seuraamassa tätä kaikkea, 

hän olisi luultavasti huvittunut kuulemas

taan. Hän ei koskaan voinut aavistaa kuinka 

syvälle suomalaisuuteen hänen tarinansa 

juurtuisivat." Teksti SUOMI FINLAND 2004 ja 

arvomerkintä 10 € kiertävät rauhallisin kir

jaimin rahan ulkoreunalla. Rahan enimmäis

lyöntimäärä on 50 000 sisältäen 20 000 proof

laatuisia rahoja. 

PERTTI MÄKISEN SUVEREENI taito suunni

tella raha annettuun aiheeseen liittyen ilme

nee kolmannesta vuonna 2004 julkistetusta 

juhlarahasta Albert Edelfelt ja maalaustaide. 
Se lapsenomaisuus ja villi meno, mikä pulp-



Pertti Mäkinen: 

Albert Edelfelt, 2004, 
kulta, AU 

puilee Muumi-rahassa on muuttunut hienos

tuneeksi rauhallisuudeksi Edelfeltin kunni

aksi lyödyssä kultaisessa juhlarahassa. Albert 

Edelfeltin syntymästä oli kulunut 1 50 vuotta 

ja juhlaraha julkistettiin 14.10.2004 Edelfel

tin juhlanäyttelyn ollessa avoinna Ateneumin 
taidemuseossa. Ehdotuksessaan Lumo Pertti 

Mäkinen on kuvannut rahan tunnuspuo

lelle Albert Edelfeltin kasvot suoraan edestä

päin. Mattapintaisena ne leikkautuvat pysty

suorasti kiilloitetusta alueesta, jossa nähdään 

viite maalarin paletin reunaviivasta, vuosilu

vut 1854 1 905 ja tyylitellyin kirjaimin kirjoi

tettu nimi ALBERT EDELFELT. Arvopuolelle 

Mäkinen on kuvannut riippuvan kukan sym

bolina naisille, jotka kuuluivat olennaisena 

osana taiteilijan elämään, sekä viuhkan, joka 

viittaa näyttämöön, naisiin sekä japanilaisuu

teen. Arvomerkintä 100 € on sijoitettu rahan 

keskelle, vuosiluku 2004 alareunaan ja tekstit 

SuoMI FINLAND yläreunaan kukan molem

min puolin. Kultarahaa laskettiin liikkeeseen 

1 5  000 kappaletta. 

KULUVAN VUODEN 2005 ainoana henkilösar

jaan kuuluvana rahana julkistettiin marras

kuun 15. päivänä Tuntematon sotilas ja eloku

vataide. Vaikka kyseessä on Tuntematon soti

las, kuuluu tämä juhlaraha kuitenkin henki

lösarjaan, sillä se edustaa Väinö Linnaa kirjai

lijana ja Edvin Lainetta elokuvaohjaajana. Se 

on myös kunnianosoitus kaikille maatamme 

Reijo Paavilainen: 

Tuntematon sotilas/ 
Okänd soldat/Unknown 
soldier, 2005, hopea, Ag 

viime sodissa puolustaneille miehille ja nai

sille. Juhlarahalautakunnan julistaman ylei

sen kilpailun voitti Reijo Paavilainen hienolla 

ehdotuksellaan Juoksuhauta. Tunnuspuo-

len harmonia on rikkumaton kuvatessaan 

kypäräpäisen sotilaan profiilista avutuvaa 
juoksuhautaa. Uuno Kailas kirjoitti runos

saan: "Raja railona aukeaa, Edessä Aasia, Itä. 

Takana Länttä ja Eurooppaa; varjelen, vartija, 

sitä." Nämä säkeet nousevat mieleen Tun

tematon sotilas -rahaa katsellessa. Tekstinä 

rahan kehällä ovat yksinkertaiset sanat 

TUNTEMATON SOTILAS ja vaakasuorassa 
oleva vuosiluku 2005. Arvopuolella kuvataan 

kypäräpäinen asennossa seisova sotilas, jonka 

keskivartalon peittää mattapintainen, lähinnä 

kelautuvaa filmiä muistuttava, vaakasuora 

alue. Sitä reunustavat yläreunassa jatkumona 

sanat SUOMI FINLAND suo . . .  ja alareunassa 

samoin jatkumona arvomerkintä 

10 EURO 10 EURO 1. • •  

Tuntematon sotilas -rahaa lyötiin leima

kiiltoisena eli bu-laatuna 25 000 kappaletta ja 

erikoiskiillotettuna eli proof-laatuna 15 000 

kappaletta. 
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Matti Visanti ja/och/and 

Aarre Aaltonen: 

Olympiaraha/Olympiamynt/ 
Olympic games, 1951-1952, 

hopea, Ag 

Juhlarahat - Kuvanveiston miniatyyrit 
Citius altius fortius - urheilurahat 

SUOMALAISTEN JUHLARAHOJEN lyöminen 

käynnistyi Helsingin olympialaisiin vuosina 

1951 ja 1952 lyödyistä käyttörahaksi tarkoi

tetuista 500 markan metallirahoista. Nämä 

olivat myös ensimmäiset urheilun juhla

rahat. Aarre Aaltosen ja Markus Visannin 

yhteistyönä suunnittelema Kalevan tammi 

voitti vuonna 1938 pidetyn yleisen kilpailun, 

mutta sai odottaa julkistamista aina vuoteen 

1951, jolloin ensimmäinen erä olympiara

haa lyötiin. Kesäkuussa 1951 säädettiin asi

asta laki ja asetus, jonka mukaan rahaa tulisi 

lyödä vuosina 195 1 ja 1952. Rahan paino ja 

koostumus olivat kuitenkin muuttuneet 

sitten vuoden 1 938. Raha painoi 12 grammaa 

ja koostumus oli puoliksi hopeaa ja puoliksi 

kuparia. Juhlarahan arvoksi määrättiin 500 

markkaa ja siitä tuli maailman ensimmäi

nen olympiaraha. Yksinkertaisessa rahassa 

tunnuspuolta hallitsevat olympiarenkaat, 

teksti OLYMPIA xv HELSINKI ja vuosiluku 

1952 . Arvopuolella tammenlehvistä solmittu 

seppele ympäröi arvomerkintää 500 ja sanat 

SUOMI FINLAND MARKKAA asettuvat rahan 

kehälle. Rahaa lyötiin kaikkiaan 605 000 kap

paletta, josta vain 18 500 lyötiin vuonna 1951. 

Siksi vuoden 1 951 rahasta tuli nopeasti keräi

lijöiden kiinnostuksen kohde. Raha oli tar

koitettu käyttörahaksi, mutta ihmiset suo

sivat seteleitä ja siksi olympiarahaa palautui 

rahapajaan 26 000 kappaletta. 

Seuraava urheiluaiheinen juhlaraha lyötiin 

vasta 20 vuotta myöhemmin. Vuonna 1971 

pidettiin Suomessa yleisurheilun Euroopan

mestaruuskisat ja juhlaraha laskettiin liik

keeseen niiden kunniaksi. Aloitteen juhla

rahan lyömisestä teki Suomen Olympiako

mitea. Kilpailun järjestämiseen ei ollut tar

peeksi aikaa, joten rahapajan johtaja Allan 

Soiniemi turvautui jälleen Heikki Häiväojan 

asiantuntemukseen. Tunnuspuolelle Häiväoja 

on kuvannut kuuden juoksijan loppukirin 

ennen maaliviivaa. Kukin juoksee omalla 

radallaan. Maaliviivan oikealla puolella on 

teksti EM x HELSINKI 1971. Arvopuolelle 

on kuvattu pääkaupunkimme merkittäviä 

rakennuksia, jotka kuvastuvat veteen. 

Helsingin merellisyys tulee näin hienosti 

esille. Teksti SUOMI FINLAND 10 MARKKAA 

on sijoitettu vaakasuoraan kaupunkinäky

män yläpuolelle. Rahan metallikoostumus 

oli poikkeava, koska se sisälsi hopean ja kupa

rin lisäksi 5 % sinkkiä. Rahaa lyötiin 

miljoona kappaletta, josta jouduttiin palaut

tamaan rahapajaan 151 000 kappaletta uudel

leen sulatettavaksi. 

LAHDESSA HELMIKUUSSA 1978 pidetty-

jen hiihdon maailmanmestaruuskilpailu

jen kunniaksi lyöty 25 markan arvoinen 

raha oli seuraava urheiluaiheinen juhlaraha. 

Rahan suunnittelemiseksi järjestettiin ylei

nen kilpailu, johon tuli peräti 53 ehdotusta. 

Kilpailun voitti kuvanveistäjä Antti Neu-



Heikki Häiväoja: 

Yleisurheilun EM-kisat/Friidrott 

EM-tävlingen/European 

Championships in Athletics, 

1971, hopea, Ag 

vonen ehdotuksellaan Latu lumessa, joka 

myös toteutettiin. Rahan tunnuspuolelle on 

kuvattu perinteisellä tyylillä etenevä hiihtäjä. 

Hänen vasemmalla puolellaan on tunnus 

MM 1978 ja oikealla kisapaikan nimi LAHTI. 

Arvopuolella on arvomerkintä 25 MARKKAA 

ja sanat SUOMI FINLAND. Siinä latu kulkee 

puuttomassa vaaramaisemassa. Raha oli 

hieman kookkaampi kuin edellinen urheilu

aiheinen juhlaraha. Lahden MM-rahaa lyö

tiin vain 500 000 kappaletta. Koska edellinen 

urheiluaiheinen raha ei mennyt kaupaksi 

suunnitelmien mukaan, myönnettiin raha

pajalle markkinointiin kohdistettava erityis

määräraha. 

NELJÄ VUOTTA MYÖHEMMIN, vuonna 1982 

järjestettiin Suomessa jääkiekon MM-kil

pailut. Ne jaettiin Helsingin ja Tampereen 

kesken, koska näissä kaupungeissa sijaitsi 

silloin tarpeeksi asianmukaista jäähalliti-

laa. Juhlarahasta järjestettiin yleinen kilpailu, 

jonka voitti kuvanveistäjä Raimo Heino. 

Hänen ehdotustaan ei kuitenkaan toteutettu, 

sillä sen tunnus- ja arvopuoli olivat juryn 

mielestä liian samankaltaiset. Raha lyötiin 

Erja Tielisen toiseksi tulleen ehdotuksen poh

jalta. Tunnuspuolella on kuva jääkiekkoili

jasta ja tunnus MM 1982. Arvopuolelle taitei

lija on kuvannut luistinten jäähän jättämiä 

jälkiä abstraktina sommitelmana. Tekstinä 

on rahan alareunassa vaakasuoraan oleva 
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Antti Neuvonen: Lahden 

MM-hiihdot/Skid-VM i Lahtis/ 

World Ski Chanpionships in 

Lahti, 1978, hopea, Ag 

SUOMI FINLAND ja oikealla arvomerkintä 50 

MARKKAA. Rahaa ympäröi kulutusreuna, 

joka yleensä puuttui varhaisemmista juhla

rahoista. Tämäkän raha ei mennyt kokonaan 

kaupaksi, vaan 400 000 kappaleen lyöntimää

rästä jäi myymättä 32 000 juhlarahaa. 

SEURAAVA URHEILUAIHEINEN juhlaraha 

lyötiin jo seuraavana vuonna 1983 Helsingissä 

pidettävien yleisurheilun MM-kisojen kunni

aksi. Tämä oli ensimmäinen Suomessa järjes

tetty yleisurheilun maailmanmestaruustason 

tapahtuma. Rahan suunnittelusta järjestettiin 

avoin kilpailu, jonka ensimmäinen palkinto 

jaettiin kuvanveistäjien Toivo Pelkosen ja 

Pertti Mäkisen kesken. Toteutukseen valittiin 

tunnuspuolelle Pelkosen aitajuoksija ja arvo

puolelle Mäkisen Suomen luontoa kuvaava 

vaaramaisema. Tunnuspuolella MM on sijoi

tettu estejuoksijan yläpuolelle rahan yläreu

naan ja vuosiluku 1983 vaakasuoraan rahan 

oikeaan reunaan. Arvopuolen tekstit SUOMI 

FINLAND kiertävät kauniisti rahan ulkoke

hällä ja arvomerkintä 50 MARKKAA MARK on 

vaakasuorassa alalaidassa. Rahaa lyötiin 

450 000 kappaleen erä, josta 20 ooo jäi myy

mättä. 

MAAMME KUUDES urheiluaiheinen juhlaraha 

lyötiin Lahdessa vuonna 1989 pidettyjen 

MM-talvikisojen johdosta. Kutsukilpailun 

voitti kuvanveistäjä  Marjo Lahtinen ehdotuk-

Erja Tielinen: Jääkiekon 

MM-kisat/lshockey VM/World 

Ice Hockey Championships, 

1982, hopea, Ag 
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Pertti Mäkinen ja/och/and 

Toivo Pelkonen: Yleisurheilun 1. 
MM-kisat/Helsinki/ Första VM i 
friidrott, Helsingfors/First World 

Champioships in Athletics, 
Helsinki, 1983, hopea, Ag 
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Marjo Lahtinen: Lahden 
MM-hiihdot/Skid-VM i Lahtis/ 

World Ski Champioships in 
Lahti, 1989, hopea, Ag 

sellaan Suomi-neito, joka kuvasi tunnuspuo

lelle luistelutyylillä etenevän hiihtäjän. 

Tunnuspuolen tekstit SUOMI FINLAND sijoit

tuvat rahan ulkokehälle ja vuosiluku 1989 

vaakasuorassa hiihtäjän suksen alapuolella. 

Arvopuolelle taiteilija on sijoittanut Lahden 

tunnusmerkit, hyppyrimäet ja niiden ympä

rillä olevan maiseman. Arvomerkintä 100 on 

hyppyrimäkien vasemmalla ja MK oikealla 

puolella. Tämä on ensimmäinen metalliraha, 

jossa valuuttamerkintänä on käytetty sittem

min vakiintunutta lyhennystä MK. Rahassa oli 

myös aiheen ilmaiseva syrjäteksti: 

MM-KISAT LAHDESSA VM-TÄVLINGEN I 

LAHTIS. Rahaa lyötiin vain 100 000 kappaletta 

ja se myytiin loppuun. 

SEURAAVA URHEILUN JUHLARAHA lyötiin 

kaksi vuotta myöhemmin vuonna 1991 ja sillä 

juhlistettiin jääkiekon MM-kisoja. Rahan 

suunnittelusta järjestetyn yleisen kilpailun 

voitti kuvanveistäjä Arto Lappalainen varsin 

yksinkertaisella ja pelkistetyllä ehdotuksel

laan. Kisakaupunkina oli tällä kertaa Turku, 

ja se näkyy toteutetun rahan tunnuspuolella. 
Siihen taiteilija on kuvannut Turun linnan 

kolmen tornin ääriviivat. Mattapintainen 

linna erottuu selkeästi rahan pohjasta. Jok

seenkin rahan keskellä on vaakasuoraan som

miteltu teksti SUOMI FINLAND ja vuosiluku 

1991. Arvopuolta hallitsee massiivinen, tor

juntaan keskittynyt maalivahti. Alareunassa 

Arto Lappalainen: Jääkiekon 
MM-kisat/lshockey VM/World 

Ice Hockey Champioships, 1991, 
hopea, Ag 

on arvomerkintä 100 MK. Rahassa on kulu

tusreuna mutta ei syrjätekstiä, joka selvittäisi 

että kyse on MM-tason kisoista. 

SEURAAVAT YLEISURHEILUN Euroopan mes

taruuskisat Suomi sai vuonna 1994. Juhlara

haa kutsuttiin suunnittelemaan Toivo Jaati

nen, Pertti Kukkonen, Erja Tielinen ja Reijo 

Paavilainen, kaikki vakiintuneita ja luotettavia 

rahantekijöitä. Kilpailun voitti Reijo Paavi

lainen ehdotukselllaan Ystävyyden stadion A. 
Tunnuspuolelle on kuvattu kaksi pikajuok

sijaa kamppailemassa voitosta. Juoksijat on 

kuvattu antiikin tapaan lihakset äärimmilleen 

jännittyneinä. Taustalla oleva juoksurata on 

ainoastaan yksi kuvioelementti, eikä se liity 

juoksijoihin. Rahan yläreunassa on vuosiluku 
1994 ja kisoja ilmaiseva kirjainyhdistelmä EM. 

Rauhallista arvopuolta hallitsee Olyrnpiasta

dion, jonka päällä lepää laakeripuun oksa. 

Arvomerkintä 100 MK sekä tekstit SUOMI 

FINLAND on sijoitettu stadionin katsomoiden 

yläpuolelle. Rahaa lyötiin kaikkiaan 120 000, 

josta 20 000 oli proof-laatuisia. 

LAHDEN MM-HIIHDOT vuonna 2001 katsot

tiin seuraavan juhlarahan arvoisiksi. Edellisen 

urheiluaiheisen juhlarahan julkaisemisesta 
oli kulunut peräti seitsemän vuotta. Järjeste

tyn kutsukilpailun voitti kuvanveistäjä Jarkko 

Roth ehdotuksellaan Kulta Pohjolasta. Taitei

lija on kuvannut tunnuspuolelle vaaramai-
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Reijo Paavilainen: Yleisurheilun 

EM-kisat/EM i friidrott/ 
European Champioships in 
Athletics, 1994, hopea, Ag 

seman Hiihti soita, hiihti maita, hiihti auk

koja ahoja . .. .  Hiihtoladut risteilevät alhaalla 

oikealla. Monet katsojat ovat hahmottaneet 

kumpuilevan maiseman myös naisen kes

kivartaloksi. Rahan ulkokehällä yläreunaa 

kiertää testi HIIHDON MM ja alareunaa 2001 

LAHTI. Arvopuolelle, Tuli suihki suksiloista, 

savu sauvojen nenistä .. . , on kuvattu naishiih

täjän kasvokuva. Hiukset levittäytyvät rahan 

yläosaan ja niissä on ministeriön päätöksen 

mukaan nähtävissä "suksien kärkiä". Monet 

ovat olleet tunnistavinaan viime vuosikym

menien tunnetuimman naishiihtäjämme 

Marjo "havuja perkele" Matikaisen kasvoku

van. Arvomerkintä 25 MK on sijoitettu rahan 

yläreunaan ja maatunnukset SUOMI FINLAND 

kiertävät jälleen ulkokehällä. Tämä bimetal

liraha on jakanut yleisön mielipiteitä enem

män ja jyrkemmin kuin mikään muu urhei

luraha aikaisemmin. Raha nousi kuitenkin 

vuonna 2001 Pohjolan kysytyimmäksi juhla

rahaksi. Tilauksia tuli peräti 270 000, vaikka 

rahaa oli lyöty vain 100 000 kappaletta. 

SEURAA v A URHEILURAHA julkaistiin jo 

vuoden kuluttua 2002, jolloin oli kulunut 50 

vuotta Helsingin olympialaisista. Esityksen 

juhlarahasta tekivät yhteisellä kirjeellä Hel

singin kaupunginhallitus ja Suomen Olym

piayhdistys ry. Ensimmäisen olympiarahan 

oli suunnitellut kaksi taiteilijaa ja samoin 

kävi 50 vuotta myöhemmin, jolloin suunnit-

Jarkko Roth: Lahden MM-hiihdot/Skid

VM i Lahtis/World Ski Championships 
in Lahti, 2001, NK/NG erikoiskiillotet

tu/specialpolerat/specially polished 

telutehtävä annettiin Rahapaja Oy:n omille 

taiteilijoille Erkki Vainiolle ja Hannu Veija

laiselle. Hopearahan tunnuspuolen suunnit

teli Hannu Veijalainen, ja siihen on kuvattu 

Olympiastadion, osa vuoden 1952 juhlara

hasta sekä vuosiluku 2002, joka on sijoitettu 

pystysuoraan tornin vasemmalle sivustalle. 

Erkki Vainion suunnittelemalle arvopuolelle 

on kuvattu Suomen sijainti pohjoisella pal

lonpuoliskolla. Vasemmalla sivulla roihuaa 

olympiatuli. Arvomerkintä 10 EURO tasapai

nottaa tulen liekkiä. Rahan ulkokehällä on 

sanat SUOMI FINLAND. 50 ooo kappaleena 

lyöty juhlaraha myytiin nopeasti loppuun. 

VuoNNA 2003 SuoMI sai jälleen järjestettä

väkseen jääkiekon MM-kisat. Niiden juh

larahaksi päätettiin lyödä erityinen 5 euron 

arvoinen bimetalliraha. Suunnittelukilpai

lun voitti Pertti Mäkinen, joka kuvasi tun

nuspuolelle kolme jääkiekkomailaa, kiekon, 

vuosiluvun 2003 ja tunnuksen MM. Kolme 

jääkiekkomailaa kuvaavat kolmea kisakau

punkia. Erinomaisella matan ja kiiltävän 

pinnan vaihtelulla on aikaansaatu tunnelma 

jääkiekon vauhdikkuudesta. 12 EU-tähteä 

kiertää rataa ulkokehällä. Arvopuolelle on 

kuvattu kolmen männyn elävöittämä suoma

lainen järvimaisema. Järven tyynen pinnan 

rikkoo vain arvomerkintä 5 EURO ja mänty

jen molemmin puolin sijoitetut SUOMI 
FINLAND tekstit. Viiden euron rahan ensim-

Erkki Vainio ja/och/and 

Hannu Veijalainen: Helsingin 

olympialaiset 50 vuotta/ 
Olympiaden i Helsingfors 50 
år / 50th anniversary of the 

Helsinki n Olympic Games, 

2002, hopea, Ag 
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Pertti Mäkinen: Jääkiekon 
MM-kisat/lshockey VM/ 

Ice Hockey World Champioships, 
2003, N K/NG 

Tapio Kettunen: Yleisurheilun 
MM-kisat/VM i friidrott/1oth 
IAAFWorld Champioships in 

Athletics, 2005, NK/NG 

mäisen kappaleen kävi rahapajassa lyö

mässä tunnettu jääkiekkoilija ja maamme 

joukkueen ensimmäiseen jääkiekon MM

voittoon johtanut T imo Jutila. Siksi tämä 5 

euron arvoinen kolikko sai lempinimen Jutin 

vitonen - Jutin fernrna. Joka toinen vuosi 

kokoontuva rahapajan johtajien kansainvä

linen kokous (Mint Directors Conference) 

valitsi vuonna 2003 tämän rahan omassa sar

jassaan maailman kauneimmaksi rahaksi. 

VIIMEISET TÄHÄN MENNESSÄ julkaistut 

urheilun juhlarahat lyötiin kuluvana vuonna 

2005 pidettyjen yleisurheilun MM-kisojen 

kunniaksi. Ministeriöltä saadun valtuutuksen 

turvin järjestettiin yleinen kilpailu sekä kulta

rahan että bimetallirahan lyömiseksi. 

Kultaraha päätettiin lyödä Pertti Mäkisen 

ehdotuksen Atrnosfääri pohjalta ja bime

talliraha Tapio Kettusen ehdotuksen Stadi

kan karkelot pohjalta. Kultarahassa Mäkinen 

kuvaa poikkeuksellisesti yleisön riemua eikä 

urheilijoiden ponnisteluja. Kultaeuron arvo

puolella on kuvattu viitteenomaisesti Helsin

gin Olympiastadion, josta kuuluvat kannus

tushuudot muodostavat ilmaan serpentiini
mäisiä kuvioita. Rahan alareunassa kiertyy 

tunnus MM 2005. Arvopuolella on kuvattu 
kaksi innostunutta katsojaa, joiden kannus

tushuudot toistuvat serpentiinimäisinä kuvi

oina eurotähtien seassa. Rahan arvomerkintä 

20 EURO on katsojien oikealla puolella kehällä 

ja SUOMI FINLAND katsojien vasemmalla puo

lella rahan reunan mukaan pyöristyen. 

Kaksoismetalliraha puolestaan kuvaa 

urheilijoiden ponnistuksia kilpakentällä. 

Tunnuspuolella nähdään juoksijoiden jalat, 

palanen juoksurataa ja alareunassa pieni 

stadionin torni katsomoineen merkitsemässä 

tapahtumapaikkaa. Vuosiluku 2005 asettuu 

juoksuradalle ja kisatunnus MM stadionin 

yläpuolelle oikealle. Arvopuolella olevassa 

keihäänheittäjättäressä on voimaa ja vauh

tia. Erinomainen liikkeen kuvaus korostuu 

matan ja kiiltävän pinnan vaihtelulla. Arvo

merkintä 5 € on urheilijan vasemmalla puo

lella ja sanat SUOMI FINLAND kiertävät ylä

reunassa. 

Pertti Mäkisen suunnittelema kultai-

nen yleisurheilun MM-kilpailujen raha on 

Suomen ensimmäinen virallinen 1/20 unssin 

pikkukultaraha ja se liittyy Itävallan ja Kana

dan aloittamaan 1/10 - 1/25 unssin kultara

hojen sarjaan. Enimmäislyöntimäärä tässä 

proof-rahassa on 30 000. Halkaisija on 13,9 
millimetriä ja paino 1,73 grammaa. 

Pertti Mäkinen: Yleisurheilun 
MM-kisat/VM i friidrott/1oth 
IAAF World Champioships in 

Athletics, 2005, kulta, Au 



Heikki Häiväoja: Turun kaupunki 
750 vuotta/ Åbo stad 750 år/ 
The city ofTurku's 750th an
niversary, 1979, hopea, Ag 

Juhlarahat - Kuvanveiston miniatyyrit 

Paikat ja tapahtumat 

MAAMME ENSIMMÄINEN pääkaupunki 

Turku perustettiin vuonna 1229 Aurajoen 

rannalle. Vuonna 1979 kaupungin täyttäessä 
750 vuotta lyötiin tapahtuman kunniaksi 

juhlaraha. Rahapajan silloinen johtaja Timo 

Koivuranta kääntyi suoraan Heikki Häivä

ojan puoleen ja pyysi tätä suunnittelemaan 

Turun 750-vuotisjuhlan kunniaksi lyötävän 

hopeisen juhlarahan. Häiväoja kuvasi tun

nuspuolelle kaupungin jakavan Aurajoen, 
joka virtaa rahan keskellä. Eri puolia yhdis

tää kolme siltaa. Rannalle on kuvattu Turun 

tunnettuja rakennuksia oikealla olevasta 

satamasta Turun linnan kautta vasemmalla 

olevaan tuomiokirkkoon ja Akatemiataloon. 

Jokeen on sijoitettu tunnuspuolen tekstit ja 

vuosiluvut TURKU 1229 1979 ÅBO. Arvopuo

lelle taiteilija on kuvannut joessa uivan kah

destakymmenestäviidestä silakasta muodos

tuvan parven. 

Rahan nimellisarvo 25 MARKKAA MARK on 

merkitty kalaparven yläpuolelle ja SUOMI 

FINLAND tekstit vastaavasti kalaparven ala

puolelle. Rahaa lyötiin 300 000 kappaletta ja 

sen menekki oli erinomainen. 

VANHA KALE V ALA, Kalevalan ensimmäinen 

painos ilmestyi vuosina 1835-1836. Vuonna 

1935 oli vietetty Kalevalan 100-vuotisjuhlaa 

ja filosofian tohtori Tuukka Talvion mukaan 

silloin olisi ollut erinomainen tilaisuus aloit

taa suomalaisten juhlarahojen lyöminen. 

Näin ei kuitenkaan käynyt, koska keskustelu 

juhlarahoista ja niiden tarpeellisuudesta oli 

vasta alkamassa. Kalevala sai oman juhlara

hansa vuonna 1985, kun 150 vuotta oli kulu

nut eepoksen ensimmäisen painoksen julkai

semisesta. Rahan suunnittelusta järjestettiin 

yleinen kilpailu, jossa Reijo Paavilainen voitti 

sekä ensimmäisen että toisen palkinnon. 

Paavilaisen muovaileman rahan tunnuspuo

lella on kuvattu Kalevalan voimahahmo Väi

nämöinen kädessään haarukkapäinen sauva. 

Tietäjä iän-ikuinen seisoo jugendin mukai

sesti tyylitellyillä aalloilla ja katsoo uhmak

kaasti vasemmalle. Aallot ja sauva tuntu-

vat törmäävän tekstiin KALE V ALA, joka on 

sijoitettu keskelle rahan vasemmanpuoleista 

kehää. Tunnuspuolen alareunassa ovat vuosi
luvut 1835-1985. Arvopuolella on kuvattu jär

veen kuvastuva kuusimetsä, arvomerkintä 

50 MARKKAA MARK oikealla alhaalla ja 
oikealla ylhäällä teksti SUOMI FINLAND pyö

ristyen rahan reunan mukaisesti. Rahassa on 

myös syrjäkirjoitus: PYSY SUOMESSA PYHÄNÄ 

KARJALASSA KAUNIHINA. Vaikka lause ei ole

kaan Kalevalasta sopii se Suomalaisen Kirjal

lisuuden Seuran tunnuslauseena hyvin myös 

Kalevalan juhlarahaan. Erittäin tasapainoi

sena ja puhuttelevana juhlarahana se valit

tiin amerikkalaisen keräilijöiden World Coin 

News -lehden toimesta "vuoden rahaksi". 

Kalevala-raha oli maamme ensimmäinen 

henkiseen kulttuuriin liittyvä juhlaraha. 37 
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Reijo Paavila inen: Kalevala 150 
vuotta/Kalevala 150 år/t5oth 

anniversay of the Kalevala, 
1985, hopea, Ag 

Reijo Paavilainen: Ateneum 100 
vuotta/Ateneum 100 år/1ooth 

anniversay ofthe Ateneum Art 
Museum, 1989, hopea, Ag 

VISUAALISEEN KULTTUURIIN liittyvä juhla

raha julkistettiin vuonna 1989, kun Suomen 

Taideakatemian, Suomen Taideyhdistyk-

sen ja Suomen Taiteilijaseuran jo vuonna 

1986 tekemän aloitteen pohjalta järjestettiin 

vuonna 1987 yleinen kilpailu juhlistamaan 

vuonna 1989 pidettävää Ateneumin taidemu

seon 100-vuotisjuhlaa. Kilpailun voitti jälleen 

Reijo Paavilainen ehdotuksellaan Taiteen 

karyatidit II. Rahan tunnuspuolella, keskivii

vasta oikealle on kuvattu kaksi naishahmoa. 

Ne kuvaavat museon julkisivua koristavia 

karyatideja, joilla on käsissään taidemaala

rin paletti ja veistäjän taltta. Keskellä rahaa 

kulkee horisontaalinen teksti ATENEUM 1989 . 

Arvopuolen tunnuksena on maamme tun

netuin esihistoriallinen taideteos Huittisten 

hirvenpää modernisti muotoiltuna versiona. 

Arvomerkintä 100 MARKKA MARK on sijoi

tettu rahan yläreunaan ja maamme nimet 

SuoMI FINLAND vastaavasti alareunaan. 

Rahan syrjään taiteilija on sijoittanut tekstin 

CONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT. Tämä 

lause "yksimielisyys saa pienet kasvamaan" 

on myös Ateneumin julkisivussa. 

Kuv ANVEISTÄJ Ä REIJO p AA VILAISEN voit

tokulku jatkui seuraavana vuonna 1990 jul
kistetun Sotainvalidien Veljesliiton juhlara

han myötä. Ehdotuksessa Isänmaan puolesta 

rahan tunnuspuolelle on sijoitettu ryhmä 

seisovia miehiä, joiden taustalle muodostuu 

osa Suomen lipun ristikuviosta. 

Rahan ulkokehällä kiertää teksti 

SOTAINVALIDIEN VELJESLIITTO 50 V. Vuosi

luku 1990 on sijoitettu vaakasuoraan oikeaan 

alareunaan. Arvopuolelle on kuvattu monen 

suomalaisen unelma: pieni mökki metsän 

katveessa, järven rannalla, auringon nousun 

tai laskun aikana. Rauhaa huokuva paikka, 

missä sodan kipeät muistot on mahdollista 

unohtaa. Teksti SUOMI FINLAND kulkee rahan 

kehällä vasemmassa laidassa ja arvomerkintä 

100 MK on vaakasuorassa laskevan auringon 
yllä. Raha julkistettiin talvisodan päättymi

sen muistopäivänä 13.3. 1990. Amerikkalainen 

World Coin News -lehti valitsi tämän rahan 

jälleen maailman taiteellisimmaksi rahaksi. 

VuoDEN 1990 SYKSYLLÄ laskettiin liikkee

seen toinenkin juhlaraha. Sillä kunnioitettiin 
vuonna 1640 perustetun Turun akatemian, 

sittemmin Helsingin yliopiston 350-vuotista 
taivalta. Yleisen kilpailun voitti kuvanveistäjä 

Raimo Heino. Tunnuspuolelle on kuvattu 

neliön ympäröimä akateeminen lyyra, jota 

rajaavat molemmilla puolilla olevat teks-

tit UNIVERSIT AS HELSINGIENSIS ja alareu

nan vuosiluvut 1640-1990. Arvopuolella istuu 

avoimen laakeriseppeleen päällä viisauden, 

oppineisuuden ja tiedon vertauskuvaksi 

nimetty lintu, Pallas Athenen symbolieläin 

pöllö. Sitäkin rajaavat pystysuorat sanat 

FINLAND SUOMI ja alapuolella oleva arvo-



Reijo Paavilainen: Sotainvalidien 
juhlaraha/Krigsinvalidernas ju

bileumsmynt/Disabled veterans, 
1990, hopea, Ag 

merkintä 100 MK. Raha on erittäin tasapai

noinen ja kaunis. Arvoituksellinen syrjäkir

joitus: POHTOISESTA TA MEREN PUOLELTA 

HÄN HEIDÄT KOKOSI viittaa tekstiin, joka 

sisältyi Turun akatemian vanhaan sinettiin. 

Se on loppuosa Raamatun psalmista 1 07. 

Juhlaraha laskettiin liikkeeseen 1 1.9.1 990. Sitä 

lyötiin 150 000 kappaletta ja tuotto osoitettiin 

Helsingin yliopiston 350-vuotisrahastoon. 

YHDISTYNEITÄ KANSAKUNTIA EDELTÄNYT 

Kansainliitto päätti vuonna 1921 jättää Ahve

nanmaan autonomiseksi osaksi Suomea ja 

näin Ahvenenmaan viralliseksi rahayksiköksi 

jäi Suomen markka. 1980-luvun vaihtuessa 

1990-luvuksi käynnistettiin Ahvenanmaalla 

hanke nk. "oman rahan" aikaansaamiseksi. 

Jönköpingissä asuva taiteilija Pär Nylander 

oli suunnitellut kolmen rahan sarjan, joka 

herätti suurta huomiota. Kolikkoja mainos

tettiin jopa Ahvenanmaan "omana" rahana. 

Emämaa Suomi ei voinut kuitenkaan hyväk

syä tällaista toimintaa, vaan jo lyödyt 10, 50 ja 

100 taalerin kolikot toimitettiin rahapajaan 

sulatettavaksi. Valtiovarainministeriö teki 

kuitenkin päätöksen Ahvenanmaalle omiste

tun juhlarahan lyömisestä. Juhlaraha muo

toiltiin rahapajassa ja pohjana oli Nylanderin 

suunnittelema 100 taalerin kolikko. Koska 

Ahvenanmaan autonomisesta asemasta oli 

säädetty 70 vuotta aikaisemmin, päätettiin 

tämä raha julkistaa 70-vuotisen autonomian 

Raimo Heino: Helsingin yliopisto 
350 vuotta/Helsingfrors universitet 

350 år/35oth anniversary ofthe University 
of Helsinki, 1990, hopea, Ag 

kunniaksi. Tunnuspuolella on Ahvenanmaan 

vaakuna ja vuosiluvut 1921-1991. Arvopuo

lella on nelimastoinen fregatti ja kehällä 

kulkee teksti FINLAND 100 MK SUOMI. Raha 

laskettiin liikkeeseen joulukuussa 1991. Sitä 

lyötiin 99 300 kappaletta. Tämän lisäksi lyö

tiin 700 kappaletta ensimmäisinä nk. proof

rahoina. Rahan tuotto käytettiin meripelas

tusaluksen hankkimiseen Ahvenanmaalle. 

VuoNNA 1998 tuli kuluneeksi 250 vuotta 

Suomenlinnan eli Sveaborgin perustami

sesta. Valtiovarainministeriön päätöksellä 

järjesti Juhlarahalautakunta kutsukilpai-

lun, johon kutsuttiin Erik Bruun, Henrik 

Gummerus, Harri Ojala, Erkki Salmela ja 

Erja Tielinen. Tämän kilpailun voittoon ylsi 

Harri Ojala ehdotuksellaan Muurit veden 

peilissä. Rahan tunnuspuolta hallitsee pur

jelaiva, jonka takana Kuninkaanportti näyt

tää kovin pieneltä. Vaakasuorassa olevien 

tekstien SUOMENLINNA SVEABORG yläpuo

lella lentää yksinäinen lokki. Arvopuolelle on 

kuvattu Suomenlinnan linnoituksia, saaren 

vehreyttä ja oikealla ylhäällä kohoaa kirkon 

torni. Arvomerkintä 100 MK asettuu vasem

malle alas ja teksti SUOMI FINLAND 1998 

rahan kehälle ylävasemmalle. 

UUDEN VUOSITUHANNEN pyörähdettyä 

käyntiin vuonna 2000 vietettiin kirkon 800-

vuotisjuhlallisuuksia ja sen kunniaksi pää-

Ahvenanmaan itsehallinto 70 
vuotta/Självstyrelse i Åland 
70 år/7oth anniversary of 

Åland's autonomy, 1991, hopea, 

Ag (Ahvenanmaantaalerin 
pohjalta, Rahapaja, Myntverket 

i Finland/Based on the Åland 
daler by Mint of Finland) 

39 



40 

Harri Ojala: Suomenlinna 250 

vuotta/Sveaborg 250 år/25oth 
anniversary of the Suomenlinna 

sea fortress, 1998, hopea, Ag 

Maija Lavonen: Kirkon riemuvuosi/ 
Kyrkans jubelår/Jubilee year of the 

church, 2000, hopea, Ag 

tettiin lyödä juhlaraha. Kutsukilpailun voitti 

tekstiilitaiteilija Maija Lavonen ehdotuksella 

Rauhan vuosi. Lavoselle tämä oli uusi alue

valtaus. Rahan tunnuspuolelle on kuvattu 

yksinkertainen ruotsinpihlajan lehti, alareu

nassa oleva tasasivuinen kreikkalainen risti 

kuvaa kaikkiin ilmansuuntiin leviävää uskon 

sanomaa. 
Kehällä kiertää teksti ANNUS IUBELEI MM

ANNUS SPEI (juhlavuosi 800 toivon vuosi) . 

Arvopuolelle on kuvattu osa Turun tuomio

kirkon Pyhän Katariinan kappelin koristeel

lisesta kattoholvista. Arvomerkintä 100 MK 

on alareunassa, vuosiluku 2000 yläreunassa ja 

sanat SUOMI FINLAND kiertävät numeroiden 
kanssa rahan kehällä samoin kuin tunnus

puolen tekstit. 

MAAMME PÄÄKAUPUNKI Helsinki juhli 450-

vuotista taivaltaan vuonna 2000, jolloin se oli 

valittu yhdeksi Euroopan kulttuurikaupun

giksi. Rahasta järjestetyn 3-vaiheisen kutsu

kilpailun voitti Reijo Paavilainen ehdotuksel

laan Kasvava kaupunki. Kilpailuun tuli kaik

kiaan 23 ehdotusta, joista valittiin viisi jatko

työstämiseen. Paavilaisen ehdotuksen tun

nuspuolelle on kuvattu mattapintaiseen kol

mioon mukaeltu joonialainen pylväs, jonka 

pylväänpäätä ympäröi 12 eurotähteä. Vuosi
luku 2000 on pystysuorassa oikeassa reunassa 

tähtirenkaan alapuolella. Kehällä kiertää 

teksti CULTURAL CAPITAL FINLAND SUOMI. 

Arvopuolella puolestaan on mattapintaiselle 

pohjalle kuvattu Helsingin tunnettuja raken

nuksia. Yläreunassa oleva lehtikuvia viittaa 

pääkaupunkimme vehreyteen ja alareunassa 

olevat tyylitellyt aallot merellisyyteen. Arvo

merkintä 100 MK on pystysuorassa ja kehällä 

kiertää teksti HELSINKI 450 HELSINGFORS. 

Rahassa on Paavilaiselle tyypilliseen tapaan 
käytetty hyväksi matan ja kiiltävän pinnan 

vaihtelua. Rahan julkistamisen jälkeen heräsi 

keskustelu siitä, että teksti Cultural Capital ei 

ollut oikea, vaan virallinen termi olisi ollut 

European City of Culture in the year 2000. 

Samana vuonna oli kaikkiaan 9 kulttuuri

kaupunkia, joista vain 4 oli pääkaupunkeja. 

Reijo Paavilainen: 

Helsinki 450 vuotta/Helsingfors 
450 år/45oth anniversary of 
Helsinki, 2000, hopea, Ag 



Juhlarahat - Kuvanveiston miniatyyrit 
Rahapajan ensimmäinen 

luottotaiteilija - Heikki Häiväoja 

ja muita mestareita 

VUODEN 1963 alusta astui maassamme voi

maan rahanuudistus, mutta rahojen ulko

muotoon ei haluttu juurikaan puuttua. 

Seteleiden arvomerkinnästä poistettiin kaksi 

nollaa ja muutettiin metallirahoissa markat 

penneiksi. Kahdensadan markan hopeara

hasta luovuttiin, ja 100 markan rahan 

korvasi kokonaan uusi markan raha. Raha

pajan johtaja Allan Soiniemi ehdotti valtio

varainministeriölle kilpailun järjestämistä 

uuden rahan aikaansaamiseksi ja vuonna 

1962 julistettiin yleinen kilpailu. Ehdotuksia 

saapui 88 kappaletta, mutta mitään niistä ei 

pidetty sellaisenaan toteuttamiskelpoisena. 

Ensimmäinen palkinto jäi jakamatta. Sen 

sijaan jaettiin kaksi toistapalkintoa graafikko, 

heraldikko Olof Erikssonille ( 1911-1987) ja 

kuvanveistäjä Heikki Häiväojalle (s. 1929). 

Johtaja Soiniemi kutsui molemmat palkitut 

rahapajaan suunnittelemaan markan rahaa. 

Kansallismuseon rahakammion johtajan 

Tuukka Talvion mukaan tästä alkoi Heikki 

Häiväojan tie metallirahojen suunnittelijana. 

Vuonna 1964 laskettiin liikkeeseen Eriks

sonin ja Häiväojan yhdessä suunnittelema 

markka, joka valmistettiin 35 % hopease

oksesta vuosina 1964-1968 ja sen jälkeen 

1969-1993 kuparinikkelistä. Rahan tunnus

puolta hallitsee Suomen leijona ja arvopuolta 

kuusen kerkkien keskellä vakaana seisova 

kookas numero 1. Tämä markka oli käyt-

törahoihin kuuluva vaihtoraha, mutta kun 

vuonna 2001 laskettiin liikkeeseen Markan 
muistoraha nähdään Antti Neuvosen pal

kitussa ja toteutetussa ehdotuksessa selvät 

viitteet Häiväojan markkaan. Kuusen latva 

käpyineen on korvannut alkuperäisessä 

rahassa olleet kerkät, mutta jykevä ykkösen 

numero on säilynyt samanlaisena. Näin voi

daan katsoa Häiväojan vaikuttaneen vielä 

viimeiseen markan juhlarahaan. 

Häiväoja on tunnettu mitalintekijä ja 

hänen mielestään "mitalien suunnittelun 

tekee mielenkiintoiseksi se, että jokainen 

niistä lyödään jonkin merkittävän asian tai 

elämäntyön kunniaksi . . . .  Henkilökuvissa 

pyrin vaikutelmaan, joka kuvaisi koko ihmis

tyyppiä . . . .  Ideoinnissa etenen siten, että 

hankin kohteesta tietoa niin paljon kuin 

mahdollista . . . .  Olen kokenut, että mitä pie

nemmälle alalle idean saa piiritettyä, sitä osu

vampi ja monipuolisemmin aihetta kuvaava 

siitä tulee". Tämä kaikki pätee myös juhla

rahan suunnitteluun, eikä ole mikään ihme, 

että johtaja Allan Soiniemi ja hänen seuraa

jansa Timo Koivuranta tilasivat suoraan 

Heikki Häiväojalta vuosina 1967, 1970, 1971, 

1975 ja 1977 julkaistut juhlarahat. Ne loivat 

hyvän perustan yksilöllisille rahoille, joissa 

rahan metalli sai taiteilijan käsissä luontevan 

muodon, jota ei ole tarvinnut keinotekoisesti 

himmentää eikä kiillottaa. 
41 



Heikki Häiväoja, kesä 2001 Päijänteellä. 
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Toivo Jaatinen 

Itse asiassa jo ennen Heikki Häiväojaa oli 

Markan 100-vuotisjuhlarahan muotoil-

lut toinen mitalimestari, kuvanveistäjä 

Toivo Jaatinen (s. 1 926) .  Hän oli osallistunut 
vuonna 1959 järjestettyyn yleiseen kilpai

luun ja saanut Lauri Leppäsen kanssa jaetun 

toisen palkinnon, koska ensimmäistä pal

kintoa ei jaettu lainkaan. Jaatinen sai rahan 

suunnittelun, koska hänen ehdotuksensa oli 

saanut myös kolmannen palkinnon. Tämä 

raha oli tarkoitettu vaihtorahaksi ja se 

muistuttaa ulkonäöltään pikemminkin käyt

törahaa kuin juhlarahaa. Tunnuspuolella 
on J.V. Snellmanin profiili ja arvopuolella 

ylhäältä avoimen laakeriseppeleen ympä

röimä 1000 markan arvomerkintä, päivä

määrä 4.6. ja vuosiluvut 1860 1960. Raha on 
muotoilultaan vähäeleinen mutta tyylikäs ja 

edustaa Jaatisen mitaleillekin tunnusomaista 

matalaa ja tarkkaa muotoilua. 

Seuraava Jaatisen suunnittelema juhla

raha lyötiin 42 vuotta myöhemmin, jolloin 

Toivo Jaatinen voitti ensimmäisen kultaeuron 

suunnittelukilpailun ehdotuksellaan Hippu. 

Muistan Topin myhäilleen ja mutisseen " . . .  

pitihän sitä osallistua ja näyttää nuorem

mille, mistä rahamuotoilussa oikeastaan on 

kyse .. :'. Moneta-lehdelle antamassaan haas
tattelussa Jaatinen kertoo, miten hän kultaeu

roa suunnitellessaan on käyttänyt hyväkseen 

kullan ominaisuuksia. "Oleellista oli hyö-

dyntää kullan kaunis kiilto. Keskiyön aurin

gon kirkkautta voisi tuskin paremmin tuoda 

esiin - kulta hohtaa juuri sopivalla tavalla. 

Tunturipurossa kullanhohto on hyödynnetty 

kuvaamaan veden kirkkautta. Muotoilussa 

kimaltava vesi on tarkoituksellisesti jätetty 

taustan kanssa samalle tasolle muun kuvi

oinnin kohotessa korkeammalle. Näin puron 

rannat suojaavat hohtavaa pintaa - aivan 

kuten luonnossakin." 

Jaatinen on työssään ja työstään hyvin 

tarkka. Asiat tulee esittää mahdollisimman 

luonnonmukaisesti. Niitä ei tule tarpeetto

masti korostaa tai laimentaa. Esimerkiksi kul

taeurossa olevan auringon nousu- ja laskurata 

oli mahdollisimman lähellä luonnonmukaista 

tapahtumaa. Eri vaiheissa oleva aurinko on 

kuvattu aina kokonaisena, koska Jaatisen mie

lestä puolikas olisi tuonut katsojan mieleen 

kuun. Vain yksi, lähimpänä tunturin lakea 

oleva aurinko on saanut säteet, koska seuraa

vaksi valopallo alkaa jälleen nousta yöttömän 

yön aikana Suomen Lapissa. 
Kun Toivo Jaatinen vuonna 1960 suun

nitteli satavuotisen markan rahan ei tietoko

neista ja niiden käyttämisestä apuna rahan 

valmistukseen ollut mitään tietoa. Nyt on 

toisin. Jaatinen teki lopullisen kipsimallin, 

joka luettiin tietokoneella. Tämän jälkeen 

Rahapaja Oy:n kaivertajamestari Kari Pai

nilainen kaiversi lopullisen työkalun tieto

koneella Jaatisen mallista tehdyn grafiikan 43 
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mukaisesti. Painilainen on sanonut: "kuva on 

vasta alku" ja todennut, että hyvältä tuntuva 

idea voi osoittautua pannukakuksi, elleivät 

kaivertaja ja taiteilija saa yhteistyössä aikaan 

toimivaa muottia. Kari Painilainen painottaa 

myös materiaalin tuntemusta, koska pehmeä 

18  karaatin kultaraha käyttäytyy koneessa 

aivan toisin kuin esimerkiksi kahdesta metal

Waadusta yhdistetty yhden euro n raha. 

Jaatisen suunnittelemaan kultarahaan on 

myös stanssattu ensimmäistä kertaa yksi

löllinen, juokseva syrjänumerointi 1-25 000. 

Rahan julkistamispäivänä marraskuun 6. 2002 

kiersi Rahapaja Monetaan halukkaiden osta

jien jono. Julkistamistilaisuudessa valtiova

rainministeri Sauli Niinistö ojensi tekijäkap

paleen Toivo Jaatiselle, joka tarkasteli suun

nittelutyönsä lopputulosta silminnähden 

tyytyväisenä. 

Reijo Paavilainen 

Vuonna 1985 tehtiin päätös laskea liikkeeseen 

juhlaraha 150 vuotta aikaisemmin ilmesty

neen kansalliseepoksemme Kalevalan kunni

aksi. Julistetun kilpailun voitti Reijo Paavilai

nen (s. 1 946), joka samalla astui voitokkaiden 

rahantekijöiden joukkoon. Kalevala-raha 

valittiin nimittäin kaksi vuotta myöhemmin 

"Vuoden rahaksi" - Coin of the Year Ameri

kan Numismaattisen Yhdistyksen toimesta. 

Toisen kerran valinta osui Paavilaiseen kym

menen vuotta myöhemmin 1 995 suunnitel-

lun YK-juhlarahan tiimoilta, joka valittin 

"Vuoden rahaksi" vuonna 1997. 

Kun tarkastelemme Reijo Paavilaisen vuo

teen 2005 mennessä julkaistuja juhlarahoja, 

yhdistää niitä kaikkia erinomaisen tarkka 

aiheeseen perehtyminen ja kilpailuihin lähe

tettyjen, lopullisten kipsimallien viimeistelty 

toteuttaminen. Vuosina 1985-2005 Paavilai

nen on suunnitellut kokonaista yhdeksän 

juhlarahaa voittamalla kyseistä rahaa koske

van kilpailun. "Kilpailut ovat minulle erittäin 

tärkeitä. Sen lisäksi, että useimmat työtilai

suudet avautuvat juuri kilpailumenestyksen 

kautta, saan kilpailuasetelmassa parhaan 

mahdollisen itsestäni irti", kertoo Reijo Paa

vilainen ja viittaa nuoruusvuosiensa yleis

urheiluharrastukseen. Paavilainen oli kan

sallisella huipulla mm. kymmenottelussa ja 

aitajuoksussa. "Taidekilpailuihin osallistumi

nen on minulle luonteva tapa työskennellä ja 

se tyydyttää samalla kilpailuviettiäni''. Hah

motellessaan vuonna 1 994 yleisurheilun EM

kisojen juhlarahaa hän kertoo pyöritelleensä 

pitkään hahmoa korkeushyppääjästä, mutta 

päätyneensä juoksijoihin, koska liikeradat 

ovat näyttävämpiä pienessä koossa. Tämäkin 

raha palkittiin Coin of the year -kilpailussa 

vuoden taiteellisimpana rahana. Antiikin 

rahataide ja Kalevala tarjoavat moniin rahoi

hin idean, jota Paavilainen lähtee kehittele

mään omalle tyylilleen uskollisena. Hyvänä 

juhlarahana Reijo Paavilainen pitää sellaista 



rahaa, joka on taiteellinen mutta selkeä. 

Liian yksinkertaiset juhlarahat tuovat mie

leen käyttörahan, mutta liiallinen yksityis

kohdilla leikittely vie puolestaan idean rahan 

varsinaiselta aiheelta. 

Kuluvan vuoden 2005 viimeisenä juhla

rahana julkistettiin marraskuun 15. päivänä 

Reijo Paavilaisen suunnittelema juhlaraha 

Tuntematon sotilas ja suomalainen eloku

vataide. Väinö Linnan romaanin pohjalta 

tehdyn elokuvan ensi-illasta tuli joulukuussa 

2005 kuluneeksi 50 vuotta. Juhlarahalauta

kunta järjesti kaikille avoimen yleisen kil

pailun, jonka voitti ehdotus Juoksuhauta. Se 

oli Reijo Paavilaisen tekemä ja jury piti sen 

yksinkertaisesta pelkistyksestä, joka kuitenkin 

innoitti laajoihin pohdiskeluihin sodan kau

heudesta. Paavilainen kertoi saaneensa Väinö 

Linnan romaanin joululahjaksi jo pienenä 

poikana. Edvin Laineen ohjaaman elokuvan 

taiteilija sanoo katsovansa joka vuosi itse

näisyyspäivän aikoihin. Sota on väistämättä 

ikävä asia ja siksi Paavilainen pitää tärkeänä 

luoda uskoa tulevaisuuteen ja toivoa rauhan 

säilymisestä. 

Pertti Mäkinen 

Toinen kuvanveistäjä, jolla on yhtä monta 

julkaistua juhlarahaa kuin Paavilaisella on 

Pertti Mäkinen (s. 1952). Itse asiassa Mäki

nen jakoi vuonna 1983 julkistetun Yleisur

heilun MM-juhlarahan voiton Toivo Pelko-

sen kanssa ja tuli juhlarahapiireihin paria 

vuotta aikaisemmin kuin Reijo Paavilainen. 

Urheilurahan arvopuolelle sijoitettu vaara

maisema oli ensimmäisia maisema-aiheita 

suomalaisessa metallirahassa. Toisen juhla

rahan Mäkinen teki yhdessä Antti Neuvosen 

kanssa. Tässä EU:n juhlarahassa käytettiin 

Neuvosen suunnittelemaa 10 markan pihla

janoksan kuvioimaa arvopuolta, mutta tun

nuspuolelle sijoitettiin Mäkisen suunnitte

lema lentävä joutsen ja EU-tähdet. 

Ensimmäiset euromääräiset juhlarahat 

julkistettiin vuonna 2002. Elias Lönnrot ja 

kansanrunous oli ensimmäisen euromääräi

sen juhlarahan aihe. Rahan suunnittelusta 

järjestettiin kilpailu, jonka voitti ylivertaisella 

ehdotuksellaan Pertti Mäkinen. Jurya 

kiehtoi ennen kaikkea nerokas ratkaisu 

kuvata Lönnrotin henkilö sulkakynällä eikä 

tavanomaisella kasvokuvalla. 

Mäkisen mielestä euromääräisen juhlara

han suunnittelu ei poikennut millään lailla 

aikaisemmista tehtävistä. Ainoa poikkeus 

on se, että nyt rahat leviävät suuremmalle 

yleisölle kuin markan aikana. "Pyrin suun

nittelemaan hyviä juharahoja - jos ne ovat 

hyviä suomalaisille, ne ovat sitä myös muille 

eurooppalaisille'; sanoi Pertti Mäkinen Lönn

rotin juhlarahan julkistamistilaisuudessa. 

Vuodesta 2002 aukesi Mäkiselle oikea voit

toputki, sillä vuosina 2002-2005 hän voitti 

peräti seitsemän kilpailua. Jääkiekon MM- 45 



kilpailujen juhlaraha nk. Jutin vitonen valittiin 

Coin of the year -kilpailussa maailman kau

neimmaksi urheilurahaksi. "En pähkäile töi

täni jälkeenpäin. Joskus en ollenkaan näe niitä 

asioita, mitä joku muu saattaa niistä löytää . . . .  

Ei siinä jää aikaa fundeerata. Kun kello käy, on 

pakko tehdä - ottaa muovailuvahaa käteen ja 

alkaa vain muovailla", kertoo Mäkinen Sata

kunnan Kansalle antamassaan haastattelussa. 

Taitavana kuvanveistäjänä Pertti Mäkinen 

pystyy tekemään selkeän eron eri aiheiden ja 

niihin liittyvien yksityiskohtien välillä. Tämä 

huipentuu vuonna 2004 julkistetuissa Tove 

Jansson ja lastenkulttuuri sekä Albert Edelfeldt 

ja maalaustaide - juhlarahoissa. Siinä missä 

Muumilaakson asukit pyörivät villissä leikissä 

Tove Janssonin juhlarahassa on Albert Edel

feldt -kultaraha ylväs, hillitty ja hienostunut. 

"Pyrin aloittamaan uuden työn suunnitte

lun aina puhtaalta pöydältä. Minun tapani 

on katsoa eteenpäin - ei miettiä vanhoja . . . .  
Luonto on toiminut minulle suurena innoit

tajana. Suomen neljästä vuodenajasta ja 

luonnon kauneudesta on helppo ammentaa. 

. . .  Juhlarahan suunnittelussa tärkeimmät osa

alueet ovat idea, sisältö ja sanoma. Erilaiset 
esitys- ja toteutustavat ovat haasteita, joihin 

taiteilijan on pyrittävä löytämään ratkaisu. 

Kolikolla on kaksi tilaltaan ahdasta sivua, 

joiden välille tulisi löytää juuri oikea tasa

paino", kertoo Pertti Mäkinen Rahapaja Oy:n 

vuosikertomuksessa 2004. 

Erja Tielinen 
HELENE SCHJERFBECK ja hänen taideteok

sensa ovat taiteilijattaren kuoleman jälkeen 

pysäyttäneet monet kirjailijat ja taiteilijat 

antamalla näille ajattelemisen aihetta naisen 

paikasta kulttuurin ja taiteen tuottajana. 

Juhlarahakilpailuissa eivät naiset ole juuri

kaan menestyneet. Nina Terno oli ensim

mäinen nainen, joka sai tehtäväkseen UKK:n 

presidenttikautta kunnioittavan juhlarahan 

vuonna 1981 .  Marjo Lahtinen suunnitteli 

Lahden MM-kilpailujen juhlarahan vuonna 

1989. Marita Lappalainen palkittiin yhdessä 

miehensä kanssa 50 rauhan vuotta -juhlara

han suunnittelusta 1 995 ja Maija Lavonen 

vuonna 2000 kirkon riemuvuoden ja Turun 

tuomiokirkon juhlarahan suunnittelusta. 

Erja Tielinen (s. 1956) oli jo vuonna 1 982 

saanut toteuttaakseen jääkiekon MM-kisoi

hin lyötävän juhlarahan, mutta varsinainen 

läpimurto tapahtui kuitenkin 14 vuotta myö

hemmin 1 996, kun T ielinen sai tehtäväkseen 

Helene Schjerfbeck ja kuvataide -juhlarahan. 

Tuloksena oli kaunis ja tasapainoinen juhla

raha, joka jälleen sai maininnan Coin of the 

year -kilpailussa maailman taiteellisimpana 

rahana. Schjerfbeck-raha on mitalimainen ja 

rahan pinnan korkeuserot viimeiseen milli

metrin osaseen hyväkseen käyttävä taidon

näyte. Vuonna 2000 Erja T ielinen voitti Alek

sis Kivi ja kirjallisuus -juhlarahakilpailun, 

joten hänen panoksensa nimenomaan kult-



tuuriaiheisissa juhlarahoissa on merkittävä. 

Erja Tielinen ei halua kuvittaa. Hän haluaa 

eläytyä kuvattavan henkilön elämänvaihei

siin . "Jos minulla on aihe, en varsinaisesti tee 

analyyttista tutkimusta. Pikemminkin pyörin 

asian ympärillä ja yritän ajatella mahdolli

simman vapaasti - lapsenomaisesti. Useim

miten ensimäinen aihetta sivuava mielikuva 

osoittautuu hedelmälliseksi. Käyn kyllä kat

somassa eri polkuja ja toteamassa, mitä edes

säolevan mutkan takana on. Ideat ruokkivat 

toinen toistaan." 

Rahan suunnittelu eroaa oikeastaan vain 

pienen kokonsa ja annetun aiheensa takia 

Erja Tielisen mielestä muusta kuvanveistosta. 

Taiteilija miettii kilpailutilanteessa aina ajan 

kulumista, koska siinä tulee "eräpäivä" aut

tamattoman nopeasti vastaan. Annettu aihe 

sitoo myös, vaikka aina tulisikin pyrkiä löy

tämään omaa itseä miellyttävä ratkaisu. "En 

voisi muuten tehdä niin hyvää kuin osaan, 

ellen pyrkisi itse parhaaseen mahdolliseen 

lopputulokseen. Ei se rahankaan arvo tule 

pelkästään siitä, että siinä lukee vaikka sata 

markkaa, kyllä se mielestäni on sitä arvok

kaampi mitä parempaa taidetta se on", kertoo 

Erja Tielinen Rahapaja Oy:n vuosikertomuk

sessa 1998. 

Aleksis Kivi -juhlarahan kilpailuvoitto oli 

taiteilijalle iloinen yllätys. " Aleksis Kivestähän 

ei ole olemassa yhtään valokuvaa. Kivi sellai

sena kuin jälkipolvet hänet muistavat perus-

tuu Albert Edelfeltin kuolleesta kirjailijasta 

tekemän piirustukseen. Juuri tälle piirrokselle 

ominainen graafisuus oli minunkin lähtö

kohtani", kertoo Tielinen. Hän halusi pitää 

muodon mahdollisimman matalana ja yksin

kertaisena päätyen ratkaisuun tunnuspuo

len ja arvopuolen rytmittymisestä keskenään 

kokonaisuudeksi. 

Heli Kauhanen 

JUHLARAHALAUTAKUNNALLE, Rahapaja 

Oy:lle ja juhlarahoista kiinnostuneelle ylei

sölle on aina riemukasta löytää kokonaan 

uusi suunnittelijanimi. Tämä iloinen tapah

tuma on osunut kohdalle lautakunnan toi

minnan aikana muutaman kerran ja vii

meeksi vuonna 2004, jolloin Lahden muotoi

luinstituutista 1998 valmistunut kultaseppä 

ja korumuotoilija Heli Kauhanen (s.1972) 

voitti J. L. Rrmeberg ja runous - juhlaraha

kilpailun. Kauhanen on omien sanojensa 

mukaan ollut kiinnostunut rahojen muotoi

lusta jo pitemmän aikaa, koska se kooltaan 

ja aiheeltaan rajattuna on niin vaativaa ja 

haastavaa. 

Ensimmäiset luonnokset juhlarahaan 

syntyivät omien ennakkotietojen ja oman 

mielikuvan varassa. Tarkempi perehtymi

nen Runebergin elämäkertaan synnytti uusia 

ajatuksia ja valmis raha on näiden kahden 

yhdistelmä. Kauhaselle oli tärkeää säilyttää 

kasvojen tunnusomaiset piirteet ja luonne, 47 



niin että katsoja pystyy  tunnistamaan 

J. L. Runebergin hahmon. Sitten hän löysi 

vuoden 1831 Helsingfors Tidningar -lehden 

ja siinä olleen kauniin fraktuuralla painetun 

tekstin, jonka erillisistä kirjaimista syntyi 

rahan tunnuspuoli. Samalla se viittaa Rune

bergin ruotsinkielisy yteen ja laajaan kirjalli

seen tuotantoon. Kaikki tiivistettynä pieneen 

hopeiseen juhlarahaan. 

Suunnittelu alkaa aina kädellä tehdystä 

viivasta, sillä Kauhasen mukaan vain kynällä 

tehty viiva elää. Vaikka sen jälkeen siirryttäi

siinkin tietokonemallinnoksiin, alku lähtee 

aivojen ja käden yhteistyöstä. Yleisilmeel

tään Kauhasen teokset ovat pelkistetty jä, eikä 

niissä ole mitään ylimääräistä. Runeberg-juh

larahassa 1800-luvun sanomalehden kirjaimet 

suurennettuina toimivat hyvin sekä koris

teellisina että informaatiota tuottavina rahan 

osasina. Heli Kauhanen sanoo eräässä haas

tattelussaan: "Ei pidä tyytyä keskinkertaisuu

teen, vaan ajatus on vietävä loppuun saakka. 

On myös osattava heittää roskiin omia ide

oita, jos ne eivät toimi. Tarkkuudesta sen 

sijaan ei saa tinkiä." Kokonaisuuden tulee 

aina olla enemmän kuin osiensa summa sil

loin kun puhutaan onnistuneesta lopputu

loksesta on kysymys sitten koruista, juhlara

hoista tai julkisista monumenteista. 
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Juhlarahat - Kuvanveiston miniatyyrit 
Suoraa puhetta Pekka Sarvaalta 

VARSINAISEN JUHLARAHALAUTAKUNNAN 

ensimmäinen puheenjohtaja oli Kansallismu

seon silloinen rahakammion yli-intendentti 

PEKKA SARVAS. Seuraavassa hän kertoo pyr

kimyksistään lautakunnan puheenjohta-

jana ja syistä, jotka johtivat hänen eroonsa 
kesken kauden. "Jos oikein muistan,niin tulin 

rahapajan johtokunnan varajäseneksi 1979 ja 
istuin sitten loppuun eli 1993 asti. Tässä omi

naisuudessa alkoi myös seikkailuni juhlaraha

lautakunnissa. Ensimmäinen oli muistaakseni 

Hiihdon MM-kilpailut Lahdesssa 1978. Ja vii

meinen taisi olla Itsenäinen Suomi 75 vuotta 

1992. Olin kuitenkin mukana vain niiden 

rahojen kohdalla, joista järjestettiin kilpailu. 

Hienointa oli saada olla mukana Metallira

hatoimikunta 1987:ssä, joka järjesti kutsukil
pailun uuden metallirahasarjan suunnittele

miseksi. Sen anti jäi tosin suuriin odotuksiin 

nähden pettymykseksi." 

ANNE V ALKONEN: Miksi sitten erosit, vaikka 

Sinut oli alunalkaen nimitetty puheenjohta

jaksi uuteen juhlarahalautakuntaan? 

PS: "Itse asiassa suuntaus, johon juhla rahojen 

lyönti oli menossa ei vastannut minun käsi

tyksiäni juhlarahoista. Valtiovarainministeriö 

näki juhlarahat pääasiassa erilaisten urheilu

kilpailujen rahoituskeinona. Lopullisesti aate 
petti, kun juhlarahoista ryhdyttiin perimään 

arvonlisäveroa ja niitä kaupattiin ylihintaan. 

Eihän laillista maksuvälinettä voi kaupata yli 

sen nimellisarvon! 

Tässä 'kaupallisessa' kehityksessä täytyy 

ottaa myös omavastuuta. Kun Ateneumin 

peruskorjaus läheni loppuaan tuli mieleeni 

ajatus, että museo ansaitsi juhlarahan, jonka 

tuotto voitaisiin kanavoida kokoelmien kar 

tuttamiseeen. Niinhän myös tapahtui kiitos 

ystäväni Raimo Heinon taitavan lobbauksen 

ja Ateneum sai juhlarahansa, Suomen kuva
taiteen juhlarahan 1989 ja myös sen lasken

nallisen tuoton. Seuraavan hyvän asian vuoksi 

lyötiin juhlaraha Sotainvalidien veijesliitto 50 

vuotta 1990. Sotainvaliditkin saivat juhlara

hansa tuoton: nimellisarvo vähennettynä lyön

tikustannuksilla. Vielä seuraavana vuonna 

onnistuttiin tekemään vanhanaikainen juhla
raha 'hyvän asian' Helsingin Yliopiston 350-

vuotisjuhlan kunniaksi. 

Oikea juhlarahan aihe oli myös Itsenäisyy

den 75-vuotisjuhla 1992. Juhlallisuuden vesit

tivät kuitenkin rahoista perittävät kustannuk

set ja liikevaihtovero, joiden vuoksi esimerkiksi 

1000 markan kultarahaa myytiin 1400 mar 

kalla. Ahneuden kasvaessa on ylihinta aina 

vain kasvanut. 

Juhlarahat eivät enää -juhlallisista ase

tuksista huolimatta - olekaan oikeita rahoja, 

vaan liikevaihtoverollisia keräilyesineitä. Sääli 

niitä ymmärtämättömiä maallikoita, jotka 

ostavat niitä siinä hyvässä uskossa, että niistä 

joskus tulee keräilyharvinaisuuksia. Esimer-



kiksi panemalla vuonna 1992 pankkitilille 

1400 mk olisi talletus 2%:n korolla kasvanut 

parikymmentä euroa arvokkaammaksi kuin 

mitä samaan aikaan ostettu 1000 markan kul

taraha tänä päivänä arvoltaan on." 

AV: Mitä ajattelet proof-rahoista? 

PS: 'Amerikkalaisen'- sanoisinko historialli

sesti köyhän - rahahistorian vuoksi on eri

laisten harvinaisuusasteiden jne. lisäksi otettu 

käyttöön rahojen kuntoisuusluokan ylikoros

tettu merkitys. Tämä käsittäkseni lännestä 

tullut keräilyideologia lähtee siitä, että mitä 

kiiltävämpi raha, sitä arvokkaampi. Sen lop

putuloksena ovat n.s. proof rahat, erikoistyö

kaiuin valmistetut rahat, omissa sterilisoi

duissa rasioissaan. Voidaanko ylipäänsä aja

tella maksuvälinettä, jota ei voi ottaa käteen? 

Nämä saavuttivat suurta innostusta Suomes

sakin ja meilläkin ryhdyttiin pitämään näitä 

'kiiltopenninkejä' jotensakin tavoiteltavina 

tuotteina. Saivatpa ne palkintojakin Ameri

koissa. Tämä yletön kiinnostus kiiltopennin

keihin oli omiaan vähentämään innostustani 

suomalaisiin juhlarahoihin." 

AV: Mikä sai Sinut lopullisesti jättämään lau

takunnan - itseasiassa kesken kauden? 

PS: "Tärkeimpänä vaikutti tietenkin minis

teriön piittaamattomuus toimikunnan esittä-

mistä ajatuksista juhlarahojen lyömiseksi. 

Aina kun tuli tarpeen löytää rahoitus jonkun 

urheilujippon rahoittamiseen, lyötiin juhla

raha. Olin lähtenyt aikoinaan Rahapajan joh

tokuntaan ja juhlarahojen kilpailulautakuntiin 

sanoisinko idealistiselta pohjalta ajatellen, että 

yritämme tehdä jotakin korkeatasoista ja suku

polvienkin jälkeen arvostettua työtä. Kanssa

toimijoina oli kuitenkin ministeriön kirjanpi

täjämentaliteetillä varustettuja virkamiehiä 

ja yleissivistyksessään toisia arvoja edustavia 

toimijoita. Kuten tavallista, humanisti antaa 

periksi ja poistuu näyttämöltä. Kävi vaikeaksi 

olla mukana vastaamassa sellaisesta, mihin ei 

itse uskonut. - Viimeisen kymmenen vuoden 

kehitys, pohjanoteerauksenaan Pietarin

Mannerheimin juhlaraha 2003, on saanut 

minut vakuuttuneeksi silloisen ratkaisuni 

oikeellisuudesta. Paikallani pysymällä olisin 

vain joutunut Don Quijoten asemaan." 
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Juhlarahat - Kuvanveiston miniatyyrit 
Rahataiteen kehittäminen 

tärkeää puheenjohtaja 

Sotamaalle 

Juhlarahalautakunnan puheenjohtaja, 

rehtori Yrjö Sotamaa vastasi runsaan 

kymmenen vuoden kokemuksella 

kysymyksiin seuraavasti: 

ANNE V ALK0NEN: Mikä mielestäsi on tär
kein näkökohta, kun tehdään päätöksiä juh

larahojen julkaisemisesta? 

YRJÖ SOTAMAA: "Tärkein näkökohta on jul

kaistavan rahan kohteen kansallinen merki

tys. Kohteen pitää olla erityisen merkittävä. 

Samalla on tärkeää varmistaa, että rahataide 

kehittyy. " 

AV: Olet ollut nyt juhlarahalautakunnan 

puheenjohtajana runsaat 10 vuotta. Onko 

lautakunnan toiminta vastannut odotuksiasi 

ellei mitä haluaisit muutettavaksi? 

YS: "Toimiminen lautakunnan puheenjoh

tajana on ollut erittäin mielenkiintoista. Pit

käjänteisyyden puute on ajoittain ollut häi
ritsevää ja päätöksiä rahoista ja niiden suun

nittelijoista on tehty liian lyhyellä aikatau

lulla. Kilpailuajat ovat lyhyitä, joka saattaa 

olla osasyy siihen, että kilpailuihin osallistu

vien ehdotusten määrä jää joskus alhaiseksi. 

Haluaisin panostaa siihen, että löytäisimme 
uusia taiteilijoita rahojen tekijöiksi. 

Nyt jotkut nimet dominoivat suunnittelua 

liiaksi. Tämä ei ole tietysti heidän vikansa." 

AV: Julkaistaanko nyt mielestäsi liikaa juh

larahoja verrattuna pieneen, suomalaiseen 

numismaatikkojen joukkoon? 

YS: "Paine julkaistavien rahojen määrän 

kasvattamiseen on ajoittain suuri, eten

kin suurten urheilukisojen aikaan. Minusta 

olemme kyenneet pitämään määrän koh

tuullisen oikeana. " 

AV: Millaisena näet Rahapaja Oy:n roolin 

juhlarahalautakunnassa? 

YS: " Rahapajan rooli ei ole välttämättä 

helppo. Rahapaja on yritys, joka pyrkii kas

vattamaan liiketoimintaansa. Sen kannalta 

on tärkeää saada uusia rahoja ( tuotteita) 

markkinoille ja Monetan myyntiin. Rahapa

jan ensisijaisena intressinä ei ole rahataiteen 

kehittäminen. Juhlarahojemme kansainvä

linen taiteellinen taso on mielestäni varsin 

korkea ja tässä suhteessa lautakunta on kyen

nyt säilyttämään hyvän linjan markkinapai

neesta huolimatta. Rahapajan tekninen osaa

minen on ilman muuta tärkeää rahataiteen 

kannalta. Rahojen tekninen laatu on enn

omainen." 



Juhlarahat - Kuvanveiston miniatyyrit 
Juhlarahojen kysyntä kasvanut viime vuosina 

Rahapajan konsernijohtaja Raimo Makkosen 

vastaus kysymyksiin juhlarahojen asemasta 

tuevaisuudessa, vuosittain julkaistavien juh

larahojen määrästä ja juhlarahojen tulevista 

näkymistä globalisoituvassa maailmassa: 

"SUOMALAISTEN JUHLARAHOJEN asema 

ja kysyntä on muuttunut Suomen liityttyä 

Euroalueeseen ja euron tullessa käyttöön. 
Suomalaiset ovat uuteen kolikkokantaan ja 

yleensä rahanuudistukseen Euroopan tyyty

väisin kansakunta. Voi olla, että 1 ja 2 sentin 

poisjääminen auttaa tässä suhteessa. 

Juhlarahojen kysyntä on kasvanut euron 

mukana merkittävästi ja viennin osuus jois

sakin kiinnostavissa juhlarahoissa on jopa 

kotimaan kysyntää suurempi. T ämä vaikuttaa 

varmasti tulevien juhlarahojen julkaisupo

litiikkaan. Pienelle kansakunnalle juhlarahat 

keräilyrahoina ovat hyvä ' visiittikortti', sellai

nen image-tekijä, jonka arvoa ei sovi vähä

tellä. Suomi on jo nyt saavuttanut tässä suh

teessa hyvän aseman. 

Meillä julkaistavien juhlarahojen määrä 

on varsin rajoitettu, kun sitä verrataan 

eurooppalaiseen käytäntöön. Ranskassa jul

kaistaan noin 50 eri juhlarahaa vuosittain, 

Itävallassa noin 15 ja Saksakin on nostanut 

julkaistavien rahojen määrän yli kymmeneen. 

Suomen kysyntä ylittää tällä hetkellä koti-

maassa lyötävien rahojen määrän. Tuomme 

rahoja ulkomailta ja välitämme niitä suoma

laisille asiakkaille merkittäviä määriä. Voitai

siinko osa tuonnin määrästä mahdollisesti 

korvata kotimaassa julkaistavilla rahoilla, 

on vaikea ennustaa. Lyöntimäärien tai aihe

piirien voimakasta lisäämistä on mielestäni 

syytä varoa. Toisaalta uuden tyyppisten, mm. 
enemmän kansankulttuuriin liittyvien raho

jen julkaisukokeilu ja kysynnän kartoitus 

olisi varmasti paikallaan. Hyvänä esimerk

kinä tästä on vuoden 2005 lopussa julkaistu 

Tuntematon sotilas -hopearaha:' 
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Juhlarahat - Kuvanveiston miniatyyrit 
Numismaatikkojen ajatuksia juhlarahoista 

SUOMEN NUMISMAATTINEN YHDISTYS 

perustettiin jo vuonna 1914 ja siinä on 

rahoista, mitaleista ja arvomerkeistä kiin

nostuneita jäseniä noin 1500. Yhdistyksen 

tarkoitus on yhdistää rahain ja mitalien sekä 

muiden numismatiikan alaan kuuluvien esi

neiden tutkijoita ja keräiljöitä sekä edistää 

numismaattista tiedettä ja Suomen mitali

taidetta. 

Koska metallirahat ovat vanhimpia 

numismaattisia esineitä, on ymmärrettävää, 

että rahoista kiinnostuneet keräilijät seuraa

vat aktiivisesti myös juhlarahojen liikkee

seenlaskua. Metallirahalla eli kolikolla tarkoi

tetaan leimattua metallista maksuvälinettä, 

jonka kuvat, tekstit, vaakunat, monogram

mit ym. ilmaisevat rahan arvosta vastaavan 
lyöttäjän. Näin määritellään metalliraha SNY: 

n verkkosivulla. Melko paljon juhlarahojen 

hinnoista on kirjoitettu sekä yhdistyksen jul

kaisemassa, tieteellispainotteisessa Numis

maattisessa Aikakauslehdessä että varsinkin 

Suomen Numismaatikkoliitto ry:n Numis

maatikko-lehdessä. Liitto on 22:n eri puolilla 

Suomea toimivan numismaattisen yhdistyk

sen keskusjärjestö. 

Hinnat kismittävät 

SEN JÄLKEEN KUN juhlarahojen myynti lii
kepankkien kautta loppui, siirryttiin vuonna 

1994 eurooppalaiseen käytäntöön, jossa hinta 

on nimellisarvoa kalliimpi. Ensimmäinen sel-

lainen raha oli Yleisurheilun EM-kisojen juh

laraha vuonna 1994. 

Erityisesti rahapajan yhtiöittämisen myötä 

syntynyt markkinointiin ja my yntiin keskit

tyvä Rahapaja Moneta on piikki numismaa

tikkojen lihassa. Juhlavaa rahastusta - senhän 

Rahapaja Moneta hallitsee, otsikoi Numis

maatikko-lehdessä 6/2001 julkaistu Jorma J. 

Imppolan kirjoittama mielipide juhlarahojen 

hinnoittelusta, lyöntimääristä ja pitoisuuk

sista. Imppola ei varmaankaan edusta kaik

kia numismaatikkoja, mutta paljon hänellä 

tuntuu olevan hampaankolossa nimenomaan 

juhlarahojen hinnoittelua kohtaan. Hän 

jatkoi kritiikkiään lehden numeroissa 1/2004 

sekä 3/2005. Numismaatikot hankkivat halu

amansa rahat huutokaupoista, koska he asi

antuntijoina osaavat tunnistaa rahat. Osta

jat voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään: 

keräilijät, jotka järjestelmällisesti kartutta-

vat kokoelmaansa ja tutkivat sitä, ja toinen 

ryhmä, nk. suuri yleisö, joka ostaa juhlarahoja 

useastakin eri syystä. Yksi ostaa itsenäisyyden 

juhlarahan muistoksi tuleville polville, toinen 

taas Muumi-rahan kummilapselleen. 

Viimeisessä kirjoitelmassa Moneta puhut

taa Imppola esitti jopa perättömiä väitteitä 

ja siihen vastasivatkin Rahapaja Oy:n toi
mitusjohtaja Raimo Makkonen ja Rahapaja 

Monetan maajohtaja Riitta Kivistö lehden 

numerossa 4/2005. Molemmat toivoivat asi

allista ja tosiasioihin perustuvaa palautetta, 



joka edistää yhteistyön tekemistä alan toimi

joiden kanssa. 

Juhlarahat maksuvälineinä vain lyöjämaassa 

EuROIHIN LIITTYMISEN AIKOIHIN Suomen 

Numismaatikkoliitto ry lähetti maaliskuun 

20. päivänä 1999 valtiovarainministeriölle 

kirjelmän, jossa otettiin kantaa EU-maiden 
juhlaraha-asioiden vamisteluun. Liiton mie

lestä juhlaeurojen tulee olla käypiä mak

suvälineitä koko euroalueella. Kannanoton 

toisessa kappaleessa sanotaan: "Euro-juh

larahojen valmistuksessa tulisi noudattaa 

pidättyväisyyttä, säännöllisyyttä ja tasapuo

lisuutta euro EU-maiden kesken. Juhlaraho

jen myyntihinnan tulisi olla mahdollisimman 

lähellä niiden nimellisarvoa. Rahojen valmis

tusmäärissä tulisi ottaa huomioon luonnol

linen kysyntä ja tasapuolinen tarjonta. Juhla

rahan aiheen tulisi olla kansallisesti ja kan

sainvälisesti merkittävä ja rahan taiteellisesti 

korkeatasoinen." Liitto vastusti jyrkästi sitä 

käytäntöä, että kansalliset juhlaeurot olisivat 

käypiä maksuvälineitä ainoastaan virallisessa 

lyöttäjämaassa, jolloin niistä tulisi rahakkeita 

eikä niiden numismaattisesta arvosta voitaisi 

enää puhua. Keskeisimpänä periaatteena kir

jeessä painotettiin euromääräisten juhlaraho

jen maksuvälinekelpoisuutta kaikissa euro

maissa. Valtiovarainministeriöstä saamani 

tiedon mukaan numismaatikkojen tekemää 

ehdotusta ei kuitenkaan hyväksytty, vaan juh-

larahat ovat laillisia maksuvälineitä vain lyöt
täjävaltioissa. Sen sijaan käyttörahoista on 

olemassa oma EU -asetus, jossa on säädetty 

euroalueella liikkeeseenlaskettavista rahoista. 

Niitä varten vaaditaan tietyt mitat ja sama 

yhteinen arvopuoli. Juhlarahojen puoles

taan on erotuttava käyttörahoista mitoiltaan 

ja nimellisarvoltaan. Poikkeuksen tekevät 2 

euron arvoiset nk. erikoisrahat, joissa säilyy 

Lux Luycx'n suunnittelema arvopuoli, mutta 

tunnuspuoli suunnitellaan uudelleen . Sellai

sia rahoja on suomalaisten juhlarahojen jou

kossa kaksi kappaletta. 
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Commemorative Coins -
the Miniatures of Sculpture 
English Summary 
Ilkka Voionmaa 

In the beginning of 1930's some beautiful 

coins were struck in Sweden and Estonia. It 

was Mr Hjalmar Saarto-Sahlstedt, the gold
smith and numismatist from Turku that first 

came up with the idea of festive coins with 

full artistic weight, which coincided with the 

general tendency of the period. 

T he first design competition för a fifty

mark change coin - för a circulation coin and 

not för a commemorative coin - was organ

ised in 1940, when Finland prepared to host 

the Olympic games of 1940. The war broke 

out and the Games were cancelled but once 

it had been ascertained that they would be 

held in 1952 the idea of a particular silver 

coin (change money) was rebom. T his was 

the world's first coin struck in honour of the 

modem Olympic Games. Although it did not 

have the status of an actual commemora-

tive coin, it has been agreed that the Olympic 

coin of 1951 started the history of commem
orative coins in Finland. 

During the next decades only a few com

memorative coins were struck. However, the 

process got new life when the Ministry of 

Finance first instituted a committee in 1987 

and then in 1990 an official Standing Com

mittee to prepare and realise a programme 
för commemorative and other special issues. 

By the early 1 990s not more than a couple 

of commemorative coins a year were struck. 

The number of these coins has increased 

remarkably since 1995. Upon the initiative of 

the above committee the motifs of the coins 

to be struck were divided roughly into two 

groups: One to commemorate a person and 

the other för other motifs. The group attached 
to persons usually has a more general motif. 

T he commemorative coin on Paavo Nurmi in 

1997 was thus linked with sport, the one on 

Alvar Aalto in 1998 with architecture and the 

Aleksis Kivi coin with literature. National gen

eral themes and the memorial years of differ

ent institutions belong to the latter group. 

T he decision on publishing a commem

orative coin is always made by the Minis-

try of Finance on the proposal of the Stand

ing Committee, which is föllowed by an open 

design competition or a competition by invi

tation where a few artists are invited. Some 

competitions may have dozens of entries as 

was the case with the competition Jean Sibe

lius and Finnish music, where the design was 

handed in on paper at the first stage. The 

Standing Committee with some complemen

tary artiast members and experts with wider 

knowledge of the theme of the competition 

act as the jury of the competition. 

The response of Finnish sculptors to the 

design competitions has been positive, which 

is proved by the fact that open competitions 
often have new designers taking part in a coin 

competition för the first time. They are not 

necessarily sculptors but architects, graphic 



artists or goldsmiths for example. The major

ity of coin designers are, however, traditional 

sculptors. Mr Toivo Jaatinen designed the 

commemorative coin for the centenary of 

the Finnish markka in 1960. 42 years later, in 

2002, he designed the first Golden Euro, which 

is a proof of the continuity of his great crea

tive capacity. Another grand old man and 

designer of commemorative coins is sculp

tor Heikki Häiväoja, whom the leaders of 
the Mint of Finland trusted in the 1960s and 

1970s, in particular. All in all, 28 artists have 

designed coins between 1951 and 2005. The 

names of sculptors Reijo Paavilainen and 
Pertti Mäkinen appear most often in the list 

and they can be said to have specialised in 

designing coins. 

The Mint of Finland participates regularly 
in the Coin of the Year competitions held in 

the US, where they nominate The Coin af the 

Year and deliver honourable mentions in dif

ferent categories. Finnish coins have done 

remarkably well in these competitions and 

received many prizes. Reijo Paavilainen was 

awarded both for his Kalevala coin and for 

his UN Fifty Years coin and Ms Erja T ielinen, 

among others, was awarded in the category 

Most Artistic Coin for her coin on Helene 

Schjerfbeck. 

Unknown Soldier and Finnish Film Art 

silver coin designed by Reijo Paavilainen was 

published in mid-November as the last coin 

of 2005. T he coin pays tribute to the 50-year

old film based on the novel by Väinö Linna 

where Finnish soldiers fought against the 

enemy that outnumbered them by far. 

Mr Raimo Makkonen, President and CEO 

of the Mint of Finland sees trustingly into 

the future and into the future of commemo

rative coins. "The demand of commemorative 

coins has increased with the euro and the share 

the export of some of these coins outnumbers 

the demand in Finland, which is sure ta have 

an effect on our publishing policy of commem

orative coins. The number of commemorative 

coins published by us is very limited compared 

to the European praxis: in France they publish 

some 50 different commemorative coins yearly, 

in Austria 15 and even in Germany the number 

has been raised to over ten coins." 

The know-how and technical mastery of 

the Mint of Finland match the rest of the 

world at coin making which means that the 

future will certainly have most interesting 

commemorative coins to offer collectors. 
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Jubileumsmynt -
bildhuggarkonstens miniatyrer 
Svenskt sammandrag 
Gunnel Sievers 

I Finlands grannländer Sverige och Estland 

präglades några sköna mynt på 1930-talet. En 

ide om speciella, högtidliga betalningsme

del vaknade då också i Finland. Tanken om 

konstnärligt högtstående mynt framfördes 

först år 1933 av guldsmeden och numismati

kern Hjalmar Saarto-Sahlstedt från Åbo. 

Då Finland förberedde sig för att orga

nisera olympiska spel år 1940, utlystes den 

första offentliga tävlingen för planering av 
ett skiljemynt på 50 mark. Det var alltså inte 

fråga om ett jubileumsmynt utan om ett van

ligt bruksmynt. På grund av att kriget bröt 

ut hölls inte de olympiska spelen, men då 

det blev klart att spelen kunde arrangeras 
år 1952, vaknade tanken att prägla ett spe

ciellt skiljemynt i silver på nytt. Det var det 

första myntet som präglades för att hedra de 

moderna olympiska spelen. Även om myntet 

inte hade samma status som ett riktigt jubi

leumsmynt anser man att präglingen av 

finska jubileumsmynt fick sin början i olym

piamyntet från år 1951. 

Under påföljande årtionden präglades 

endast få jubileumsmynt. Verksamheten tog 

fart när finansministeriet tillsatte först år 

1 987 och senare år 1990 en officiell jubileums

myntnämnd för att planera och verkställa 
ett präglingsprogram för specialmynt. Ända 

tili början av 1990-talet präglades högst ett 

par jubileumsmynt per år. Sedan år 1995 har 
antalet jubileumsmynt, som präglas årligen, 

ökat markant. Jubileumsmyntnämnden före

slog att man skulle göra en grov fördelning av 

temaområden i två grupper. Den ena gruppen 

skulle innehålla personmynt och den andra 

alla andra teman. I personmynt strävar man 

också till att förena allmänna teman som hör 

ihop med personen i fråga. Som exempel kan 

nämnas Paavo Nurmi och idrott (1997), Alvar 

Aalto och arkitektur (1998) samt Aleksis Kivi 

och litteratur (2000). Statliga allmänna teman 

och olika institutioners jubileumsår hör tili 

den andra serien av jubileumsmynt. 

Finansministeriet besluter alltid om utgiv

ningen av ett jubileumsmynt på förslag av 

jubileumsmyntnämnden. När man fått lov 

att prägla myntet utlyses en designtävling för 

myntet. Tävlingen kan vara en s.k. allmän täv

ling eller några konstnärer inbjudes att pla

nera myntet. Antalet deltagare i tävlingen 

varierar beroende på temat. Till tävlingen Jean 

Sibelius och finsk tonkonst kom det t.ex. flera 

tiotal förslag, då man i den första fasen läm

nade in en version skisserad på papper. Jubi

leumsmyntnämnden fungerar också som täv
lingens jury utvidgad med konstnärsmedlem

mar och ofta också med sakkunniga för temat 
i fråga. 

Vårt lands skulptörer har ställt sig posi

tivt till tävlingen för jubileumsmynt. Det är 

intressant att se hur man via allmänna täv

lingar finner helt nya penningkonstnärer. De 

är inte nödvändigtvis skulptörer utan t.ex. 



arkitekter, grafiker eller guldsmeder. Största 

delen av betrodda modellerare av mynt är 
dock traditionella bildhuggare. Toivo Jaati

nen skisserade år 1 960 Markens 100-årsmin

nesmynt. Fyrtiotvå år senare (2002) model

lerade han landets Första guldeuro, vilket 

bevisar att Jaatinens skaparkraft fortsätter 

stark. Den andra skulptören och modellera

ren av jubileumsmynt, som skrivit sitt namn 
i historien, är grand-old-mannen Heikki 

Häiväoja, som redan på 1 960- och 1970-talen 

var en betrodd man för myntverkets direktö

rer. Under åren 1951- 2005 har allt som allt 28 

konstnärer skisserat finska jubileumsmynt. 

Oftast syns på listan namnen Reijo Paavilai
nen och Pertti Mäkinen, som man kan anse 

ha specialiserat sig på planering av mynt. 

Myntverket deltar regelbundet i The Coin 

af the Year -tävlingen i Förenta Staterna. I 

tävlingen utses "årets penning" samt ges 

hedersomnämnande i olika serier. Finska 

mynt har klarat sig utmärkt och fått The Coin 

af the Year -pris. Skulptör Reijo Paavilainen 

fick pris för både Kalevala -myntet och FN 

50 år -myntet och i serien Most Artistic Coin 

belönades bl.a. Erja Tielinens Helene Schjerf
beck -mynt med ett pris. 

Som det sista myntet för år 2005 publicera

des i medlet av november Reijo Paavilainens 

silvermynt Okänd soldat och finsk filmkonst. 

Myntet hedrar filmen efter Väinö Linnas 

roman, som hade premiär för 50 år sedan. 

Filmen beskriver finska soldater, som strider 

mot en övermäktig fiende. 
Koncernchefen för Myntverket Raimo 

Makkonen ser optimistiskt på framtiden och 

anser, att framtiden för jubileumsmynten är 

tryggad. "Efterfrågan har vuxit märkbart på 

grund av euron och exportens andel är t.o. m. 

större än efterfrågan inom landet. Mäng-

den jubileumsmynt som publiceras hos oss är 
ganska begränsad jämfört med den europe

iska praxisen. I Frankrike publiceras årligen 

50 olika jubileumsmynt, i Österrike ca 15 och 

också i Tyskland har mängden av publicerade 

mynt ökat tili över 10." 

Sakkunskapen och teknologin vid Mynt

verket AB gör att verket kan tävla i mynt

tillverkning överallt i världen, så i framtiden 

kan man vänta sig flera mynt som intresserar 

samlare. 
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KUUROJEN LIITTO 

Kuurojen Liitto ry 100 vuotta (kuvanveistäjä Pertti Kukkonen 2005) 

Mitali nro 1 luovutettiin liiton juhlavuoden suojelijalle, tasavallan presidentti Tarja Haloselle. 
Kuurojen Liitto ry:n hallitus myöntää 100-vuotismitalin liiton toiminnan ja tavoitteiden 

edistämisessä erityisesti ansioituneille kansalaisille, ryhmille ja yhteisöille. 
Mitalia on lyötetty 100 kappaletta, ja sen on valmistanut Rahapaja Insignia Oy. 

6t � 
'7:T'YS 

OULUN KAUPUNKI 

Oulun kaupunki 400 vuotta, "Kukkiva bittiavaruus liikkuu eteenpäin" 
(suunnittelija Tuija Heikura 2005) 

Mitali kuvaa 400-vuotista Oulua. Mitalissa Oulu on 'olotilaa', jossa mennään eteenpäin. 
Siinä viitataan liikkuvaan muutoksen tilaan. 'Bittiavaruus' kuvaa avarasti muuttuvaa Oulua sekä 
eri tilojen ja aikojen kerroksellisuutta. ('työkaluina mitalin kuvassa tietokoneen näppäimistön 

irronneita osia . .  .') Mitalin on valmistanut Rahapaja Insignia Oy. 



40 vuotta mitalitaiteen puolesta 
Mitalitaiteen Killan juhlavuosi 2005 
Outi Järvinen 

Suomen Mitalitaiteen Killan toiminnan 

aloittamisesta tuli juuri päättyneenä 

vuonna kuluneeksi 40 vuotta. Juhlavuo

den ohjelmaan kuuluivat Tampereen 

taidemuseossa järjestetty juhlanäyttely 

sekä osallistuminen Suomen Kuvanveis

täjäliiton kesänäyttelyyn omalla osas

tolla. Syyskokousta juhlistettiin illalli

silla, ja mitali taiteeseen pyrittiin panos

tamaan myös taloudellisesti. Sekä Tam

pereen että Salon näyttelyitä on esitelty 

omissa artikkeleissaan. 

TAMPEREEN TAIDEMUSEON näyttelyn avajai

sia vietettiin maaliskuisena perjantai-iltana. 

Avajaiset oli sovitettu yhteen vuoden nuo

reksi taiteilijaksi valitun Viggo Wallenskiöldin 

näyttelyn avajaisten kanssa. Näin oli mah

dollista saada mitalitaiteelle ehkä enemmän 

näkyvyyttä kuin muuten olisi ollut mahdol

lista. Vanha viljamakasiini pullisteli väkeä, 

ja osa löysi varmasti tiensä myös alakerran 

"mitalisaliin': Killan jäseniä oli paikalla reilut 

parikymmentä. Kilta järjesti avajaisiin ryh

mäkuljetuksen Helsingistä käsin, ja moni oli 

tullut paikalle omin neuvoin. Matkalla ja ava

jaisissa oli jaossa juuri painosta tullut Mitali

taiteen vuosikirja. Avajaisten jälkeen nautit

tiin illallinen, jonne olisi ollut halukkaita tuli

joita enemmän kuin tamperelaisten suosiossa 

oleva ravintola pystyi vastaanottamaan. 

Salon näyttelyn avajaiset houkutteli-

vat paikalle vähemmän Killan jäseniä. Ylei

söä riitti muuten runsaasti, olihan kyseessä 

Kuvanveistäjäliiton juhlavuoden päätapah

tuma. Mitalitaiteen harrastajien osanotto 

olisi ehkä ollut runsaampi, mikäli avajaiset 

olisivat osuneet keskelle viikkoa. Kesään kuu

luvat viikonloppupuuhat vetivät perjantaina 

monia toiseen suuntaan. Toivottavasti näyt

tely kuitenkin mahtui jossain vaiheessa kesää 

Killan jäsenten ohjelmaan. 

Syyskokous järjestettiin lokakuun lopulla 

Rahapaja Oy:n tiloissa, ja sen yhteydessä vie

tettiin myös 40-vuotisjuhlia. Killan jäseniä ja 

heidän seuralaisiaan oli läsnä kaikkiaan 57. 

Tilaisuuden isäntänä toimi Rahapaja Insignia 

Oy:n tuore toimitusjohtaja Ahti Saari. Juh

laesitelmän pitäjäksi oli kutsuttu FM Anne 

Valkonen, ja hänen aiheenaan oli Rahataide 

ja mitalitaide. Esitelmä liittyi tässä vuosikir

jassa nyt julkaistavaan, juhlarahoja käsittele

vään artikkeliin. 

Itse juhla sujui illallisten merkeissä Rahapa

jan henkilökunnan tanssiorkesterin säestyk

sellä. Juhlissa jaettiin osanottajille vuosimita

leita ja mitaliyllätyksiä sekä taiteilijajäsenille 

kohdistettuja stipendejä. Apurahan saivat 

Annu Eklund, Vilho Härkönen, Raimo Jaa

tinen, Laila-Kaarina Karttunen-Airas, Tapio 

Kettunen, Mauno Kivioja, Pertti Mäkinen, 

Taru Mäntynen, Reijo Paavilainen ja Kauko 

Räsänen. 

Killan puheenjohtaja Veikko Löyttyniemi 
avasi maaliskuussa juhlanäyttelyn Tampereen 

taidemuseossa. Museossa avattiin samalla 
myös vuoden nuoreksi taiteilijaksi valitun 

Viggo Wallenskiöldin näyttely. 
kuva Mauno Honkanen 
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Juhla näyttelyn avajaisten jälkeen 

nautittiin illallista ravintoa Tiiliholvissa. 

Pöydässä Ingrid Timisjärvi, Killan 

hallituksen edesmennyt jäsen Jaakko 

Ukkonen, Marja Ukkonen sekä FIDEMin 

rahastonhoitaja Mikko Timisjärvi. 

kuva Mauno Honkanen 
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Juhlien yhteydessä julkistettiin tuore vuo

sirnitali, joka toteutettiin poikkeuksellisesti 

tilaustyönä (värikuva tämän julkaisun taka

kannessa) . Sen on muovaillut Killan kunnia

jäsen, kuvanveistäjä Heikki Häiväoja. Mitalin 

kuva-aiheina ovat pohjoisen taivaan valoil

miöt, Joutsenen tähtikuvio, revontulet sekä 

linnunrata. Latinankielisen tekstin sanamuo

dosta vastaa professori Teivas Oksala. Mita

lin valoi kuvanveistäjä Pertti Kukkonen, ja sitä 

tilattiin 180 kappaletta. 

Juhlavuosi tuotti myös konkreettisia ja 

pysyviä muistoja. Mitalitaiteen edistämissää-

tiö lunasti Killan kokoelmiin valettuja mita

leita, jotka olivat mukana Salon kesänäyttelyssä 

sekä FIDEM-näyttelyssä 2004. Mitaleita ostettiin 

seuraavilta 18 taiteilijalta: Juha-Matti Hynynen, 

Heikki Häiväoja, Vilho Härkönen, Raimo Jaa

tinen, Anja Juurikkala, Erkki Kannosta, Sakari 
Kannosta, Tapio Kettunen, Assi Madekivi, Pertti 

Mäkinen, Reijo Paavilainen, Sanna Palmu, 

Kimmo Pyykkö, Antero Ruotsalainen, Kauko 

Räsänen, Jyri Sammallahti, Leena Turpeinen ja 

Mikko Voutilainen. 
Killan mitalikokoelmaa kartuttivat myös 

mitalilahjoitukset, joita Kilta sai vastaanot-

taa useita. Suomen Numismaattinen Yhdistys 

täydensi Killan mitalikokoelmaa valikoimal la 

yhdistyksen teettämiä mitaleita. Myös Wäinö 

Aaltosen Seura, Parviainen Arkkitehdit Oy sekä 

Mauri Sompa lahjoittivat mitaleita juhlavuoden 

merkeissä. Muita lahjoittajia olivat Kuurojen 

liitto, Oulun kaupunki, Paasikivi-Seura, Tampe

reen taidemuseo sekä Valio Oy. 

Toimitusjohtaja Ahti Saari esittelemässä Rahapaja Oy:n 

ja Rahapaja lnsignia Oy:n toimintaa syyskokouksessa. 

kuva Mauno Honkanen 

Rahataiteen ja mitalitaiteen suhdetta käsittelevän 

juhlaesitelmän piti Anne Valkonen. 

Veikko Löyttyniemi ohjaili illan tapahtumia. 

kuvat Mauno Honkanen 



Wäinö Aaltosen Seura lahjoitti Killan kokoelmiin 
teettämänsä mitalin juhla näyttelyn avajaisten 
yhteydessä. Kuvassa Veikko Löyttyniemi, Outi Jär
vinen, Heikki Kiljander sekä mitalin seuran puo
lesta luovuttanut puheenjohtaja Antti Lehtinen. 
kuva Jari Kuusenaho, Tampereen taidemuseo 

Illalliset sujuivat iloisissa merkeissä. Vasemmalta 
Gunnel Sievers-Voionmaa, Klaus Selinheimo, Ilkka 
Voionmaa, Kauko Räsänen sekä Paula Honkanen. 
Klaus Selinheimo ja Kauko Räsänen olivat läsnä 
myös Killan perustavassa kokouksessa huhtikuus
sa 1965. kuva Mauno Honkanen 



Tapio Suominen 

Kirjoittaja on FL ja Tampereen 

taidemuseon kokoelmista vas

taava amanuenssi. 

40 vuotta mitalitaiteen puolesta 
Killan 40-vuotisjuhlanäyttely 

Tampereen taidemuseossa järjestettiin 

keväällä 2005 Killan 40-vuotisjuhla

näyttely. Kuten tapahtuman luonteeseen 

hyvin sopi, näyttelyssä luotiin katsaus 

mitalitaiteen menneisyyteen, nykyisyy

teen ja tulevaisuuteen. Runkona toimi 
Killan oma kokoelma. Omat esillepa

nonsa saivat itseoikeutetusti presidentti

sarja ja vuosimitalit. Paikallisväriä tuo

tiin mukaan intendentti Liisa Rintalan 

avustuksella asettamalla esiin mitaleita 

tamperelaisen keräilijän Kustaa Hiekan 

kokoelmasta. 

NÄYTTELYN IDEOINTI aloitettiin edellissyk

synä Killan ja taidemuseon edustajien tapaa

misessa. Näyttelyn suuntaviivat hahmottuivat 

nopeasti, minkä jälkeen materiaalia alettiin 

sovittaa rajalliseen tilaan ja toimintaa rajal

liseen aikatauluun. Käytettävissämme olivat 

Heikki Häiväojan suunnittelemat vitriinit, 

jotka tarjosivat noin yhdeksän neliömetrin 

ripustuspinnan. Koska Killan kokoelmaan 

kuuluu lähes 2000 mitalia, oli tehtävä ankara 

karsinta ja jätettävä ulkopuolelle useita hyviä

kin taiteilijoita. Jäljelle jääneiden edustusta 

suhteutettiin heidän tuotantonsa laajuu

teen. Siten nykytaiteilijoilta eniten mitaleita 

oli esillä Kauko Räsäseltä ja edesmenneeltä 

Raimo Heinolta. Näyttelyn koko mitalimäärä 

oli noin 350 ja taiteilijoiden 14 1 .  

Kuraattorina Mauno Honkanen 

Näyttelyn varsinaisena kuraattorina toimi 

Mauno Honkanen, joka asetti asiantunte

muksensa hankkeen käyttöön. Oli kiinnos

tava seurata, miten Mauno Honkanen pystyi 

työstämään suurta aineistoa pelkästään muis

tinsa varassa. Hienotunteisesti hän sulki oman 

mitalituotantonsa näyttelyn ulkopuolelle, 

vaikka se olisi mukaan hyvin sopinutkin. 

Mauno Honkasen kuratointi ei kuitenkaan 

perustunut pelkästään hyvään faktatietoon. 

Siinä oli takana myös osaamista, joka on epäi

lemättä seurausta mitalin tekemisprosessin 

omakohtaisesta tuntemuksesta. Hänen teos

valinnoissaan heijastui yhtä aikaa intuitiivi

nen ja analyyttinen tapa käsitellä materiaalia. 

Olikohan kyseessä samantyyppinen toiminta, 

jota ranskalainen antropologi Claude Levi

Strauss kuvaa käsitteellä bricolage? Kyse on 

lähes kaiken tekemisestä omin käsin ja käsillä 

olevasta rajoitetusta materiaalista. Tällaisen 
toimijan, bricoleurin, synnyttämä tieto on 

sukua luonnonkansojen ajattelusta kumpu

avalle tavalle havainnoida ja luokitella tietoa, 

konkreettisen tiedettä. Tulokset eivät välttä

mättä ole luonnontieteellisen tarkkoja, mutta 

yhtä kaikki luotettavia ja käyttökelpoisia -
varsinkin näyttelyn suunnittelussa. 

Tiedontarjonnan ongelmia 

Paitsi teosvalinnoissa, tiedon lajipohdintaan 

törmää jollakin tavoin myös jokaisen näyt-



telyn esillepanossa ja se liittyy laajemmin 

museoiden rooliin kulttuuriperinnön tul

kintaprosessissa. Minkälaista informaatiota 

ja miten yleisölle pitäisi näyttelyissä tarjota? 

Taustalla on pelko tilanteesta, jota museologi 

Tomislav Sola on havainnollistanut seuraa
valla esimerkillä. Kaksi miestä lähti kerran 

ilmapallomatkalle, mutta äkillinen myrsky 

vei heidät kurssilta. Myrskyn laannuttua he 

huomasivat olevansa täysin eksyksissä. Hel

potuksekseen he näkivät alapuolellaan käve

levän miehen ja huusivat hänelle: "Hei siellä! 

Missä me olemme?" Pieni hahmo maassa 

huusi takaisin: "Olette ilmapallossa!" Miehet 

katsoivat toisiaan ja toinen sanoi: "Hänen 

täytyy olla museoamanuenssi;' "Miksi arvelet 

niin?" kysyi toinen. "Koska hänen antamansa 

tieto on täsmällisen oikea, mutta täysin hyö

dytön!" (Janne Vilkuna, Tieteessä tapahtuu 

3/2003, s. 7) 

Hyödyttömän tiedontarjonnan riski on 

erityisen suuri mitalien kohdalla, koska niissä 

itsessään on jo usein mukana teksti. Solan 

kuvaamassa tilanteessa oltiin, kun näytteillä 

oli esimerkiksi Heikki Häiväojan suunnitte

lema mitali Erik Sarlin. Mitalin etusivulla oli 

teksti E. Sarlin ja teostiedoissa asiaa laajen

nettiin toteamalla lakonisesti Erik Sarlin. 

Omassa näyttelyssään edellisvuonna Häi

väoja itse ratkaisi asian kirjoittamalla esiin 

lyhyen johtoajatuksen jokaisen mitalinsa ide-

asta. Erik Sarlinin kohdalla se kuului näin: 

"Pyörivä keskiosa pumpun moottorin ja 

firman pyörittäjän symbolina." Vähin elein 
siinä avautui katsojalle hyödyllistä informaa

tiota: mitalissa on liikkuva osa, sillä on sym

bolinen merkitys, firma toimii konealalla, 

Erik Sarlin on sen perustaja, tyylitelty S-kir

jain lienee yrityksen liikemerkki. 
Tämäntyyppisen tiedon taiteilija voi halu

tessaan tarjota omista töistään, mutta museo 

joutuu usein tuskailemaan informaationsa 

objektiivisuuden kanssa, etenkin kun on kyse 

taide-esineistä. On kysyttävä, missä määrin 

katsojan tulkintaa saa ohjata sanallisin kei

noin. Brittiläisen John Bergerin esimerkissä 

rinnakkain esitettiin Vincent van Goghin 

maalaus Vehnäpeltoja varikset kahden eri 

tekstin rinnalla. Toisen kuvan alla ovat nor

maalit teostiedot, tekovuosi, omistaja ja 

koko. Toisessa tapauksessa saman maalauk
sen alle on lisätty sanat: "Tämä on viimei

nen maalaus, jonka van Gogh maalasi ennen 

kuin surmasi itsensä." On helppo ymmärtää, 

miten sanallinen opastus muuttaa teoksen 

tulkintaa kertaheitolla. 

Syventävän relevantin tiedon tuottaminen 

edellyttää tutkimustyötä, jollaiseen ei näytte

lyaikataulujen paineessa useinkaan ole mah

dollisuuksia. Käytännössä mitalit asetetaan 

minimitiedoin esille joko aikajärjestykseen, 

teemoittain tai esteettisin kriteerein. 

Tampereen juhlanäyttely 
oli esillä taidemuseon 
avarassa salissa alakerrassa. 
kuva Jari Kuusenaho, 
Tampereen taidemuseo 

Näyttelyä oli täydennetty pienoisveis
toksilla, joiden tekijät ovat tunnettuja 
mitalitaiteilijoita. Kuvassa Raimo Heinon 
jääkiekkoaiheinen teos Maali. 
kuva Jari Kuusenaho, Tampereen 
taidemuseo 
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Heikki Häiväoja 1982: 
Erik Sarlin/Sarlin Oy 
50 vuotta (80 mm, lyöty). 
kuva Jari Kuusenaho, 
Tampereen taidemuseo 

Seinälle heijastettiin 
kuvia vuosi mitaleista. 
kuva Jari Kuusenaho, 
Tampereen taidemuseo 

Lisäarvoa? 

Killan juhlanäyttelyn teknisenä elävöittä

jänä toimi Turun taideakatemian tuottama 

elokuva Uutta ja nuorta, joka kertoi vuoden 

2001 Turun mitalisymposiumista. Elokuvan 

oli ohjannut Katri Aaltio. Toinen oheismate

riaali oli museossa toteutettu diaesitys vuo
simitaleista. Dataprojektorilla mitalit heijas

tettiin "ergonomisesti" seinälle mahdollisim

man suuressa koossa. Kummastakaan oheis

materiaalista ei kuultu yhtään kommenttia. 

Turun koulu 

Näyttelyn suunnittelussa kävi nopeasti ilmi, 

että konseptin kolmas osio - tulevaisuu-

teen katsominen - ei tyydyttävästi onnistu 

Killan oman kokoelman turvin. Avuksi tuli 

ns. Turun koulu, jonka mitalitaiteilijat eivät 

kaikki ole turkulaisia, mutta jotka ovat tavalla 

tai toisella sidoksissa Turun taideakatemiaan 

ja Erik Mäkisen toimintaan sen kuvanveiston 

opettajana. 

Mukaan saatiin mitaleita, jotka olivat jo 

kiertäneet Yhdysvalloissa osana kolmen tai

deoppilaitoksen yhteisesti tuottamaa New 

Ideas in Medallic Sculpture -näyttelyä vuonna 

2003. Soveltuvin osin samat mitalit olivat 

olleet esillä myös Lissabonissa ja Turun köy

siratagalleriassa. 

Minä näin uudet mitalit ensimmäisen kerran 

Turun taideakatemian tiloissa. Erik Mäkinen 

oli koonnut ne yhdelle pöydälle, joka tuntui 

suorastaan notkahtelevan sille ladatusta ener

giasta. Oli selvää, että aineisto ei soveltunut 

perinteisen numismaattiseen esillepanoon. 

Turun taideakatemian omat ty ylikkäät vit

riinit sen sijaan toimivat hyvin materiaalin 

jalustana. 

Turun koulun tarjonta erosi muusta 

mitalinäyttelystä paitsi asettelultaan myös 

toteutukseltaan. Tuntui kuin juhlanäytte-

lyn horisontaali mitalimaailma olisi yhtäk

kiä noussut seisomaan, mitä se käytännössä 

olikin, sillä monet Turun koulun mitaleista 

oli esiteltävä pystyasennossa. Mieleen tuli 
jonkinlainen mitalitaiteen evoluutio, siirty

minen mereltä maalle. Oliko kyseessä lajike

hitys ja voidaanko näiden uusien tuotosten 

kohdalla puhua vielä mitaleista? Jos näin tul

kitaan, olisi johdonmukaista, että uudempaa 

mitalitaidetta hankittaisiin myös Killan ja tai

demuseon kokoelmiin ja uusi näköala, ehkä 

puuttuva lenkki, saataisiin talteen. 

Näyttelyssä esiteltiin 
myös uutta mitalitai
detta, joka oli jo ehti
nyt kiertää maailmaa 
mm. Yhdysvalloissa 
ja Portugalissa. 
kuva Jari Kuusenaho, 
Tampereen taide
museo 





Outi Järvinen 
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40 vuotta mitalitaiteen puolesta 
Mitalitaidetta Salon Veturitallissa 

Killan juhlavuosi osui yhteen Suomen 
Kuvanveistäjäliiton 95-vuotisjuh-

lan kanssa, ja tämä sattuma synnytti 

Kuvanveistäjäliiton taholta idean yhtei

sestä kesänäyttelystä. Kuvanveistäjälii
tolla oli suunnitteilla Sculptor 2005 

näyttely Salon taidemuseo Veturitallissa, 

ja sen yhteydessä päätettiin järjestää 
myös mitalinäyttely. 

KUVANVEISTÄJÄLIITON JA MITALITAI-

TEEN KILLAN yhteisnäyttelyllä on historial

liset perusteensa. Kuvanveistäjäliitto perus

tettiin 1910, ja vuonna 1914 sen vuosinäyt

telyssä oli ensi kerran esillä myös mitalitai

detta. Näyttelyn yhteydessä nousi ensimmäi

sen kerran esille myös ajatus mitalitaiteen 
ystävien yhdistyksestä. Mitalitaiteilijanakin 

tunnettu kuvanveistäjä Ville Vallgren ryhtyi 

asiassa puuhamieheksi, mutta keräilijät ehti

vät ensin: keväällä 1914 perustettiin Suomen 

Numismaattinen Yhdistys. Mitalitaide oli 

varsin keskeisessä asemassa varsinkin sen toi

minnan alkuvuosikymmeninä. Sen jäseniksi 

liittyi muutamia mitalitaitelijoitakin, mutta 

varsinainen keräilijöiden ja taiteilijoiden 

yhteinen foorumi syntyi, kun Suomen Mita

litaiteen Kilta sai alkunsa 1965. 
Jos Tampereen näyttelyssä pyrittiin anta

maan kokonaiskuva suomalaisen mitalitai

teen kehityksestä, oli Salossa pääpaino mita-

litaiteen nykyhetkessä. Näyttelyn pääsisäl

tönä oli FIDEMissä Portugalissa syksyllä 2004 

Suomea edustanut varsin tuore kokonaisuus, 

joka pääsi näin esille myös kotimaassa. Mita

lit on esitelty Mitalitaiteen vuosikirjassa 2004. 

Kokonaisuutta täydennettiin pienellä vali

koimalla Killan omaa mitalituotantoa, pää

asiassa vuosimitaleilla eri vuosikymmeniltä. 

Tällä täydennyksellä pyrittiin lähinnä painot

tamaan Killan pitkäjänteistä toimintaa mitali

taiteen tukijana. 

Kaiken kaikkiaan esillä oli 52 mitalia 27 

taiteilijalta. Kuvanveistäjäliiton näyttelyyn 

oli valittu teoksia 28 taiteilijalta ja teoksia oli 

esillä 61. Mitalitaiteen osuus oli siis lukumää

räisesti suuri, vaikka se mahtuikin muuta 

kuvanveistotaidetta pienempään tilaan. Mita

linäyttelyn työryhmän muodostivat Mauno 

Honkanen, Outi Järvinen ja Erkki Kannosto. 
Salon taidemuseon puolesta näyttelyn järjes

telyistä vastasi amanuenssi Pirjo Juusela. 

Salon taidemuseo Veturitallissa oli tarjolla 

mitalitaiteen näytteillepanoon sopiva intiimi, 

kappeliksi nimetty tila rakennukseen kuulu

van tornin alakerrassa. Tampereen taidemu

seosta saatiin lainaksi Killan juhlanäyttelyn 

jälkeen vapautuneet vitriinit. Mitalit olivat 

siis esillä erillisessä tilassa omana ryhmänään. 

Toinen vaihtoehto olisi ollut sirotella mitalivit

riinit muun näyttelyn sekaan, mutta se ei olisi 

välttämättä palvellut sen paremmin kokonai

suutta kuin sen osiakaan. Ratkaisu olisi tuskin 



saanut kannatusta kuvanveistäjäliiton näytte
lyn jurylta. Kuvanveistonäyttelyn ylöspanoon 
oli löydetty punainen lanka jakamalla teokset 

temaattisiin kokonaisuuksiin, johon mita

leita olisi ollut vaikea sovittaa. Lisäksi vaarana 

olisi ollut vitriinien jääminen huonekalun 

asemaan. Valitettava tosiasia on, että vitriinin 

olemassaolo ei edistä näyttelykohteen ja kat

sojan välisen kontaktin syntymistä. 

Jälkikäteen ajatellen tulee usein mieleen 

vaihtoehtoja, joita ajan ja resurssien puut

teen vuoksi ei olisi ollut mahdollista toteuttaa. 

Olisi esimerkiksi ollut mielenkiintoista nähdä, 

minkälainen kokonaisuus olisi syntynyt, 
mikäli mitaleita olisi voinut tarjota suoraan 

Kuvanveistäjäliiton näyttelyn jurylle, tai valin

taprosessit olisi muuten jotenkin yhdistetty. 

Amanuenssi Tapio Suominen pohtii 

Killan juhlanäyttelyä koskevassa artikkelis

saan yhtä mitalinäyttelyn keskeistä ongelmaa, 

eli tekstejä. Taiteen esillepanossa on totuttu 

lyhyisiin, otsikoiviin ja teknisiä tietoja sisältä

viin teksteihin, jotka mitalien kohdalla kerto

vat usein sen, minkä katsoja voi nähdä jo itse 

mitalista. Toisaalta, näytteillä olevat mitalit 

ovat kooltaan sen verran pieniä, että johon

kin on vedettävä raja sen suhteen, kumpi vie 

enemmän tilaa, itse eksponaatti vai siihen 

liittyvä selostus ( tekstin on oltava riittävän 

isoa luettavaksi, ja pahimmillaan se on esi

tettävä kolmellakin eri kielellä) . Näyttelyissä 
kävijät ovat tunnetusti sen verran lyhytjäntei-

siä, ettei erillisen hiirenkorville käpertyneen 

monisteen selaaminen ole se houkuttelevin 

vaihtoehto. 

Valtaosa Salossa näytteillä olleista mitaleista 

oli vapaa-aiheisia taidemitaleita, joissa taitei

lijan teokselleen antama nimi ohjaa katsojan 

tulkintaa. Lyhyelläkin tekstillä on silloin suuri 

merkitys. Mitalien tekstit pyrittiin tekemään 

lyhyiksi, mutta mahdollisimman informatii

visiksi. Tehtävää helpotti se, että Salon tai

demuseossa näyttelyt tekstitetään vain suo

meksi. Mitalien ja niiden aiheiden taustasta 

olisi mielellään kertonut enemmänkin, ja se 

olisi varmasti auttanut katsojia ymmärtä

mään syvällisemmin myös mitalitaiteen ole

massaolon tarkoitusta. 

Näkymä Kuvanveistäjäliiton kesä

näyttelystä. Taustalla mitalitaiteilija

nakin tunnetun kuvanveistäjä Pertti 

Kukkosen teoksia. kuva Susanna 

Malmsten, Salon taidemuseo 
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Näyttelyissä kävijöitä oli museon mukaan 

kaikkiaan hiukan yli 3 000. Museon kerää
mien lehtileikkeiden runsaus kertoo tapah

tuman saamasta huomiosta. Mitalitaide-

kin on useissa kirjoituksissa mainittu, mutta 
vain harva toimittaja näyttää uskaltautuneen 
omiin kommentteihin. Salon seudun sano
mat oli huomioinut Matti Peltokankaan esil
läolon molemmissa näyttelyissä. Uutispäivä 

Demari puolestaan nosti esille Erik Mäkisen 
sekä Juha-Matti Hynysen ja Sakari Kannos

ton teokset esimerkkeinä perinteestä irtautu
misesta. Helsingin Sanomien toimittaja Arja 
Maunuksela oli perehtynyt myös Mitalitai

teen vuosikirjaan. Mitalitaiteesta heränneet 

ajatukset olivat synnyttäneet erillisen artik

kelin, joka oli sijoitettu lehdessä Muotoilu
otsikon alle. Erik Mäkisen ja Sakari Kannos

ton ohella artikkelissa saivat huomiota myös 
Kimmo Pyykkö, Jarkko Roth ja Antero Ruot
salainen. 

Mitalinäyttelystä avautui 
matala holviaukko muu
hun näyttelytilaan. Yksi 
vitriineistä oli sijoitettu 
sen eteen näkyville herät
tämään uteliaisuutta kat
sojissa, sillä nurkan taakse 
kätkeytynyt sisäänkäynti 
oli muuten vaarassa jäädä 
huomaamatta. 
kuva Susanna Malmsten, 
Salon taidemuseo 

Veturitallin kappelissa 
oli seesteinen ja 
intiimi tunnelma. 
kuva Susanna 
Malmsten, 
Salon taidemuseo 
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Suomen Mitalitaiteen Kilta ry. 

Toimintakertomus vuodelta 2004 

1. Yleistä Mitalitaiteen Killasta 
Vuosi 2004 oli Mitalitaiteen Killan 40. toimintavuo
si. Mitalitaiteen Killan suojelijana on Tasavallan 
presidentti Tarja Halonen. 

Mitalitaiteen Killan toiminnan painopistealueista 
mainittakoon seuraavaa: 

Mitalitaiteen vuosikilpailun 2004 aihe oli liitetty 
kansallisrunoilijan J.L. Runebergin syntymän 
200-vuotisjuhlavuoteen ja vuosimitali toteutet
tiin lyötynä 

- Kilta oli mukana Tampereen taidemuseon jär
jestäessä Killan kunniajäsenen, kuvanveistäjä 
Heikki Häiväojan retrospektiivisen mitalinäyt
telyn 
Mitalitaiteen vuosikirjan 2004 pääaiheena oli 
Killan kunniajäsenen, kuvanveistäjä Heikki 
Häiväojan mitalituotannon esittely 
Kansainvälisen mitalitaiteen liiton FIDEMIN kon
gressin yhteydessä järjestettyyn kahden viime 
vuoden aikana toteutettujen mitalien näyttelyyn 
lähetti Kilta edustavan otoksen suomalaisia mita
leita 

1.1 Mitalitaiteen Killan mitalikokoelma 

Kilta täydensi kertomusvuonna edelleen Tampe
reen taidemuseossa olevaa kokoelmaansa siirtäen 
sinne Killan saamia mitaleita. Vuoden 2004 lopus
sa kokoelmassa oli yhteensä 1.897 mitalia. Kun Mi
talitaiteen Killan kokoelma vuonna 1989 siirrettiin 
Tampereen taidemuseoon, oli kokoelmassa silloin 
1.200 mitalia. 

1.2 Taiteilijoiden mitalituotannon tukeminen 

Mitalitaiteen Kilta tuki taiteilijoiden mitalituotan
toa taloudellisesti mm. siten, että kertomusvuon
na Kilta jakoi mitalitaiteen vuosikilpailun yhtey
dessä palkintoina stipendejä yhteensä 13.700 euroa. 

Lisäksi Kilta maksoi taiteilijoille korvauksia mm. 
vuosimitalin sekä sen perusteella tehtyjen reliefien 
viimeistelyistä sekä kilpailujen yhteydessä toteute
tusta työstä yhteensä 5.630 euroa. 

1.3 Kansainvälinen toiminta 
Kansainvälisen mitalitaiteen liiton FIDEMIN kong
ressi ja siihen liittyvä kansainvälinen mitalitaiteen 
näyttely järjestettiin Portugalissa Lissabonin lähellä 
sijaitsevassa Seixalissa. Mitalitaiteen Kilta lähetti 
näyttelyyn 24 suomalaiselta kuvanveistäjältä 42 
mitalia - näistä useimmat kahtena kappaleena -, 
jotka olivat valmistuneet kaksi vuotta sitten pide
tyn vastaavan kongressin jälkeen. Näyttelyyn läh
teneen mitalikokoelman kokosi hallituksen aset
tama työryhmä, johon kuuluivat taiteilija Mauno 
Honkanen ja Killan yleissihteeri, fil.maisteri Outi 
Järvinen. 

Kongressin yhteydessä pidetyssä näyttelyssä sai 
suomalainen kuvanveistäjä Pirkko Viitasalo 
palkinnon näyttelyssä olleesta parhaasta valetusta 
mitalista, jonka nimi oli Mieluummin rauha. 

Pirkko Viitasalo oli voittanut Suomen Mitalitaiteen 
Killan vuonna 2003 järjestämän mitalitaiteen 
vuosikilpailun tällä ehdotuksellaan. 

FIDEMIN kongressin nimi oli nyt Mitalitaiteen 
Killan puheenjohtajan liiton delegaatin ominai
suudessa tekemän aloitteen perusteella muutettu 
paremmin tilaisuutta kuvaavaksi nimeksi 
Art Medal World Congress. 

Suomesta osallistui kongressiin 14 henkilöä. 
Kongressin yhteydessä liiton valtuuskunta 
(Delegates Meeting), hallitus (Executive Committee) 

ja neuvoa antava toimikunta ( Consultative 

Committee) pitivät kokouksensa. 
Turun piirustuskoulu oli esittänyt Suomen Lis

sabonin suurlähetystölle, että lähetystön tiloissa 
pidettäisiin kongressin aikana nuorten kuvanveis-



täjien ja kuvanveiston opiskelijoiden mitalinäyttely. 

Tämä toteutui ja suurlähetystö järjesti näyttelyn 

avajaiset ja kutsui paikalle kongressin osanottajat. 

Suomen Mitalitaiteen Kilta on FIDEMIN yhtei

söjäsen. Sen lisäksi Suomesta oli kertomusvuonna 

liittynyt FIDEMIIN muutamia henkilöjäseniä. 

2. Näyttelyt ja retket 

Tampereen taidemuseo järjesti kuvanveistäjä Heik

ki Häiväojan retrospektiivisen mitalinäyttelyn ke

sällä. Kilta järjesti retken avajaisiin. Tampereen 

taidemuseo tilasi Mitalitaiteen vuosikirjaa näytte

lyluetteloksi ja jakoi sitä myös maan muille taide

museoille. 

Mitalitaiteen vuosikilpailuun saapuneet ehdotuk

set olivat helmikuun ajan näytteillä Helsingissä 

Amos Andersonin taidemuseossa. 

Oulun yliopistossa pääkirjaston 2. kerroksessa 

oli sanomalehti Kalevan edesmenneen päätoimit

tajan Teuvo Mällisen mitalikokoelmasta koottu 

näyttely tammi- helmikuussa. Näyttelyn oli järjes

tänyt fil. maisteri Riitta Mäkelä. 

Vuoden aikana Suomen Kuvanveistäjä-liiton 

puheenjohtaja Antero Taikka otti yhteyttä Killan 

puheenjohtajaan esittäen, että Mitalitaiteen Kilta 

järjestäisi mitalinäyttelyn Salon taidemuseoon 

kesäksi 2005. Siellä pidetään tällöin Kuvanveis

täjäliiton 95-vuotisjuhlavuoden näyttely. Kilta 

otti mielihyvin näyttelyn järjestääkseen ja aloitti 

näyttelyn valmistelun kertomusvuonna. Näytte

lyä suunnittelemaan Killan hallitus asetti keskuu

destaan työryhmän, jonka puheenjohtajana toimi 

taiteilija Mauno Honkanen ja jäseninä kuvan

veistäjä Erkki Kannosta ja Killan yleissihteeri, fil. 

maisteri Outi Järvinen.Tampereen taidemuseo 

järjestää keväällä 2005 Mitalitaiteen Killan 40-

vuotisnäyttelyn. Tästä ja monista muista asioista 

Heikki Häiväoja esittelemässä 
mitaleita retrospektiivisen 

näyttelynsä avajaisissa 
Tampereen taidemuseossa. 
kuva Outi Järvinen 

kävivät Mitalitaiteen Killan ja Tampereen taide

museon edustajat vuoden mittaan keskusteluja 

useaan otteeseen. 

3. Kilpailut ja mitalien tuottaminen 

3.1 Mitalitaiteen vuosikilpailu 

Mitalitaiteen vuosikilpailu liitettiin kansallisrunoi

lija J.L. Runebergin syntymän 200-vuotisjuhlavuo

teen. Kilpailun tulokset olivat seuraavat: 
I palkinto, 5.000 euroa 

MENS FENNORUM, 
kuvanveistäjä Vilho Härkönen, Lappeenranta 

II palkinto, 4.000 euroa 

Rauhan ja sodan runoilija, 
kuvanveistäjä Toivo Jaatinen, Nurmijärvi 

III palkinto, 3.000 euroa 

Lähteet, 
kuvanveistäjä Tapio Kettunen, Vesilahti 

Lisäksi päätettiin lunastaa kunniamaininnalla 

a 850 euroa teokset 

Olinhan siellä minäkin, 
kuvanveistäjä Toivo Jaatinen, Nurmijärvi 

Vuolas, 
kuvanveistäjä Reijo Paavilainen, Pyhäranta 

Palkinnot ja lunastukset olivat tälläkin kertaa vero

vapaita. Kilpailuun saapui 22 ehdotusta, joista viisi 

sijoittui A-luokkaan. 

Kilpailun järjestämistä tukivat Svenska Kultur

fonden, joka osoitti kilpailun ensimmäistä palkin

toa varten 5.000 euroa ja Jenny ja Antti Wihurin 

rahasto, joka osoitti Killalle kilpailua varten niin 

ikään 5.000 euron apurahan. 

Palkintolautakuntaan kuuluivat puheenjohta

jana taiteilija Mauno Honkanen ja jäseninä Hel

singin taidemuseon johtaja Berndt Arell ja ruot

salaisen kirjallisuuden professori emeritus Johan 
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Wrede sekä Suomen Kuvanveistäjäliiton nimeä
minä kuvanveistäjä Barbara Tieaho ja kuvanveis
täjä Pekka Kauhanen. Sihteerinä toimi Mitalitai
teen Killan yleissihteeri Outi Järvinen. 

Kilpailun tulokset julkistettiin Runebergin 
päivän aattona keskiviikkona helmikuun 4. päi
vänä 2004 Helsingissä Svenska litteratursällskapet i 
Finlandin juhlasalissa, Ritarikatu 5. Tilaisuudessa, 
jossa oli Svenska litteratursällskapetin järjestämää 
tarjoilua, oli runsaasti Mitalitaiteen Killan kutsu
mia vieraita sekä Killan jäseniä. Kilpailussa pal
kitut ja lunastetut ehdotukset olivat tilaisuudessa 
näytteillä. 

3.2 Mitalien tuottaminen 
Mitalitaiteen Killan jäsenille jaettiin numeroitui
na vuosimitaleina kuvanveistäjä Vilho Härkösen 
muovailema ja vuosikilpailussa I sijalle tullut eh
dotus MENS FENNORUM. Mitalit löi Rahapaja 
Insignia Oy. 

Kilpailun voittaneen ehdotuksen perusteella 
Mitalitaiteen Kilta teetti kuusi paria pronssisia, hal
kaisijaltaan 38 cm:n seinäreliefejä, jotka Helsingin 
yliopisto, Paraisten kaupunki, Pietarsaaren kau
punki, Svenska litteratursällskapet i Finland ja TS
Yhtymä Oy (2 kpl) lunastivat. Reliefit valoi Taide
valimo Kärkkäinen Oy. 

Lisäksi Runeberg-mitalista otettiin pieni yli
määräinen painos, jota Runebergin juhlavuoden 
toimikunnassa edustettuina olleet tahot lunastivat 
käyttöönsä. 

Oulun kaupunki alkoi kertomusvuoden aikana 
suunnitella kaupungin 400-vuotisjuhlamitalia. 
Kaupunki pyysi Mitalitaiteen Kiltaa nimeämään 
edustajan mitalin suunnittelutoimikuntaan ja 
hallitus nimesi tähän tehtävään taiteilija Mauno 
Honkasen. 

4. Julkaisut ja tiedotus 

Kevätkokous pidettiin 
Svenska litteratursällskapetin 
juhlasalissa. Etualalla illan 
puhujaksi kutsuttu 
professori Johan Wrede. 
kuva Outi Järvinen 

Mitalitaiteen vuosikirjan 2004 yhtenä pääaiheena 
on Suomen kuntien teettämät taidemitalit. Mi
talitaiteen Kilta oli 1990-luvulla yhdessä Suomen 
Kuntaliiton kanssa tehnyt kunnille ja kuntien yh
teistyöorganisaatioille kyselyn niiden teettämistä 
taidemitaleista. Tämän tulosten perusteella ja lisä
tietoja hankkien teki Killan puheenjohtaja vuosi
kirjaan luettelot kuntien teettämistä mitaleista sekä 
kunnittain että kuvanveistäjittäin ryhmiteltyinä. 
Suomen Kuntaliiton avustuksella luettelot tarkis
tettiin kunnille lähetetyillä kirjeillä ja lisäksi Kun
talehti julkaisi aiheesta kirjoituksen. Mitalitaiteen 
Kilta lähetti puolestaan luettelot taiteilijajäsenilleen 
tarkistusta varten. Kilta kääntyi myös kuntien puo
leen tarjoten näille mahdollisuutta esitellä teettä
miään mitaleita vuosikirjassa kuvan ja tekstin kera. 

Vuosikirja ilmestyy vuoden 2005 puolella. Siinä 
esitellään myös mm. J.L. Runebergin juhlavuoden 
mitalikilpailun tulokset sekä FIDEMin kongres
sissa esillä olleet suomalaiset mitalit. 

Killan toimesta laadittiin lehdistötiedotteita 
mm. vuosikilpailun tuloksista. Lisäksi lähetettiin 
tiedotteita suomalaisten kuvanveistäjien ulkomailla 
saavuttamista palkinnoista. Tekstit ja kuvia julkais
tiin kymmenissä sanomalehdissä eri puolilla maata 
sekä televisiossa ja radiossa. 

Killan www-sivujen uudistus saatiin päätökseen 
kertomusvuonna. Tästä saadaan kiittää erityisesti 
SEK & GREY Oy:tä, jonka asiantuntijat Killalle 
osoitettuna lahjoituksena toteuttivat sivujen laati
misen. Sivujen tekstit laati Killan yleissihteeri Outi 
Järvinen ja työssä oli mukana myös Killan hallituk
sen jäsen ekonomi Jaakko Ukkonen. 

Mitalitaiteen Killan jäsenkirjeitä lähetettiin 
kaksi kertaa. 

Kertomusvuoden aikana uusittiin Mitalitaiteen 
Killan kirjelomakkeet ja kirjekuoret. Tästä lankeaa 



kiitos graafikko Osmo Pasaselle, joka teki tämän 

työn lahjoituksena Killalle. 

5. Mitalitaiteen Killan kokoukset 

Mitalitaiteen Killan kevätkokous pidettiin keski

viikkona huhtikuun 21 .  päivänä 2004 Helsingissä 

Svenska litteratursällskapet i Finlandin juhlasalissa 

Ritarikatu 5. 

Sääntömääräisten asioiden lisäksi ruotsalaisen 

kirjallisuuden professori emeritus Johan Wrede 

pakinoi J.L. Runebergistä ja mitalitaiteen vuosikil

pailuun saapuneista ehdotuksista. Svenska littera

tursällskapet i Finland oli järjestänyt tilaisuuteen 

tarjoilua. 

Mitalitaiteen Killan syyskokous pidettiin kes

kiviikkona marraskuun 10. päivänä 2004 Kansal

lismuseon auditoriossa. Sitä ennen osanottajat 

saattoivat nauttia auditorion vieressä sijaitsevan 

museon kahvilan antimista. 

Sääntömääräisten asioiden lisäksi FIDEMin 

hallituksen jäsenet, fil.maisteri Ilkka Voionmaa 

ja Rahapaja Insignia Oy:n toimitusjohtaja Mikko 

Timisjärvi esittivät katsauksen mitalitaiteen ajan

kohtaisiin kansainvälisiin näkymiin. Mauno Hon

kanen ja Outi Järvinen täydensivät aihetta Portu

galissa Seixalissa lokakuussa pidetyn mitalitaiteen 

maailmankongressin näyttelyä esittävin sanoin ja 

kuvin. Kokous hyväksyi yksimielisesti vuoden 2005 

toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vahvisti 

jäsenmaksut entisiksi vuodeksi 2005: henk.ilöjäsen 

85 euroa, taiteilijajäsen 8,50 euroa ja kannattajajä
sen 400 euroa. 

6. Killan jäsenistö, hallinto ja talous 

6 .1 Killan jäsenistö 
Mitalitaiteen Killalla oli yhteensä 208 ( edellisenä 

vuonna 231) jäsentä. Kunniapuheenjohtaja on aka

teemikko Jorma K. Miettinen. Kunniajäsenet ovat 

Syyskokouksessa Kansallismuseossa jaettiin 

kansainvälistä tunnustusta suomalaiselle mita
litaiteelle: Pirkko Viitasalo vastaanotti FlDEM

näyttelyssä myönnetyn parhaan valetun mitalin 
palkinnon. Kokouksessa saatiin jakoon myös juuri 

valmistunut Vilho Härkösen muovailema Runeberg

aiheinen vuosimitali. Vasemmalta Vilho Härkönen, 

Pirkko Viitasalo, Veikko Löyttyniemi ja Mauno 

Honkanen. kuva Markku Viitasalo 

dipl.ins. Arvo Aho, kuvanveistäjät Kauko Räsänen, 
Toivo Jaatinen ja Heikki Häiväoja sekä lakit.kand. 

Aimo N.K. V iitala ja kauppaneuvos Arno Vilja

nen (t). Edellä mainitut mukaan lukien Killalla oli 

vuonna 2004 yhteensä 138 ( 152) varsinaista jäsentä, 

63 (72) taiteilijajäsentä, 6 (6) kannattajajäsentä sekä 

yksi ( l) kirjeenvaihtajajäsen. 

Suomen Mitalitaiteen Killan kannattajajäseninä 

olivat vuonna 2003 Forssan Kirjapaino Oy, 

Hollming Oy, Kaleva Kustannus Oy, Onvest Oy, 

Rahapaja Insignia Oy ja Sporrong Oy. 

6.2 Hallitus 
Killan hallituksen puheenjohtajana toimi fil.mais

teri Veikko Löyttyniemi vuosiksi 2002-2004 va

littuna ja hallituksen jäseninä vuosiksi 2003-2005 

valittuina taiteilija Mauno Honkanen (Helsinki) 

ja ekonomi Jaakko Ukkonen (Helsinki), vuosiksi 
2004-2006 valittuina museoneuvos Anneli Ilmonen 

(Tampere) ja kuvanveistäjä Erik Mäkinen (Turku) 

sekä vuosiksi 2002-2004 valittuina kuvanveistäjä 

Erkki Kannosta (Helsinki), joka toimi hallituksen 

varapuheenjohtajana, ja oikeustiet.kand. Kari 

Vaalas (Helsinki), joka toimi samalla Killan 

varainhoitajana. 

Mitalitaiteen Killan syyskokouksessa valittiin 

erovuorossa olleet hallituksen puheenjohtaja, 

fil.maisteri Veikko Löyttyniemi sekä jäsenet kuvan

veistäjä Erkki Kannosto ja oikeustiet.kand. Kari 
Vaalas uudelleen kolmivuotiskaudeksi 2005--2007. 

Killan työvaliokunnan muodostivat kertomus

vuonna puheenjohtaja sekä Mauno Honkanen, 

Erkki Kannosto, Jaakko Ukkonen ja Kari Vaalas. 
Killan hallitus kokoontui kertomusvuonna viisi 

kertaa. 

Mitalitaiteen Killan yleissihteerinä on toiminut 

tutkija, fil. maisteri Outi Järvinen. 
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6.3 Edustukset 
FIDEM (Federation Internationale de la Medaille): 
Delegates Meeting 

Veikko Löyttyniemi, varalla Mauno Hon.kanen
Consultative Committee 
Aimo N.K. Viitala Executive Committee 
Ilkka Voionmaa (pääsihteeri / General Secretary) 
ja Mikko Timisjärvi (varainhoitaja / Treasurer) . 

6.4 Killan talous 
Varsinaisina tilintarkastajina toimivat vuonna 2004 
varatuomari Aimo Linkosalmi ja Juha Tuoma-
Ja KHT sekä varatilintarkastajina fil.maist. Heikki 
Vuorimies ja Pekka Kaasalainen KHT. Syyskokouk
sessa heidät valittiin uudelleen vuodeksi 2005. 
Mitalitaiteen Killan talous perustuu jäsenmaksui
hin, avustuksiin, sijoitustuottoihin sekä erilaisista 
vuosittaisista hankkeista saatuihin tuloihin. Jäsen-

VALIO 

maksutulot peittävät lähinnä juoksevat kulut niin, 
että vuosimitalikilpailuihin, vuosimitalien valmis
tukseen, julkaisuihin ja muiden mitali taiteen edis
tämiseksi tarkoitettujen erilaisten hankkeiden ra
hoitus on hankittava muulla tavoin Killan hallituk
sen toimenpitein. 

Killan jäsenmaksut olivat henkilöjäsen 85 euroa, 
taiteilijajäsen 8,50 euroa ja kannattajajäsen 400 euroa. 

Opetusministeriö on vuosittain osoittanut Mita
litaiteen Killan toimintaa varten yleisavustuksen. 
Mitalitaiteen Killan jo aiemmin hyväksymän Mita
litaiteen edistämissäätiölle tapahtuvan 50.456,38 eu
ron omaisuuden luovutustappion jälkeen Killan 
tilinpäätös osoittaa 49.691,62 euron alijäämää. 
Tilinpäätös esitellään erikseen. 

Killan toimitilat siirtyivät kertomusvuoden 
aikana uusiin vuokratiloihin Helsingissä osoittee
seen Koroistentie 5. 

Valio Oy 100 vuotta, "Lehmisavu" (kuvanveistäjä, taidevalaja Kirsti Siponen 2005) 

Valion 100-vuotisjuhlan kunniaksi lyötetyssä mitalissa korostuvat Valion alkujuuret, 
lehmät, joista on kehitetty nykyisin moderneja hyvinvointituotteita. 

Mitalin on valmistanut Rahapaja Insignia Oy. 



PAASIKIVI-SEURA 

Tarja Halonen 60 vuotta 2003 (kuvanveistäjä Erja Tielinen 2004) 

Kääntöpuolen kuva-aihe viittaa tämän päivän maailman monimuotoiseen mosaiikkimaisuuteen. 
Näkemällä yksityiskohdat osana suurempaa kokonaisuutta voidaan yhteistyössä saavuttaa 

tasapainoinen rinnakkaiselo. Mitali kuuluu Paasikivi-Seuran presidenttimitalisajraan. 
Pronssista mitalia on lyöty 1 .000 kpl ja sen on valmistanut Sporrong Oy. 

Tilaukset (hinta 50€ + lähetyskulut 10€) Paasikivi-Seura, Kaarlo 0. Vilanti, Jollaksentie 55, 00850 Helsinki. 

PARVIAINEN ARKKITEHDIT OY 

Olli Parviainen 70 vuotta (kuvanveistäjä Pertti Kukkonen 2003) 

Kuvanveistäjä Pertti Kukkoselta tilattu mitali valmistui kesäkuussa 2003 
arkkitehti Olli Parviaisen 70-vuotispäivän kunniaksi. Sen kaksi puolta kuvaavat kohteensa 

ammatillista ja yksityistä puolta monine vivahteineen. Pystyleikkaukseltaan kiilamaiseksi muotoiltu 
mitali on tasapainotettu seisomaan syrjällään. Mitalia on valettu 50 numeroitua kappaletta. 



English Summary 
Ilkka Voionmaa 

The Guild of Medallic Art in Finland - Forty 
Years of Activity (p.5) 

In 1965 a few people interested in medallic art 

together with some medal artists founded the 

Guild. T he 1960s was an important deeade in 
the history of Finnish sculpture. A new gen

eration of sculptors prepared to renew med

allic art came forward. Seulptors started to 

mould free, non-commissioned east medals, 

whose editions were small, on their own ini

tiative. One of the most basie goals has been 

the revival of the produetion of east medals. 

Non-commissioned medals have given a 

prolifie and eomplementary toueh to medal

lie art. T he year medal competitions arranged 

by the Guild have maintained interest in 

moulding medals and eneouraged our artists 

to beeome absorbed in this field of sculpture. 
This is how the year medals have increased 

every art lover's interest in medallie art. 

T he number of prize winning sculptors in 

the year medal eompetitions is over sixty. 

T here has been a eontinuous flow of new art

ists who have beeome distinguished makers 

of art medals. In reeent years the Guild has 

arranged eompetitions for students of sculp

ture in order to enhance their interest in 

moulding art medals. 

Free, non-commissioned east medals have 

not taken the plaee of portrait medals in Fin

land, whieh continues to be an essential phe-

nomenon of medallie art. Art medals have 

survived as a vigorous form of art just beeause 

it has given an alternative to another way of 

making portraits. The given theme in some 

of the year medal competitions in reeent 

years has been to design a medal to honour 

the great men of Finland , first Elias Lönnrot, 

who eompiled Kalevala, then J.L. Runeberg, 

the national poet and in 2006 Johan Vilhelm 

Snellman, the statesman. 
I wish to thank ali those people who have 

promoted medallie art and partieipated in 

the activities of the Guild of Medallie Art in 

Finland. 

Medallic Art and Art of Coins 

Yearbook 2005 of medallie art gives a wide 

presentation on Finnish eommemorative 

eoins. Medallic art and the art of coins are 

indeed near eaeh other and the designers of 

art medals often distinguish themselves as 

designers of eommemorative eoins. With the 

help of this yearbook the similarities and dis

similarities of these fields of sculpture beeome 

more evident. 

Veikko Löyttyniemi 

President of the Guild of Medal Art in 

Finland 



The Greeting of Ms Tarja Halonen, 

President of Finland (p.7) 

Medallic art in Finland has in recent years 

met with both national and international 

appreciation to an ever-increasing degree. The 
role of the Guild of Medallic Art in Finland 

now celebrating its 40th anniversary has been 
crucial in this work. The collaboration of the 

Guild with sculptors, with people interested 
in medallic art as well as with many collective 

bodies has promoted the intensive progress 

made in medallic art. I congratulate the Guild 

on its 40th anniversary and wish it success at 

its work for Finnish medallic art. 

Tarja Halonen , President of Finland 

Forty Years for Medallic Art 

Jubilee Year 2005 of Medallic Art (p.61 )  

Outi Järvinen 

The Guild of Medal Art in Finland was 

founded forty years ago. The program of the 

Jubilee year contained a festival exhibition 

at Tampere Art Museum and participating 

in the summer exhibition arranged by The 

Finnish Sculptors' Association. 

The autumn meeting of the Guild together 

with the 40th anniversary celebration was 

hosted by the Mint of Finland. The host of 

the evening was Mr Ahti Saari, the new man

aging director of Rahapaja Insignia Ltd. The 

lecture of the occasion The Art of Coins and 

Medallic Art was given by Ms Anne Valkonen, 

MA. The guests were given their year medals 

and as a surprise they received other medals, 
most sculptor members present received 

scholarships. The latest year medal, which 

had been made to order, was published. 

The medal had been designed by Mr Heikki 

Häiväoja, the Guild's honorary member. In 

honour of the Jubilee Year the Foundation 

for the Development of Medallic Art pur

chased a east medal from eighteen medal art

ists, which had been on display at the FIDEM 

exhibition 2004 and at the summer exhibition 

in Salo. The Guild received also a few medal 

donations to its collection of art medals. 

The 40th Anniversary Exhibition of the 

Guild (p.64) 

Tapio Suominen 

The 40th Anniversary Exhibition of the 

Guild was hosted by Tampere Art Museum 

in spring 2005. The exhibition gave an insight 

into the past, present and future of medallic 

art in Finland. The majority of the medals of 

this exhibition belong to the Guild's own col

lection. The curator of the exhibition was Mr 

Mauno Honkanen, whose choice of medals 

reflected his intuitive and analytical way of 79 
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approaching material. The information based 

on his approach is most reliable when an 

exhibition is being planned even if it did not 

match the criteria of scientific information. 

Whenever works of art are being displayed 

one is bound to bump into the question of 

the quality of information, which is more 

widely connected with the role of museums 

as interpreters of our cultural heritage. 

To give useless information is a risk with art 

medals, because they often have a legend 

( inscription). Producing relevant informa

tion involves research work, which, however, 

is not always possible because of lack of time. 
The third part of the concept - a look into 

the future - would not have succeeded with

out the Turku school of medal artists, who 

are somehow linked with the Art Academy of 

Turku and with Mr Erik Mäkinen, the Acad

emy teacher of sculpture. Their medals dif

fered from the rest of the exhibition both dis

p lay-wise and execution-wise. 

Medallic Art in Salo (p.68) 

Outi Järvinen 

The 40th anniversary of the Guild coin-

cided with the 95th anniversary of the Finn
ish Sculptors' Association and this coinci

dence gave the idea of a joint summer exhibi

tion, which was arranged at Salo Art Museum 

Veturitalli (Roundhouse) .  T he majority of 

the medals of the exhibition had been dis

played at FIDEM Seixal in autumn 2004. The 

medals have been introduced in the yearbook 

of 2004. In addition to these medals a small 

selection of medals from the Guild's medal 

collection were displayed, all in all 52 medals 

from 27 artists. The medal exhibition made 

a group its own on the ground floor of the 

museum tower and according to the museum 

over 3000 visitors saw the exhibition. 

The Guild's Annual Report 2004 (p.72) 

General information 

Year 2004 was the Guild's 40th year in opera

tion. The patron of the Guild is President 

Tarja Halonen. 

The Foundation for the Development of 

Medallic Art was established by the Guild 

to promote medallic art. The theme of the 

Guild's year medal competition was the jubi
lee year of J.L. Runeberg, our national poet. 

The year medal received by the members of 

the Guild was struck. The Guild also partici

pated in the arrangements of sculptor Heikki 

Häiväoja's retrospective art medal exhibition 
at Tampere Art Museum. The main theme of 

Yearbook 2004 was the art medals commis

sioned by Finnish municipalities. The Guild 
also was responsible for the sending of rep

resentative Finnish art medals to the FIDEM 

exhibition in Portugal. 



Collection of art medals 

The Guild added a few medals to its collec

tion at Tampere Art Museum. The collection 

consisted of 1897 medals at the end of 2004. 

Supporting medallists 

The prize money awarded in connection 

with the year medal competition was €13,700. 

In addition, the Guild paid the artists other 

compensations worth €5,360 för finishing 

and producing the year medal. 

International activities 

The FIDEM congress and the exhibition were 

arranged in Seixal, Portugal. Finland was rep

resented by 42 art medals by 24 artists. Ms 

Pirkko Viitasalo was awarded the prize för 

the best east medal of the exhibition. Four

teen persons from Finland participated. The 

Delegates, the Executive committee, and the 

Consultative Committee had their meetings 

during the congress. The Guild is a corporate 

member of FIDEM. A few people joined FIDEM 

in 2004. Mr Ilkka Voionmaa, the General Sec

retary of FIDEM and Mr Mikko Timisjärvi, the 

treasurer of FIDEM participated in all these 

meetings. In addition, the General Assembly 

was open to all FIDEM members. 

Exhibitions and excursions 

Tampere Art Museum arranged sculptor 

Heikki Häiväoja's retrospective art medal 

exhibition. The Guild arranged the excur

sion to the vernissage. The yearbook of 2004 

served as the exhibition catalogue. 

The entries of the year medal competi

tion were displayed at Amos Anderson Art 

Museum in Helsinki. Preparatory work för 

medal exhibitions at Salo Art Museum and 

Tampere Art Museum was started. 

Competitions and producing medals 

The year medal competition was arranged in 

connection with J.L. Runeberg's 200th anni

versary and in co-operation with the com

mittee of the jubilee year. The winner of the 

first prize was Mr Vilho Härkönen. A few big 

reliefs based on the year medal were also pro

duced. The competition was sponsored by 

Svenska Kulturfönden (The Swedish Cultural 

Foundation) and by Jenny and Antti Wihuri 

Foundation. 

The Guild had its representative in the com

mittee preparing för the jubilee medal of the 

400th anniversary of the City of Oulu. 

Publications and information 

One of the main themes ofYearbook 2004 

was the medals commissioned by Finn-

ish municipalities. The Yearbook came out 

in 2005. In addition, the Guild issued press 

releases on the competition results and on the 

prizes won by Finnish medallists abroad. Texts 

and photos were published in several daily 81 
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papers, on TV and on the radio. The Guild 
had its website renewed in 2004. The members 

of the Guild received letters twice. 

Meetings 

The annual spring meeting was held at the 

headquarters of Svenska Litteratursällskapet, 

where professor emeritus Johan Wrede gave a 

lecture on J.L. Runeberg. The autumn meet

ing was held at the National Museum, where 

the members were införmed about the FIDEM 

congress of 2004. 

Members, administration and economy 

In 2004 T he Guild had 208 members i.e. 138 

ordinary members, 63 artists, six supporting 

members, and one corresponding member. 
The board members were Mr Veikko 

Löyttyniemi, the President, Mr Mauno 

Honkanen, Ms Anneli Ilmonen, Mr Erkki 

Kannosto, Mr Erik Mäkinen, Mr Jaakko 

Ukkonen and Mr Kari Vaalas, the treasurer. 

Mr Löyttyniemi, Mr Erkki Kannosto and Mr 

Kari Vaalas were re-elected för the period 

2005-2007. 

The economy of the Guild is based on mem
bership fees, grants, investments and income 

from yearly undertakings. The membership 

fees were €85 för ordinary members, €8,50 för 

artists and €400 för supporting members. 

Contact the Guild: the postal address is 

POB 311 ,  FI-00101  Helsinki, e-mail outi. 

jarvinen@nba.fi. T he Guild's website is www. 

mitalitaide.fi 



Svenskt sammandrag 
Gunnel Sievers 

Gillet för Medaljkonst har verkat i 40 år (s.5) 

År 1 965 grundades Gillet för Medaljkonst i 

Finland av personer intresserade av med

aljkonst samt skulptörer, som modellerade 

medaljer. 1 960-talet var ett betydelsefullt årti

onde för den finska medaljkonsten. Då steg 

fram en ny generation av bildhuggare, vars 

representanter började även förnya medalj

konsten. Skulptörema började på eget initia

tiv modellera små serier av gjutna medaljer 

med fria motiv. 

Ett av Gillets centrala mål har också varit 
att i praktiken stimulera produktionen av 

gjutna medaljer. 

Gjutna medaljer med valfritt motiv har sti

mulerat och kompletterat medaljkonsten. 

Årsmedaljtävlingen, som Gillet organiserar, 

har upprätthållit intresset för modellering av 

medaljer och sporrat konstnärer att fördjupa 

sig i detta delområde av bildhuggarkonst. De 

årsmedaljer, som sålunda har skapats och 

delats ut til l Gillets medlemmar, har för sin 

del ökat intresset för medaljkonst hos konst

intresserade. 

Antalet skulptörer, som har vunnit pris 

i årsmedaljtävlingen, är redan över 60. Hela 

tiden har det kommit nya ansedda konst

närer, som har kunnat skapa medaljkonst. 

Under de senaste åren har man också arrang

erat tävlingar för studeranden inom bildhug

geri. Avsikten med dessa tävlingar har varit 

att öka intresset för konstmedaljer. 

I Finland har gjutna medaljer med valfritt 

motiv inte trängt undan t.ex. porträttmedal

jen, som är fortfarande ett centralt fenomen 

inom den traditionella medaljkonsten. Med

aljkonsten har bevarats som en livskraftig 

konstform bl.a. för att den har varit ett alter

nativ för porträttkonst av andra former. 

I några av de senaste årsmedaljtävling

ama har temat varit att modellera en medalj 
av våra nationella stormän, först Elias Lönn

rot (har bl.a. upptecknat nationaleposet Kale

vala), sedan Johan Ludvig Runeberg (national

skald) . Nästa år är Johan Vilhelm Snellman 

(statsman) i turen. 

Ett tack riktas till alla som under 40 år har 

varit med om att arbeta för medaljkonst inom 

Gillet för Medaljkonst och befordrat Gillets 

verksamhet. 

Medaljkonst och penningkonst 
I denna årsbok för medaljkonst presente-

ras finska jubileumsmynt extensivt. Medalj

konst och penningkonst står varandra nära 

och medaljkonstnärer har också utmärkt sig 

mycket som modellerare av jubileumsmynt. I 

årsboken åskådliggörs likhetema och skillna

dema mellan dessa två sektorer av bildhug

garkonst. 



Veikko Löyttyniemi 

Ordförande för Gillet för Medaljkonst i Fin

land 

Republikens president Tarja Halonen har 

sänt tili Giliets för Medaljkonst 40-årsfest 
följande hälsning (s.7) 

Finsk medaljkonst har under de senaste årti

onden vunnit allt mer både nationell och 

internationell uppskattning. Gillet för Med

aljkonst, som nu fyller 40 år, har haft en bety

dande andel i detta. Det framgångsrika sam
arbetet mellan skulptörer, som gör medalj

konst, och personer och samfund, som är 

intresserade av medaljkonst, har varit ägnat 

att befrämja den starka utvecklingen på 
området. 

Jag hälsar det 40-åriga Gillet för Medaljkonst 

i Finland och önskar fortsatt framgång i dess 
arbete medaljkonsten tili fromma. 

Tarja Halonen 

Republikens president 

40 år medaljkonsten tili fromma 

Medaljkonstens jubileumsår 2005 (s.61 )  

Outi Järvinen 

Under det gångna året hade det gått 40 år 

sedan Gillet för Medaljkonst i Finland började 

verka. Till jubileumsårets program hörde en 

jubileumsutställning i Tammerfors konstmu

seum samt en egen avdelning på Finska bild

huggarförbundets sommarutställning i Salo. 

Höstmötet ordnades i slutet på oktober i 

Myntverkets (Rahapaja Oy) lokaliteter och i 

samband med mötet firades också 40-årsju

bileet. Värd för mötet var Rahapaja Insignia 

AB:s nye verkställande direktör Ahti Saari. 

Fil.mag. Anne Valkonen höll ett festföredrag 

kallat Penningkonst och medaljkonst. Den 

nya årsmedaljen offentliggjordes vid festen. 

Deltagarna fick också sina årsmedaljer och 

surpriser i form av medaljer. Åt konstnärer 

delades ut ett antal stipendier. Årsmedaljen 

har modellerats av Gillets hedersmedlem, 

skulptören Heikki Häiväoja, på beställning. 

För att hedra jubileumsåret löste Fonden 

för befrämjande av medaljkonst in en gjuten 

medalj var av 18 konstnärer, som deltagit 

i sommarutställningen i Salo och FIDEM

utställningen 2004. Flera medaljdonationer, 

som Gillet fått motta, utökade också Gillets 

medaljsamling. 

Giliets 40-årsjubilewnsutställning (s.64) 

Tapio Suominen 

Under år 2005 organiserades i Tammerfors 

konstmuseum Gillets 40-årsutställning, som 

gav en översikt över medaljkonstens histo

ria, nutid och framtid. Stommen för mönst

ringen utgjorde Gillets egen kollektion. Kura-



tor för utställningen var Mauno Honkanen, 
som med sitt urval av medaljer på ett intres

sant sätt återspeglade sitt intuitiva och analy

tiska sätt att betrakta material. Information, 

som en dylik verksamhet producerar, är spe

ciellt pålitlig vid planering av en utställning, 

även om den inte skulle uppfylla kriterierna 

för naturvetenskapliga fakta. 

Varje gång man ställer ut, börjar man 

reflektera över arten av kunskap. Detta står 
i ett vidare samband med museernas roll i 

tolkningsprocessen av kulturarvet. 

En stor risk med medaljer är att man 

bjuder på onödig information, då medaljerna 

i sig ofta har en text. Att producera relevant 

information förutsätter forskningsarbete, 

något som sällan är möjligt då stressen från 

utställningstidtabeller trycker på. 

Den tredje delen i ett utställningskoncept 

- att se in i framtiden - skulle inte ha lyck-

ats med medaljer från Gillets kollektion. Den 

s.k. Åbo-skolan kom till hjälp. Alla dess med

aljkonstnärer är inte från Åbo, men de har 
alla på ett eller annat sätt anknytning till Åbo 

konstakademi och Erik Mäkinen, som arbetar 
där som lärare i bildhuggeri. Det som Åbo

skolan kunde bjuda på skilde sig från den 

övriga medaljutställningen både i sättet att 

modellera medaljer och i sättet att ställa ut. 

Medaljkonst i Veturitalli i Salo (s.68) 

Outi Järvinen 

Gillets jubileumsår sammanföll med Finska 

Bildhuggarförbundets 95-årsjubileum. Detta 

sammanträffande gav anledning till en 

gemensam sommarutställning. Utställningen 

organiserades i Konstmuseet i Salo kallat 

Veturitalli ( ett gammalt lokstall) . I utställ

ningen fanns huvudsakligen medaljer som 

hade representerat Finland i FIDEM -utställ

ningen i Portugal hösten 2004. Medaljerna 

kunde sålunda också ställas ut i Finland. De 

har presenterats i den föregående årsboken. 

Helheten kompletterades med ett litet urval 

av Gillets egen medaljproduktion. Allt som 
allt fanns där 52 medaljer av 27 konstnärer. 

Medaljerna ställdes ut i ett separat utrymme 

i bottenvåningen av ett torn, som hörde till 

museibyggnaden. Enligt museet såg något 

över 3000 personer utställningen. 

Gillet för medaljkonst i Finlands verksam

hetsberättelse för år 2004 (s.72) 

Allmänt: 

År 2004 var Gillets 40:e verksamhetsår. 

Beskyddare för Gillet var Republikens presi

dent Tarja Halonen. 

Gillet grundade en fond för att stöda 

utvecklingen av medaljkonst i Finland. 85 
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Temat för Gillets årsmedaljtävling var natio

nalskalden J. L. Runebergs 200-års jubileums

år. Arsmedaljen för medlemmama realise

rades präglad. Gillet var medarrangör då 

Tammerfors konstmuseum arrangerade en 

retrospektiv medaljutställning med medaljer 

av Gillets hedersmedlem, skulptören Heikki 

Häiväoja. Man beslöt att huvudtemat i Ars
boken 2004 skulle vara medaljer som kom

muner har beställt. I samband med det inter

nationella medaljförbundet FIDEMs kongress 

arrangerades en medaljutställning för medal

jer publicerade under de senaste två åren. Till 

utställningen sände Gillet ett representativt 
urval medaljer. 

Medaljsamlingen: 

Gillet kompletterade ytterligare under verk

samhetsåret sin kollektion, som är depone

rad i Tammerfors konstmuseum. I slutet av 

år 2004 fanns det sammanlagt 1 897 medaljer i 

kollektionen. 

Understöd för konstnärernas 

medaljproduktion: 

Under verksamhetsåret delade Gillet ut sti

pendier i samband med årsmedaljtävlingen 

för sammanlagt 13  700 euro. Dessutom beta

lade Gillet ersättning åt konstnärerna för att 
bl.a. färdigställa och framställa årsmedaljen 

samt arbete i samband med tävlingama sam

manlagt 5 360 euro. 

Internationell verksamhet: 

Det intemationella medaljförbundets 

(FIDEM) kongress och internationella med

aljutställning arrangerades i Seixal, Portugal. 

Gillet sände till utställningen ca 40 medal

jer av 24 konstnärer. Den finska skulptri-

sen Pirkko Viitasalo fick priset för den bästa 

gjutna medaljen på utställningen. 

Från Finland deltog 14 personer i kongressen. 

I samband med kongressen höll förbundets 

delegation möte (Delegates' Meeting) samt 

styrelsen (Executive Committee) och rådgi

vande kommitten (Consultative Committee) 

sina möten. Gillet för Medaljkonst i Finland 

är samfundsmedlem i FIDEM. Dessutom finns 

några personliga medlemmar i FIDEM. 

r FIDEMS delegations-, styrelse- och rådgi

vande kommitteers möten deltog från Fin

land FIDEM:s generalsekreterare, fil.mag. 

Ilkka Voionmaa och FIDEM:s ekonom, verk

ställande direktör Mikko Timisjärvi. 

Utställningar och utflykter: 

Tammerfors konstmuseum arrangerade en 

retrospektiv utställning med skulptör Heikki 

Häiväojas medaljer. Gillet ordnade en utflykt 

till utställningens vernissage. Tammerfors 

konstmuseum beställde Årsboken för med

aljkonst 2003 för att säljas som utställnings

katalog. 

Förslagen till årsmedaljtävlingen fanns 

utställda i Amos Anderssons konstmuseum. 



Under verksamhetsåret påbörjades förbere

delserna för utställningar i Salo konstmu

seum och Tammerfors konstmuseum. 

Tävlingar och produktion av medaljer: 

Årsmedaljtävlingen anknöts till 200-årsjubi

leumsåret för J. L. Runebergs födelse. T äv

lingen vanns av skulptör Vilho Härkönen. 

Medaljen realiserades som präglad och kom

mitten för J. L. Runebergs jubileumsår inlöste 

medaljer för eget bruk. Av medaljen gjordes 

också väggreliefer. Svenska Kulturfonden och 

Jenny och Antti Wihuris fond hade beviljat 

understöd för tävlingen. 

Gillet har en representant i planerings

kommitten för Uleåborgs stads 400-årsmedalj. 

Publikationer och information: 

Huvudtemat för Årsboken för medaljkonst 

2004 var medaljer, som kommunerna i Fin

land har låtit göra. Årsboken utkom i början 

av året 2005. Gillet publicerade pressmedde

landen om bl.a. resultaten i Gillets medalj

tävlingar samt om pris som finska skulptö

rer hade vunnit utomlands. Texter och bilder 

publicerades i tiotals tidningar på olika håll i 

landet samt i TV och radio.Uppdateringen av 

Gillets websidor slutfördes under verksam

hetsåret. Gillets medlemsbrev skickades ut 

två gånger under året. 

Möten: 
Gillet för Medaljkonsts vårmöte hölls i 

Svenska litteratursällskapet i Finlands festsal i 

Helsingfors. Medlemmen i tävlingsnämnden 

för Runebergsmedaljen, professor emeritus 

Johan Wrede höll ett föredrag om Runeberg. 

Höstmötet hölls i Nationalmuseets audito

rium och där presenterades FIDEM:s verk
samhet och kongress i Portugal. 

Gillets medlemmar, administration och eko

nomi: 

I slutet av verksamhetsåret hade Gillet 208 

medlemmar (138 ordinarie medlemmar, 63 

konstnärmedlemmar, 6 stödjande medlem

mar, och en korresponderande medlem) . 

Styrelsen bestod av ordföranden, fil. mag. 

Veikko Löyttyniemi, konstnär Mauno Hon

kanen, ekonom Jaakko Ukkonen, museirådet 

Anneli Ilmonen, skulptörerna Erik Mäki

nen och Erkki Kannosto samt jur.kand. Kari 

Vaalas. 

På höstmötet återvaldes styrelsens ord

förande Veikko Löyttyniemi samt medlem

marna Erkki Kannosto och Kari Vaalas för 

treårsperioden 2005- 2007. 

Gillets ekonomi grundar sig på medlems

avgifter, understöd samt inkomster från olika 

årliga projekt. Gillets medlemsavgifter var 85 
euro för ordinarie medlemmar, 8,50 euro för 

konstnärer och 400 euro för stödjande med

lemmar. 
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Kontaktuppgifter: 

Postadress: PB 3 1 1, FI-00101 HELSING
FORS, e-post: outi.jarvinen@nba.fi. 
Gillets webplats är www.mitalitaide.fi. 
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Suomen Mitalitaiteen Kilta -
Gillet för Medaljkonst i Finland ry 
perustettu 1965 

Mitalitaiteen Kilta on mitalitaiteilijoiden, keräi
lijöiden, mitalinvalmistajien, taidegallerioiden 
ja museoiden yhdysside. Kilta edistää Suomen 
mitalitaidetta, tukee mitalin tekijöitä sekä mita
litaiteen tutkimusta ja julkaisutoimintaa. 

Mitalitaiteen Kilta järjestää mitalinäyttelyitä 
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yrityksissä sekä kotimaassa että ulkomailla. Kil
lan yhteistyömuseo on Tampereen taidemuseo 
- Pirkanmaan aluetaidemuseo (www.tampere. 
fi/tamu/), jonne Kilta on tallettanut oman mita
likokoelmansa. Kokoelmaa kartutetaan edelleen. 

Jäsenmaksutulojen ja mitalien myynnistä 
saatavien välityspalkkioiden lisäksi Kilta saa tu
kea toimintaansa Opetusministeriöltä sekä Mi
talitaiteen edistämissäätiöltä. 

Killan suojelija on Tasavallan presidentti 
Tarja Halonen. 
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Suomen Mitalitaiteen Killan jäsenyys 
Killan jäseniksi voivat liittyä kaikki mitalitaitees
ta kiinnostuneet. Killan jäsenmaksu on 85 euroa. 
Taiteilijajäseniltä maksu on 8,50 euroa ja kan
nattajajäseniltä 400 euroa. Jäsenmaksua vastaan 
Killan jäsenet saavat vuosirnitalin sekä vuosi
kirjan. Sääntömääräisten kokousten lisäksi Kilta 
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kongressimatkoja ja esitelmätilaisu�ia. Killan 
jäsenmäärä on yli 200. 
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senhakemuksella tai täyttämällä verkkosivuilla 

(www.mitalitaide.fi) sähköisen jäsenhakemuslo

makkeen. 
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kilön sekä taidemuseota tai sitä vastaavaa laitos
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