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Suurmiehet mitalikilpailujen aiheina

Veikko Löyttyniemi
Suomen Mitalitaiteen Killan puheenjohtaja

JoHAN VILHELM SNELLMANIN elämäntyö tuli laajalti esille vuonna 2006 hänen syntymänsä
200-vuotisjuhlavuonna. Kymmenien, ehkä satojen tilaisuuksien ohjelmissa, esitelmissä, näytte
lyissä ja julkaisuissa tuotiin monia uusia näkökulmia hänen merkityksestään maallemme.
Suomen Mitalitaiteen Kilta toi juhlintaan oman näkökulmansa. Järjestämällä mitalitaiteen
vuosikilpailun Snellman-aiheesta halusi Kilta osoittaa, että kuvanveistäjät puolestaan kykenevät
kuvaamaan merkkihenkilöiden elämäntyötä uudella tavalla.
Mitalikilpailun satoa tarkastellessa oli ilo havaita, että tavoitteessa onnistuttiin. Snellmanista
oli jo aiemmin yli sadan vuoden aikana tehty monia mitaleita. Mutta nyt useat kilpailuun jäte
tyt ehdotukset olivat selvästi uudentyyppisiä, muotoilultaan tuoreita ja moderneja. Mitalitai
teen Killan järjestämät kymmenet, aiheiltaan vapaat mitalitaiteen vuosikilpailut ovat osaltaan
ehkä olleet auttamassa kehitystä. Mitalitaide on ajan tasalla.
Kuvanveistäjien keskuudessa tuntuu olevan erilaisia mielipiteitä siitä, onko mieluisampaa
osallistua vuosimitalikilpailuun, jossa mitalin aihe on vapaa vaiko kilpailuun, jonka aihe on
ennalta määritelty. Viimeksi mainittu kilpailu on järjestetty nyt kansallisina juhlavuosina 2002
(Lönnrot), 2004 (Runeberg) ja 2006 (Snellman). Mitalitaiteen vuosikilpailu 2007 on puolestaan
taas aiheeltaan vapaa ja vuosimitali tehdään valettuna. Samaan aikaan on kyllä meneillään kil
pailu lyötävästä Mikael Agricola -mitalista hänen juhlavuotensa kunniaksi.
Aiheeltaan vapaisiin mitalitaiteen vuosikilpailuihin on saapunut selvästi enemmän ehdo
tuksia kuin kilpailuihin, joissa mitalin aihe on ennalta määritelty. Näin ilmeisesti osittain sen
vuoksi, että jotkut oppilaitokset ovat kehottaneet oppilaitaan osallistumaan Mitalitaiteen Killan
vuosikilpailuihin, kun on ollut kyse vapaa-aiheisista valettavista mitaleista. Toisaalta jotkut
kuvanveistäjät saattavat luopua syystä tai toisesta osallistumisesta, jos kilpailu järjestetään
aiheeltaan määrätystä lyötävästä mitalista.
Mitalitaiteen Killan järjestämillä suurmiesten juhlavuosiin liittyneillä kilpailuilla on ollut
omat tärkeät tavoitteensa. On saatu taustayhteisöiksi ja yhteistyökumppaneiksi huomattavia
valtakunnallisia organisaatioita sekä rahoittajiksi merkittäviä säätiöitä ja rahastoja. Tuloksia jul
kistettaessa on mitalitaide ollut laajalti esillä. Kilpailuissa onnistuneet kuvanveistäjät ovat puo
lestaan tulleet entistä tunnetuimmiksi mitalien taitavina muovailijoina. Kolmessa suurmiesai
heisessa kilpailussa on palkittu ja lunastettu yhteensä yhdeksän eri taiteilijan töitä.
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Kuva: Museovirasto

J. V. Snellman mitalitaiteessa

Tuukka Talvio
Kirjoittaja on FT, numismatiikan dosentti ja

Rahakammion johtaja
Kuvat Outi Järvinen

Outi Järvinen kertoo toisaalla tässä
niteessä Suomen Mitalitaiteen Killan
vuosimitalikilpailusta 2006, jonka
aiheena oli]. V. Snellman (1806-1881).
Kilpailu liittyi hänen muistovuoteensa
ja oli jatkoa Lönnrotin (2002) ja Rune
bergin (2004) kunniaksi lyödyille vuosi
mitaleille. Tämän kirjoituksen aiheena
ovat aikaisemmat Snellman-mitalit,
joita on vuosina 1902-1983 tehty kym
menen. On myös Snellman-aiheinen
juhlaraha (1960) ja keräilyraha (2006),
mutta niihin en tässä puutu.
KAIKKI KIRJOITUKSESSA KÄSITELLYT mita

lit ovat muotokuvamitaleita, mutta yksikään
niistä ei ole elävän mallin mukaan tehty. On
epätodennäköistä, että edes Emil Wikström
olisi koskaan nähnyt Snellmania omin silmin,
ja joka tapauksessa ensimmäisten mitalien
valmistuessa Snellmanin kuolemasta oli jo
kulunut neljännesvuosisata. Toisaalta Snell
manista on hänen elinajaltaan melkoinen
määrä valokuvia, maalauksia ja piirustuksia.
Suurin osa niistä on julkaistu lukuisia ker
toja, joten mitalien tekijät ovat helposti voi
neet käyttää niitä hyödyksi. Olisi ollut hyvä
julkaista myös tässä kuvat niistä teoksista,
joihin tekstissä viitataan, mutta se ei ollut
käytännössä mahdollista. Asiasta kiinnostu
nut löytää ne kuitenkin helposti Snellmania

käsittelevästä kirjallisuudesta, samoin kuin
juhlavuoteen liittyviltä nettisivuilta.
Mitalien muotokuvien vertaaminen
niiden todennäköisiin esikuviin on kirjoituk
seni lähtökohta, mutta tarkoitukseni on esit
tää myös muita sekä Snellmanin että muiden
historiallisten henkilöiden mitaleihin liittyviä
näkökohtia.
Taustaa

Suomen jouduttua Venäjän alaisuuteen ei
maassamme pitkään aikaan lyöty juuri lain
kaan muotokuvamitaleita. Ministerivaltiosih
teeri Robert Henrik Rehbinder sai 1844 pos
tuumisti mitalin osakseen, ja jo tätä ennen oli
Boreaalinen osakunta 1837 lyöttänyt mita
lin inspehtoristaan F. W. Pippingistä, joka
oli myös yliopiston rehtori. Jälkimmäisessä
tapauksessa oli ylioppilaiden suhtautumi
nen rehtoriin kuitenkin muuttunut ja mitalin
jakaminen oli peruutettu. Lähes koko lyön
timäärä tuhottiin, ja siksi Pippingin mitalia on jäljellä vain muutama kappale, joista
niistäkin osa on uusintalyöntejä vuosisadan
lopusta.
Suomen Tiedeseuran 1880 lyöttämä mitali
A. E. Nordenskiöldistä sai siten kunnian olla
ensimmäinen "normaali" suomalainen hen
kilömitali Rehbinderin mitalin jälkeen ja
ensimmäinen mitali elossa olevasta henki
löstä vuoden 1799 Porthan-mitalin jälkeen.
Suomalaissyntyinen Nordenskiöld oli kui-
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Emil Wikström 1906: J.V. Snellman
1806-1906 (56 mm, lyöty)

August Asplund 1906: J.V. Snellman
1806-1906 (2 s mm, lyöty)
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tenkin tässä vaiheessa jo kauan ollut Ruot
sin kansalainen. Jos haluamme olla aivan
tarkkoja, 1800-luvun ensimmäinen ja ainoa
mitali elossa olevasta Suomen kansalaisesta
oli Leo Mechelinin 1899 lyöty 60-vuotismi
tali. Kun se luovutettiin syntymäpäiväsan
karille marraskuussa 1899, oli kulunut 100
vuotta siitä, kun H. G. Porthan marraskuussa
1799 oli täyttänyt 60 vuotta. Porthan ei ehkä
saanut mitalia syntymäpäivänään, mutta se
valmistui joka vuoden 1799 lähestyessä lop
puaan.
Vuoden 1899 jälkeen muotokuvamitalien
lyöttäminen alkoi yleistyä hyvää tahtia. Niitä
lyötiin sekä aikalaisista että päättyneen vuo
sisadan kansallisista suurmiehistä. Aikalais
ten mitaleista ensimmäinen näyttää olleen
Jae. Ahrenbergin teettämä professori C. G.
Estlanderin 70-vuotismitali 1904. Jos ajatte
lemme, että Estlanderin 1867 julkaisema tai
dehistorian yleisesitys on maassamme ainoa,
jossa kiinnitetään asiantuntevasti huomiota
myös mitalitaiteeseen, voimme katsoa hänen
kyllä mitalinsa ansainneen - vaikkei sitä tie
tenkään sen takia lyöty.
Kansallisen heräämisen ajan tunnetuista
suurmiehistä Lönnrot oli ensimmäinen,
jonka syntymästä tuli 100 vuotta täyteen, ja
hänestä tehtiin 1902 yksityisesti pieni jetoni.
Hänestä on jo elinajalta olemassa C. E. Sjö
strandin muovailema seinäreliefi.
Ensimmäinen varsinainen suurmiesmitali

lyötiin J. L. Runebergin syntymän 100-vuo
tismuistoksi 1904. Ruotsin puolella Rune
berg oli saanut muistomitalin jo kuolinvuon
naan 1877. Suomessa oli Runebergin kuvalla
varustettua mitalia ryhdytty suunnittele
maan vuodeksi 1898, jolloin V änrikki Stoo
lin tarinoiden ilmestymisestä oli kulunut 50
vuotta, mutta kenraalikuvemööri Bobrikov
teki hankkeesta lopun. Mitali lyötettiin siksi
Tukholman rahapajassa runoilijan 100-vuo
tismitalina 1904.
Ensimmäiset Snellman-mitalit

Vuonna 1905 ei valmistunut yhtään suoma
laista muotokuvamitalia, mutta jo alkuvuo
desta tehtiin päätös kahdesta mitalista, jotka
lyötiin seuraavan vuoden puolella. Toisen
aiheena olivat Suomalaisen teatterin perusta
jat Emilie Bergbom ja hänen veljensä Kaarlo
Bergbom, toinen oli Snellmanin mitali, jonka
tilasi Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (kuva
1).
Molemmat mitalit muovaili Emil Wik
ström, joka toukokuussa 1905 tiedusteli
Ruotsin rahapajan kaivertajan Erik Lindber
gin halukkuutta valmistaa niiden leimasi
met. Eliel Aspelin-Haapkylä kertoo päiväkir
jassaan, että SKS hyväksyi Snellman-mita
lin kipsimallit 19.9.1905. Ulla Ehrensvär
din Lindberg-teoksesta puolestaan käy ilmi,
että kipsit saapuivat Tukholmaan syys-loka
kuun vaihteessa, ja maaliskuun alussa 1906

Suomen rahapaja sai ottaa vastaan valmiit
leimasimet. Siinä vaiheessa oli juhlapäivään
12.5. vielä pari kuukautta jäljellä.
Wikström oli nyt vakiinnuttanut mai
neensa mitalitaiteilijana. Hänestä tuli suo
malaiskansallisten piirien suosikkitaiteilija,
aivan kuten John Munsterhjelmista ja hänen
jälkeensä Gerda Qvistista tuli suomenruotsa
laisten suosikki.
Snellmanin kuvan mallina Wikström
käytti 1870-luvulla otettua valokuvaa, samaa,
joka myöhemmin tuli Signe Hammarsten
Janssonin graafisena toteutuksena kaikkien
tuntemaksi setelien välityksellä. Mitalin muo
tokuvan kasvonpiirteet, samoin kuin hiusten,
parran ja jopa solmukkeen yksityiskohdat
ovat aivan samat kuin valokuvassa, vain ilme
on hieman erilainen - mitalissa JVS ikään
kuin siristää silmiään.
Takasivulla nähdään suomalainen mai
sema ja sen yläpuolella raskaan näköinen
pilvimuodostelma, jonka päällä istuu neito
Suomen vaakuna vierellään. Pilvien ja maise
man välillä liitää kahteen pasuunaan puhal
tava siivekäs nuorukainen. Siivekkäät nuoru
kaiset, geniukset, olivat tulleet muotiin uus
klassismin aikana, mutta pääasialliset vai
kutteensa kuva on saanut Ranskasta, missä
Wikström oli opiskellut mitalitaidetta Henri
Chapun (1833-1891) johdolla. Ranskalai
sissa mitaleissa oli tuolloin melko tavallista
sijoittaa erilaisia hahmoja pilvitaustaa vasten.

Aarre Aaltonen (1920-luku):
J.V. Snellman (80 mm, valettu,
yksipuolinen)

Roger Marxin 1898 ilmestyneestä Ranskan
uutta mitalitaidetta esittelevästä kuvateok
sesta löydämme esim. F-C. V. de Vernonin
mitalin "Centenaire de la Marseillaise 17921892", jossa siivekäs genius puhaltaa Marsel
jeesia torvellaan pilven päältä.
Nykypäivän näkökulmasta mitalin taka
sivu vaikuttaa mahtipontiselta ja tasapai
nottomalta - on vaikea nähdä sitä aikalais
ten silmin. Kirjoitus on kaikille tuttu, mutta
sekin jo kliseisen tuntuinen: KANSALLINEN
SIVISTYS SUOMEN AINOA TURVA.

Vuodelta 1906 on myös toinen, vähem
män tunnettu Snellman-mitali. Se on pieni
jetoni (kuva 2), jonka valmistaja oli ruot
salaissyntyinen kaivertaja August Asplund.
Boströmin mitalikirjan mukaan hän oli
muuttanut ensin Venäjälle ja sieltä Suomeen;
hän kuoli 1927. 24 mm:n kokoista jetonia on
lyöty ainakin alumiinista.
Asplund ei ehkä varsinaisesti mieltänyt
itseään kuvataiteilijaksi, mutta hänen kaiver
tamansa Snellmanin profiili tekee sympaatti
sen vaikutuksen. Sen mallina näyttää olleen
tunnettu kuva, joka esittää Snellmanin ja
keisari Aleksanteri H:n tapaamista Parolassa
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Helvi Hyvärinen 1949: Pohjalainen
osakunta (56 mm, lyöty)

Säästöpankkiviikko 1959,
J.V. Snellman(32 mm, lyöty)
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1863. Tämän tapaamisen hedelmänä syntyi
suomen kielen oikeudet vahvistanut asetus,
johon liittyy myös jetonin takasivun isku
lause SUOMALAISUUS VOITTOON. Teksti on
sijoitettu kilpeen, jonka väreiksi on heraldik
kojen käyttämällä "skraffeerauksella" mer
kitty sininen ja valkoinen. Kilven takana on
männynoksia, isänmaallinen yksityiskohta
sekin.
Lönnrotista ja Runebergistä lyötiin toistu
vasti uusia mitaleita pitkin 1900-lukua, mutta
Snellmanista on vuoden 1902 jälkeen tehty
mitaleita vasta 1960- ja 1980-luvuilla- ole
tettavasti siksi, että hänen kuvansa oli vuo
desta 1940 alkaen pitkään valtakunnan suu
rimmassa setelissä. Jotain tapahtui kuitenkin
myös mitalien alalla jo ennen 1960-lukua.
1920-luvulta 1950-luvulle
Kuvanveistäjä Aarre Aaltonen ( 1889-1980)
tuli aikanaan tunnetuksi pienten mitalimais
ten seinäreliefien tekijänä. Niiden aiheena
olivat etupäässä kulttuurihenkilöt: Snell
manin lisäksi Aleksis Kivi, Juhani Aho, J. H.
Erkko,Eino Leino, Johannes Linnankoski,
Z. Topelius, Elias Lönnrot ja Jean Sibelius.
Lisäksi hän valmisti samantyyppiset reliefit
Turun 700-vuotisjuhlan sekä vuoden 1952
olympialaisten ja Turun ylioppilastalon val
mistumisen muistoksi. Henkilöaiheiset
reliefit lienevät etupäässä 1920-luvulta, mutta
sotien jälkeen Aaltonen teki niistä uusia

valuja, joita valmistettiin myös kipsistä.
Aaltosen Snellman-reliefin (kuva 3)
muotokuva näyttää ensisilmäyksellä melko
samantyyppiseltä kuin Wikströmin mitalissa,
mutta muotokuvan ilme ja kampaus paljasta
vat, että varsinaisessa mallina on ollut Helsin
gin Yliopiston hallussa oleva Bernhard Rein
holdin maalaus vuodelta 1874.
Helvi Hämäläisen vähäeleinen ja kau
niisti aikaansa ilmentävä Pohjalaisen valtuus
kunnan ansiomitali vuodelta 1949 (kuva 4)
on Aaltosen reliefeihin verrattuna perintei
nen,"oikea" mitali. Snellmanin hieman juron
näköinen profiili on siinä helposti tunnistet
tavissa muiden pohjalaisten merkkimiesten
joukosta. Kuva on oletettavasti saanut vaikut
teita C. P. Mazerin piirroksesta vuodelta 1837.
Vuonna 1959 Snellman sai esiintyä myös
Säästöpankkiviikon kunnaiksi lyödyissä ns.
säästöpankkirahoissa (kuva 5). Nämä olivat
pieniä messingin värisiä mainosjetoneita.
Tuntemattoman tekijän muovailema tuiman
näköinen profiilikuva ei muistuta kovin
läheisesti Snellmanin elinajalta tunnettuja
kuvia.
1960-luvulta 1980-luvulle
Edellä on jo mainittu kouluissakin opetus
kuvana käytetty kuva Snellmanin ja keisarin
kohtaamisesta 1863. Siinä frakkiin pukeutu
nut senaattori lähestyy itseänsä kookkaampaa
hallitsijaa kohteliaasti hattu kädessä. Saman

6) Lauri Leppänen 1968: Snellman
säätiö 1948-1968 (56 mm, lyöty)

sopuisan näköisen profiilin voi tunnistaa
Lauri Leppäsen mitalissa vuodelta 1968 (kuva
6). Takasivulla Snellman-säätiön 20-vuotis
juhlan kunniaksi lyödyssä mitalissa on jälleen
iskulauseen omainen legenda.
Kohtaaminen Parolassa on kuvattu myös
Aimo Tukiaisen mitaliin "Suomen kielen
oikeudet 100 vuotta" 1963. Tukiainen on esit
tänyt tapahtuman aivan uudessa valossa: iso
harteikas arkipukuinen suomalainen kohtaa
siinä marionetin näköisen keisarin (kuva 7).
Historiallinen todellisuus on tästä kuvasta
kaukana - kyseessä on fantasia, joka tekee
lähes piinallisen vaikutuksen, etenkin kun
taustakuviona ovat tanssivat tikku-ukot ja
akat. Tukiainen on epäilemättä tehnyt eräät
1900-luvun parhaista suomalaisista mita
leista, mutta aina hän ei onnistunut.
Kun Snellmanin kuolemasta 1981 oli
kulunut 100 vuotta, lyötiin sen johdosta juh
lavuoden mitali ja sen lisäksi Suomen Kult
tuurirahasto teetti Snellman-mitalin, jolla oli
sama Olof Erikssonin muotoilema takasivu
kuin muilla Kulttuurirahaston lyöttämillä
muotokuvamitaleilla.
Terho Sakin muovaileman juhlavuoden
mitalin (kuva 8) muotokuva on Sakille omi
naiseen tapaan karun miehekäs. Kuvan jäyhä
ilme johtuu kuitenkin paljolti siitä, että mal
lina on ollut varhainen valokuva (se jossa
Snellman istuu tuolilla), ja tuohon aikaanhan
valokuvissa piti poseerata pitkä aika täysin

Aimo Tukiainen 1963: Suomen
kielen oikeudet 100 vuotta
(75 mm, lyöty)
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Terho Sakki 1981: J.V. Snellman
1806-1881- 1906 (70 mm, lyöty)

liikkumatta. Se ei toki ole mikään syy ikuistaa
jähmettynyttä ilmettä metalliin.
Takasivulla juhlavuoden mitalissa särmi
käs kuvio, jonka on arveltu esittävän katajaa,
joka kansallisena symbolina on toki parempi
kuin vuoden 1902 jetonin männynoksat ja
paljon parempi Leppäsen mitalin vaikeasti
määritettävä lehtipuu. Kuvan taustalla on
Snellmanin kirjoituksiin ja hänen julkaise
miinsa lehtiin viittaavia nimiä.
Kulttuurirahaston mitalissa Toivo Jaatinen
on kuvannut suurmiehemme jälleen vanhan
tutun valokuvan mukaan, mutta tulos on
elävämpi kuin Wikströmillä, mikä johtuu
ennen kaikkea muotokuvan valppaista, avoi
mista silmistä (kuva 9). Jaatinen on halunnut
kuvata kasvot vasemmalta puolelta, ja jotta se
kaikkien tuntema hiustupsu ei häiritsisi, hän
on siirtänyt sen toiselle puolelle päätä.
Taru Mäntynen muovaili Savon Sano
mien 1983 tilaamaan Saima-mitaliin (kuva
10) aivan uudentyyppisen, surrealistisen
Snellman-kuvan. Se ennakoi tavallaan eräitä
vuoden 2006 kilpailuun lähetettyjä ehdotuk
sia, joissa muotokuva oli muuttunut symbo
liseksi kuvaksi vailla yhteyksiä historialliseen
todellisuuteen.
12

Historiallisten henkilöiden
kuvaamisen ongelmia

Vallattomat hiukset ovat yksi keino tehdä
suurmiehestä inhimillinen, mutta väären
sikö Toivo Jaatinen historiaa, kun hän siirsi
Snellmanin hiustupsun vasemmalta oikealle
ohimolle? Entä Pirkko Viitasalo, joka uudessa
mitalissaan on sijoittanut tupsun Snellmanin
molemmille ohimoille - tosin melko viitteel
lisesti mutta kuitenkin? Vaatiiko henkilön
tunnistettavuus todellakin jonkin kurittoman
hiustupsun iänikuista toistamista - kyllä kai
Snellmankin omisti kamman!
Edellä sanottu ei ole pelkkää leikkiä.
Moneta-lehdessä 1/2006 julkaistussa haas
tattelussa J. V. Snellmanin pojanpojanpoika
Olavi Snellman kertoo nähneensä perhepii
rissä kyseisen vanhan valokuvan, "josta J. V. oli
retusoinut itseään kovasti ärsyttäneen oikealla
törröttävän hiustupsun kokonaan pois".
Tuohon aikaan kameraa ei lauottu kym
meniä kertoja yhden hyvän kuvan saamiseksi,
kuten nykyään on tapana, vaan valokuvissa
poseeraaminen oli tärkeä asia. Silloin kuten
nykyäänkin saattoi silti sattua, että hiukset
jäivät kiusallisesti epäjärjestykseen. Harva
ihminen on todellisuudessa huvittunut siitä,
että näyttää hassulta valokuvassa.

Toivo Jaatinen 1981: J.V. Snellman
1806-1881 (55 mm, lyöty)

Jos vielä pitäydymme vuoden 2006 mita
lissa, voimme havaita että Snellman on siinä
kuvattu huomattavan pitkäkasvoisena. Tai
teilija on oletettavasti saanut vaikutteita
eräästä tuntemattoman ruotsalaisen taitei
lijan maalaamasta muotokuvasta sekä var
maankin myös Pohjalaisten valtuuskunnan
omistamasta Oskar Nylanderin maalauksesta
(1849), jotka molemmat näyttävät Snellma
nin nuorekkaana ja kapeakasvoisena - mutta
siististi kammattuna.
Viime kädessä Snellmanin samoin kuin
muidenkin entisaikojen merkkihenkilöiden
muotokuvat mitaleissa voi jakaa kahteen tyyp
piin: niihin joissa on pyritty luomaan illuu
sio "oikeasta" muotokuvasta tulkitsemalla
intuitiivisesti vanhoja valokuvia, maalauksia ja piirroksia, ja niihin joissa haluttu tehdä
nykyaikaan sopiva kuva käyttämällä vanhoja
malleja rohkeasti ja "luovasti''. Kummallakin
lähestymistavalla on ilmeiset vaaransa.
Snellman-mitalien takasivut ovat ongel
mallisia nekin. Jo vuosikymmenien ajan
useimmat mitalitaiteilijat ovat kokeneet
itsensä ennen kaikkea "veistäjiksi", joiden ei
tarvitse käyttää sanallista ilmaisua. Kun Snell
man kuitenkin oli suomen kielen suuri puo
lustaja, tämä on täytynyt tuoda julki myös

Taru Mäntynen 1983:
Saima-mitali (74 mm, lyöty)

mitalien lauseissa: "Kansallinen sivistys on
Suomen ainoa turva", "Suomalaisuus voittoon"
jne.
Nyt on uusimpaan mitaliin haluttu latinankie
linen teksti, ehkä kaksikielisyysongelman välttä
miseksi. Mutta eikö Snellmanin tapauksessa olisi
riittänyt suomi? Latinan käyttöön on perinteisesti
liittynyt myös tietty kulttuuriperintö - ei riittä
nyt, että vain käännetään latinaksi jokin yksin
kertainen toteama_ Ihanteellista olisi, jos klassi
sen perinteen parhaat puolet voisi siirtää oman
aikamme mitaleihin ja myös omalle kielellemme.

Kirjallisuutta
H. J. Boström, Suomen muistorahat
I, Helsinki 1932.
Ulla Ehrensvärd, Medalgravören
Erik Lindberg 1873-1966, Del
2 (Numismatiska Meddelanden
XXXII:2). Stockholml988.
Roger Marx, Die französischen
Medailleure unserer Zeit. Stuttgart
1898.
Eero Saarenheimo (toim.): "Kiro
vuosien kronikka" - Otteita profes
sori Eliel Aspelin-Haapkylän päivä
kirjasta vuosilta 1905-1917. Hel
sinki 1980.
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Mitalitaiteen vuosikilpailu 2006:
J. V. Snellman 1 806-188 1-2006

Outi Järvinen
kuvat Mauno Honkanen ja Outi Järvinen
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Suomen Mitalitaiteen Kilta ry järjes
tää säännöllisesti mitalitaiteen vuosi
kilpailuja. Helmikuussa 2006 ratkaistu
kilpailu oli järjestyksessä 41. Vuosittain
järjestettävän yleisen kilpailun aihe on
useimmiten vapaa ja mitali toteutetaan
valettuna. Tällä kertaa aiheena oli J. V.
Snellman, ja mitali oli päätetty toteut
taa lyötynä. Kilpailu toteutettiin yhteis
työssä Snellmanin 200-vuotisjuhlavuo
den toimikunnan kanssa ja sen järjestä
miseen saatiin tukea Suomen kulttuuri
rahasto/ta.
AIHEENA SNELLMAN jatkaa Killan vuosimi
taleitten "suurmiessarjaa", jonka aloitti Tapio
Kettusen muovailema Elias Lönnrot 2002.
J. L. Runeberg oli Vilho Härkösen muovai
leman vuosimitalin aiheena 2004. "Vuo
simitaliohjelman" ulkopuolella on toteu
tettu Erkki Kannoston muovailema Tope
lius-mitali 1998, ja 2007 on vuorossa Mikael
Agricola. Moni Suomen mitalitaiteen klassi
koista on peräisin juuri sadan vuoden takaa,
kun kansakunnan merkkimiesten syntymän
tai kuoleman muistoksi lyötettiin ahkerasti
mitaleita. Tuolloin näillä mitaleilla oli tosin
toisenlainen poliittinen ja kulttuurillinen
merkitys kuin tänään. Mitalit saivat osakseen
huomiota ja ne levisivät laajalti kansan kes
kuuteen. Nykypäivän informaatio- ja tavara-

tulvassa mitalit jäävät valitettavasti pienem
pien piirien "salaisuudeksi''.
Kilpailun lähtökohdat

Kilpailuun saapui 24 ehdotusta. Osanottajia
oli siis suurin piirtein sama määrä kuin vas
taavissa aikaisemmissa kilpailuissa. Ennalta
määrätty aihe ja mitalin toteuttaminen lyö
tynä tuntuvat vaikuttavan osallistujamäärään
rajoittavasti. Palkintolautakunta piti kilpai
lun tasoa ilmeisen korkeana, sillä A-luokkaan
pääsi viisi ehdotusta ja B-luokkaan kahdek
san, eli yhteensä hiukan yli puolet. Kaikki A
luokan ehdotukset palkittiin.
Kilpailuohjelmassa oli tällä kertaa pää
dytty esittämään ehdotus mitalin teksteistä. Pakollisen nimitekstin "J. V. Snellman
1806-1881-2006" ohella suositeltiin legen
daksi tekstiä "Culturae vis", kulttuurin voima.
Ohjelman mukaan ehdotus sai olla "joko
ilman muotokuvaa tai sisältää viitteellisen,
pienen tahi suuren muotokuvan". Snellma
nista on olemassa runsaasti kuvamateriaa
lia, josta osa on hyvinkin tunnettua ja useissa
yhteyksissä käytettyä. Kilpailuohjelman
mukaan oli liitetty kuvat aikaisemmin toteu
tetuista Snellman-aiheisista mitaleista. Näi
denkin mitaleiden muotokuvat ovat palautet
tavissa tunnettuihin lähteisiin, kuten Tuukka
Talvion artikkelissa todetaan. T ämän ei ollut
tarkoitus ohjata ketään mihinkään suuntaan
vaan lähinnä antaa kuva siitä, mitä ratkaisuja

on aiemmin käytetty.
Useimpiin ehdotuksiin oli sisällytetty
muotokuva tai henkilöhahmo. Pohjana oli
käytetty niin valokuvia, maalauksia ja pape
rileikkauksia kuin pilakuviakin. Snellmanin
elämäntyötä oli lähestytty monesta näkökul
masta. Annettu legenda painotti kulttuuria,
mutta ehdotusten kuva-aiheissa tulivat väis
tämättä esille myös rahapolitiikka ja talous
elämä.
Mitä saatiin tulokseksi?
Kilpailun voitti kuvanveistäjä Pirkko Viitasalo
ehdotuksellaan Idea Suomesta. Palkinto oli
5 000 euroa. Toisen palkinnon, suuruudeltaan
3 000 euroa, sai kuvanveistäjä Pekka Ryt
könen. Kolmannen eli 2 000 euron palkin
non saivat yhdessä ehdotuksen tehneet Maija
Hyvönen-Hossain ja Maija Jernmark. Lisäksi
lunastettiin kunniamaininnalla kuvanveis
täjä Tapio Kettusen ja kuvanveistäjä Reijo
Paavilaisen työt. Voittanut ehdotus päätettiin
toteuttaa Killan jäsenille jaettavana vuosimi
talina,ja lisäksi J. V. Snellmanin juhlavuoden
toimikunta päätti lunastaa mitalia omaan
käyttöönsä.
Palkintojenjakotilaisuus järjestettiin juhla
vassa keltaisessa salissa valtioneuvoston juh
lahuoneistossa Smolnassa. Kilpailuun jäte
tyt,A- ja B-luokkaan sijoittuneet ehdotukset
olivat muutaman viikon ajan nähtävissä Hel
singin yliopistomuseossa, jossa ne pääsivät

näytteille keisarisaliin.
Vuosimitalikilpailun palkintolautakunta
koostuu puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi
neljästä varsinaisesta jäsenestä. Kilta nimeää
heistä kaksi,toiset kaksi ovat Suomen Kuvan
veistäjäliiton nimeämiä asiantuntijajäseniä.
T ällä kertaa palkintolautakuntaan kuuluivat
puheenjohtajana taiteilija Mauno Honkanen
ja jäseninä taidemuseonjohtaja Soili Sinisalo
sekä professori Matti Klinge sekä Suomen
Kuvanveistäjäliiton nimeäminä kuvanveis
täjä Markku Hirvelä ja kuvanveistäjä Tommi
Toija. Sihteerinä toimi Mitalitaiteen Killan
yleissihteeri Outi Järvinen.
Palkintolautakunnan työskentelyote oli
avoin,erilaisista mielipiteistä haettiin yhteistä
nimittäjää ja ehdotuksia pyrittiin tarkastele
maan uusin silmin, vaikka useimmilla olikin
omat vahvat suosikkinsa. Ehdotuksia siir
rettiinkin luokasta toiseen moneen kertaan.
Lautakunta kokoontui kolmesti ja päätyi
yksimieliseen tulokseen. Ehdotuksia pidettiin
monipuolisina, ja erityistä huomiota kiin
nitettiin tyylilajien runsaaseen kirjoon, joka
näkyy hyv in myös palkituissa ehdotuksissa.
Merkillepantavaa oli myös useissa ehdotuk
sissa käytetty rikas kerronta.
Tekijöiden näkemyksiä
Kilpailun voittaja Pirkko Viitasalo oli ker
tomansa mukaan pyrkinyt siirtämään omat
mielikuvansa sormenpäillä suoraan saveen.

Palkintolautakunnan kokouksessa
Tommi Taija, Killan puheenjohtaja
Veikko Löyttyniemi, Matti Klinge,
Markku Hirvelä ja Soili Sinisalo
Iloiset voittajat palkintojenjako
tilaisuudessa: etualalla Pirkko
Viitasalo ja Maija Jernmark, takana
Pekka Rytkönen, Tapio Kettunen ja
Reijo Paavilainen
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1 palkinto
Pirkko Viitasalo
Idea Suomesta

Muotokuvan herkullisen rohkea,
jopa humoristinen käsittelytapa
tavoittaa hyvin Snellmanin
kokonaisluonteen unohtamatta
voimakaspiirteistä leukaa. Ekspres
siivinen muotokieli ja jämäkkä som
mittelu hallitsevat kokonaisuutta
myös kääntöpuolella.
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Mitalin etusivulla hän halusi tuoda esille
olennaisimman Snellmanista. Pään asennolla
on suuri merkitys Snellmanin määrätietoi
suuden ilmentämisessä. Takasivun kuva
aiheen sisältönä on puolestaan sivistys jatku
vana ponnisteluna kohti parempaa. Mukana
ovat myös Snellmanin monipuolisuus ja
nimimerkin mukaisesti "idea Suomesta".
Pekka Rytkönen tavoitteli muotokuvassa
intensiivisyyttä ja ja vaikuttavuutta "zoomaa
malla" siitä lähikuvan. Takasivulla hän yhdisti
omakohtaisia kokemuksiaan käsitykseensä
Snellmanin elämäntyöstä. Snellmanin perus
tama ja julkaisema Maamiehen ystävä -lehti
liittyy konkreettisesti omaan kasvimaaviljely
harrastukseen ja on samalla metafora Snell
manin toiminnasta: lehden välistä karistel
laan istutusvakoon kirjaimia, jotka kantavat
siementen tavoin satoa.
Kolmannen palkinnon voittanut ehdotus
oli kahden taiteilijan yhteistyön tulos. Maija
Hyvönen-Hossain keskittyi omassa osuu
dessaan Snellmanin persoonaan ja lähestyi aihetta historian näkökulmasta: Suomen
markan vaiheisiin vaikuttanut Snellman
havahtuu haudassaan euroaikaan. Maija
Jernmark puolestaan halusi korostaa perheen
merkitystä sivistyksen edistäjänä ja sen tärke
yttä niin suurmiesten, -naisten kuin tavallis
ten kansalaistenkin elämässä.
Tapio Kettusen ehdotuksen muotoratkai
sun pohjana oli mielikuva Snellmanista ja

hänen ajastaan; tahdonvoimasta, määrätie
toisuudesta ja lujuudesta, joita Snellmanilla
oli ja jotka olivat tuolloin enemmän kuin
tarpeen. Kettunen oli menestynyt Snellman
aiheisessa juhlarahakilpailussa perinteisem
mällä muotokuvalla, ja pyrki mitaliehdotuk
sessaan toisenlaiseen muotokieleen.
Reijo Paavilainen lähestyi aihetta tavoit
teenaan mitali, jossa hallitsevina elementteinä
eivät olisi muotokuva ja nimiteksti kuten
aikaisemmissa mitaleissa. Hän päätyi etsi
mään Snellmanin elämäntyöstä ja ajatusmaa
ilmasta jotain filosofisesti puhuttelevaa ja otti
lähtökohdakseen otteen Snellmanin omasta,
hengen paloa kuvaavasta tekstistä. Herkkyy
teen pyrkivällä etusivulla on yhdistetty teksti
ja muotokuva, takasivua hallitsee sivistyksen
pylväästä kasvava, voimakkaasti muotoiltu
korkea veisu.
Jokainen katsoja, samoin kuin palkinto
lautakuntakin, tulkitsee näkemänsä omista
lähtökohdistaan käsin. Siksi onkin mielen
kiintoista, jos sekä tekijän että katsojan näke
mykset pääsevät vuorovaikutukseen keske
nään. Eräät palkituista totesivatkin palkin
tojenjakotilaisuuden jälkeen, että "työmme
näyttää saavan laajemman merkityksen kuin
itse aina osasimme ajatellakaan':

11 palkinto
Pekka Rytkönen
Hengenviljelijä
Reunoiltaan pehmeästi taustaansa
sulautuva muotokuva on voi
makkaan plastinen, mutta samalla
henkevä ja toimii hyvin tekstin
sommittelun kanssa. Kääntöpuoli
kuvaa hyvin Snellmanin kirjallista
elämäntyötä ja kulttuurin voimaa
kuvallisin keinoin samalla tekstiä
raikkaalla tavalla käyttäen.

1 1 1 palkinto
Maija Hyvönen-Hossain, Maija
Jernmark
Äemänkäkenä (Snellman äemis
telee euroa / Saima sivistää)
Groteskin humoristinen ja kertova
ehdotus, jonka puolet erilaisuu
desta huolimatta tukevat toisiaan.
Kääntöpuolella tulee hyvin esille
Snellmanin läheinen suhde nuo
risoon.

Lunastus
Tapio Kettunen
Culturae vis
Minimalistinen ja moderni ratkaisu.
Kääntöpuolen kiila kuvaa hyvin
Snellmanin elämäntyön jättämää
voimakasta jälkeä.

Lunastus
Reijo Paavilainen
Sivistyksen korkea veisu
Muotokuvapuoli on kerroksellisu
udessaan veistoksellinen ja hienos
tunut. Kääntöpuolella on yhdistetty
onnistuneesti ku lttuurin traditio ja
sen uutta luova voima. Kaunis teksti
vaatisi tarkistuksia.
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Johan

J.V. Snellmanin profiili on Suomen
profiili

Sivistyksen säteet

Sivistysajattelun synty ja sen
rakentaminen

Johan
M uotokuvapuoli taitava ja herkkä, naivistinenkin. Kääntöpuolen vaisu ker
ronta painottuu taloushistoriaan kulttuurin kustannuksella.

J.V. Snellmanin profiili on Suomen profiili
Pelkistetyssä toteutuksessa on hyvä sivuprofiili ja elävä pinta. Kääntöpuo
len nyky-Suomea kuvaava kartta ja sen itä-länsi -painotus eivät ole
perusteltuja ja ne kertovat huonosti Snellmanin ajattelusta.

Sivistyksen säteet
Ehdotus on erittäin huoliteltu - jopa ylityöstetty. Muotokuva on hallittu,
m utta sekava kääntöpuoli jää dekoratiiviseksi.

Sivistysajattelun synty ja sen rakentaminen
Aiheeltaan ja tekotavaltaan omaperäinen ehdotus, jossa on hyvin oival
lettua symboliikkaa. Ulospäin suuntautuvassa kauniissa liikkeessä on
mukana myös reunaa kiertävä teksti. Idea ei jatku kääntöpuolella, sillä
sym bolinen ja veistoksellinen yhteys puuttuu.

Kajo

Palava pensas

Suurmies

TT--06

Kajo

Palava pensas

Sommittelultaan perinteinen muotokuvapuoli on ilmeikkäästi muovailtu.
Taiteellisesti ansiokkaan, viimeistellysti toteutetun kääntöpuolen kerronta
on niukkaa, mutta ei tue tarpeeksi kokonaisaihetta.

Muotokuva on huolellisesti toteutettu, mutta kääntöpuoli on jäänyt kesken
eräiseksi.

Suurmies

TT-06

Muotokuva on onnistunut, mutta siihen yhdistetty symboliikka on haja
naista; kääntöpuoli tavanomainen.

Kokeilevan mitaliehdotuksen kaunis ja runsas teksti ei tule esiin ehdote
tussa materiaalissa.
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Synteesi - eduskunnan 100-vuotisjuhlamitali

Liisa Lindgren
kirjoittaja on FT ja Helsingin yliopiston
dosentti sekä eduskunnan taidekokoelmista
vastaava intendentti
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Eduskunta lyötti keväällä 2006 juhla
mitalin uuden valtiopäiväiärjestyksen
ja vuonna 1907 toimintansa aloitta
neen yksikamarisen eduskunnan 100vuotisjuhlan kunniaksi. Vuoden 1906
eduskuntauudistuksen myötä Suomen
naiset saivat ensimmäisinä maailmassa
- heidän lisäkseen valtaosa miehistäkin
- täydet poliittiset oikeudet. Uudistus
siirsi samalla historiaan yhteiskunnalli
seen asemaan perustuneet säätyvaltio
päivät.
TOUKOKUUSSA 2005 julistettuun 100-vuotis
juhlamitalin suunnittelukilpailuun kutsuttiin
kuvataiteilijat Anne Koskinen,Erkki Salmela,
Hannu Siren sekä Pirkko Viitasalo. Kilpailu
tuotti seitsemän ehdotusta. Palkintolauta
kunnan puheenjohtajana toimi puhemies
Paavo Lipponen, ja lautakunnan jäseninä
olivat ensimmäinen varapuhemies Markku
Koski,toinen varapuhemies Ilkka Kanerva,
hallintojohtaja Kari T. Ahonen, intendentti
Liisa Lindgren, arkkitehti Pekka Helin ja
Näyttelyvaihtokeskus Framen johtaja Mar
ketta Seppälä. Kilpailijoiden nimeäminä jäse
ninä palkintolautakuntaan kuuluivat kuvan
veistäjä Matti Peltokangas ja kuvataiteilija
Denise Ziegler. Lautakunnan sihteerinä toimi
taideamanuenssi Inka Laine.
Seitsemästä ehdotuksesta palkintolauta-

kunta valitsi yksimielisesti voittajaksi nimi
merkillä Synteesi jätetyn ehdotuksen. Sen
tekijäksi paljastui kuvanveistäjä Hannu Siren.
Erityinen yhteensattuma oli, että voittaja on
eduskuntatalon suunnittelijan, arkkitehti
Johan Sigfrid Sirenin pojanpoika.
Eduskunnan edellinen juhlamitali oli tee
tetty vuonna 1982 eduskunnan 75-vuotis
juhlien kunniaksi. Juhlamitalia,jonka oli
suunnitellut kuvanveistäjä Kauko Räsänen,
on myönnetty vuoteen 2006 asti merkittä
ville kansainvälisille vieraille, kansanedus
tajille sekä pitkään palvelleille eduskunnan
virkamiehille. Nämä perinteiset ja arvokkaat
tehtävät siirtyivät uudelle 100-vuotisjuhla
mitalille.
Mitalin mahdollisuudet

Kuvanveistäjä Hannu Siren on sitä mieltä,
että mitalitaiteessa on vielä paljon tutkimat
tomia mahdollisuuksia. Hänen mielestään
erityisesti nykytekniikan mahdollisuudet ovat
hyödyntämättä. Eduskunnan 100-vuotisjuh
lamitalin suunnittelussa Siren käytti CNC
tekniikkaa, jota käytetään muun muassa
vaativien työkalujen valmistuksessa ja elekt
roniikkateollisuudessa. Lyhenne CNC tulee
sanoista Computer Numerical Control, mikä
tarkoittaa tekniikkaa, jossa työstökonetta
ohjataan konekielisillä käskyillä. T ässä mene
telmässä mitalin malli,esim. perinteinen kip
siluonnos tai CAD-tiedosto luetaan tietoko-

neen muistiin. Mitalin muotokieleen voidaan
tehdä muutoksia muokkaamalla tiedostoa.
Kun valmis tiedosto on siirretty CNC-ohja
tun jyrsimen muistiin, päästään kaiverta
maan mitalin lyöttämisessä tarvittava työ
kalu.
Perinteisesti kilpailuissa edellytetään
mitalin kummastakin tai tarvittaessa kus
takin sivusta halkaisijaltaan 40 cm kokoiset
mallit. Kilpailumallit perustuvat oletukseen,
että taiteilija muovailee plastoliinista mitalin
mallin ja valaa sen kipsiin. Perinteisesti lyö
tävän mitalin työkalu valmistetaan taiteilijan
muotoilemasta kipsistä käyttäen kaiverrusko
netta, joka samalla pienentää mitalin lopul
liseen mittakaavaan. Suurikokoinen malli on
helpompi viimeistellä lyöntitekniikan vaati
malla tavalla kuin pieni. Myös kilpailun juryn
on helpompi arvioida suureen kokoon tehtyä
luonnosta, koska sitä voi usea henkilö tarkas
tella yhtä aikaa.
Sirenin mielestä saven muovailemisen
"pehmeän" tekniikan ja mitalin lyömisen
"kovan" tekniikan välillä on kuitenkin risti
riita. Siksi hän hyödyn si juhlamitalin luon
noksenkin teossa CNC-tekniikkaa ja toteutti
ehdotuksensa jo luonnosvaiheessa lopulliseen
kokoon. Teknisten ratkaisujen puolesta Sire
nin ei siis olisi tarvinnut tehdä isokokoista
luonnosta. Siren on vakuuttunut CNC-tek
niikan mahdollisuuksista ja siitä, että ansiosta
hänen oma ajatuksensa ja taiteellinen näke-

Hannu Siren: Eduskunnan 100vuotisjuhlamitali (80 mm, pronssia,
lyöty) kuva Outi Järvinen
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Mitalista valmistettu reliefi paljas
tettiin juhlallisesti eduskuntatalon
Valtiosalissa kesäkuussa 2006.
Tilaisuudessa jaettiin mitalit tasa
vallan presidenteille ja eduskunnan
puhemiehille - sekä nykyisille että
entisille. Kuvassa tasavallan presi
dentit Martti Ahtisaari, Mauno Koi
visto ja Tarja Halonen, kuvanveis
täjä Hannu Siren sekä eduskunnan
puhemies Paavo Lipponen.
Lehtikuva/Heikki Saukkomaa/
Eduskunta
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myksensä siirtyvät mitaliin kitkattomammin.
Toisin kuin moni kollegansa Siren ei halua
työprosessin eri vaiheiden tai mittakaavan
ja materiaalin muutosten näkyvän valmiissa
teoksessa. Mitali ei saa olla työstöprosessin
kuvaus,vaan lopputuloksen tulee kirkastua
eleettömästi.
Edistyksellinenkin tekniikka voi olla her
kästi haavoittuvaa. Juhlamitali tehtiin Raha
pajalla erittäin tiiviissä aikataulussa. Kun
työkalu mitalin lyömiseksi oli jo tehty, pin
takäsittelystä vastaava kokenut ammattimies
oli huomannut mitalin raidoitetulla puolella
asiaan kuulumatonta varjoviivaa. Kävi ilmi,
että kaivertimen terä oli vioittunut puristus
työkalua tehtäessä. Vioittuneen puolen työ
kalu jouduttiinkin kaivertamaan kokonaan
uudelleen.
Päänvaivaa aiheutti myös kolmikielisen
tekstin asettelu mitalin reunoihin. Sirenin
lähtökohtana oli,ettei kummallekaan kuva
puolelle tule tekstiä,joka hänen mielestään
antaisi liian ilmeisen tulkintalähtökohdan
kuva-aiheille. Mitalin reunoja kiertää edus
kunnan 100-vuotisjuhlan motto: Sata vuotta
suomalaista kansanvaltaa 1906-2006 Hundra
år av finländskt folkvälde 1906-2006 One
hundred years of Finnish democracy 19062006.
Mitalitaiteilija Hannu Siren
Hannu Siren painottaa,että perinteinen

kuvanveistäjän ammattinimike sopii hänen
työtapoihinsa ja lähtökohtiinsa hieman huo
nosti. Taiteilijana, jolle suhde materiaaliin
ja tilaan on olennainen,hän kokee työsken
televänsä pikemminkin kuten arkkitehti tai
suunnittelija. Tehtäviin liittyy olennaisena
osana projektiluonteista yhteistyötä kul
loinkin hankkeessa mukana olevien tahojen
kanssa. Suhde käsityöhön ja kuvien tekemi
seen on sen sijaan jäänyt etäisemmäksi.
Eduskunnan 100-vuotisjuhlamitali on
tekijänsä kolmas toteutunut mitali. Kuvan
veistäjä Hannu Siren on aiemmin tehnyt
kaksi mitalia,kumpikin vanhempiensa,ark
kitehtien Kaija ja Heikki Sirenin kunniaksi. Kummankin hankkeen taustaryhmänä
ja toteuttajana oli arkkitehtitoimisto Siren
Arkkitehdit. Heikki Sirenin mitali valmistui vuonna 1998 hänen 80-vuotispäivänsä
kunniaksi. Suorakulmion muotoisen mita
lin,jota hallitsee neliönmuotoinen aukko, voi
ymmärtää käsitteellistävän arkkitehdin työtä.
Aukkoa ja sitä kehystävää suorakulmiota
voi pitää eräänlaisena tilan hahmottamisen
perusmallina. Arkkitehti Kaija Sirenin mitali,
joka sekin on tehty 80-vuotispäivän kunni
aksi vuonna 2002, on malliltaan perinteisen
pyöreä. Sen kuvapuolen kertautuva ympyrä
aihe sitaatteineen virittää mitaliin henkilö
kohtaisen, resignoituneen tunnelman,mikä
poikkeaa täysin taiteilijan isälleen tekemästä
mitalista.

Demokratian kuva
Mahdollisuutta osallistua eduskunnan 100vuotisjuhlien kunniaksi lyötävän mitalin kil
pailuun Hannu Siren piti innostavana haas
teena. Voittavan ehdotuksen sijoittaminen
suurikokoisena medaljonkina Eduskuntata
lon Valtiosaliin oli myös erityinen tilaisuus
tehdä taideteos suomalaisen demokratian
pyhäkön keskeiseen juhlasaliin. Silti hän tai
teilijana kokee kilpailevansa loppujen lopuksi
itsensä kanssa saadakseen aikaan ehdotuksen,
johon voi myös itse olla tyytyväinen. Edus
kunnan juhlamitalin haastavin kysymys oli
löytää aihe, joka viestittäisi riittävän yleispä
tevästi demokratian sekä yleisen ja yhtäläisen
äänioikeuden periaatteita.
Kuvanveistäjä Hannu Sirenin suunnitte
lema juhlamitali on vähäeleisyydessään ajat
toman tyylikäs. Se on myös varsin klassinen,
sillä sen reliefi on hienovaraisen matala. Tai
teilija itse välttää tulkitsemasta mitalin ei
esittäviä kuva-aiheita, mutta katsojan mie
lessä ruudukko- ja viivastoaiheet herättä
vät monenlaisia mielleyhtymiä. Jo painavan
aiheensa puolesta mitali houkuttelee tarkas
telemaan kuva-aiheita suomalaisen yhteis
kunnan muutoksia ja ominaispiirteitä pai
nottavasta näkökulmasta. Etusivun neliö
muodoista rakentuvan reliefiaiheen voi vai
vatta tulkita lyhyessä ajassa urbanisoituneen
suomalaisen yhteiskunnan muuttuvana kau
punkirakenteena. Takasivun viivastot nosta-

vat mieleen lintuperspektiivistä kuvatun kyn
netyn pellon, ja ne voi hyvin nähdä agraari
maiseman kuvana.
Taiteilijalle itselleen mitalin kuva-aiheet
ovat abstrakteja kompositioita. Sommittelu
aiheilla on tietenkin taustansa myös taiteili
jan varhaisemmassa tuotannossa. Ruudukko
aihe noudattaakin samantyyppistä matalan
reliefin ajatusta kuin Helsingin kaupungin
taidemuseon kokoelmaan kuuluva mosaiik
kiväribetonista tehty reliefi Mielessä (1987).
Teoksilla on kuitenkin huomattava mittakaa
vaero.
Ihmismieli pyrkii kuitenkin tulkitse
maan sitä mitä silmä näkee ja suhteuttamaan
nähdyn entuudestaan tuttuun. 100-vuotis
juhlamitalin abstraktit sommitelmat on siten
helppo nähdä myös kehityksen kuvina, jossa
suoraviivaisuus ja monimuotoisuus täyden
tävät toisiaan. Ruudukon voi nähdä syvyys
suuntaisen kehityksen tai moniulotteisen
kasvun kuvana, kun taas viivaston voi tulkita
kuvaavan lineaarista kehitystä. Harmonisen
ruutuaiheen vastakuvana viivasto hahmottuu
toisaalta myös ristiriitaisena, kuva-alalle tun
keutuvana kiilana.
Taiteilijan mielestä mitalin tuli ennen
muuta korostaa yksilön ja kansakunnan
yhteistä historiaa ja keskinäistä riippuvuutta.
T ässä tavoitteessaan Siren näyttää lähteneen
mitalia suunnitellessaan suomalaisen valtio
ajattelun perustalta, snellmanilaisesta valti-
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Vierivä kivi

Valtiojärjestyksen 2 §

oideologiasta, jossa yksilönvapaus edellyttää kansakunnan vapautta ja jossa yksilön ja
yhteisön hyvinvointi ovat toisistaan riippu
vaisia. Myös tässä kirjoituksessa esitetyt tul
kintavaihtoehdot myötäilevät snellmanilaisen
ajattelun dialektiikkaa. Kiilakin voi näyttäy
tyä yksittäisen ihmisen historian kuvana ja
monitasoinen ruudukko yhteisön histori
ana. Tulkintamahdollisuuksia lienee silti yhtä
monta kuin katsojiakin.

myötä. Nuorena taiteilijana hän kertoo
olleensa innostunut ennen muuta mittavista
hankkeista. Nykyään kaikki ammattiin liitty
vät haasteet tuntuvat yhtä mielenkiintoisilta
riippumatta hankkeen koosta. Tosin mitta
kaavaakin voi tarkastella eri näkökulmilta:
eduskunnan juhlamitalin koko ja merkittä
vyys nousevat painavasta asiayhteydestä.

Mitalin mitat
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Eduskunnan 1 00-vuotisjuhlamitalin yhtey
dessä mitalitaiteen perinteinen kysymys
mitalin etu- ja takasivusta, averssista ja
reverssista, osoittautuu hankalaksi. Taiteilija itse on ajatellut kuva-aiheet samanarvoi
siksi. Valtiosalin seinälle hän kuitenkin valitsi
juhlamitalin ruudukkoaiheisen puolen, joka
siten tuli merkityksi eräänlaiseksi etusivuksi.
Reliefin taustalevy on harmaasävyistä intia
laista graniittia. Sellaisena se on pikantti yksi
tyiskohta salissa, johon Johan Sigfrid Siren
itsekin valitsi käytettäväksi hienoja ulkomai
sia kivilaatuja. Valtiosalin seinää on korista
nut vuodesta 1967 lähtien myös Terho Sakin
suunnittelema Suomen itsenäisyyden 50vuotismitalin reliefi. Kumpikin mitali muis
tuttaa suomalaisen kansanvallan tärkeistä
virstanpylväistä.
Hannu Siren uskoo oman suhtautu
misensa mitalitaiteeseen muuttuneen iän

Palkintolautakunnan lausunnot eduskunnan
100-vuotisjuhlamitalikilpailun ehdotuksista
kuvat Pertti Nisonen/Eduskunta
Valtiojärjestyksen 2 §
Ehdotuksen nimimerkki viittaa valtiojärjestyksen perusteet
määrittelevään perustuslakiin ja erityisesti sen toiseen
pykälään, joka koskee kansanvaltaisuutta ja oikeusvaltiope
riaatetta. Ehdotuksessa on käytetty tuhlaillen elementtejä,
jotka saavat aikaan sekavan kokonaisvaikutelman. Mitalin
runsaista muista dekoratiivisista aiheista poiketen demo
kratiaa kannattelevat alastomat ihmishahmot o n toteutettu
jossain määrin kömpelön realistisesti. Mitalin reverssipuo
len piirroshahmojen ja korkokuva-aiheen yhdistäminen
tekee levottoman vaikutuksen.
Vierivä kivi
Ehdotuksessa on yritetty mahduttaa pieneen tilaan run
saasti tekstiä ja kuva-aiheita. Mitalin averssipuolen tähdellä
kuvioitu, taustasta kohoava elementti on sinänsä omape
räinen, kilpaituohjelman edellyttämältä lyöntitekniikalla
vaikeasti toteutettavissa. Myös ko. elementin sisällöllinen
merkitys jää kirkastumatta.

JAA

Kansakunnan peili

Synteesi

"Että olisi hyvä olla"

Kansakunnan peili
Ehdotuksen Kansakunnan peili idea on käsitteelliseltä ulottuvuudeltaan ansiokas. Erityisesti kiillotettu,
peilinä toimiva averssipuoli on ajatukseltaan oivaltava. Reverssipuolella tummaksi patinoitua taustaa
vasten kuvattu istuntosalin istumajärjestyskaavio assosioituu vaivatta eduskuntaan. Kiiltävä averssi
puoli ja tumma reverssipuoli muodostavat tehokkaan kontrastin. Reliefiin ideoitu "peukalonjäljen pai
naminen" omalle istumapaikalle ei ehkä toimi käytännössä. Mitalissa kaavio saattaa selväpiirteisenäkin
kärsiä pienentämisestä. Ehdotus ei sisällä suoraan juhlavuoteen liittyviä elementtejä.

Synteesi
Ehdotus

Synteesi on vähäeleisyydessään hienostunut ja muotokieleltään ajattoman tyylikäs. Tulkinnal

lisesti avoin kokonaisuus antaa kuitenkin mahdollisuuden painottaa myös historiallista näkökulmaa.
Averssipuolen neliönmuotoisista elementeistä rakentuva reliefiaihe on nä htävissä kaupunkimaisena
struktuurina, ja reverssipuolen viivastot voi tulkita agraarimaisemaan liittyvänä aihelmana. Sellaisena
Kivi vierivä ei sammaloidu

ehdotus liittyy siten tiiviisti myös perinteiseen valtiolliseen ikonografiaan.
"Että olisi hyvä olla"
Ehdotuksen kaksiosainen rakenne, suorakaiteen muotoinen kehys ja sen sisään sovitettu pyöreä mita
liosa, on omaperäinen. Perinteisen mitalin lisäksi rakenneidean pohjalta on kehitelty sovellusmahdolli
suuksia myös seinäreliefiksi ja pienoisveistokseksi. Ehdotuksen muotokieli on herkkää, erityisesti huo

JAA

miota kiinnittää mitalin averssipuolella nuoren tytön figuuri. Kuva-aiheiden symboliikka, joka perustuu

Ehdotus viittaa sekä 100 vuotta sitten tapahtuneeseen his

kasvun ja lentoon nousun tematiikkaan, on kuitenkin konventionaalinen.

torialliseen siirtymiseen yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeu
teen sekä 100 vuoteen demokraattista päätöksentekoa.

Kivi vierivä ei sammaloidu

Ehdotuksen positiivinen viesti ("JAA") on ymmärrettävissä

Ehdotuksessa kiinnittää huomiota erikoinen muotoratkaisu, joka asettaa toteutukselle erityisiä vaa

useilla kielillä. Visuaaliset elementit viittaavat Eduskuntata

timuksia. Mitalin pyöreä, "munamainen" muoto ei kuitenkaan selity riittävästi sisällön kautta. Kuva

lon istuntosalin tulostauluun, sen typografiaan sekä rosetti

aiheistoon liittyy paljon tekstiä, joka mitalin lopulliseen kokoon pienennettynä ei todennäköisesti erot

aiheisiin. Vähillä elementeillä on sisällöllisesti vahva ilmai

tuisi riittävästi. Alastomista mies- ja naishahmoista muodostuvat ihmisketjut kuvaavat tasa-arvoa ja

suvoima, mutta visuaalinen toteutus jää hieman ohueksi.

demokratiaa, mutta niitä säestävän runsaan kuva-aiheiston symboliikka ei kiteydy.
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Taidemitalikilpailu 2006 kuvataidetta opiskeleville

Outi Järvinen
kuvat Mauno Honkanen ja Outi Järvinen
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Suomen Mitalitaiteen Kilta ry on vuodesta
1998 järjestänyt taidemitalikilpailuja,
joihin voivat osallistua kuvataiteen opis
kelijat. Viime syksynä ratkaistu kilpailu
oli järjestyksessä neljäs. Tarkoituksena on,
että taideoppilaitosten opetusohjelmissa
otettaisiin huomioon tämä kuvanveiston
erikoisala ja tulevat kuvanveistäjät saisivat
siihen tuntuman jo opiskeluvaiheessa.
KILTA OLI NIMENNYT palkintolautakunnan
puheenjohtajaksi Mauno Honkasen ja sih
teeriksi Outi Järvisen. Jäseniksi oli kutsuttu
Hämeenlinnan taidemuseon johtaja Taina
Lammassaari ja arkkitehti Olli Parviainen.
Asiantuntijajäseninä toimivat kuvanveistäjät Raimo Jaatinen ja Erkki Kannosto. Palkin
tosummat olivat 900 euroa (I palkinto), 550
euroa (II palkinto) ja 400 euroa (III palkinto).
Kilpailussa oli jaossa myös yksi 200 euron
lunastus. Osa palkinnoista saatiin Mitalitai
teen edistämissäätiön nimikkorahastoista
(Aimo N. K. Viitalan rahastosta sekä Jaakko
Ukkosen rahastosta) Kilpailussa palkitut
ehdotukset valetaan pronssin, ja ne osallis
tuvat syksyllä 2007 Yhdysvalloissa Colorado
Springissä mitalitaiteen kansainvälisen kon
gressin yhteydessä järjestettävään näyttelyyn.
Palkintolautakunnan työ ei alkanut lupaa
vissa merkeissä. Ensimmäinen kokous ei
ollut päätösvaltainen, ja sen tehtäväksi jäikin

todeta, että osanotto näytti jääneen vaisuksi.
Määräaikaan mennessä jätettyjä ehdotuksia oli tuolloin 14. Yllättävä käänne tapahtui,
kun sihteeri sai joitakin päiviä myöhemmin
puhelinsoiton, jossa ilmoitettiin, että 7 kilpai
luehdotusta sisältänyt paketti oli palautunut
lähettäjälle. Paketti oli lähetetty ajoissa, mutta
posti ei ollut saanut toimitettua saapumisil
moitusta perille saakka eli Killan postiloke
roon. Paketti päätettiin postittaa uudelleen, ja
seuraavassa kokouksessa todettiin, että ehdo
tukset oli alun perin jätetty sääntöjen mää
räämässä ajassa, joten ne olivat mukana kil
pailussa. Kaikkiaan kilpailuun oli näin jätetty
yhteensä 20 ehdotusta.
Osanottoinnostus asettui aikaisempien kil
pailujen välimaastoon. Ensimmäiseen kilpai
luun jätettiin 18 ehdotusta, seuraavaan tähän
mennessä eniten eli 27. Viime kerralla ehdo
tuksia oli 25. Kilpailusta tiedottamiseen oli tällä
kertaa pyritty panostamaan aiempaa enemmän.
Kilpailuohjelma oli lähetetty 25 oppilaitok
seen, joiden opetusohjelmassa on jonkinasteista
kuvanveiston opetusta. Kilpailun tiedotuspaket
tiin kuului myös juliste sekä useampi numero
Mitalitaiteen vuosikirjaa. Siihen nähden ehdo
tusten määrä oli ehkä pieni pettymys.
Kaikkina aikaisempina kertoina ensim
mäinen palkinto on mennyt Turun taideaka
temiaan. T ällä kertaa kävi toisin, sillä voittaja
löytyi Kuvataideakatemiasta. Turku oli silti
hallitsevasti esillä viemällä sekä toisen että

A-luokka (7 ehdotusta):

Kuvataiteen opiskelijoiden taidemi

1 palkinto
Andrei Baharev, Kuvataideakatemia
Pyöräily B

talikilpailun palkinnot jaettiin Mita

Voimakkaasti eteenpäin työntyvä elementti avaa ehdotukseen kolmannen dynaamisen ulottuvuuden. Pyöräilyn ja
vauhdin riem u saatu hyvin esiin myös henkilöhahmossa.

1 1 palkinto
Minerva Martiskainen, Turun taideakatemia

1 1 1 palkinto
Åse Hensbo, Turun taideakatemia

Keittiön kahdet kasvot
Paljon kertovia ja rikkaita elementtejä sisältävässä ehdotuksessa on poi
kettu onnistuneesti pyöreästä muodosta. Kasvo-asiassa tutkittavaa.

Ikuisesti sinun

litaiteen Killan syyskokouksessa.
Vasemmalta Åse Hensbo, Minerva
Martiskainen, Andrei Baharev ja
Ville Kirjanen.

Epäsovinnainen oivallus, jossa on saatu valmiita luonnonmateriaaleja
käyttäen kerrottua kokonainen tarina.
27

Lunastus
Ville Kirjanen, Kankaanpään
taidekoulu

Aamun kirkkaus ja yö

Huolellisesti toteutettu perinteinen ehdotus, jonka
kääntöpuolet tukevat toisiaan.

Suolistokramppi

Hilpeä ja leikkisä muototutkielma,
joka toimii hyvin käsin pidettävänä
esineenä.
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kolmannen palkinnon. Lunastus meni Kan
kaanpään taidekouluun. Turku ja Kankaan
pää ovatkin ne oppilaitokset, joissa mitalitai
teella on vahva asema ja jonkinlaista jatku
vuutta kuvanveiston opetuksessa.
Ensimmäisen palkinnon voitti ehdotus
nimeltä Pyöräily B. Sen tekijä on pietarilais
syntyinen 25-vuotias, vuodesta 2000 Kuva
taideakatemiassa opiskellut Andrei Baharev. Hän oli jättänyt kilpailuun myös toisen
ehdotuksen, joka noudattelee perinteisem
pää mitalin mallia. Voittanut ehdotus hakee
mitalille uutta muotoa: se on kaksipuolinen
ja nelikulmainen,mutta sen toista puolta hal
litsee voimakas ulospäin työntyvä elementti.
Molemmissa ehdotuksissa ilmenee tekijän
läheinen suhde pyöräilyyn.
Toisen palkinnon voitti Turun taideakatemi
assa kolmatta vuotta opiskelevan 25-vuotiaan
Minerva Martiskaisen ehdotus Keittiön kahdet
kasvot. Aihe löytyi arkipäivän elämästä todel
lisuuden ja idyllin välisestä jännitteestä. Ehdo
tuksen epäsäännöllinen muoto sitoo yhteen
etu- ja takasivujen varsin erilaiset elementit.
Kolmannen palkinnon voittanut, Kööpen
haminassa syntynyt Ase Hensbo on samoin
Turun taideakatemian kolmannen vuoden
opiskelija. Hän käytti ehdotuksessaan Ikui
sesti sinun muotteina kesämökiltä löytämi
ään eläinten, kissan ja rotan jäänteitä. Alun
perin häälahjaksi syntyneen idean teemana
on vastakohtapari, joka on ikuisesti sidok-

sissa toisiinsa. Mitalin perinteinen muoto on
ehdotuksesta kaukana, mutta se on kuitenkin
selvästi kaksipuolinen.
Lunastetun, Suolistokramppi-nimisen
ehdotuksen tekijä on Kankaanpään taidekou
lun kolmannen vuoden opiskelija Ville Kir
janen. Eräänlaisena terapiatyönä syntyneen,
muodoilla leikittelevän ehdotuksen menestys
oli hänelle yllätys. Voi sanoa, että ehdotuk
sen idea aukeni palkintolautakunnalle, joka
mainitsi lausunnossaan nimenomaan sen
toimivuuden kädessä pidettävänä esineenä,
aiheesta huolimatta.
Lautakunta piti kilpailuehdotusten par
haimmistoa hyvänä ja laadultaan tasaisena.
A- ja B- luokat kattoivatkin yli puolet ehdo
tuksista. Kilpailussa tuli esille uusia ideoita,
jotka laajentavat perinteistä mitalin käsitettä.
Monet ehdotuksista olivat tosin kilpailusään
töjen rajoilla. Merkillepantavaa oli kenties
myös se, että yllättävän moni ehdotuksista oli
jo valmiiksi pronssiin valettuja.
Kilpailun tulokset esiteltiin ja palkinnot
jaettiin Mitalitaiteen Killan syyskokouksessa
Kansallismuseon auditoriossa. A- ja B- luok
kien ehdotukset olivat samassa yhteydessä
kokousyleisön nähtävillä. Sen jälkeen ne
olivat näytteillä Helsingin yliopiston päära
kennuksessa ns. vanhan puolen vestibyylissä.
Ohessa esitellään kilpailussa A- ja B-luok
kiin sijoittuneet ehdotukset sekä palkintolau
takunnan niistä antamat lausunnot.

Jarmo kaljuuntuu
Vähin muotoelementein rakennettu railakas ja humoristinen
kokonaisuus, jossa sarjakuvamaisia piirteitä.
Toinen puoli jäänyt muodoltaan hiukan latteaksi.

Täydellisyyden peiliä etsimässä

Taitavasti rikottu abstrakti sommittelu, jossa ansioita
erityisesti tyhjän tilan käytössä. Sisältö jää hiukan epäselväksi.

B-luokka {5 ehdotusta):

Taitavasti viimeistelty, selkeä ja ehjä tiimalasipuoli ei saa tukea
keskeneräiseksi jääneestä naturalistisesta kääntöpuolesta.

Eedenin alku (The Beginning of Eden) 2006
Toteutukseltaan raskas ehdotus ei massiivisuudessaan vastaa mitalin
käsitettä. Hedelmällisyyden idea hyvin esitetty.

Ma hdoton tehtävä

Pyöräily A

Mielenkiintoinen pehmeän ja kovan elementin kontrasti, kokonaishahmo
jää löysäksi.

Raikas tutkielma vauhdikkaasta aiheesta. Hetken illuusio liikkeestä saatu hyvin
toteutettua, mutta pyöräilijän hahmo ei asetu tasapainoisesti kuvakenttään.

Ajaton

Valoa tunturissa

Ehjästi ja osaavasti kuvattu mai
sema, jonka tunnelma jää sovinnai
suudessaan hiukan vaisuksi.

29

Pohjoisissa kotikokoelmissa pohjoisen ja
taiteilijoiden kirjoa - haastattelussa oululaiset
Raimo Ala-aho ja Reino Huttunen

Riitta Mäkelä
Kirjoittaja on FK ja oululainen free lance
-toimittaja

Mitalitaiteen vuosikirjassa on aika ajoin
pyritty esittelemään Suomen Mitalitai
teen Killan jäsenten kokoelmia. He ovat
kertoneet keräilyharrastuksensa alka
misesta ja kehittymisestä sekä esitelleet
kokoelmien järjestämiseen ja hoitoon
liittyviä käytännön ratkaisuja. Tällä
kertaa ovat mitalilaatikoitaan raotta
neet oululaiset Raimo Ala-aho ja Reino
Huttunen.
"Ensimmäisen mitalini sain joululahjaksi vai
molta, se oli Eino Leino -mitali," oululainen
Raimo Ala-aho (s. 1927) kertoo mitalihar
rastuksensa juurista. "Matti Koskelan mitali
Leinosta (1978) on persoonallinen, olematta
kosiskeleva;' hän lisää.
Pari vuotta Leino-mitali oli kirjoituspöy
dän laatikossa. Sinä aikana Ala-aho kypsyi
ajatukseen kerätä Pohjois-Pohjanmaahan ja
Lappiin, yleensä Pohjois-Suomeen liittyviä
kuntien, teollisuuslaitosten, yritysten, yhdis
tysten, henkilöiden ja historian mitaleita.
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Ystäväverkostot tarpeen mitaleissakin
Pankinjohtajan kontaktiverkostot eri puo
lille Pohjois-Suomea olivat avuksi ja pian oli
koossa noin 50 mitalia. Ala-aholla oli alusta
saakka valmiit yhteydet myös mitalitaiteen
keräilijöihin. Aimo Viitala, sittemmin Mitali
taiteen Killan puheenjohtaja, on hänen vanha

kaverinsa ja serkku on numismaatikko Aimo
Linkosalmi. Vaimon sisaren mies Martti
Markkula Vantaalta oli puhemiehenä Ala
ahon liittymisessä Mitalitaiteen Killan jäse
neksi 1980-luvun puolivälissä.
Oulussa mitalinkerääjien vankkumaton
tuki oli taidemuseon näyttelysihteeri Kaija
Rita Koivisto. Koiviston kautta moni Kauko
Räsäsen vapaa mitali kartutti Ala-ahonkin
kokoelmaa. Ala-aho oli Koiviston kanssa
aktiivisesti järjestämässä Mitalitaiteen Killan
30-vuotisnäyttelyä Oulussa 1995.
Ensimmäinen edelleen läheisin
Nyt Ala-ahon kokoelmaan kuuluu noin sata
mitalia ja lisäksi Mitalitaiteen Killan vuosimi
talit. Rakkain on edelleenkin ensimmäinen.
Läheinen on myös Tornion apteekin 200vuotismitali, jonka Heikki Häiväoja suun
nitteli 1 986 apteekkari Heikki Jalavan tilauk
sesta.
Tornio-aiheita kokoelmassa on muita
kin, muun muassa Ensio Seppäsen suunnit
telema kaupungin 350-vuotismitali. Tornio
oli Ala-ahojen 1960-luvun lopun kotikau
punki. Myös kotikaupunki Oululla on oma
osastonsa: Oulu Oy, Toppila Oy, maaherrat ja
niin edelleen.
Ala-ahon eräs erikoisimpia, vaikkakin aika
yleinen, on pohjoismaisen taidesarjan norja
lainen mitali ( 1977), jonka toisella puolella
on Reidar Särestöniemen maalauksista tuttu

Raimo Ala-ahon kokoelma alkoi runoilija Eino Leinon (1878- 1926) 100-vuotismitalista
(Matti Koskela 1978, 70 mm, pronssia, lyöty) . kuva Outi Järvinen

Tornion apteekin 200-vuotismitali tuo Raimo Ala-ahon mieleen työvuodet Torniossa
(Häiväoja 1986, 75 mm, pronssia, lyöty). kuva Outi Järvinen
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Raimo Ala-aho, kuva Riitta Mäkelä

hallava omakuva sekä toisella puolella kalan
suomuinen hahmo. Särestöniemellä oli suku
laisia ja suorat yhteydet Ruijan Vesisaareen.
Hyvän kerääjän tapaan monia mitaleita on
kaksin kappalein. Kaksi Elias Lönnrotin 100vuotismitalia ( 1902) löytyi sattumalta huuto
kaupan kymmenen kappaleen erästä.
Laatikosto täynnä

Reino H uttunen, kuva Reino
Huttunen

"Nyt mitaleita ei enää mahdu," sanoo Ala
aho esitellessään toimistopöydän laatikos
tosta itse konstruoitua, kätevää säilytysjär
jestelmää. Kullekin aihepiirille on huovalla
vuorattu, tarpeellisen korkuinen vetolaati
kostonsa.
Se Ala-aho
Takavuosina Ala-aho joutui alituiseen vas
taamaan kysymykseen: "Oletko se Ala-aho?"
Mitalitaiteen Killan vuosikirjan lukijoillekin
tulkoon tiedoksi, että kysymyksessä on sama
Raimo Ala-aho, joka 1947 oli Suomen mes
tari alle 20-vuotiaiden pituushypyssä ja 1950luvulla oli SM-tason pikajuoksija ja pituus
hyppääjä.
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Mitaleita ja taiteilijoita satamäärin
Oululainen diplomi-insinööri Reino Hut
tunen (s. 1946) on kerännyt mitaleita vuo
desta 1998. Hänen kokoelmansa laajuus sekä
keräämisen intensiivisyys ja systemaattisuus
mykistävät. Syksyllä 2006 tietokoneen muis-

tissa oli noin 700 nimikettä mukaan luettuna
80 kaksoiskappaletta ja Mitalitaiteen Killan
mitalit vuodesta 2000 lähtien. Taiteilijoita oli
154. Työpöydällä "läpyköitä" odotti jatkotut
kimuksia.
Huttusen lähtökohtana on taiteilija.
"Ensin aloin ostaa Emil Wikströmiä, nyt niitä
puuttuu vielä neljä. Aloin saada myös John
Munsterhjelmejä, nyt puuttuu kaksi," hän
kertoo.
Oma kokoelmaohjelma

T ietokoneen näytössä kunkin mitalin taiteili
jatieto, koko, materiaali, vuosi ja kaikki muu
tarpeellinen näkyy täsmällisesti rivillään.
Atk-alalla työskentelevä Huttunen on kehit
tänyt kokoelmaansa varten oman taulukko
ohjelman. Sarakkeita voidaan järjestää vaik
kapa hankintanumeron, valmistusvuoden tai
aakkosten mukaan. Taiteilijasarakkeesta on
linkki tarkempiin taiteilijatietoihin.
Vanhimpana näkyy mitali vuodelta 1784,
kenraaliamiraali Henrik af Trollesta. Toi
seksi vanhin on myös kokoelman harvinaisin,
reunakirjoituksella varustettu mitali asessori
Gabriel Ahlmanista (1801).
Varmaotteisesti nämä aarteet löytyvät
myös säilytyslaatikostoistaan.
Puutelista ajan tasalla

Yhteenvetotaulukot osoittavat taiteilija
kohtaisesti, mitä on hankittu ja mitä puut-

tuu. Walter Runebergin kaikki kuusi mitalia
ovat jo kokoelmassa, Samoin Felix Nylundin
neljätoista ja Sulho Sipilän seitsemän. Ville
Vallgrenin mitaleista pitäisi vielä löytää Axel
Wallgrenia ja T igerstedtiä esittävät.

kuin laskukoneet;' Huttunen naurahtaa.
Kodin seinillä on runsaasti taidetta, muun
muassa omien lasten ja pikkuserkku Raimo
Kanervan grafiikkaa sekä isän,kemiläisen
rakennusmestari Kalle Huttusen maalauksia.

Reino Huttusta miellyttää Aimo
Tukiaisen (1917-1996) mitalien
pienet yksityiskohdat kuten
esimerkiksi Valtion rautateiden
100-vuotismitalissa (Aimo Tukiainen
1962,70 mm, pronssia, lyöty). kuva
Outi Järvinen

Yksityiskohdat kiehtovat
Huttuselle mieluisin on aina viimeksi han
kittu. Haastattelua tehtäessä se oli Heikki
Varjan mitali Wäinö Aaltosesta (1973). "Suo
sikkitaiteilijani on Aimo Tukiainen, hänen
mitaliensa pinnat ovat täyn nä kiehtovia yksi
tyiskohtia;' Huttunen sanoo. Ja hän lisää,
että alkaa kerätä Essi Renvallia, kun saa muut
"taiteilijat täyteen."
Netti tarpeen
T ietokone ja internet ovat Huttusen työka
luja mitalien hankinnassakin. Holmaston ja
Ekmanien www-sivut ovat tärkeitä. Viime
aikoina Huuto.net on tullut yhä tärkeäm
mäksi.
Mutta matkat vaimon kanssa koti- ja
ulkomailla tuottavat myös lisää mitaleja.
Kirpputoritkin ovat tulleet tutuiksi.
Pienempiä kuin laskukoneet
Huttusen keräilyn kohteena eivät ole pelkäs
tään mitalit. Kodin hyllyt täyttyvät muun
muassa vanhoista laskukoneista, helmitau
luista, logaritmitauluista ja puukoista. "Mita
leja on mukava kerätä,ne eivät ole niin isoja

Reino H uttusen kokoelman vanhin
on mitali Henrik afTrollesta
vuodelta 1784 (C.G. Fehrman 1784,
27 mm, pronssia, lyöty). kuva Outi
Järvinen
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Uutisia ja tapahtumia

Merkkipäiviä
Suomen Mitalitaiteein Killan kunniajäsenet
Kauko Räsänen ja Toivo Jaatinen täyttivät
kumpikin kuluneena vuonna 80 vuotta. He
ovat olleet Suomen mitalitaiteen kantavia
voimia 1960-luvlta lähtien. Molemmat ovat
mukana myös vuoden 2007 FIDEM-näytte
lyissä Colorado Springsissä. Killan hallituk
sen jäsen Mauno Honkanen, itsekin pitkän
linjan mitalimies ja FIDEMissä Suomea edus
tava taiteilija vietti puolestaan 75-vuotisjuh
lia.

Mitalilahjoitus
Syksyllä Kilta sai vastaanottaa kokoelmiinsa
eduskunnan 100-vuotisjuhlamitalin. Mitalin
luovutti eduskunnan puhemies Paavo Lippo
nen, ja 50 Killan jäsenellä oli mahdollisuus
osallistua puhemiehen edustustiloissa järjes
tettyyn luovutustilaisuuteen.

Juhlamitalista kertoi eduskunnan intendentti Liisa
Lindgren, joka oli mukana mitalin suunnittelusta
järjestetyn kilpailun palkintolautakunnassa. Hänen
artikkelinsa on tässä julkaisussa sivuilla 20-25.
Toivo Jaatinen poseeraa syntymäpäivävastaanotollaan
soivan mitalin vierellä seuranaan Mauno Honkanen ja
Killan puheenjohtaja Veikko Löyttyniemi.
Mitalitaiteen Killan puheenjohtaja Veikko Löyttyniemi
ja kaksi uutta Killan jäsentä: puhemies Paavo Lipponen
sekä juhlamitalin suunnittelija, kuvanveistäjä Hannu
Siren.
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Itsenäisyyden juhlavuoden mitali
Suomen Mitalitaiteen Kilta lyöttää itsenäisyy
den juhlavuoden kunniaksi mitalin. Kuvan
veistäjä Pirkko Viitasalon muovailema mitali
valmistuu vuoden 2007 alussa. Mitalihan
ketta on tukenut Sotavahinkosäätiö. Mitalin
tuotto suunnataan sotiemme veteraaneille ja
veteraanijärjestöt huolehtivat mitalin mark
kinoinnista.
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Snellman-kilpailun satoa
Mitalitaiteen vuosikilpailuilla on viime vuo
sina ollut toisinaan annettu aihe, ja mitali
pari kertaa toteutettu lyötynä. Osanotto
näihin kilpailuihin on ollut tavanomaista
vähäisempää. Yhdeksi syyksi on arveltu sitä,
että suureen kokoon tehtyä mallia ei voi hyö
dyntää mihinkään. Ohessa kuitenkin yksi esi
merkki mallin mahdollisuuksista.
Kuvanveistäjä Vilho Härkönen on valatta
nut oman kilpailuehdotuksensa etu- ja taka
sivuista halkaisijaltaan 37 cm kokoiset reliefit.
Etusivulla on Snellmanin muotokuva, takasivu
esittää Snellmania Carl Mazerin 1837 tekemän
piirroksen mukaan. Legendana on Snellmanin
ajatus "kansan kielessä kulttuurin voima".
Reliefiparin on valanut Taidevalimo P.
Venäläinen, ja sitä on olemassa yksi pari (tar
kempia tietoja saa taiteilijalta). Vilho Härkö
sen mitaleita sekä muita teoksia on näytteillä
Etelä-Karjalan Taidemuseossa Lappeenran
nassa 31.3.-6.5.2007.

Uusi julkaisu mitalitaiteesta
Kansallismuseon Rahakammio on viime
vuosina julkaissut pienet opaskirjat Suomen
leijona (1997, engl. 1999), T ähdistöt ja ritari
kunnat (Historiallisia kunniamerkkejä Kan
sallismuseon kokoelmissa, 2000) sekä Raha
Suomessa ennen euroa (2002). Sarjan jat
koksi on nyt tulossa edellisiä hieman laa
jempi ja formaatiltaan kookkaampi kuvateos,
jossa esitellään mitalien historiaa Suomessa
1500-luvulta nykypäivään. Aihepiiri ulottuu
muotokuva- ja muistomitaleista sotamita
leihin ja vapaisiin taidemitaleihin. Kirjan on
tarkoitus ilmestyä alkuvuodesta 2007.
XXX Art Medal World Congress FIDEM,
Colorado Springs, USA
Mitalitaiteen maailmankongressi järjestetään
syykuussa 2007 Yhdysvalloissa. Sen yhtey
dessä järjestettävän näyttelyn Suomen osuu
den on koonnut Suomen Mitalitaiteen Kilta.
Näyttelyyn osallistuu 24 suomalaistaiteilijaa
yhteensä 34 mitalilla. Kongressin yhteydessä
järjestetään myös näyttely, johon on kusta
kin osallistujamaasta valittu yksi keskeinen
mitalitaiteilija. Suomesta tähän näyttelyyn on
valittu Kauko Räsänen.
Lisätietoja www.fidem-medals.org ja www.
money.org. Kongressista pyritään tiedotta
maan myös Mitalitaiteen Killan jäsentiedot
teissa.

Mitalitaide, lyhyt oppimäärä

MITALITAIDE ON TAIDEMUOTO, joka kehittyi
14OO-luvun Italiassa muotokuvamaalauksen
rinnalle vastauksena renessanssikulttuurin
tarpeeseen löytää välineitä yksilön ja hänen
saavutustensa ikuistamiseksi. Mitalitaiteen
synty liittyy myös renessanssin antiikinihai
luun: sen varhaiset esikuvat otettiin antiikin
raha taiteesta.
Mitalitaide on lähtökohdiltaan länsimai
nen ilmiö ja siihen kiinteästi liittyvän indi
vidualismin ilmentymä. Muotokuvamitalit
ovat olleet mitalitaiteen historiassa keskei
nessa asemassa. Ne ovat tavallisesti kaksi
puolisia. Etusivulla on henkilön muotokuva,
ja takasivulla usein vertauskuvallinen esitys
ja siihen liittyvä teksti, legenda. Yhdessä ne
muodostavat mitalin kohteesta psykologisen
tulkinnan. Merkittävistä tapahtumista kerto
vissa mitaleissakin on usein ollut hallitsijan
muotokuva.
Mitalilla on perinteisesti ollut aina tilaaja;
taiteilijan omasta aloitteestaan tekemät mita
lit yleistyivät 19OO-luvulla. Mitalitaiteen
luonne on vahvasti sosiaalinen ja pienestä
mittakaavasta huolimatta usein jopa monu
mentaalinen. Perhe- ja ystäväpiirin keskuu
dessa toteutettujen mitalien luonne voi tosin
olla hyvinkin intiimi. Mitalin teettämisen
tausta-ajauksena on jättää jälkipolville säilyvä
muisto. Siksi monelle tilaajalle on tärkeää
sisällyttää mitaliin elementtejä, joista kat
soja pystyy myöhemmin tulkitsemaan, minkä

vuoksi mitali on aikoinaan tehty.
Vapaa-aiheiset, yleensä pieninä määrinä
valetut mitalit ovat taiteilijan kanava ilmaista
omia näkemyksiään ja tuoda esille kannan
ottojaan erilaisiin yleisiin ja ajankohtaisiin
aiheisiin. Ne voivat olla myös täysin ei-esittä
viä muotosommitelmia. Luonteeltaan ne ovat
lähellä pienoisveistoksia, joita ne toisinaan
muistuttavat myös fyysiseltä olemukseltaan.
Erilaiset materiaalikokeilut ja jopa uniikit
teokset koettelevat mitalitaiteen rajoja.
Mitalin esitystavat, tekniikka, asema ja
merkitys ovat vuosisatojen kuluessa vaihdel
leet. Varhaiset mitalit valmistettiin valamalla,
lyöntitekniikan käyttöönotto mahdollisti
sittemmin suuret valmistusmäärät. Molem
mat tekniikat ovat edelleen käytössä. Karke
asti voidaan sanoa, että lyöty mitali koros
taa aiheen julkisuutta, ja sen teollinen tuo
tantoprosessi asettaa muotoilulle joitakin
rajoituksia. Valettu mitali syntyy käsityönä,
ja se on usein luonteeltaan henkilökohtai
nen ja intiimi. Tekniikasta riippumatta mita
litaiteessa on olennaista tiivistämisen taito,
ja toisinaan mitalitaiteilijoista puhutaankin
niukan ilmaisun mestareina.
MITALITAIDE SAI SUOMESSA alkunsa aivan
17OO-luvun lopulla. T ämä tarkoittaa mita
leiden teettämistä suomalalaisesta aloit
teesta; niitä ei tällöin vielä kuitenkaan toteu
tettu Suomessa vaan Tukholmassa ja Venäjän
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vallan aikana myös Pietarissa. Myös taiteili
jat olivat ruotsalaisia tai venäläisiä. Suomen
rahapaja aloitti toimintansa 1860-luvulla, ja
1870 siellä alettiin lyödä myös mitaleita.
1800-luvun loppu merkitsi kansallista
heräämistä myös mitalitaiteessa: mitaleita
ryhdyttiin aktiivisesti teettämään merkki
miesten ja tärkeiden tapahtumien muistoksi.
Mitalin muovaili yhä useammin kotimainen
kuvanveistäjä.
Mitaleita lyöttivät erilaiset kansalaistoi
mikunnat, yritykset ja muut yhteenliittymät,
sekä numismatiikan harrastajat omien järjes
töjensä keskuudessa. Mitaleita tilataan edel
leenkin, ja tällaiset tilatut mitalit ovat ylei
simmin lyötyjä. Valetut mitalit olivat har
vinaisia ennen 1960-lukua. Tuolloin niiden
harrastusta lisäsi 1965 perustettu Suomen
Mitalitaiteen Kilta, jonka toiminnassa vuosit
tain järjestettävillä taidemitalikilpailuilla on
keskeinen asema.
KUTEN EDELLÄ on käynyt ilmi, käytetään
mitalien valmistamisessa kahta toisistaan
poikkeavaa päätekniikkaa, lyömistä ja vala
mista. Valaminen soveltuu pienempien sarjo
jen tekemiseen, lyömällä saadaan aikaan lähes
rajaton määrä mitaleita. Mitalien materiaa
lina käytetään tavallisesti metallia; pronssi
seos lienee yleisin, mutta sen ohella käytetään
myös hopea- ja kultaseoksia. Käytössä ovat
olleet myös mm. lyijy,tina ja rauta.

Mitalin valaminen alkaa lopulliseen
kokoon, aiemmin saveen, nykyisin tavalli
sesti plastoliiniin muovailluista etu- ja taka
sivun malleista. Tekniikka on suurin piirtein
sama kuin veistosten valamisessa yleensä
kin: mallista tehdään negatiivinen kipsivalos,
josta eri työvaiheiden jälkeen saadaan lopulli
nen muotti, jolla mitali lopulta valetaan (sula
metalli kaadetaan muottiin). Valmis mitali
viimeistellään siselöimällä (korjaamalla
pinnan virheitä) ja patinoimalla (värjäämällä
pinta halutun sävyiseksi). Valaminen ei vaadi
suuria investointeja, mutta se vaatii paljon
käsityötä. Lyömiseen verrattuna se on hidasta
ja sarjat ovat pieniä. Lopputulos, valettu
mitali on yleensä lyötyä kalliimpi.
Lyöty mitali valmistuu samalla tekniikalla
kuin rahat: malli voidaan tehdä suureenkin
kokoon, sillä se pienennetään koneellisesti.
Ennen tämä tehtiin käsin, mutta 1800-luvulla
kehitetty kaiverruskone syrjäytti vähitellen
kaivertajien ammattikunnan. Nykyisin ovat
käytössä tietokoneet. Lopulliset työkalut,
negatiiviset leimasimet valmistetaan teräk
sestä, joka käsitellään kestäväksi. Itse mitali
valmistuu, kun kuumennettu metalliaihio
lyödään leimauslaitteessa näillä leimasimilla.
Lyödyn mitalin edullisuus perustuu sen suu
riin valmistusmääriin.

Suomen Mitalitaiteen Kilta ry.

Toimintakertomus vuodelta 2005

1. Yleistä Mitalitaiteen Killasta
Vuonna 2005 tuli kuluneeksi 40 vuotta Suomen
Mitalitaiteen Killan perustamisesta.
Mitalitaiteen Killan vuoden 2005 toiminnan paino
pistealueista mainittakoon seuraavaa:
40-vuotisjuhlavuoden juhlallisuudet
Kilta oli mukana Tampereen taidemuseon jär
jestäessä Killan 40-vuotisjuhlavuoden mita
linäyttelyn ja Salon taidemuseon järjestäessä
Suomen Kuvanveistäjäliiton 95-vuotisnäyttelyn,
jossa oli myös Mitalitaiteen Killan järjestämä
mitalinäyttely
Mitalitaiteen vuosikirjan 2004 pääaiheena oli
kaupunkien ja kuntien teettämien taidemita
lien esittely ja luettelot kunnittain ja kuvanveis
täjittäin
1 . 1 Mitalitaiteen Killan mitalikokoelma
Kilta täydensi kertomusvuonna edelleen mitaliko
koelmaansa. Kokoelmassa olevien mitalien määrä
on jo lähes 2000. Toimintavuoden aikana Tampe
reen taidemuseo luovutti Mitalitaiteen Killalle luet
telon, johon on koottu kaikki Tampereen taidemu
seossa olevat mitalit, sekä Killan kokoelmat että tai
demuseon omat mitalit.
Mitalitaiteen edistämissäätiö lunasti Killan
40-vuotisjuhlavuoden kunniaksi valetun mitalin seuraavilta 18 taiteilijalta: Juha-Matti Hynyn en,
Heikki Häiväoja, V ilho Härkönen, Raimo Jaatinen,
Anja Juurikkala, Erkki Kannosta, Sakari Kannosta,
Tapio Kettunen, Assi Madekivi, Pertti Mäkinen,
Reijo Paavilainen, Sanna Palmu, Kimmo P yykkö,
Antero Ruotsalainen, Kauko Räsänen, Jyri Sammal
lahti, Leena Turpeinen ja Mikko Voutilainen. Kaikki
lunastetut mitalit olivat olleet näytteillä edellis
vuonna FIDEMin kongressissa Portugalissa ja ne lii
tettiin Killan kokoelmiin.

1.2 Taiteilijoiden mitalituotannon tukeminen
Taiteilijoiden mitalituotantoa tuettiin taloudelli
sesti mm. siten, että kertomusvuonna Mitalitaiteen
Kilta ja Mitalitaiteen edistämissäätiö ostivat Killan
kokoelmiin taiteilijajäseniltä mitaleita tai teetti
vät mitaleita yhteensä 9.300 eurolla. Lisäksi Kilta
myönsi taiteilijajäsenille stipendejä 3.000 euron
edestä.
1.3 Kansainvälinen toiminta
Suomen Mitalitaiteen Kilta on Kansainvälisen mita
litaiteen liiton FIDEMin yhteisöjäsen. Sen lisäksi
Suomesta oli kertomusvuonna liittynyt FIDEMiin
muutamia henkilöjäseniä. Vuosi 2005 oli FIDEMin
toiminnassa välivuosi, jonka aikana ei järjestetty
kongressia eikä näyttelyä.
2. Näyttelyt ja retket
Tampereen taidemuseo järjesti keväällä 2005
Suomen Mitalitaiteen Killan 40-vuotisnäyttelyn. Näyttely oli laaja ja edustava ja sitä esittävässä
julisteessa oli kuvattuna ensimmäinen ja viimeisin
vuosimitali. Näyttelyn kuraattorina toimi Mauno
Honkanen ja sen kokonaisuuden oli suunnitellut
ja koonnut taidemuseon amanuenssi Tapio Suomi
nen. Näyttelyn avasi Mitalitaiteen Killan puolesta
puheenjohtaja Veikko Löyttyniemi. Taidemuseossa
oli samalla myös Vuoden nuori taiteilija -näyttelyn
avajaiset, joten tilaisuudessa oli erittäin runsaasti
kutsuvieraita. Kilta järjesti jäsenilleen näyttelyn ava
jaisiin bussikuljetuksen Helsingistä ja Tampereella
osallistuttiin avajaisten jälkeen järjestetylle illalli
selle.
Salon taidemuseossa järjestetyssä Suomen
Kuvanveistäjäliiton 95-juhlavuoden näyttelyssä oli
myös mitalitaidetta esillä. Mitalitaiteen Kilta oli
koonnut näyttelyyn mitaleita eri aloilta ja mukana
olivat myös kaikki edellisvuonna FIDEMin kansain-
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Killan jäsenet oli kutsuttu Heikki
Häiväojan retrospektiivisen mita
linäyttelyn avajaisiin Tampereen
taidemuseoon. Avajaisten jälkeen
nautittiin illallinen. Kuvassa Maija
Liisa ja Heikki Kiljander sekä Lena
Tarkkila.
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välisessä näyttelyssä olleet mitalit. Näyttelyä suun
nittelemaan Killan hallitus oli asettanut keskuu
destaan työryhmän, jonka puheenjohtajana toimi
taiteilija Mauno Honkanen ja jäseninä kuvanveis
täjä Erkki Kannosta ja Killan yleissihteeri, fil.mais
teri Outi Järvinen. Kuvanveistäjä Erkki Kannosta
esitteli mitalitaidetta ja selosti näyttelyä sen yhtey
dessä järjestetyssä lehdistötilaisuudessa. Mitalitai
teen puheenjohtaja Veikko Löyttyniemi puolestaan
esitti näyttelyn avajaisissa Mitalitaiteen Killan ter
vehdyksen.

lörahat, urheilurahat, julkishallintoon ja valtioon
liittyvät rahat sekä ryhmään "muut" rahat. Ainakin osittain on käytetty 4-väriarkkeja. Artikkelin
lopussa on kronologinen luettelo kaikista vuoden
2005 loppuun mennessä julkistetuista juhlarahoista,
nimellisarvoineen, mittoineen, lyöntimäärineen jne.
Artikkelin jälkeen on vielä tiivistelmät sekä ruotsiksi
että englanniksi. Vuosikirja ilmestyy vuoden 2006
puolella.
Mitalitaiteen Killan jäsenkirjeitä lähetettiin ker
tomusvuoden aikana neljä kertaa.

3. Vuosimitali
Mitalitaiteen Kilta tilasi kunniajäseneltään kuvan
veistäjä Heikki Häiväojalta 40-vuotisjuhlavuotensa
mitalin, jonka nimeksi tekijä antoi Pohjoinen taivas.
Vuosimitalin valoi kuvanveistäjä Pertti Kukkonen.
Vuosimitalin etusivu kuvaa pohjoisen taivasta.
Joutsen (lat. Cygnus) on pohjoisen taivaan tähdistö,
jonka poikki kulkee Linnunrata. Mitalin etusivun
alaosassa lentävät pohjoisen muuttolinnut. Mitalissa
on teksti IV DECENNIA PRO ARTE NOMISMATICA eli
neljä vuosikymmentä mitalitaiteen puolesta. Mitalin
kääntöpuolella aiheena on pohjoisen taivaan valoil
miö, revontulet. Ensimmäiset vuosimitalit jaettiin
jäsenille Mitalitaiteen Killan 40-vuotisillallisilla.

5. Mitalitaiteen Killan kokoukset ja 40-vuotisillal
liset
Mitalitaiteen Killan kevätkokous pidettiin huhti
kuun 1 3. päivänä 2005 Helsingissä Kansallismuseon
auditoriossa. Kokouksen jälkeen nähtiin Kansallis
museon historiasta tehty kuvaesitys ja sen lisäksi
tutustuttiin museon kokoelmiin.
Mitalitaiteen Killan syyskokous pidettiin loka
kuun 28. päivänä 2005 Vantaalla Rahapaja Oy:n
tiloissa. Kokous hyväksyi yksimielisesti vuoden 2006
talousarvion siihen liittyvine Killan toimintoineen
sekä vahvisti jäsenmaksut entisiksi vuodeksi 2006.
Kokouksen jälkeen fil.maisteri Anne Valkonen esi
telmöi aiheesta "Mitalitaide ja rahataide". Lisäksi
Rahapaja Insignian toimitusjohtaja Ahti Saari esit
teli tilaisuudessa Rahapaja Oy:n ja Rahapaja Insig
nia Oy:n toimintaa.
Ilta päättyi Rahapaja lnsignian isännöimiin 40vuotisjuhlaillallisiin. Niiden aikana Mitalitaiteen Killan
puheenjohtaja ojensi kymmenen Killan juhlavuotensa
kunniaksi myöntämää 300 euron apurahaa seuraaville
paikalle olleille taiteilijajäsenille: Annu Eklund, Vilho
Härkönen, Raimo Jaatinen, Laila-Kaarina Karttunen,
Tapio Kettunen, Mauno Kivioja, Pertti Mäkinen, Taru
Mäntynen, Reijo Paavilainen ja Kauko Räsänen.

4. Julkaisut ja tiedotus
Mitalitaiteen vuosikirjan 2005 yhtenä pääaiheena
on suomalaisten juhlarahojen esittely. Rahataide
ja mitalitaide ovat lähellä toisiaan ja taidemitalien
muovailijoina tunnetut kuvanveistäjät ovat suunni
telleet myös juhlarahoja.
Vuosikirjaan sisältyy fil.maisteri Anne Valkosen
kirjoittama laaja artikkeli juhlarahoista. Siinä hän
esittelee sanoin ja kuvin kaikki 60 suomalaista juh
larahaa. Muutamasta rahasta on kuvattu luonnos
vaihe. Lisäksi taiteilijoista on henkilökuvia.
Rahat on ryhmitelty neljään ryhmään: henki-

Killan 40-vuotisjuhlaa vietettiin illallisten
merkeissä Rahapaja 0y:n tiloissa Vantaalla.
Pöydässä vasemmalta lukien Minna Saari,
Killan kunniajäsen Arvo Aho, Rahapaja
lnsignia 0y:n toimitusjohtaja Ahti Saari, Eevi
Aho, Tapani Valkonen, Leena Löyttyniemi,
Killan kunniajäsen Kauko Räsänen, Killan
puheenjohtaja Veikko Löyttyniemi sekä illan
juhlaesitelmän pitäjä Anne Valkonen.

6. Killan jäsenistö, hallinto ja talous
6.1 Killan jäsenistö
Mitalitaiteen Killalla oli yhteensä 214 ( edellisenä
vuonna 208) jäsentä. Kunniapuheenjohtaja on aka
teemikko Jorma K. Miettinen. Kunniajäsenet ovat
dipl.ins. Arvo Aho, kuvanveistäjät Kauko Räsänen,
Toivo Jaatinen ja Heikki Häiväoja sekä lakit.kand.
Aimo N. K. Viitala. Edellä mainitut mukaan lukien
Killalla oli vuonna 2005 yhteensä 136 (138) varsi
naista jäsentä, 71 (63) taiteilijajäsentä, 6 (6) kannat
tajajäsentä sekä yksi ( 1 ) kirjeenvaihtajajäsen.
Suomen Mitalitaiteen Killan kannattajajäseninä
olivat vuonna 2005 Forssan Kirjapaino Oy, Holl
ming Oy, Kaleva Kustannus Oy, Onvest Oy, Raha
paja Insignia Oy ja Sporrong Oy.

6.3 Edustukset
FIDEM (Federation Intemationale de la Medaille):
Delegates Meeting
- Veikko Löyttyniemi, varalla Mauno Honkanen
Consultative Committee
- Aimo N.K. Viitala
Executive Committee
Ilkka Voionmaa (pääsihteeri / General Secre
tary) ja Mikko Timisjärvi (varainhoitaja / Treas
urer).

6.2 Hallitus
Killan hallituksen puheenjohtajana toimi fil.maisteri
Veikko Löyttyniemi vuosiksi 2005- 2007 valittuna ja
hallituksen jäseninä vuosiksi 2003-2005 valittuina
taiteilija Mauno Honkanen (Helsinki) ja ekonomi
Jaakko Ukkonen (Helsinki), viimeksi mainittu kesä
kuussa tapahtuneeseen kuolemaansa saakka, vuosiksi
2004-2006 valittuina museoneuvos Anneli Ilmonen
(Tampere) ja kuvanveistäjä Erik Mäkinen (Turku)
sekä vuosiksi 2005-2007 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 ollut taiteilija Mauno Honkanen uudel
leen kolmivuotiskaudeksi 2006--2008. Kuvanveistäjä
Raimo Jaatinen valittiin ekonomi Jaakko Ukkosen
tilalle tämän kolmivuotiskaudesta jäljellä olleeksi
kaudeksi eli vuoden 2005 loppuun ja lisäksi seuraa
vaksi kolmivuotiskaudeksi 2006--2008.
Killan työvaliokunnan muodostivat kertomus
vuonna puheenjohtaja sekä Mauno Honkanen,
Erkki Kannosta, Jaakko Ukkonen ja Kari Vaalas.

6.4 Killan talous
Varsinaisina tilintarkastajina toimivat vuonna 2005
varatuomari Aimo Linkosalmi ja Juha Tuomala
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
maksutulot peittävät lähinnä juoksevat kulut niin,
että vuosimitalikilpailuihin, vuosimitalien valmis
tukseen, julkaisuihin ja muiden mitalitaiteen edistä
miseksi tarkoitettujen erilaisten hankkeiden rahoi
tus on hankittava muulla tavoin Killan hallituksen
toimenpitein.
Killan jäsenmaksut olivat henkilöjäsen 85 euroa,
taiteilijajäsen 8,50 euroa ja kannattajajäsen 400
euroa. Opetusministeriö on vuosittain osoittanut
Mitalitaiteen Killan toimintaa varten yleisavustuksen.
Mitalitaiteen Killan tilinpäätös osoittaa 842,63 euron
ylijäämää. Tilinpäätös esitellään erikseen. Killan toi
mitilat olivat kertomusvuoden aikana edelleen vuok
ratiloissa Helsingissä osoitteessa Koroistentie 5 A.

Killan hallitus kokoontui kertomusvuonna neljä
kertaa ja työvaliokunta yhden kerran.
Mitalitaiteen Killan yleissihteerinä on toiminut tut
kija, fil. maisteri Outi Järvinen.
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Snellman-mitali, Pirkko Viitasalo 2006

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

Ilkka Voionmaa

Great Men as Motifs of Art Medal Competi
tions (p. 5)
Veikko Löyttyniemi
T he life's work of Johan Vilhelm Snellman
was widely dealt with in 2006, the jubilee year
of his 200th anniversary. T he Guild's role was
to arrange its year medal competition with
this festival motif. T he Guild wanted to point
out that sculptors are able to depict the life's
work of the great men in a new way. Several
entries clearly proved to give something new,
were fresh and modern in design. T his devel
opment may well have been promoted by the
dozens of year medal competitions with no
given theme, which the Guild has arranged.
T he year medal competitions with no
given theme have received far more entries
than the ones without one. T he competi
tions with a given motif have coincided with
our national jubilee years in 2002 (Lönnrot),
2004 (Runeberg), and 2006 (Snellman).
T he year medal competition of 2007 has no
theme and will be east. Concurrent with this
there is an art medal competition going on to
celebrate the jubilee year of Mikael Agricola.
The competitions arranged by the Guild to
commemorate the jubilee years of the great
men have had their important goals. We
have föund important national organisations
and föundations to support and finance the

competitions. Prize-awardings have attracted
public attention and the sculptors who have
had success in the competitions have become
better-known as medal-makers. All in all,
there have been nine different prize-winning
artists or artists with an honorary placing in
three competitions on the great men of Fin
land.
J. V. Snellman in medallic art (p. 7)
Tuukka Talvio
Johan Vilhelm Snellman ( 1806-1881) was a
statesman and philosopher who is nowadays
mainly remembered in Finland för bringing about an edict that improved the position
of the Finnish language. He had also served
as the Chief of Finance, and partly för this
reason his statue was in 1923 erected in front
of the head office of the Bank of Finland.
In 2006, the bicentenary of his birth was
chosen as the theme of the annual medal
competition of the Finnish Art Medal Soci
ety (see the article by Outi Järvinen in this
volume). Already beföre that, no fewer than
ten Snellman medals had been issued in the
years 1906-1983 (Figs. 1- 10). T hey are pre
sented in this article.
T he first two medals were struck in 1906,
100 years afters Snellman's birth and 25 years
after his death. One of them was a simple
medalet (Fig. 2) produced by a local engraver,
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August Asplund ( d. 1 927), who was of Swed
ish origin. The other medal (Fig. 1) was
modelled by the sculptor Emil Wikström
( 1864-1942), who had studied in Paris as a
pupil of Henri Chapu. He later became one
of the best-known Finnish medallists of his
time. The portrait of Snellman was based on
a photo from the 1870s, the same which he
later used when modelling his well-known
statue of Snellman in Helsinki.
From the l 920s there is a small, uniface
portrait medallion by Aarre Aaltonen (18891980), who apparently had used a painting from 1874 as his model (Fig. 3). An even
smaller but sympathetic portrait of Snellman
is also found on a medal by Helvi Hyvärinen
( 1906-1988) from 1949 (Fig. 4). In this case
the portrait may have been modelled after
a 1837 drawing by the Swedish artist C. P.
Mazer.
In the 1950s and '60s Finnish savings
banks issued a series of medalets with pic
tures of various well-known personages,
including Snellman (Fig. 5).
A new medal of Snellman was modelled
by Lauri Leppänen ( 1895-1977) in 1968 (Fig.
6), followed by two medals on the occasion
of the centenary of his death in 1981. The
artists were Terho Sakki ( 1930- 1997) (Fig. 8)
and Toivo Jaatinen (b. 1926) (Fig. 9).
Snellman has also been portrayed in
rather unconventional ways on medals by

Aimo Tukiainen ( 1 9 1 7-1996) in 1963 (Fig.
7) and Taru Mäntynen (b. 1944) in 1983 (Fig.
10).
The portraits of ali the medals listed
above were based on contemporaneous pho
tographs, paintings and drawings, and the
prototypes are usually not difficult to iden
tify. Snellman was known as a stubborn and
impatient person, but one suspects that the
surly expression of some of the portraits is
simply due to old photographs - owing to
very long exposure times, few people man
aged to look natural in nineteenth-century
portrait photos.
Year Medal Competition 2006: J.V. Snellman
1806-1881-2006 (p. 14)
Outi Järvinen
The Guild arranged its 41st year medal com
petition in 2005. The motif was J. V. Snell
man, the promoter of Finnish culture and
economic life. The competition was realised
in cooperation with the Committee of Snell
man's 200th jubilee Year and it was sponsored
by the Finnish Cultural Foundation.
T he number of entries was 24. The reason
for the limited number of participants seems
to have been the fact that the competition
had a given motif and that the medal was
going to be struck. T he jury considered the
competition to be of a high quality because

five entries qualified for group A,and eight
entries for group B. T he entries were many
sided,and special attention was paid to the
wide spectrum of different styles, well shown
by the prize-winning entries, too. T he rich
narrative element of several entries was also
noteworthy.
T he winner of the first prize worth €
5.000 was Ms Pirkko Viitasalo with her Idea
Suomesta (An Idea on Finland). T he winner
of the second prize worth € 3.000 was Mr
Pekka Rytkönen, T he winners of the third
prize worth € 2.000 were Ms Maija Hyvönen
Hossain together with Ms Maija Jernmark.
In addition, the entries by Mr Tapio Ket
tunen and Mr Reijo Paavilainen received
an honorary placing each. T he board of the
Guild decided to realize Ms Viitasalo's Idea
Suomesta as the year medal to be delivered to
the members. In addition, the Festival Year
Committee purchased a number of medals
for its own purposes.
Synthesis - the 100th Jubilee Medal of Finn
ish Parliament (p. 20)
Liisa Lindgren
In spring 2006 Parliament had a medal struck
to commemorate the 100th anniversary of
the new act regulating the Diet and that of
our unicameral Parliament that commenced
in 1907. T he following artists were invited

to take part in this competition announced
in May 2005: Ms Anne Koskinen, Mr Erkki
Salmela, Mr Hannu Siren and Ms Pirkko Vii
tasalo. T he competition had seven entries.
T he jury was unanimous on the winning
entry which was Synteesi (Synthesis). The
sculptor behind this alias was Mr Hannu
Siren. It was a coincidence that he is the
grandson of Johan Sigfrid Siren, the architect
of the House of the Diet.
Mr Siren applied the advanced CNC tech
nique (Computer Numerical Control) when
modelling the jubilee medal of the Diet,
which helped him realise the entry in its final
size at an early stage of the designing process.
Concerning the technical solutions he would
not have had to make a large-format entry as
conditioned by the competition rules.
The most difficult challenge with the jubi
lee medal was to find a theme which would
signal the principles of equal and universal suffrage in a generally applicable way. Mr
Siren did not want to put a legend on either
side of the medal, since it might give too evi
dent a starting point for the interpretation of
the pictorial motifs. T he motto of the 1OO'h
anniversary jubilee "One hundred years of
Finnish democracy 1906-2006" was placed
on the edge of the medal.
Non-figurative pictorial motifs are
abstract compositions from the artist's point
of view. The checked and linear motifs may,
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however, give a viewer many kinds of associa
tions. It is the theme of the medal that invites
us to inspect the pictorial motifs from a point
of view that emphasizes the changes and typ
ical features of the Finnish society.
According to Mr Siren, the pictorial motifs
of the medal are equal, which means that it
is not easy to decide the question about the
obverse and reverse in the traditional way.
T he relief based on entry was placed on the
wall of the Parliament hall. Mr Siren chose
the checked side of the medal to be placed
there, which thus became in a way the official
of obverse of this work of art.
Art Medal Competition 2006 for Students of
Visual Art (p. 26)
Outi Järvinen
T he Guild has arranged art medal compe
titions for students of visual art since 1998.
T he idea has been to make the institutions
of art pay attention to this special field of
sculpture in the curricula, which would help
future sculptors have contact with medallic
art when they are still students.
T he Guild had nominated Mr Mauno
Honkanen to be the chairman the jury and
Ms Outi Järvinen to be the secretary. T he
other jurors were Ms Taina Lammassaari
director of Hämeenlinna Art Museum and
architect Olli Parviainen. T he sculptor mem-

bers of the jury were Mr Raimo Jaatinen and
Mr Erkki Kannosto. T he prizes were the fol
lowing: the first prize € 900, the second prize
550 and the third prize € 400. T he award for
the honorary placing was € 200. The prize
winning entries were east in bronze and they
will participate in the International Congress
of Medallic Art to be arranged in Colorado
Springs, US in 2007. The competition had 20
entries, of which seven in group A and five
in group B. T he jurors considered the stand
ard of the best entries to be good and of even
quality. The competition had new ideas which
expand the traditiona! concept we have on
art medals. However, many of the entries fol
lowed the competition rules quite freely.
T he winner of the first prize was Cycling
B by Mr Andrei Bakharev from Academy
of Fine Art. T he second prize was given to
The two faces of the kitchen by Ms Minerva
Martiskainen from Arts Academy at Turku,
and the third prize to Eternally Yours by Ase
Hensbo also from Arts Academy at Turku.
Intestine cramp by Mr Ville Kirjanen from
Kankaanpää Art School was awarded the
honorary placing.

The Spectrum of Northern Finland and art
ists in some private collections.
Interviews of Mr Raimo Ala-aho and Reino
Huttunen from Oulu (p. 30)
Riitta Mäkelä
T he Guild's yearbook of medallic art has pre
sented the collections of its members every
now and then. T his time the interviewees
are Mr Raimo Ala-aho and Reino Huttunen
from Oulu.
Raimo Ala-aho (b. 1927), member of
the Guild since mid-eighties, got his first
medal as a present. In a couple of years he
had an idea to start to collect medals issued
by municipalities, factories, companies, and
societies, and medals on individual people
and history with a connection with northern
East Bothnia and Lapland and northern Fin
land in general. His collection today consists
of some 100 medals (most of them in dupli
cates) and the year medals.
Reino Huttunen (b. 1946), member of the
Guild since 2000, has collected medals since
1 998. His computer memory has today some
700 titles including 80 duplicates and the year
medals since 2000. He has medals by 154 art
ists. T he artist is also the starting point of
collecting. Mr Huttunen has also developed a
spread sheet program of its own for his col
lection. He also purchases art medals using
the computer and the internet.

T he Guild's Annual Report 2005 (p. 39)
General information
Year 2005 was the 40th anniversary of The Guild
of Medallic Art in Finland (T he Guild). To cel
ebrate the festival year an art medal exhibition
was arranged at Tampere Art Museum. In addi
tion the Guild participated in the 95th anniver
sary exhibition of the Finnish Sculptors' Associ
ation arranged at Salo Art Museum.
T he Yearbook of 2004 came out in early
2005 and its main topics were art medals
commissioned by cities and municipalities.
Collection of art medals
T he Guild further added art medals to its
collection of almost 2000 medals. In order
to celebrate the Guild's 40th anniversary T he
Foundation for the Development of Medallic
Art (T he Foundation) purchased east medals
from about 20 medal artists. All these medals
had been displayed at the FIDEM congress in
Portugal in 2004 and were thus made part of
the Guild's collection.
Supporting medallists
Artists were supported economically. T he
Guild together with the Foundation pur
chased art medals from the artist members
and had medals produced worth € 9.300. In
addition, the Guild granted its artist mem
bers scholarships worth € 3.000.
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International activities

Publications and information

T he Guild is a member of FIDEM, The Inter
national Medal Federation. FIDEM did not
arrange a congress or exhibition in 2005.

One of the main topics of Yearbook 2005 is
the presentation of Finnish commemorative
coins. T he art of coins and medals are close
to each other and sculptors known for their
art medals have also designed commemora
tive coins. T he yearbook of 2005 came out in
2006. A letter to the members of the Guild
was sent four times in 2005.

Exhibitions and excursions
Tampere Art Museum organised the Guild's
40th Festival Exhibition in spring 2005. T he
exhibition was an extensive and representa
tive survey on the past, present and future of
medallic art in Finland. T he Guild organised
an excursion for its members to the opening
ceremonies of the exhibition.
Finnish art medals commissioned by the
Guild were also displayed at the 95th anni
versary exhibition of the Finnish Sculptors'
Association at Salo Art Museum. In addition,
ali the Finnish art medals shown at the inter
national FIDEM exhibition at Seixal, Portu
gal, in 2004 were also displayed in Salo.
Year Medal 2004
T he year medal The Nordic Sky of the 40th
festival year of the Guild was ordered from
sculptor Heikki Häiväoja, the honorary
member of the Guild.
The Nordic Sky was east by sculptor Pertti
Kukkonen and the first medals were delivered
to members at the 40th anniversary banquet
of the Guild.

Meetings and the 40th anniversary banquet
T he spring meeting of the Guild was held at
the auditorium of the National Museum. T he
autumn meeting was held on the premises
of Rahapaja Oy (Mint of Finland). After the
meeting Mrs Anne Valkonen, MA, gave a lec
ture on the art of coins and medals. T he 40th
anniversary banquet that followed was hosted
by Rahapaja Insignia, on which occasion ten
artist members were awarded with a € 300
scholarship each.
Members, administration and economy

T he number of members in 2005 was 2 14
i.e. 136 ordinary members, 71 artist mem
bers, six supporter members and one cor
responding member. T he board members
were Mr Veikko Löyttyniemi, the president,
Mr Mauno Honkanen, Mr Jaakko Ukkonen
(who <lied in late June), Ms Anneli Ilmonen,
Mr Erkki Kannosto, the vice president, Mr
Erik Mäkinen, Mr Kari Vaalas, the treasurer.

YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖ
Varatuomari Timo Laatunen 70 vuotta (kuvanveistäjä Toivo Jaatinen 2006)
Yrjö Jahnssonin säätiö on teettänyt mitalin säätiön hallituksen puheenjohtajan,
varatuomari Timo Laatusen 70-vuotispäivän kunniaksi.

Mr Mauno Honkanen was re-elected for the
period 2006-2008. Sculptor Raimo Jaatinen
was elected for the remaining period of Mr
Jaakko Ukkonen and for 2006-2008. T he
General Secretary of the Guild is Ms Outi
Järvinen. T he economy of the Guild is based
on membership fees, grants, investments and
income from yearly undertakings. T he mem
bership fees were € 85 for ordinary members,
€ 8,50 for artist members and € 400 for sup
porting members.
Contact the Guild
The Guild of Medallic Art in Finland,
POB 311, FI-00101 Helsinki. E-mail: outi.
j arvinen@nba.fi T he Guild's website is
www.mitalitaide.fi.
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Svenskt sammandrag

Gunnel Sievers

Stormän som motiv för medaljtävlingar (s. 5)
Veikko Löyttyniemi
Johan Vilhelm Snellmans livsverk behandla
des i stor utsträckning år 2006, då man firade
200-årsjubileum av hans födelse. Gillet för
Medaljkonst i Finland förde fram sin egen
synvinkel under festligheterna genom att
ordna sin årliga medaljtävling med Snell
man-motiv. Gillet ville visa att skulptörer
fortfarande kan framställa bemärkta perso
ners livsverk på ett nytt sätt. Många inläm
nade förslag var klart innovativa med fräsch
form och modernt grepp. De tiotals årliga
tävlingar, som Gillet har ordnat och som
haft fria motiv, har kanske varit ägnade att
utveckla genren.
Till medaljtävlingar med ett fritt motiv
har det obestridligt kommit flera förslag än
till tävlingar med ett i förväg bestämt motiv.
Sistnämnda tävlingar har Gillet ordnat under
nationella jubileumsåren 2002 (Lönnrot),
2004 (Runeberg) och 2006 (Snellman). Med
aljtävlingen år 2007 har igen ett fritt motiv
och årsmedaljen skall gjutas. Samtidigt pågår
dock en tävling om en präglad Mikael Agri
cola -medalj för att hedra hans jubileumsår
(500 år sedan han dog).
T ävlingar, som Gillet för Medaljkonst har
ordnat i anledning av stormäns jubileumsår,
har haft ett viktigt ändamål. Vi har fått sam50

fund, som verkar i bakgrunden, och partners
av betydande riksomfattande organisationer
och finansiärer av ansedda fonder och stift
elser. Dä man kungjort resultaten har med
aljkonsten varit framme i stor utsträckning.
Skulptörer som lyckats i tävlingen har å sin
sida blivit ännu mera kända som skickliga
modellerare av medaljer. I tre tävlingar med
bemärkta män som motiv har man prisbe
lönt och inlöst verk av sammanlagt 9 olika
konstnärer.
J. V. Snellman i medaljkonsten (s. 7)
Tuukka Talvio
Johan Vilhelm Snellman (1806-1881) var en
statsman och filosof som man numera i Fin
land närmast minns för att ha åstadkommit en
deklaration som förbättrade det finska språ
kets ställning. Han hade också varit chef för
senatens finansexpedition och delvis på grund
av detta restes år 1923 en staty av honom
framför Finlands Banks huvudbyggnad.
År 2006 valdes 200-årsminnet av hans
födelse tili tema för den årliga medaljtäv
lingen arrangerad av Gillet för Medaljkonst i
Finland (se Outi Järvinens artikel på annan
plats i denna skrift). Men redan tidigare hade
inte färre än tio Snellman-medaljer utkom
mit åren 1906-1983 (bilderna 1-10). De pre
senteras i denna artikel.

De två första medaljerna präglades år
1906, 100 år efter Snellmans födelse och
25 år efter hans död. Den ena var en enkel
jetong (fig. 2) framställd av en svenskbör
dig lokal graverare August Asplund (d. 1927).
Den andra medaljen (fig. 1) modellerades
av skulptör Emil Wikström ( 1864-1942),
som hade studerat i Paris som elev tili Henri
Chapu. Han blev senare en av de mest kända
finska medaljkonstnärerna av sin tid. Hans
porträtt av Snellman hade som förebild ett
fotografi från 1870-talet, det samma som han
senare använde,då han modellerade sin väl
kända staty av Snellman i Helsingfors.
Från 1920-talet finns en liten ensidig med
aljong av Aarre Aaltonen (1889-1980), som
tydligen hade ett målat porträtt från 1874
som modell (fig. 3). Ett ännu mindre men
sympatiskt porträtt av Snellman finns på en
medalj av Helvi Hyvärinen ( 1906-1988) frän
1949 (fig. 4). I detta fall kan hon ha modelle
rat porträttet efter en teckning av den svenska
konstnären C.P. Mazer.
På 1950- och 1960-talen gav sparbankerna
i Finland ut jetonger med bilder av olika väl
kända personer, bl.a. Snellman (fig. 5).
En ny medalj av Snellman modellerades av
Lauri Leppänen ( 1895--1977) år 1968 (fig. 6)
efterföljd av två medaljer år 1981 på grund av
100-årsminnet av hans död. Konstnärerna för
dessa medaljer var Terho Sakki ( 1930-1997)
(fig. 8) och Toivo Jaatinen (f. 1926) (fig. 9).

Snellman har också porträtterats på med
aljer i en ganska okonventionell stil av Aimo
Tukiainen (1917- 1996) år 1963 (fig. 7) och av
Taru Mäntynen (f. 1944) år 1983 (fig. 10).
Medaljerna som beskrivs ovan grundar
sig på samtida porträtt, målningar och teck
ningar, och förebilderna är vanligen inte svårt
att identifiera. Snellman var känd för att vara
envis och otålig, men man misstänker att den
sura minen på några av porträtten beror helt
enkelt på de gamla fotografierna - på grund
av mycket långa exponeringstider lyckades få
se naturliga ut på porträtten från 1800-talet.
Årliga tävlingen i medaljkonst 2006: J.V.
Snellman 1806-1881-2006 (s. 14)
Outi Järvinen
Gillet för Medaljkonst i Finland arrangerade
sin 41:a årliga tävling. Man hade angett som
motiv J. V. Snellman, som främjat den finska
kulturen och påverkat det ekonomiska livet.
Tävlingen realiserades i samarbete med kom
mitten för Snellmans 200-årsjubileum och
Finska Kulturfonden understödde projektet
finansiellt.
T jugofyra förslag inkom. Att man i förväg
hade bestämt motivet och att medaljen skulle
präglas begränsade tydligen antalet delta
gare. T ävlingsjuryn ansåg uppenbarligen att
tävlingen höll en hög nivå,för fem förslag
upptogs i A-klassen och åtta i B-klassen eller
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sammanlagt lite över hälften. Man ansåg att
förslagen var varierande och man fäste speci
ellt uppmärksamhet vid det vida spektret av
stilarter, vilket också kunde ses i de prisbe
lönta förslagen. Det var också märkbart att i
många förslag hade man använt en rik berät
tarstil.
Skulptör Pirkko Viitasalo vann tävlingen
med sitt förslag En ide om Finland. Priset var
5 000 euro. Det andra priset, 3 000 euro, fick
skulptör Pekka Rytkönen. Det tredje priset,
2 000 euro, gick till Maija Hyvönen-Hossain
och Maija Jernmark, som tillsammans gjort
förslaget. Dessutom inlöstes med hedersom
nämnande verk av skulptörerna Tapio Kettu
nen och Reijo Paavilainen. Man beslöt att
realisera det vinnande förslaget som Gillets
årsmedalj för att delas ut till medlemmarna.
Kommitten för J. V. Snellmans jubileumsår
löste också in medaljer för eget bmk.
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Syntes - riksdagens 100-års jubileumsmedalj
(s. 20)
Liisa Lindgren
Riksdagen Iät våren 2006 prägla en jubi
leumsmedalj för att hedra 100-årsjubileet av
riksdagsordningen och enkammarriksdagen,
som började verka år 1907. I maj 2005 kun
gjordes en planeringstävling och man kall
lade bildkonstnärerna Anne Koskinen, Erkki
Salmela, Hannu Siren och Pirkko Viitasalo att
delta. Sju förslag inkom. En enhällig tävlings
jury valde till vinnande förslag Syntes. Det
visade sig att förslaget hade gjorts av Hannu
Siren. Ett sammanträffande är att segraren är
sonson till arkitekt Johan Sigfrid Siren som
har ritat riksdagshuset.
Siren utnyttjade vid planeringen av Riks
dagens 100-årsmedalj bl.a. CNC- (Computer
Numerical Control) teknik. Med den kunde
han förverkliga sitt förslag i det slutliga for
matet redan då han skisserade. Siren skulle
alltså inte ha behövt göra ett förslag i stort
format, vilket dock fömtsattes av tävlings
reglerna.
Den största utmaningen var att hitta ett
motiv för Riksdagens jubileumsmedalj, ett
motiv som tillräckligt allmänt skulle infor
mera om principerna för den allmänna och
lika rösträtten. Siren ville inte ha text på
någondera sidan, för enligt honom skulle den

ge en alltför tydlig utgångspunkt för tolk
ning av bildmotiven. Mottot för Riksdagens
100-årsjubileum (Hundra år av finländskt
folkvälde 1906-2006) har därför placerats på
medaljranden.
För konstnären är medaljens nonfigurativa
bildmotiv abstrakta kompositioner. Men hos
betraktaren väcker rut- och linjemönstren
många slags associationer. Redan på grund av
sitt motiv lockar medaljen att betrakta moti
ven ur en synvinkel, som lägger vikt vid för
ändringar och särdrag i det finska samhället.
Siren har tänkt sig att medaljens bildmo
tiv är likvärda, så den traditionella frågan om
framsida och åtsida kan inte lösas enkelt. En
väggrelief som gjorts av medaljens modell
hängdes upp på väggen i Rikssalen. För relie
fen valde Hannu Siren sidan med rutmönst
ret, som sålunda blev utmärkt som något
slags framsida.
Konstmedaljtävlingen 2006 för bildkonst
studeranden (s. 26)
Outi Järvinen
Sedan år 1998 har Gillet för Medaljkonst i
Finland arrangerat medaljtävlingar, i vilka
konststuderanden kan delta. Avsikten är att
man i studieplanerna för konstläroverk skulle
ta i beaktande denna specialsektor inom bild
huggarkonsten.

Gillet hade utnämnt tili ordförande för
tävlingsjuryn Mauno Honkanen och till
sekreterare Outi Järvinen. Tili övriga med
lemmar kallade man chefen för Tavastehus
konstmuseum Taina Lammassaari och arki
tekt Olli Parviainen. Som sakkunnige med
lemmar verkade skulptörerna Raimo Jaatinen
och Erkki Kannosto. Prisbeloppen var 900
euro (I pris), 550 euro (II pris) och 400 euro
(III pris). Man hade också reserverat 200
euro för inlösning. Förslagen som prisbelö
nats kommer att gjutas i brons och de deltar
hösten 2007 i medaljutställningen i samband
med den internationella medaljkongressen
i Colorado Springs, USA. Sju förslag place
rades i A-klassen och fem i B-klassen, vilket
utgör över hälften av totala antalet. Juryn
ansåg att nivån på de bästa förslagen var god
och att de höll en jämn kvalitet. Nya ideer
framkom och de utvidgar begreppet av tradi
tionella medaljer. Många förslag låg dock på
gränsen tili vad reglerna tillät.
Det första priset vanns av Andrei Bakha
rev från Bildkonstakademin med förslaget
Cykling B. Det andra priset gick tili Minerva
Martiskainen för Kökets två ansikten. Hon
studerar vid Åbo konstakademi, Ase Hensbo,
som också studerar vid Konstakademin i
Åbo, vann det tredje priset med förslaget
Evigt din. Ville Kirjanens förslag Tarmkramp
löstes in. Han studerar vid Kankaanpää
konstskola.
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Nordliga privata kollektioner med nordliga
motiv och olika konstnärer - intervjuer med
Raimo Ala-aho och Reino Huttunen i Uleå
borg (s. 30)
Riitta Mäkelä
I årsboken för medaljkonst har man då och
då presenterat samlingar av medlemmar i
Gillet. Den här gången presenteras Raimo
Ala-aho och Reino Huttunen från Uleåborg.
Raimo Ala-aho (f. 1927) fick sin första
medalj som gåva. Under ett par år mognade
tanken att han börjar samla på medaljer, som
hänför sig till kommuner, industrier, före
tag, föreningar, personer och historia från
Norra Finland. Ala-aho blev medlem i Gillet i
medlet av 1980-talet. Nu består hans samling
av ca 100 medaljer (de flesta som dubbletter)
och dessutom Gillets årsmedaljer.
Reino Huttunen (f. 1 946) har samlat
på medaljer sedan 1 998. Nuförtiden finns
i datorns minne ca 700 titlar inklusive 80
dubbletter och Gillets medaljer från 2000
framåt. 154 konstnärer är representerade.
Utgångspunkten för Huttunens samlande
har varit konstnärerna. Huttunen, som arbe
tar i adb-branschen, har utvecklat ett eget
tabellprogram för sin kollektion. Han använ
der datorn och Internet också vid förvärv av
medaljer.
54

Gillet för Medaljkonst i Finlands verksam
hetsberättelse för år 2005 (s. 39)
Allrnänt

År 2005 hade det förflutit 40 år sedan Gillet
för Medaljkonst i Finland grundades. Jubi
leumsåret firades med olika evenemang.
Gillet arrangerade en utställning i anledning
av 40-årsjubileet och deltog i Finska Bildhug
garförbundets 95-årsutställning i Salo konst
museum.
Årsboken för medaljkonst år 2004 utkom
i början av år 2005 och dess huvudtema var
presentationen av medaljer, som städer och
kommuner låtit göra.
Gillets medaljsamling
Gillet kompletterade under verksamhets
året ytterligare sin medaljkollektion. Antalet
medaljer i kollektionen är redan nästan 2000.
För att hedra Gillets 40-årsjubileum inlöste
Stiftelsen för befrämjande av medaljkonst
medaljer av nästan tjugo konstnärer. Alla
inlösta medaljer hade föregående år ställts ut
i FIDEM kongressen i Portugal och de inför
livades i Gillets samlingar.
Understöd för konstnärers medaljproduk
tion
Gillet understödde ekonomiskt konstnärers
medaljproduktion. Gillet och Stiftelsen för

befrämjande av medaljkonst köpte in medal
jer av sina konstnärsmedlemmar eller lät göra
medaljer för sammanlagt 9 300 euro.
Internationell verksamhet
Gillet för medaljkonst i Finland är samfunds
medlem i det internationella förbundet för
medaljkonst FIDEM. År 2005 var ett mel
lanår i FIDEMs utåt synlig verksamhet, då
ingen kongress eller utställning arrangerades.
Utställningar och utflykter
Tammerfors konstmuseum arrangerade
våren 2005 Gillets 40-årsutställning. Utställ
ningen var omfattande och en representativ
översikt av det förgångna, nutid och framtid.
Gillet ordnade en utflykt till utställningens
vernissage.
Medaljer fanns också utställda i Finlands
bildhuggarförbunds 95-årsutställning i Salo
konstmuseum. Gillet ställde ut ett urval av
medaljer, som det själv hade låtit göra. Man
hade också tagit med medaljer som hade
varit utställda i FIDEMs utställning föregå
ende år.
Årsmedaljen
Gillet beställde sin 40-årsjubileumsmedalj av
sin hedersmedlem skulptör Heikki Häiväoja.
Konstnären gav den namnet Nordlig himmel.
Skulptör Pertti Kukkonen göt medaljen. De

första exemplaren delades ut åt medlem
marna på Gillets 40-årssupe.

Publikationer och information
Temat för Årsboken för medaljkonst 2005
var presentationen av finska jubileumsmynt.
Penningkonst och medaljkonst är nära för
knippade och skulptörer som är kända för
sina medaljer har också skisserat jubileums
mynt. Årsboken utkom i början av år 2006.
Gillets medlemsbrev sändes ut fyra gånger
under året.
Gillets möten och 40-årssupe
Gillets vårmöte hölls i Nationalmuseets
auditorium. Höstmötet hölls i Myntverkets
(Rahapaja Oy) lokaliteter. Efter mötet höll fil.
mag. Anne Valkonen ett föredrag om pen
ningkonst och medaljkonst. Kvällen avslu
tades med en 40-årsfestsupe, som hade
Rahapaja Insignia som värd. Vid detta till
fälle delade Gillet ut åt konstnärsmedlemmar
tio stipendier a 300 euro, som Gillet beviljat i
anledning av 40-årsjubileet.
Gillets medlemmar, administration och eko
nomi
Gillet för Medaljkonst hade år 2005 samman
lagt 214 medlemmar (136 ordinarie med-
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lemmar, 71 konstnärsmedlemmar, 6 stöd
jande medlemmar och en korresponderande
medlem) Gillets styrelse bestod av fil.mag.
Veikko Löyttyniemi (ordf.) konstnär Mauno
Honkanen, ekonom Jaakko Ukkonen (till sin
bortgång i juni), museirådet Anneli Ilmonen,
skulptörerna Erik Mäkinen och Erkki Kan
nosto (viceordf.) och jur.kand. Kari Vaalas
(skattmästare). Mauno Honkanen valdes på
nytt för treårsperioden 2006--2008. Skulp
tör Raimo Jaatinen valdes i stället för Jaakko
Ukkonen för den återstående tiden av tre
årsperioden samt dessutom för 2006--2008.
Gillets sekreterare var fil.mag. Outi Järvinen.
Gillets ekonomi baserar sig på medlemsav
gifter, understöd, avkastning från placeringar
samt inkomster från olika årliga projekt. Gil
lets medlemsavgifter var 85 euro för ordina
rie medlemmar, 8,50 euro för konstnärsmed
lemmar och 400 euro för stödjande medlem
mar.
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Kontaktinformation

Gillet för Medaljkonst i Finland, PB 3 11,
00101 HELSINGFORS, e-post outi.jarvinen@
nba.fi, Gillets webplats är www.mitalitaide.fi.
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singfors
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