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Veikko Löyttyniemi 
Suomen Mitalitaiteen Killan puheenjohtaja 

Mitaleita ja näyttelyjä 

VuoNNA 2007 mitalitaide oli jälleen maassamme esillä monella tavalla. 

Mitalitaiteen Kilta oli tuottamassa jopa kolme mitalia vuoden aikana: itsenäi

sen Suomen 90-vuotisjuhlamitalin, Mikael Agricolan juhlavuoden mitalin ja 

Mitalitaiteen Killan jäsenille jaetun valetun vuosimitalin. Ensiksi mainittua 

tuki taloudellisesti Sotavahinkosäätiö, toista juhlavuoden valtuuskunta. 

Itsenäisyyden 90-vuotismitalia ovat markkinoineet sotiemme veteraanien 

järjestöt ja tuotto on mennyt veteraanityön hyväksi. Mikael Agricola -mitalia 

ovat kampanjoineet juhlavuoden valtuuskunta ja Kirkkohallitus. 

Näin uusi, tyylikäs ja ajankohtainen taidemitali on ollut jälleen monen suo

malaisen kädessä. Tietämys mitalitaiteesta on levinnyt ja mitalien saajat ovat 

voineet todeta, miten kuvanveiston keinoin kyetään havainnollistamaan juhla

vuoden sisältöä ja ajatusta. 

Viime vuosina vietettyjen suurmiesten juhlavuosien mitalien pohjalta on 

valmistunut myös seinällä pidettäviä kaksiosaisia pronssireliefejä. Näitä on 

Mitalitaiteen Killan toimesta valettu ja niitä on tilattu Killalta juhlavuosien 

teemaan liittyneiden tahojen toimesta sekä Topeliuksen, Lönnrotin, Snellma

nin että nyt Mikael Agricolan juhlavuonna. Näin korkeatasoiset mitalit ovat 

reliefeinä havainnollistamassa monessa juhlatilassa suomalaisen kuvanveis

ton nykytasoa. 

Mitalitaide on vuonna 2007 ollut esillä myös monissa näyttelyissä. Mikael 

Agricolan mitalikilpailuun saapuneet ehdotukset olivat juhlavuoden valtuus

kunnan ja Turun yliopiston toimesta näytteillä sekä Turussa että Liedon Van

halinnassa. 

Mitalitaiteen vuosikilpailuun saapuneet ehdotukset oli Mitalitaiteen Killan 

toimesta asetettu näytteille Turun taideakatemian tiloihin. Samassa paikassa oli 

myös kansainvälisen mitalisymposiumin mitalinäyttely. 
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Vehmaalla kunta järjesti kuvanveistäjä Jussi Vikaisen veistos- ja mitalitaiteen 

näyttelyn. Myöhemmin se oli esillä myös Turun linnassa. Mukana oli myös 

kahden muun varsinaissuomalaisen kuvanveistäjän eli Jarkko Rothin ja Reijo 

Paavilaisen mitaleita. 

Lappeenrannassa Etelä-Karjalan taidemuseo organisoi puolestaan kuvan

veistäjä Vilho Härkösen veistoksia ja mitaleita esittelevän näyttelyn. Mitalitai

detta oli esillä myös Rahapaja Insignian näyttelyssä Vantaan kaupunginmuseossa. 

Vuoden aikana Mitalitaiteen Kilta on edellisvuosien tapaan tuonut esille 

mitalitaidetta ja korostanut sen merkitystä. Kilta on sen lisäksi voinut myös 

kannustaa taiteilijoita mitalitaiteen pariin sekä on voinut tukea heitä sekä hen

kisesti että taloudellisesti. Näin on jatkettu jo Mitalitaiteen Kiltaa perustetta

essa omaksuttuja periaatteita. Kuluneena vuonna Mitalitaiteen Killan kautta 

on osoitettu taiteilijoille palkintoina, mitalien ostoina sekä korvauksina työstä 

lähes 50 000 euroa. Vuosien 1999-2007 yhteissumma kohoaa kaiken kaikkiaan 

noin 198 000 euroon. 



Liisa Lindgren 
Kirjoittaja on FT ja Helsingin 

yliopiston dosentti sekä 

eduskunnan taidekokoelmista 

vastaava intendentti. 

Mikael Agricola - itsensä näköinen suurmies 

Suurmieskulttiin yhdistynyt julkisen tai
teen nousu aktualisoi 1800-luvulla tar
peen muokata suurmiehistä tunnistet
tavia hahmoja. Tehtävä lankesi etenkin 
kuvanveistäjille. Myös Mikael Agrico
lasta tuli "itsensä näköinen" juuri muis
tomerkkihankkeiden kautta, vaikka 
hänen ulkonäöstään oli vain arvailuja. 1 

Agricola saa kasvot 

Mikael Agricolan ensimmäistä tunnettua hen

kilökuvaa taustoittaa uusklassismin ihanteelli

nen käsitys taiteesta, jossa yksilöllinen näköi

syys ei ollut keskeinen kriteeri. Uraauurtavan 

teoksen tekijä oli Erik Cainberg (1771-1816), 

ensimmäinen akateemisen koulutuksen 

saanut suomalaissyntyinen kuvanveistäjä. 

Hän oli opiskellut 1790-luvulla Tukholman 

taideakatemiassa Ruotsin johtavan uusklassis

tin, Johan Tobias Sergelin johdolla ja saanut 

tavoitellun Rooman-apurahan vuonna 1802. 

Arvostettu opettaja suositteli oppilastaan 

Turun akatemian uudisrakennuksen koriste

lutöihin tämän palattua Roomasta. 

Turun akatemian juhlasalin reliefisarjan 

ohjelma käsitteli valistusta korostaen sitä kan

sallistietoisuuden kasvualustana ja kansalli

sen historian keskeisenä sisältönä. Ohjelman 

olivat laatineet akatemian professorit Fr. M. 

Franzen, J. Fr. Wallenius ja Jae. Tengström. 

Sarjan kolme ensimmäistä osaa liittyvät paka

nuudenaikaan, kristinuskon tuloon ja uskon-

puhdistukseen, kolme viimeistä taas Turun 

akatemian perustamiseen.2 

Uskonpuhdistusta käsittelevässä aiheessa 

Kustaa Vaasa ja prinssi Juhana ottavat vas

taan Mikael Agricolan Raamatun-suomen

nokset. Kuningas on kääntänyt päänsä Uutta 

Testamenttia ojentavan Agricolan puoleen. 

Cainberg kuvasi lyhyttukkaisen ja kiharapar

taisen Agricolan pitkässä papillisessa sama

riassaan ja kaavussaan. Sileä päälaki viittaa 

mahdollisesti kalottiin. Piispan nuori apulai

nen kantaa muita raamatunsuomennoksia, ja 

rikotussa pyhimyksenkuvassa kiteytyy voitto 

katolilaisuudesta. 

Cainbergia tutkinut Kaarina Pöykkö on 

tulkinnut kaartuvan nenän ja hymynvireen 

pyrkimykseksi yksilöidä Agricolaa.3 Italiassa 

opiskellut Cainberg on kuitenkin saattanut 

tuntea Uflizin kokoelmiin kuuluvan Lucas 

Cranach vanhemman muotokuvan Philipp 

Melanchtonista (1543), jota hänen Agricola

hahmonsa muistuttaa jossain määrin. 

Turun akatemian reliefisarja ansaitsee tulla 

muistetuksi kansallisen monumentaalitai

teen alkuna. Erik Cainberg, joka kuoli pian 

teoksensa valmistuttua 1816, jäi veistotaiteen 

yksinäiseksi edelläkävijäksi. Sen sijaan Cain

bergin käsittelemästä kuva-aiheesta Robert 

Wilhelm Ekman teki vuosina 1850-54 Turun 

tuomiokirkkoon freskomaalauksen Agricola 

antaa Kustaa Vaasalle Uuden testamentin suo
mennoksen. Ekmanin fresko kuvaa fiktiivistä 7 



Erik Cainberg: 
Uskonpuhdistus, 1810-luku. 

Turun Akatemian reliefisarjan 3. osa. Kuva P.O. Welin, Museovirasto 

8 



tilannetta, jossa Agricola kantaa piispanhiip
paansa ja ylellisesti kirjailtua viittaansa kunin
kaan edessä. Agricolan tiedetään kyllä esiin
tyneen syksyllä 1544 Turussa toimittamassaan 
piispanmessussa täydessä ornaatissa, mistä 
kuningas oli suuresti närkästynyt.4 

Muistomerkkihanke Viipurissa 
Keski-Euroopassa 1800-luvulla vallinnutta 
monumentaalitaiteen korkeasuhdannetta 
vauhdittivat nationalismin nousu, taloudel
linen kehitys, porvariston vahvistuminen 
sekä positivistinen, suurmieskulttia ja uskon
nollista suvaitsevaisuutta tukenut kulttuu
rinäkemys. Suomessa julkisen taiteen nou
sulle muodostui otollinen tilanne 1800-luvun 
puolenvälin jälkeisen liberaalimman poliitti
sen kauden myötä. Talouden suotuisa kehitys 
vahvisti suomalaisten tarvetta korostaa kan
sallista identiteettiä. Ihanteellisen kansallisen 
omakuvan ytimeen kuuluivat suurmiehet, 
sillä heissä nähtiin jalostuvan kansakunnan 
parhaat ominaisuudet. Turussa paljastettiin 
vuonna 1864 ensimmäinen kansallisen suur
miehen muistomerkki, kuvanveistäjä Carl 
Eneas Sjöstrandin tekemä Turun akatemian 
professori Henrik Gabriel Porthanin patsas. 
Tästä alkoi kehitys, joka syrjäytti vähitellen 
hautamuistomerkit keskeisinä julkisina kun
nianosoituksina. 

Moni merkkihenkilö sai patsaan usealle 
paikkakunnalle. Myös Agricolan muistomerk-

kien historia kertoo eri tahojen halusta omia 
kansallinen suurmies.5 Ajatuksen muistomer
kistä Mikael Agricolalle olivat keksineet vii
purilaiset kauppa-apulaiset lukuseurassaan. 
Lopetettuaan seuransa toiminnan he olivat 
siirtäneet jäljelle jääneet varat patsaan pohja
rahastoksi Viipurin Suomalaiselle Kirjallisuus
seuralle, joka oli itäsuomalaisena kulttuurivai
kuttajana sopiva taho vetämään hanketta. 6 

Paikallisesta hankkeesta tuli kansallinen 
projekti, kun muistomerkkikysymys otettiin 
puheeksi vuonna 1864 Kuopion synodaali
kokouksessa. Varainkeruuseen ryhtyivät nyt 
Viipurin lisäksi myös Kuopion, Turun ja Por
voon tuomiokapitulit. Kuopiolaiset uskoivat 
keräämänsä varat Suomalaisen Kirjallisuu
den Seuran haltuun Helsinkiin ja porvoolaiset 
puolestaan Turun tuomiokapitulille. Piispan
patsasta varten koottuja varoja hoidettiin siis 
kolmen eri tahon toimesta. 

Turun hankkeen edistämiseksi vaasalainen 
lehtori Leonard Lauren julkaisi kirjan Kalas
tajan poika, Suomen ijäti muistettava hyvän
tekiä (1870). Kuusi vuotta myöhemmin jul
kaistussa toisessa painoksessa (1876) esitettiin 
alkulauseessa toivomus, että Agricola saisi 
patsaansa Porthania vastapäätä Turun tuo
miokirkkopuistikkoon. Kirjasessa oli Robert 
Wilhelm Ekmanin luonnostelema ehdotus 
muistomerkiksi, jossa jalustalla seisova Agri
cola esittelee katsojalle käsissään olevaa Uutta 
Testamenttia. 7 

R. W. Ekman: luonnos Mikael 
Agricolan muistomerkkiä varten, 
1870-luku. Kuva lähde Sven Hirn, 
Rajatapauksia, 1964, s. 90 

9 
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R. W. Ekman: 

Luther-fresko Turun 

tuomiokirkossa, 1850-luku. 

Kuva Markus Hiekkanen 

C. E. Sjöstrand: 

Mikael Agricola, 1877, kipsi. 

Turun tuomiokapitulin istuntosali. 

Kuva Turun tuomiokapituli 

C. E. Sjöstrand: 

Mikael Agricola, n. 1885, kipsi. 

Kuva E. Laakso, Suomen 

kansallismuseo 

Ekman, joka oli 1840-luvulla matkustanut 
ja työskennellyt Saksassa, nojautui saksalaisiin 

esikuviin. Luonnos mukaili Wittenbergissä 

uskonpuhdistuksen juhlavuoden kunniaksi 
vuonna 1821 paljastettua Johann Gottfried 

Schadowin Luther-muistomerkkiä. Tämä tun

nettu ja esikuvallinen teos, jossa Luther seisoo 
paljain päin avonainen Raamattu kädessään 
ja osoittaen Uuden Testamentin alkua, oli 

Saksan ensimmäinen aatelittoman henkilön 
julkinen muistomerkki. Ekmanin 1850-luvulla 

toteuttamat maalaukset Turun tuomiokirkon 

kuorissa osoittavat taiteilijan tunteneen hyvin 

Schadowin Lutherin. 
Seuraavaksi Agricolan hahmoa ryhtyi 

muokkaamaan Porthanin patsaan tehnyt 
kuvanveistäjä Carl Eneas Sjöstrand. Arkki
piispa Edvard Bergenheimin vuonna 1877 

tilaama kipsiveistos koristaa edelleen Turun 

tuomiokapitulin istuntosalia.8 Saksassa ja 

Italiassa matkustanut Sjöstrand hyödynsi 

teoksessaan sekä aikalaiskuvanveistoa että 
taiteenlajinsa traditiota. Piispan puku on 

edestä avoin kauhtana, ja päähine mukailee 
pappissäädyn perinteistä keskiaikaista pys

tyreunaista birettaa. Piispa pitää kädessään 
Uutta Testamenttia. Yhtäläisyyksistä huoli

matta Sjöstrandin hoikka Agricola poikkeaa 
ruumiinrakenteeltaan Ekmanin tukevasta 
piispasta. Piispanristi Agricolan kaulassa 
on anakronismi, sillä risti vakiintui vasta 

1800-luvun alussa osaksi piispan pukua.9 

Sjöstrandin Agricola sai laimean vastaan
oton Suomen Taideyhdistyksen näyttelyssä 

vuonna 1879. Aika oli jättänyt taakseen niin 
Sjöstrandin kuin Ekmaninkin taiteen. Heidän 
mukanaan myös Turun patsashanke hiljeni 

vuosikymmeniksi. 

Nikolainkirkon uskonpuhdistaja 
Lutherin 400-vuotisjuhlan kunniaksi Helsin

gin Nikolainkirkkoon päätettiin vuonna 1883 
hankkia Lutherin, Melanchtonin ja Agrico

lan veistokuvat. Kirkkosaliin sijoitetut Luthe
rin ja Melanchtonin pystykuvat ovat kopioita 

Wormsin Reformaatiomuistomerkistä. Toisin 
kuin Wormsissa, kirkkosalissa Melanchton 

on ilman päähinettä. 

Vuonna 1868 Wormsissa oli paljastettu 
Dresdenin akatemian kuvanveiston pro

fessori Ernst Rietschelin (1804-61) tekemä, 

aikansa suurin uskonpuhdistuksen muisto

merkki. Tunnetussa teoksessa Luther seisoo 
edeltäjiensä ja seuraajiensa keskellä pitkässä 

puvussaan, paljain päin, oikea jalka pontevasti 
eteen työntyen, katse nostettuna, vasemmassa 

kädessään kirja ja oikea nyrkkiin puristettuna 
sen päällä. Oppilaat viimeistelivät vuonna 
1861 kuolleen Rietschelin suurhankkeen. 

Agricolaa esittävästä veistoksesta järjes

tettiin vuonna 1885-86 kilpailu, johon otti
vat osaa Sjöstrandin lisäksi Walter Rune

berg, Johan Erland Stenberg, Robert Stigell, 
Johannes Takanen ja Ville Vallgren. Sjöstrand 



otti osaa kilpailuun mukaelmalla aiemmasta 

pienoisveistoksestaan.10 Agricola on nyt las
koskauluksisessa pitkässä kauhtanassa, kirk

kosaliin aiotussa teoksessa paljain päin, Uusi 

Testamentti vasemmassa kädessään. Piispa on 
laskenut katseensa alaviistoon, sillä kirkon sei

näkomerossa teos olisi melko korkealla. Tai

teilija lienee ajatellut eleettömän Agricolansa 

sopivan vähäeleisen Melanchtonin kanssa 

näyttävästi elehtivän Lutherin rinnalle. 
Robert Stigellin luonnos, joka Jae. Ahren

bergin mukaan esitti Agricolan Pietari 

Amiensilaisen kaltaisena kansankiihottajana 

ja demagogina, on sittemmin kadonnut. Agri
cola olisi kriitikon mukaan kuitenkin tullut 

kuvata syvällisenä totuudenetsijänä, nuoruus
vuotensa jo ohittaneena tutkijana ja ajatteli

jana, joka haluaa lahjoittaa kansalleen tietä
myksensä, elämänkokemuksensa ja työnsä 

hedelmät. 1 1  

Kilpailun voitti Pariisissa työskennellyt 

Ville Vallgren. Sjöstrand ja Stigell saivat tyytyä 

vaatimattomaan lisäpalkintoon.12 Voittoisa 
teos valmistui kipsiin vuonna 1887. Vallgren 

noudatti puvun osalta Rietschelin Melanch
tonia, mutta piispan "Napoleon-ele", oikean 

käden sormien piilottaminen kauhtanan 
etumuksen reunan alle, on retorisena eleenä 

vieras reformaattorimuistomerkissä. 

Porvoon museon Vallgren-kokoelmaan 

kuuluu Agricolaa esittävä kipsistatyetti vuo

delta 1884. Suippopartainen piispa muodik-

Ernst Rietschel: 
Martin Luther. Helsingin 

tuomiokirkko. 

Kuva Markus Hiekkanen 

Ernst Rietschel: 
Philip Melanchton. 

Helsingin tuomiokirkko. 

Kuva Markus Hiekkanen 

kaassa frisyyrissään, lyhyessä polviin ulot

tuvassa lievetakissaan, sukkahousuissaan, 
siroissa jalkineissaan ja puoleen sääreen ulot

tuvassa turkiskauluksisessa ja -vuorisessa 
päällyshameessaan muistuttaa itsetietoisesti 
elehtivää hovimiestä. Veistos osoittaa puut

teellista tietämystä kuvatraditiosta, vaikka 

Riitta Pylkkäsen mukaan 1570-luvulla Ruotsi

Suomen hienostelevaa papistoa kehotettiin 

välttämään hovipukuja.13 Pariisissa 1885 teke
määnsä kilpailuluonnosta varten Vallgren sai 

varmaankin neuvoja ja ohjausta. 

Viipurin saarnaava Agricola 
Viipurin patsashanke oli ajautunut vaikeuk

siin eri tahojen tavoitellessa muistomerkin 
toteuttamista. Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seura siirsi vuonna 1881 varansa viipurilais
ten tueksi, jolloin patsaasta jäi kilpailemaan 

vielä Turku. Viipurissa hanketta jarrutti-

vat edelleen monet samanaikaiset patsaske

räykset, ja vasta 1900-luvun vaihteessa Vii

purin Kirjallisuusseuralla oli varaa ryhtyä 
toteuttamaan patsasta. Varojen säästämiseksi 
luonnos tilattiin marraskuussa 1903 suo-
raan aikansa keskeiseltä monumentaalitai
teilijalta, Wienissä ja Pariisissa opiskelleelta 

Emil Wikströmiltä. 14 Kun patsaalle etsittiin 

arvoistansa paikkaa, päädyttiin aiemminkin 
ehdolla olleeseen tuomiokirkon edustaan.15 

Brysselissä valettu, saarnaavaa piispaa esittävä 
patsas paljastettiin 21.6.1908 Agricolan syn-

Ville Vallgren: Mikael Agricola, 

1887, kipsi. Helsingin tuomiokirkko. 

Kuva Markus Hiekkanen 

11 
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Emil Wikström: 

Mikael Agricola, 1908, 

Viipuri, tuhoutunut. 

Kuva Museovirasto 

tymän 400-vuotisjuhlan kunniaksi laulu- ja 

soittojuhlien yhteydessä. 16 

Mikael Agricolan patsaan mustasta, punai

sesta ja harmaasta graniitista kootun jalus
tan suunnitteli taiteilija itse, ja sen valmisti 

Kiviveistämö Vihtori Heinänen Hämeen
linnassa.17 Jalustan yläosa on saarnastuoli, 

joka nostaa julistajan kuulijoidensa yläpuo
lelle. Pitkään takkimaiseen, ehkä turkiskau
luksiseen kauhtanaan ja korville ulottu-

vaan bonettiin pukeutunut Agricola osoittaa 
vasemmalla kädellään kirjaa. Oikealla kädel

lään hän selittää ja puhuttelee kuulijoitaan. 

Sanan julistamisen paikkana saarnastuolia 
voi pitää erityisenä luterilaisuutta korosta

vana piirteenä. Jalustaa koristivat Agrico-

lan sanat: "Kylle se cule / Somen kielen / ioca 
ymmärdä / Caikein mielen". 

1900-luvun alun muistomerkit tehtiin 

kansalle, joka on usein mukana muistomerk
kien kuvaohjelmissa. Konventioiden mukai

nen hyveellisen rahvaan kuva löytyy myös 

Viipurin Agricolan patsaasta. Aapiskirjaa 
lukevan polvistuneen tytön sekä Uutta Tes
tamenttia kädessään pitävän, katseensa ylös 

nostaneen vanhan miehen kautta Wikström 

korosti Agricolaa uskonpuhdistajana, kielen 
ja kirjallisuuden isänä sekä kansanopettajana 

samassa hengessä kuin Z. Topelius Lukemi
sia lapsille -kokoelman (1884) kertomuksessa 
Pernajan poika. 18 

Viipurin tuomiokirkko tuhoutui talviso-

dan pommituksissa, ja samassa yhteydessä 
katosi Agricolan patsas. Kerrotaan, että se oli 

kuljetettu turvaan Tienhaaraan, mutta sitä 

ei ole myöhemmin löydetty. Taiteilijan peril

liset antoivat sittemmin tehdä rintakuvasta 

jälkivaloksia. Pernajan kirkkovaltuusto päätti 

keväällä 1953 seurakunnan 600-vuotisjuh-
lien kunniaksi hankkia Agricolan rintakuvan 

toisinnon Pernajan kirkon edustalle. Hanke 
toteutui jo seuraavana vuonna. Lahden 

Erkonpuistoon pystytettiin vuonna 1953 Agri
colan rintakuva entisten viipurilaisten muis

tona kotikaupungistaan. Viipurikaan ei jäänyt 
vaille Agricolaa, jonka rintakuva on Viipuri

säätiön lahjoittamana toisintona koristanut 
Alvar Aallon suunnitteleman kirjaston aulaa 
vuodesta 1993 lähtien. 

Turun piispa 

Agricolan rintakuvan ensimmäinen, Brysse
lissä pronssiin valettu toisinto tilattiin tai
teilijalta jo vuonna 1910. 19 Turun tuomiokir
kon kuoriin saarnastuolin lähelle ajateltu teos 
päätyi koristamaan kirkon pääsisäänkäyntiä. 

Turussa muistomerkkiä varten kerättyjä 

varoja luultiin päästävän käyttämään, kun 

vuonna 1917 järjestettiin patsaskilpailu. Sen 
voitti nuori kuvanveistäjä Wäinö Aaltonen 

kolmihenkistä rukoilevaa perhettä kuvaavalla 
ehdotuksellaan Isä meidän. Huomionarvoista 

oli, että palkituista teoksista vain Arttu Halo
sen luonnos kuvasi pitkässä kaavussa seisovaa 



Emil Wikström: 

Mikael Agricola, jälkivalos 1910, 

Turun tuomiokirkko. 

Kuva Markus Hiekkanen 
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Agricolaa. Muiden aiheet vaihtelivat Hyvästä 

paimenesta lohikäärmettä polkevaan Pyhään 

Yrjänään. 20 Vertauskuvalliset ehdotukset 

edustivat aikansa modernia suuntausta, joka 
otti etäisyyttä 1800-luvun historismista. 
Vuoden 1917 kilpailu ei kuitenkaan tuottanut 
tulosta. Sisällissota ja sitä seurannut inflaatio 

siirsivät koko hankkeen tuonnemmaksi. 

Toisen maailmansodan jälkeen suur

miesten kunnioittaminen problematisoitui 

uudella tavalla, mutta julkinen taide ei heitä 
hylännyt. Monumentaalitaide koki Suo
messa nousukauden, jonka myötä kysyntää 

ja tilauksia oli yllin kyllin. Uuden Testamen
tin 400-vuotisjuhla vuonna 1948 nosti myös 

Agricolan muistomerkin suunnitelman jäl

leen ajankohtaiseksi. Patsashanketta oli ryh
dytty jo edellisenä vuonna ajamaan eteenpäin 

C. E. Sjöstrandin ensimmäisen luonnoksen 

pohjalta. Patsastoimikunta lähestyi arvostet
tuja kuvanveistäjiä, joista Oskari Jauhiainen 

oli valmis tekemään luonnoksen Sjöstrandia 
mukaillen. Taiteilijaa opastettiin kiinnittä

mään erityistä huomiota puvun kaulukseen 
ja päähineeseen. Patsaan tuli ilmaista Agrico

lalle ominaisina piirteinä "mietteliästä sisäi
syyttä, nöyrää vaatimattomuutta sekä keski
tettyä voimaa". Lisäksi esitettiin toive "suoma
laisista" kasvonpiirteistä.21 

Helatorstaina 1952 Turun tuomiokirkon 
eteläseinustalla paljastettu muistomerkki 

esitti jo tunnistettavaksi muuttuneen Mikael 

Agricolan hahmon. Teos oli aikansa merkittä

vin kirkollinen patsashanke, ja sitä on pidetty 

yhtenä ajankohtansa onnistuneimpana julki

sena veistoksena.22 Felix Nylundin oppilaana 

Jauhiaisella oli hyvät edellytykset tulkita Sjö

strandin uusklassista luonnosta niin formaali
selta kuin sisällölliseltäkiri kannalta. 

Jauhiainen itse koki opettajansa teosten 

palautuvan Sjöstrandin "jykevään, klassillis

pohjaiseen, tosiveistokselliseen tuntuun".23 

Sjöstrandin kätensä levittävä ja kirjallaan 

sanaa tarjoava Agricola on Jauhiaisen käsissä 
muuttunut molemmin käsin kirjastaan kiin
nipitäväksi, eleettömän tiukaksi ja plastisesti 

kootuksi hahmoksi. 

Itsensä näköinen suurmies 

Julkisen taiteen pitkä traditio on vakiinnutta

nut suurmiesten, heidän asemansa ja ansioi
densa esittämistavat. Sopivaisuussäännöt ovat 

säädelleet muistettavaksi valitun ikää, asua, 
eleitä ja jopa kasvonilmeitä ja ruumiinraken
netta. Mikael Agricola on Suomen kuvatai

teessa esitetty julkisessa roolissaan, piispana, 

sananjulistajana ja raamatunkääntäjänä. 

Vuodet lisäsivät Agricolan hahmoon iän 
tuomaa arvokkuutta. Ikä kartuttaa viisautta, 

tietoa ja elämänkokemusta - ja lisää patsai
den uskottavuutta, huomioi Jae. Ahrenberg 

vuonna 1885. Sjöstrandin kaitakasvoinen ja 

siloposkinen nuori piispa ei kelvannut Niko
lainkirkkoon, ja Jauhiaisen Agricola onkin 



Oskari Jauhiainen: 

Mikael Agricolan muistomerkki, 
1952, Turku. Kuva Hannu Aaltonen/ 
Agricola 2007 
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jo selvästi ikääntynyt. Parrakkaana mallinsa 
kuvasivat vain klassisiin esikuviin nojautunut 
Cainberg ja muotitietoinen Vallgren. Nuorelle 
piispalle kuvatun lyhyen tukan sijaan Agri
colalle vakiintui historiallisesti vanhakantai
nen ja siksi "papillinen" polkka tukka. Vuosien 
kuluessa Agricolan hahmo sai Wikströmin ja 
etenkin Jauhiaisen käsittelyssä lisää raskautta 
sekä talonpoikaisen taustansa ja suomalaisuu
tensa tunnuksina myös korkeat poskipäät. 

Riittävän tarkasti kuvattu vaateparsi oli 
1800-luvun historismille yhtä olennainen 
kysymys kuin kasvonpiirteet ja ruumiinra
kenne. Kaiken kaikkiaan vaatimaton, uskon
puhdistuksen "riisuma" pukuparsi oli lähtö
kohtana useimmissa kuvauksissa, sillä ylel
linen piispanpuku kirjottuine viittoineen ja 
hiippoineen kantoi Kustaa Vaasan pahek
sumia viitteitä katolisuuteen. Vaateparren 
yksityiskohdat vaihtelivat. Jauhiainen päätyi 
poimutettuun kaulukseen, joka muodista jo 
syrjäytyneenä oli vielä 1600-luvun alussakin 
papillisen asun tunnus. Tylppäkärkiset jalki
neet olivat historiallisesti oikeaoppiset, vaikka 
ne näyttävät Jauhiaisella saaneen lisäpainoa 
oman aikansa sotilasmuistomerkkien saap
paista. Yksityiskohtien vaihtelevuuteen lienee 
vaikuttanut se, että 1500-luvun papiston 
pukeutumisesta on kovin sattumanvaraista 
tietoa.24 Taiteilijat etsivätkin malleja vanhoista 
muotokuvista ja Keski-Euroopan taiteesta. 

Kuvataiteessa Agricolan attribuutti on 

poikkeuksetta Uusi Testamentti. Tosin kirjan 
sidos etenkin Wikströmin veistoksessa näyt
tää huomattavasti 1500-lukua nuoremmalta.25 

Mikael Agricolan hahmo on palautettavissa 
1800-luvulla yleistyneeseen, ennen muuta sak
salaiseen uskonpuhdistajien kuva-traditioon. 
Saksassa miltei jokainen kaupunki, jolla oli 
yhtymäkohtia Lutheriin, pystytti uskonpuh
distajalle muistomerkin. Näiden varhainen 
esikuva oli Rotterdamiin vuonna 1622 pysty
tetty Hendrik de Keyserin Erasmus Rotter
damilaisen muistomerkki, jossa humanisti 
seisoo pitkässä kaavussaan ja päähine pääs
sään syventyneenä käsissään pitämäänsä avoi
meen kirjaan. Pitkä kaapu, hollantilaisittain 
tabbaard, kotoisemmin kauhtana, oli perin
teinen oppineen puku, johon yhdistyivät gra

vitas, dignitas ja studium. Kirjaansa syven
tyneen oppineen ikonografia liittyy Pyhän 
Hieronymuksen kuvatraditioon, kun taas 
humanistimuistomerkkien perinne palau
tuu 1400-luvun Italiaan ja edelleen antiikin 
ajattelijoita esittäviä veistoksiin. 26 Esikuvalli
sia näyttävät olleen myös Hans Holbein nuo
remman Erasmus-muotokuvat ja Lucas Cra
nach vanhemman muotokuvat Lutherista ja 
Melanchtonista. 

Suomalaisen Pantheonin kuvagalleriassa 
Agricola tarvitsi tunnistettavat kasvot ja fyy
sisen olemuksen. 1800-luvun julkista taidetta 
hallinneen realismin puitteissa hänen muis
tomerkikseen oli oikeastaan mahdotonta teh-



däkään muuta kuin näköiskuvaa. Kuvitelma 
realismin oletetusta läpinäkyvyydestä perus
tui vakiintuneeseen tapaan kuvata suurmie
hiä. Realismilla tarkoitettiin tyyliä ja esitys
tapaa, jonka vakuuttavuus perustui histo
riallisesti todenmukaisten yksityiskohtien 
uskottavaan käyttöön. Julkisten muistomerk
kien esittämistavat olivat kuvakieltä, jonka 
Suomen 1800-luvun taiteilijat oppivat työs
kennellessään Keski-Euroopassa. Niiden poh
jalta he muokkasivat myös Mikael Agricolasta 
tunnistettavasti itsensä näköisen suomalaisen 
suurmiehen. 
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Tuukka Talvio 

Kirjoittaja on FT, numismatiikan 

dosentti ja Rahakamrnion johtaja. 

Kuvat Outi Järvinen 

Mikael Agricola mitalitaiteessa 

Tämän vuosikirjan aikaisemmassa 
niteessä 2002( s. 45) on kiinnitetty huo
miota siihen, kuinka mitalien lyöttämi
nen kansallisista merkkimiehistä yleis
tyi Suomessa varsin nopeasti 1900-luvun 
alussa. Mitalit ovat yleensä liittyneet 
muistovuosiin, ja mitä enemmän muis
tovuosia vietetään, sitä enemmän mita
leita tehdään. Näin käy toki vain harvan 
suurmiehen kohdalla. Jo 1800-luvulla 
kanonisoitu kolmikko Lönnrot, Runeberg, 
Snellman on saanut jälleen uudet mitalit 
2000-luvun alussa. Kun Mikael Agricolan 
kuolemasta nyt on kulunut 450 vuotta, 
on sekin ollut aiheena mitaliin, jonka 
toteuttamiseen liittyvää kilpailua esitel
lään lähemmin toisaalla tässä niteessä. 
Seuraavien sivujen aiheena ovat aikai
semmat mitalit Agricolasta 

ERÄS SUOMEN MITALITAITEEN merkkiteoksista 

on Fjodor Tolstoin kaivertama uskonpuhdis

tuksen 300-vuotismitali, joka tilattiin Pietarin 

rahapajasta 1817. Mitalin kuva-aiheina olivat 

naishahmot, jotka symbolisoivat Suomea ja 

uskontoa. Sen lyöttämisessä ei sinänsä ollut 

mitään epätavallista, sillä uskonpuhdistuk
sesta ja sen keskeisistä henkilöistä, etenkin Lut
herista, on vuosisatojen kuluessa lyöty useita 

satoja mitaleita, kuten käy ilmi Hugo Schnellin 
teoksesta Martin Luther und die Reformation 

aufMunzen undMedaillen (Miinchen 1983). 

Suomen mitalitaide koki noususuhdan
teen sekä 1800-luvun alussa että 1900-luvun 

alussa, joten ei ollut yllättävää, että myös 

uskonpuhdistuksen 400-vuotismuistoa halut

tiin 1917 juhlistaa mitalilla (kuva 1). Suomen 
Kirkkohistoriallinen Seura kääntyi asiassa 
Suomen Numismaattisen Yhdistyksen puo
leen, ja taiteilijaksi valikoitui luontevasti Emil 
Wikström, joka tuolloin oli maan kokenein 

mitalitaiteilija ja joka myös oli tehnyt Viipu

riin 1908 pystytetyn Mikael Agricolan patsaan. 

Maailmansodan aiheuttamat taloudelliset ja 

muut ongelmat lykkäsivät mitalin valmistu
misen kuitenkin vuoteen 1921. 

Kun Suomen Numismaattisen Yhdistyk
sen sihteeri H. J. Boström 1920-luvulla ryhtyi 

laatimaan uutta luetteloa suomalaisista ja 

Suomea koskevista mitaleista, hän sisällytti 

vuoden 1917 uskonpuhdistusmitalin siihen 
ensisijaisesti Mikael Agricolan mitalina. 

Perusteena oli vain se, että mitalin etusivulla 
on kaksi medaljonkikuvaa, joista toinen esitti 

Agricolaa. Toinen oli Luther. Wikström käytti 

Agricolan kuvan mallina Viipurissa ollutta 
veistostaan. Alkuperäinen veistos katosi 

sodassa, mutta siitä on tarkoitus pystyttää 

Viipuriin toisinto ja siitä on jo entuudestaan 
uudet valokset Turun tuomiokirkossa, Lah
dessa ja Pernajassa. Agricolasta ei ole säily
nyt yhtään muotokuvaa hänen elinajaltaan -

sama koskee toki lähes kaikkia hänen ruotsa

laisia ja suomalaisia aikalaisiaan. 19 
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Emil Wikström: 
Uskonpuhdistuksen 400-
vuotismuisto 1917, etusivu. 
Mitali valmistui 1920. 

Viktor Malmberg (Topi Vikstedtin 
luonnoksen mukaan): 
Otava Oy:n ansiomitali 1930, 
etusivu. 

Sulho Sipilä: 
Uuden testamentin suomennoksen 
400-vuotismuisto, 1948. 

Koska vuoden 1917 mitali oli ensisijai
sesti tarkoitettu uskonpuhdistuksen muisto
mitaliksi ja Agricolan profiili esiintyy siinä 
vain yksityiskohtana, se saa tässä jäädä vaille 
lähempää kuvausta. (Mitali on esitelty mm. 
Kansallismuseon uudessa julkaisussa Mitalit 
ja mitalitaide Suomessa.) 

Ensimmäisen varsinaisen Agricola-mitalin 
lyötti Kustannusosakeyhtiö Otava 1930 annet
tavaksi yhtiön työntekijöille ja kirjailijoille. 
Kyseessä on Victor Malmbergin muovailema 
pieni (26 mm) rinnassa kannettava jetoni, 
jossa on etusivulla Agricolan muotokuva ja 
takasivulla yhtiön nimi ja Otavaa esittävä 
tähtikuvio sekä kirjoitus "Ansiokkaasta toi
minnasta" ja tila nimikaiverrukselle (kuva 2). 
Mitali on tarkoitettu käytettäväksi yhtiön juh
latilaisuuksissa. Sen sininen nauha tuo ilmei
sen tahattomasti mieleen Suomen Valkoisen 
Ruusun ritarikunnan kunniamerkit. 

Mitalissa kuvatun lakkipäisen, kirjaa 
pitelevän muotokuvan mallina lienee viime 
kädessä ollut Wikströmin tekemä patsas 
Viipurissa, mutta siinä on sympaattista herk
kyyttä, joka osaltaan varmaan johtuu karika
tyristinä tunnetun Toivo Vikstedtin mitalia 
varten tekemästä luonnospiirroksesta. 
Malmbergin omiakaan ansioita muotokuva
mitalien tekijänä ei kuitenkaan sovi väheksyä, 
vaikka hänen tuotantonsa jäi vähäiseksi ja on 
nykyään melko tuntematon. 

Vuoden 1917 mitali liittyi Agricolan roo
liin uskonpuhdistuksen toteuttajana, kun 
taas vuonna 1930 kyse oli hänen roolistaan 
suomen kirjakielen kehittäjänä. Seuraavien 
kahden mitalien aiheena oli nimenomaan 
Uuden Testamentin suomennoksen muisto
vuosi 1948. Suomen Numismaattisen Yhdis
tyksen lyöttämän mitalin muovaili Sulho 
Sipilä. Hänen mitalinsa muotokuva ei juuri 
eroa entisistä pukeutumisensa suhteen, mutta 
kasvonpiirteet ovat erilaiset - kuulemani 
mukaan ne ovat peräisin taiteilijan ystävän 
intendentti Jouko Voionmaan sukulaispo
jalta. Mitalin takasivulla on Sipilän naivistista 
tyyliä edustava kuva kansalle saarnaavasta 
piispasta sekä vuosiluku 1548 ja Agricolan 
Uuden Testamentin suomennoksesta lainatut 
Paavalin sanat JA KAIKKI KIELET PITE JVMA

LAN TVNNVSTAMAN (kuva 3). Numismaatti
sen Yhdistyksen kokouksessa 16.2.1948 teks
tiksi oli alun perin ehdotettu Agricolan omia 
sanoja "Kyllä se kuulee suomen kielen, joka 
ymmärtää kaikkein mielen". 

Kokouksessa pohdittiin myös kysymystä 
taiteilijasta_ Kiireellisen aikataulun takia ei 
työtä haluttu antaa taiteilijalle, jolla ei ollut 
aikaisempaa kokemusta mitalien muovaile
misesta. Yhtenä mahdollisuutena esitettiin 
Kalervo Kallio, mutta hän ei tiettävästi ollut 
käytettävissä. Myös Essi Renvallilla oli muita 
kiireitä. Gunnar Finneä taas ei haluttu (näh-



tävästi prof. Aarne Laitakarin vastustuksen 
vuoksi), ja Alpo Sailo oli juuri tekemässä 

D. E. D. Europaeus -mitaliaan. Sipilä oli 
ilmeisen hyvä vaihtoehto. 

Numismaattisen Yhdistyksen seuraavan 

kokouksen pöytäkirjassa todetaan 8.4.1948, 

että oli käynyt selville, että arkkipiispakin 
oli tehnyt Agricola-mitalista aloitteen ja 

WSOY oli ryhtynyt toteuttamaan sitä mutta 
oli nyt luopunut asiasta. Numismaattinen 

Yhdistys teetti mitalia 300 pronssista ja 5 

hopeista kappaletta. Ensimmäiset kappaleet 

jaettiin Turussa 3. 10.1948 vietetyn muisto

juhlan kutsuvieraille. 
Aikansa johtava suomalainen mitalien 

tuntija J. J. Hulden kirjoitti myöhemmin, ettei 

Sipilän mitalituotanto ollut laaja eikä kaikilta 

osin huippuluokkaa, mutta ainakin Ehren

schiöldin ja Agricolan mitalit kuuluivat hänen 

mielestään niihin, jotka antavat katsojalleen 

pysyvää iloa (Nordisk Numismatisk Unions 
Medlemsblad 1950, s. 137-138). 

Vuonna 1948 tai 1949 Agricolasta muovaili 

mitalin myös Gerda Qvist (kuva 4), kaikesta 

päätellen omasta aloitteestaan. Kööpenha

minassa valetun mitalin muotokuva näyttää 
liittyvän Wikströmin patsaan pohjalta synty
neeseen perinteeseen. On tosin arveltu, että 

sen mallina olisi ollut C. E. Sjöstrandin Turun 
tuomiokapitulissa oleva patsas vuodelta 1877. 

Tämä olisi sikäli luontevaa, että Qvist oli nuo-

Gerda Qvist: 
Mikael Agricola, vuosiluvulla 

1949 varustettu versio. 

ruudessaan saanut oppia Sjöstrandilta, mutta 
koska tämän veistos kuitenkin esittää Agri

colan nuorena ja hyvin kevytrakenteisena, on 

tulkinta tuskin mahdollinen. 
Qvistin mitalin takasivun aiheena on kirja 

ja kynttilä ja alla vuosiluku, joko 1948 tai 1949, 

sekä kirjoitus Memoriae cccc annorum, "400 
vuoden muistoksi" Mahdollisesti hän piti tätä 
legendaa hieman triviaalina, sillä vuoden 1948 

versiota on myös ilman sitä. Qvist oli luonut 

ainutlaatuisen uran mitalitaiteilijana, ja hän 

teki monet parhaista mitaleistaan viime vuo
sinaan. Aina niillä kuitenkaan ei tunnu olevan 

mitään kovin omakohtaista sanottavaa. 

Viidennen mitalin Agricolasta muovaili 
Oskari Jauhiainen 1979. Se kuuluu Suomen 

Kulttuurirahaston sarjaan, jonka kaikilla 

muotokuvamitaleilla on yhteinen takasivu. 

Edellä on käynyt ilmi, että aiempien Agri
cola-mitalien muotokuvat perustuivat tavalla 

tai toisella Wikströmin patsaaseen vuodelta 
1908. Myös Jauhiaisen mitalin Agricolalla on 
samantyylinen habitus, mutta kasvonpiir

teet ovat nyt peräisin Jauhiaisen omasta, tätä 
nykyä kaikkein tunnetuimmasta Agricolan 

patsaasta, joka paljastettiin 1952 Turun tuo

miokirkon vieressä. Mitalin etusivun kirjoi

tuksena on Agricolan nimen lisäksi sanat abc
kiria. Se oli toki merkittävä teos, mutta ei kai 
aapiskirjan julkaiseminen sittenkään ollut 

uskonpuhdistajan tärkein tehtävä? 

Oskari Jauhiainen: 
Suomen Kulttuurirahaston 

Agricola-mitali, 1979, etusivu. 
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Christian Hoffmann 

Kirjoittaja on FM ja Turun 

taidemuseon amanuenssi. 

Kuvat Mauno Honkanen, 

Outi Järvinen ja 

Markku Viitasalo 

Kilpailu Mikael Agricolan juhlavuoden mitaliksi 

Mikael Agricolan kuolemasta tuli 2007 
kuluneeksi 450 vuotta. Hänen syntymä
ajankohtansa ei ole tiedossa, mutta tut
kijat ajoittavat sen tavallisesti vuosiin 
1507-1510. 1 Taustaltaan pernajalaisen 
Mikael Agricolan nimi herättää suoma
laisissa vahvan mielikuvan kansallisen 
historian merkkihenkilöstä ja kielelli
sen identiteetin raivaajasta. Agricola oli 
uskonpuhdistaja, pyhien tekstien kään
täjä, suomen kirjakielen perustuksen 
laskija. Vähemmän tunnettua on, että 
hän toimi myös diplomaattina, kunin
gas Kustaa Vaasan Venäjälle lähettämän 
rauhanvaltuuskunnan jäsenenä. Turun 
piispana toiminut Agricola kuoli Kar
jalan kannaksella 9.4. 1557 paluumat
kalla Iivana Julman kanssa Moskovassa 
käydyistä neuvotteluista. Hänet haudat
tiin Viipuriin, joka oli ollut myös hänen 
koulukaupunkinsa. 

AGRICOLAN JA HÄNEN ELÄMÄNTYÖNSÄ esit
täminen kuvallisessa asussa mitalitaiteelle 

ominaisessa tiivistetyssä muodossa on haas

teellinen tehtävä. Kyseessä on eräänlainen 

kaksinkertainen abstraktio: tekijästä on säi
lynyt konkreettisina todisteina vain hänen 
työnsä kirjalliset tulokset eli kirkolliset julkai
sut ja maalliset dokumentit kuten kirjeet. Itse 
henkilö sen sijaan on hävinnyt: hänestä ei ole 

säilynyt jälkipolville muotokuvaa eikä hänen 

hautansa tarkkaa sijaintia tunneta. Myös 

hänen elämäntyönsä liikkuu varsin abstrak
tilla tasolla keskittyessään Sanaan ja kieleen. 

Lähtökohdat Agricolan ja hänen elämän

työnsä kuvalliselle esittämiselle ovat siten 

yhtäältä niukkuudessaan vaativat, toisaalta 
väljyydessään suotuisat. Ne tarjoavat taitei
lijalle mahdollisuuden vapaisiin, parhaassa 

tapauksessa uutta luoviin assosiaatioihin. 

Lopputulosta ei missään tapauksessa aina
kaan voisi parjata "näköismitaliksi"! 

Mitalikilpailu 

Mikael Agricolan juhlavuoden 2007 valtuus

kunta ja sen alaisena toimiva työryhmä päät

tivät korostaa merkkivuotta julistamalla kaksi 
veistotaiteen kilpailua, joista ensimmäinen 
koski juhlarahaa ja toinen mitalia. Juhlaraha
lautakunnan järjestämän kilpailun hopeiseksi 

juhlarahaksi voitti kuvanveistäjä Reijo Paavi
lainen 30. 1 .  kokoontuneen palkintolautakun

nan päätöksellä. 

Suomen Mitalitaiteen Kilta ry:n ja Mikael 

Agricolan juhlavuoden 2007 valtuuskunnan 
yhteistyössä yleisenä kilpailuna järjestämä 
mitalikilpailu oli suunnattu suomalaisille ja 

Suomessa pysyvästi asuville kuvanveistäjille. 
Kilpailuaika alkoi lokakuussa 2006 ja umpeu

tui 2.2.2007. Kilpailussa jaettiin kolme raha

palkintoa: 5 000 € (I palkinto), 3 000 € 
(II palkinto) ja 2 000 € (III palkinto). Lisäksi 

palkintolautakunnalla oli valtuudet määri-



1 palkinto 
Pirkko Viitasalo 
MIKAEL@suomi.fi 

Palkinnot jaettiin Turussa Vanhan raati

huoneen galleriassa (vasemmalta kilpailun 

voittaja Pirkko Viitasalo, Killan puheen

johtaja Veikko Löyttyniemi, juhlavuoden 

pääsihteeri Ossi Tuusvuori, palkinto

lautakunnan sihteeri Outi Järvinen 

ja puheenjohtaja Mauno Honkanen) 
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Ennen palkintojenjakoa käytiin 
vilkasta keskustelua kipsien äärellä 
(vasemmalta Andrei Baharev, 
Mauno Honkanen, Toivo Jaatinen 
ja Pirkko Viitasalo) 

1 1  palkinto 
Nimiton A 

Andrei Baharev 

1 1 1  palkinto 
Pernajan poika 
Toivo Jaatinen 



tellä lunastettavaksi yksi tai kaksi ehdotusta 

hintaan a 850 €. 
Lyötynä toteutettavan mitalin etusivulla 

tuli olla teksti "Mikael Agricola': Takasivu 

puolestaan saattoi olla varustettuna legen

dalla tai olla ilman sitä. Mikäli legenda olisi 

ehdotuksessa mukana, suositeltiin käytet
täväksi Mikael Agricolan juhlavuoden 2007 

iskulausetta "Oma kieli, oma mieli': 

Mitalikilpailun saatteena oli professori 

Simo Heinisen laatima tiivistelmä Mikael 

Agricolan vaiheista ja elämäntyöstä. Se oli 

tarkoitettu apuneuvoksi, ei ohjenuoraksi 
kuten 60 vuotta aikaisemmin Mikael Agri

colan muistomerkkiä Turkuun hankitta

essa. Tällöin oli työn suorittanutta taiteilijaa 
ohjeistettu seuraavasti: Patsaan tuli ilmaista 

mietteliästä sisäisyyttä, nöyrää vaatimatto

muutta, mutta samalla keskitettyä voimaa, 

jotka olivat Agricolalle kuvaavia.2 Kaikki 
nämä määritelmät olivat varsin haasteellisia 

hahmoteltaviksi kuvalliseen asuun! 

Palkintolautakunnan jäseninä toimivat: 

taiteilija Mauno Honkanen Suomen Mitali

taiteen Killan nimeämänä (puheenjohtaja); 
kuvataiteilijat Anna-Lea Kopperi ja Matti Pel
tokangas Suomen kuvanveistäjäliiton nime
äminä; Helsingin yliopiston kirkkohistorian 
professori Simo Heininen ja Turun taide

museon kokoelmista vastaava amanuenssi 

Christian Hoffmann. Kaksi viimeksi mainit

tua olivat Agricolan juhlavuoden työryhmän 

Lunastus 
M. Agricola 
Matilda Alve 

ja valtuuskunnan nimeämät edustajat. Pro

fessori Heiniseltä ilmestyi helmikuun puoli
välissä Mikael Agricola. Elämä ja teokset -jul
kaisu, jossa kirjoittaja arvioi uudelleen merk

kimiehemme elämäntyötä mm. korostamalla 
hänen kielellistä monilahjakkuuttaan. 

Määräaikaan mennessä oli sisään jätetty 
yhteensä 23 ehdotusta. Palkintolautakunta 

kokoontui helmikuussa kaksi kertaa niitä 

arvioimaan. Läsnä olivat nimettyjen jäsenten 

lisäksi Suomen Mitalitaiteen Killan puheenjoh

taja Veikko Löyttyniemi ja yleissihteeri 

Outi Järvinen, joka toimi palkintolautakunnan 
sihteerinä. Palkintolautakunnan puheenjoh

taja Mauno Honkanen antoi tuomariston jäse
nille aikaa tutustua ehdotuksiin, pohtia niitä, 
ja avata niiden merkityksiä kerros kerrokselta. 

Tämänkaltainen tapa toimia on yhtäältä ylelli

syyttä, toisaalta välttämättömyys: vaikka päätös 
voittajasta heijastaakin aina omaa aikaansa, 

sen arvostuksia ja painotuksia, lopputuloksen 
on mielellään kannettava sekä taiteellisesti 

että sisällöllisesti ajassa vuosia eteenpäin. 

Yksi kilpailutöistä oli kooltaan sääntöjen 

vastainen, mutta se päätettiin kuitenkin ottaa 

huomioon kahden muun ehdotuksen rinnak
kaistyönä. Iskulause oli ilmoitettu kilpailuoh
jelmassa erheellisesti päinvastaisessa järjestyk
sessä ("Oma mieli, oma kieli"), minkä vuoksi 
se esiintyi miltei kaikissa ehdotuksissa vir
heellisessä muodossa. A- ja B-sarjaan valikoi

tui kumpaankin kuusi ehdotusta, C-sarjaan 25 
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Lunastus 
Mikael on poiminut kirjainpuutarhastaan kirjaimia ... 

Reijo Paavilainen 

Matilda Alve 

kuuntelee Pirkko Viitasalon 

ajatuksia mitalitaiteesta 

sijoittui kymmenen. Mitalikilpailun tulok
set julkistettiin Turun kaupungin kulttuu

rikeskuksessa Vanhan raatihuoneen galleri

assa 30.3. järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. 
Samana iltana siellä avautui 21.4. asti avoinna 

ollut näyttely, jossa esiteltiin A- ja B-sarjan 
ehdotukset. Ne olivat esillä myös tuomiokir
kossa Turun valtakunnallisista kirkkopäivistä 

lähtien aina alkusyksyyn saakka (25.5.-14.9.) 

ja myöhemmin vielä Turun yliopistosäätiön 

omistamassa Liedon Vanhalinnassa (20.9. 

alkaen). Tuomiokirkossa mitaliehdotukset oli 
sijoitettu juhlavuoden kunniaksi Agricolan 
kappeliksi nimettyyn tilaan. 

Agricolan kuvaamisperinne 
Mielikuvaamme Mikael Agricolasta muokan
nutta aikaisempaa taidehistoriallista kuvas

toa on olemassa koko joukko. Varhaisimmat 
Suomen taiteessa esiintyvät Agricola-tulkin
nat ovat peräisin kansallisen heräämisen 
ajoilta, 1800-luvulta, jolloin kansallista ja 

kielellistä identiteettiään etsinyt pieni kansa

kunta kaipasi esikuvaksi sopivia suurmiehiä. 
Samalta ajalta ovat peräisin myös ensimmäi
set kansallisiksi merkkimiehiksi korotettujen 

henkilöiden julkiset muistopatsaat. Tunne

tuimmat Agricola-esitykset ovat seuraavat: 
Ruotsalaissyntyisen Carl Eneas Sjöstrandin 
pienehkö renessanssihenkinen kipsiluonnos 

muistopatsaaksi (1877);3 Ville Vallgrenin niin 
ikään kipsinen, luonnollista kokoa suurempi 

veistos Helsingin tuomiokirkossa (1887); Emil 

Wikströmin 1908 Viipurin tuomiokirkon 

eteen paljastetun, talvisodan loppuvaiheissa 

hävinneen muistomerkin yläosan puolivar

talokuva (repliikki Turun tuomiokirkossa), 

joka esittää Agricolaa saarnaamassa; Oskari 

Jauhiaisen levollisen mietteliäs, ilmeisesti tai

teilijan omia kasvonpiirteitä lainaava muisto

patsas Turun tuomiokirkon edustalla (1952).4 

Kuvallisista esityksistä tunnetuimmat ovat 
Robert Wilhelm Ekmanin Turun tuomio
kirkkoon 1850-luvun alussa maalaama fresko, 
joka esittää piispanviittaan ja mitraan pukeu

tunutta Agricolaa luovuttamassa Uuden Tes
tamentin suomennosta kuningas Kustaa Vaa

salle,5 ja Albert Edelfeltin alkuperäistyöhön 

(piirrokseen) perustuva puukaiverrus. Vii
meksi mainittu Agricola-kuvaus levisi laajalle 

Topeliuksen Lukemisia lapsille -teoksen toisen 
osan (1901) kuvituksena.6 Se esittää uskon

puhdistajaa käännöstyössä kirjoituspulpetin 
ääressä. Sjöstrandin ja Edelfeltin tulkintoja 
hyödynnettiin myöhemmin Uuden Testa

mentin 400-vuotisjuhlapostimerkkiä julkais
taessa ( 1948). 7 Mitali taiteessa Agricola on 
esiintynyt aikaisemmin Viktor Malmbergin 
(1930), Gerda Qvistin (1948, 1949) ja Oskari 

Jauhiaisen (1979) muotoilemissa mitaleissa 
sekä uskonpuhdistuksen 400-vuotismuisto

juhlan (Emil Wikström 1917) ja Uuden tes
tamentin 400-vuotismuiston (Sulho Sipilä) 

johdosta lyödyissä mitaleissa.8 



Nimiton B 
Vaihtoehtoinen ehdotus Nimiton 
A:lle. Sama aihe tutkittu pyöreään 
muotoon sovitettuna. 

Pirkko Viitasalo, Matilda Alve, Andrei Baharev ja Toivo Jaatinen ryhmäkuvassa palkintojenjaon jälkeen 
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Palkitut ja lunastetut mitaliehdotukset 
.Aikaisempien Agricola-tulkintojen voimalli
nen merkitys kuvallisena lähtökohtana hei
jastui myös muutamista vuoden 2007 mita
likilpailun ehdotuksista. Niissä hyödynnet
tiin Edelfeltin alkuperäistyön mukaan tehdyn 

puukaiverruksen ja Jauhiaisen muistopatsaan 
luomia kuvatyyppejä, jos kohta nykyaikaisella 
tavalla. Ehdotukset eivät kuitenkaan valikoi
tuneet A -sarjaan. 

Voittanut ehdotus MIKAEL@suomi.fi 
(Pirkko Viitasalo) on luonteeltaan jylhän 
arkaainen ja samalla voimakkaan veistoksel
linen. Taiteilija on onnistunut kiteyttämään 
pieneen tilaan jyhkeää monumentaalisuutta: 
etusivun en face -kasvokuvan voimakkaasti 
ulkonevassa plastisuudessa on samaa intensi
teettiä kuin Gutzon Borglumin Mount Rush
moren kyljestä esiin työntyvissä, maailman
laajuisesti tunnetuissa amerikkalaispresident
tien kasvokuvissa. Agricolan historiallisesti 
tuntemattomat kasvonpiirteet ovat luonteik
kaan persoonalliset, mutta eivät kuitenkaan 
liian yksilöidyt. 

Takasivulla on monitulkintainen ja oival
tava, A-kirjaimen muotoon hahmoteltu 
kirkon pääty. Sen rustiikki ja arkaainen 
olemus viittaa keskiaikaiseen kivikirkkoon. 
Sähköpostia ilmentävä @-merkki puoles
taan linkittää Agricolan perinnön konkreet
tisesti nykyaikaan; samalla se symboloi alkua 
( alpha) ja Agricolaa. 

Toinen palkinto myönnettiin ehdotuk
selle Nimiton A ( "Nimetön X'; Andrei Baha
rev). Sen epäsovinnainen neljäkäs muoto 
toistaa mitalin etusivulle voimakkaan plasti
sesti sommiteltua, puiselle pöydälle laskettua 
kirjaa. Ehdotuksessa on hyödynnetty keskiai
kaista kuvastoa niin mitalin etu- kuin taka
sivulla. Taiteilija oli lähettänyt kilpailuun 
saman ehdotuksen myös perinteiseen pyö
reään muotoon sovitettuna. Sekin valikoitui 
A-sarjaan. 

Kolmannen palkinnon sai ehdotus Perna
jan poika (Toivo Jaatinen). Voittaneen ehdo
tuksen tavoin sen etusivua hallitsee ilmeikäs 
kasvokuva. Agricolan kasvot on muovailtu 
matalana reliefinä herkkäpiirteisesti ja uskot
tavan yksilöllisesti. Takasivulla esiintyy Abc
kirian nimiölehti taustanaan Turun tuomio
kirkon sisäkuva. Juuri matalien reliefiensä 
vuoksi taidokas ehdotus olisi ehkä soveltunut 
paremmin toteutettavaksi juhlarahana. 

Herkkävireisellä ja oivaltavalla tavalla Agri
colan elämäntyö ja hänen jälkeen jättämänsä 
perintö ilmenevät lunastetusta kilpailuehdo
tuksesta Mikael on poiminut kirjainpuutarhas
taan kirjaimia muodostamaan suomen kielen 
sanoja (Reijo Paavilainen). Sulkakynä ja sitä 
pitelevä käsi on ehdotuksen etusivulla muo
toiltu voimakkaammin ja plastisemmin kuin 
muu kuva-aihe. Abckiriaan viittaavat kirjai
met on sijoitettu lasimaalauksenomaisesti 
ikkunaan, josta lankeaa valoa oppineen luku-



B-sarja ( 6 ehdotusta) 

ABC / Agricola 
Viimeistelty työ, siluettihahmo onnistunut, kääntöpuolen 

ylimonumentaalinen kirjainsommitelma konstaileva ja kuivakas. 

Elämäntehtävä 
Teksti puolen kuvapinta kauniisti käytetty, rehevästi käsitelty teksti 

nostaa itse kielen kuva-aiheeksi. Muotokuva kaipaa voimaa. 

Catzo / lue / etzi / ia tutki ... 
Muotokuvapuoli kaikkine yksityiskohtineen kaipaisi perusteellisempaa 

tutkimista. Kääntöpuolella dynamiikkaa ja ekspressiivistä otetta, 
sommittelu ja kuvapinnan jako onnistunut. 

ABC - kansalle valoa 1 1  
Ehdotuksessa plastisia ansioita, sisällöllinen puoli olisi kaivannut 
terävöittämistä. Sinänsä kauniisti toteutetun kääntöpuolen yhteys 

muotokuvapuoleen toimii lähinnä pintastruktuurin varassa. 
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Mielikuvia Sanojen takana 

Muotokuva lainaa perinteistä Agricolasta rakennettua kasvokuvaa. 

Kääntöpuoli kuvaa kekseliäästi ja leikkimielisestikin, kuinka kieli 

hakee symbolisesti muotoaan. 

Herkkä ja viimeistelty ehdotus, tekstin taustalle sijoitettu hahmo 

taidokas oivallus. Kääntöpuolen sanoma jää niukaksi. 

kammioon. Erityisen hieno oivallus on ollut 

hahmotella Agricolan henkilö ääriviivapii

rustuksena, mikä korostaa hänen historialli

sesti tuntematonta ulkonäköään. Takasivun 

tiivis, eriytymätön kirjainrykelmä puolestaan 
kertoo havainnollisesti Agricolan työrupea
man työläydestä. Takasivu on kuitenkin voi
makkaassa plastisuudessaan eriparinen suh

teessa etusivuun. 
Toisen lunastetun ehdotuksen M. Agricola 

(Matilda Alve) etusivua hallitsevat epätaval

lisesti alhaalta käsin nähdyt monumentaali

set portaat, joiden yläpäässä näkyy kirkolli
nen henkilö Turun tuomiokirkon pääsisään

käynnin oviaukossa. Aihe voisi viestittää, että 
kansankielisen kirkon ovi on avoinna kai

kille. Takasivulla on kuvattuna kaksi vierek
käin frontaalisesti seisovaa hahmoa (Kustaa 

Vaasa ja Mikael Agricola). Niiden yhteys ei 
kuitenkaan välttämättä avaudu katsojalle 

ilman taustatietoja. 
Mitalikilpailua valmistelleen Agricolan 

juhlavuoden työryhmän kokouksissa perään

kuulutettiin perinteistä Agricola-kuvastoa ja 

samalla mielikuvaa uudistavaa muotokieltä. 

Tämä ei kilpailuehdotusten kohdalla kui

tenkaan täysin toteutunut. A- ja B-sarjaan 

valikoituneissa ehdotuksissa toistuivat kuva

aiheina Agricolan henkilöhahmon lisäksi 

ensisijaisesti perinteiset kirja (kirjat), kirjai

met, sulkakynä ja käsi. Totutusta poikkea
vimpiin ratkaisuihin kuuluu Matilda Alven 

ehdotuksen etusivua rohkeasti hallitsevat 

kirkonportaat. Hienoja oivalluksia esiintyi 
myös B-sarjan ehdotuksissa. Niistä mainit

takoon ehdotus Sanojen takana, jonka etu

sivulla Agricolan kasvokuva nousee matalana 

reliefinä esiin iskulauseen "Oma kieli, oma 
mieli" takaa, ja ehdotus Mielikuvia, jonka 

takasivulla käsi järjestelee osittain kenossa 

olevia kirjaimia oikeaan asentoon havainnol

listaen sitä, miten kirjoitettu kieli hakee sym
bolisesti muotoaan. 

"Loppulausuntonaan palkintolautakunta 

totesi, että kilpailu oli tasoltaan hyvä. Erityi

sesti A-luokan ehdotuksissa oli paljon erilaisia 
ja ilmeeltään vaihtelevia ehdotuksia. Ulkonä
öltään tuntemattomaksi tiedetyn Agricolan 

luonnehdinnassa oli niin ikään hyödynnetty 
erilaisia ilmaisutapoja ja mielikuvia."9 
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Riitta Mäkelä 
Kirjoittaja on FK ja oululainen 

free lance -toimittaja. 

Kuva Mika Friman 

Kädet muistavat mitalit 

Tampereen taidemuseon uusi johtaja 

Taina Myllyharju muovasi savea mitaliksi 

lapsuuden Raumalla 

"Muistan kuinka kivaa oli tehdä mita
lin luonnos savesta, saada toiselle puo
liskolle reliefiin kohoavia muotoja ja 
piirtää uria toiselle. Aihe liittyi joten
kin kaupunkiin." Näin Oulun taidemu
seon johtaja Taina Myllyharju (s. 1968 
Rauma) muistelee ensimmäisiä koke
muksiaan mitaleista 1980-luvun alussa 
Lasten ja nuorten kuvataidekoulun työ
pajassa Raumalla. 

KÄSISSÄ ON VIELÄKIN materiaalin tuntu, 
"värkkäys savesta" ja mielessä onnistumisen 
muisto. 

Vuoden 2008 alussa Myllyharju aloittaa 

Tampereen taidemuseon uutena johtajana. 

Oma varhainen ja sananmukaisesti käsin 
kosketeltava yhteys mitalitaiteeseen on ollut 

kuin johdatusta tulevaan työhön. Onhan 
Suomen Mitalitaiteen Kilta tallentanut oman, 
noin 1 800 mitalin ja jatkuvasti täydentyvän 
kokoelmansa juuri Tampereen taidemuse

oon. Ja mitalitaiteella on sijansa myös taide

museon järjestämissä näyttelyissä. 

Mitaliopissa Nelimarkka-museossa 
Turun yliopistosta 1995 valmistunut taide

historioitsija Taina Myllyharju sai hetimiten 
museolehtorin paikan Nelimarkka-museossa 

Alajärvellä. Olihan hänelle, työtä pelkäämät

tömälle, opintojen ohessa kertynyt monipuo-

linen kokemus opetus- ja museotyöstä Rau

malla kuvaamataidon lehtorin sijaisena, lip

pukassanhoitajana ja tutkimusapulaisena. 

Sitä Taina Myllyharju vieläkin harmitte
lee, etteivät taidehistorian opinnoissa mitalit 
mitenkään tulleet esille. 

Nelimarkka-museo ja sen johtaja, mitali

taiteesta 1996 väitellyt Leena Passi johdattivat 

Myllyharjun mitalien maailmaan ja mitali

näyttelyjen järjestämiseen. 

Jälleen Myllyharjun muistot ovat liitty

vät käsien muistiin. "Kun näyttelymateri
aali saapui Mitalitaiteen Killasta Alajärvelle, 
oli sitä kuutiollisesti vähän, mutta olivatpa 

paketit sitä painavampia," hän nauraa ja 

jatkaa: "Mietimme, miten mitaleita havain

nollistetaan koululaisille. Oivalsimme, että 
mitalien kolmiulotteisuutta pitää saada myös 

kosketella, tunnustella, käännellä ja katsella 

omissa käsissä." 

Salon kautta Ouluun 

Alajärveltä Taina Myllyharju siirtyi 1998 
Saloon kaupungin ihka uuden taidemu-
seon Veturi tallin ensimmäiseksi johtajaksi. 

Museon näyttelyohjelma herätti monipuoli
suudellaan ja mielenkiintoisuudellaan huo

miota kautta maan. Mitalit olivat alusta 

saakka museojohtajan mielessä. Aiheelle 
tuli tilaa 2002 kuvanveistäjä Armas Hutrin 

80-vuotisretrospektion yhteydessä. Sen lisäksi 



Tampereen taidemuseon 
uusi johtaja Taina Myllyharju esittelee 

Oulun kaupungin 400-vuotismitalia. 
Kuva Mika Friman 

Suomen Kuvanveistäjäliiton 95-vuotisnäytte

lyn sekä Suomen Mitalitaiteen Killan 40-vuo

tisnäyttelyn suunnittelu lähti jo tuolloin 

1990-luvun lopussa liikkeelle. 

Mitaleita Oulussa 
Oulussa Taina Myllyharju on ollut taidemu

seon johtajana vuodesta 2002. Hän on tuonut 
kaupungin julkisten tilojen prosenttitaide

hankkeisiin kosolti uusia ideoita sekä taiteen 

ja teknologian yhdistäviä teoksia. Taidemu

seon näyttelyissä on korostunut uusin nyky

taide sekä aluetaidemuseolle niin välttämätön 
oman alueen historiallinen ja nykytaide. 

Nyt taidemuseo on ollut suljettu ja perus
teellisessa kunnostuksessa kesästä 2007 aina

kin vuoden 2009 alkuun. Henkilökunnalla on 
kokoelmien perusinventoinnin aika. Yhtenä 

tehtävänä monista on selvittää, mitä kaikkia 
mitaleja sisältää säilytystilojen perukoilta löy

tynyt, salaperäinen, museoon lahjoituksena 

muinoin tullut pahvilaatikko. 
Taina Myllyharju oli mukana Suomen 

Kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan 

rahaston ja Oulun kaupungin yhteisessä 

kaupungin 400-vuotisjuhlamitalihank
keesssa. Tuloksena oli - pienehkön kutsu

kilpailun jälkeen - oululaisen kuvanveistäjä 

Tuija Heikuran (s. 1971) suunnittelema 
Kukkiva bittiavaruus liikkuu eteenpäin, 2005. 

Tämän mitalin Myllyharju sanoo erityisesti 

"kolahtaneen" häneen raikkaudellaan, kekse
liäisyydellään ja uusilla aihe-elementeillään. 

Miten esille 
Taina Myllyharju pitää hienona haasteena 

Mitalitaiteen Killan kokoelmaa Tampereen 
taidemuseossa. Samalla hän pohdiskelee, 
miten mitalien esittelyperinnettä ja tunnetta

vuutta voitaisiin monipuolistaa. 
Entisenä museolehtorina hän heittää kysy

myksen, miten mitaleja voisi tehdä tutuiksi 

jo koulussa. Onhan mitaleilla vuosituhantiset 

perinteet ja raja rahoihin, merkkeihin ynnä eri 

ansiornitaleihin on hyvin liukuva. Kolikot ovat 
mielenkiintoisia. Ja nuorten urheiluidoleillakin 
on aina mitalit kaulassa. Kaikki nämä mitalit ja 

rahat ovat aina jonkun suunnittelemia. 

Ja ikään kuin vastauksena kysymykseen 
nousevat jälleen esiin muistot omien käsien 

varhaisista kosketuksista saveen ja oman luo

vuuden kokeilun ilo. 

Oma mitali 
Museoalan ammattilaisena Taina Myllyharju 

ei katso voivansa olla samalla taiteen kerääjä. 

Mutta yksi mitali hänellä on. Sulkavan Suur
soutuihin 2000 osallistui Salon kaupungin 

kirkkovenejoukkue. Joukkueen jäsenet saivat 
osallistumisestaan sulkavalaisen taiteilija 
Olavi Uusitalon suunnittelemat Mestarisou
taja -mitalit sekä kunniakirjat. 
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Juha Welling 
Kirjoittaja on Turun taide

akatemiasta valmistunut 

kuvataiteilija joka toimi sympo

siumin organisaattorina. 

Kuvat Timo Nenonen 

Uutta ja nuorta - 2. kansainvälinen 

mitalitaiteen symposium Turussa 2007 

Turussa järjestettiin elokuussa kansain
välinen mitalisymposium, jonka tarkoi
tuksena oli saattaa eri maiden kuvan
veistäjiä työskentelemään saman pöydän 
ääreen. Tapahtumaan saapui osanotta
jia Portugalista, Yhdysvalloista, Venä
jältä ja Suomesta. Osallistujat olivat 
pääosin nuoria kuvanveistäjiä, jotka 
ovat tehneet mitalitaidetta muun tai
teellisen työskentelynsä rinnalla. 

TAPAHTUMAN VETÄJÄNÄ ja taiteellisena joh
tajana toimi kuvanveistäjä Erik Mäkinen. 
Työskentelyn ja pronssivalujen organisaatto

reina työskentelivät taiteilijat Juha Welling ja 

Raimo Jaatinen. Tapahtuman tuotannon hoi

tivat Turun ammattikorkeakoulun kuvatai
teen yksikkö ja taiteilija Eero Merimaa. Sym
posiumin tavoite oli rikastuttaa osanottajien 

teknistä osaamista, sekä tarjota uusia näkö
kulmia mitalitaiteesta. 

Kolmeviikkoisen symposiumin aikana 

työskenneltiin Turun Taideakatemian veis

topuolen tiloissa, jotka tarjosivat toimivat 
puitteet itse tekemiselle. Koulun valimo ja 
verstaat mahdollistivat pronssivalujen ohella 

myös muiden materiaalien käytön. Portu
galilainen Caterina Alves opasti keraamis
ten mitalien teossa, ja yhteistyössä turkulai

sen keraamikon Eero Kaarniston kanssa hän 

tutustutti muita taiteilijoita rakupolttoon. 

Osa taiteilijoista käytti teoksissaan myös 

rautaa, puuta tai muovia, joten materiaalien 

kirjo oli melko laaja. Myös Turun Taideaka

temian veistonopiskelijoilla oli mahdollisuus 
ottaa osaa tapahtumaan ja heille tapahtuma 

tarjosi mahdollisuuden työskennellä yhdessä 
ammattitaiteilijoiden parissa. 

Kokeellisuus itse teosten ilmiasussa herätti 

tosin kysymyksen siitä, mikä on mitali ja 

mikä taas pienoisveistos. Ehkä mitali käsit

teenä tarvitsee selkeämmän määritelmän, 

sillä kaikki kolmiulotteiset pienveistokset 

eivät ole mitaleja. Aiheesta syntyneissä kes
kusteluissa eräs määritelmä oli teoksen kak
sipuolisuus, jossa molemmat puolet kommu

nikoivat keskenään. Tämä ei ole kaikenkat
tava määritelmä, mutta riittävän avoin suo

maan tekijälle liikkumatilaa ja jonkinlaiset 
rajat, joiden puitteissa toimia. Olennaisinta 

käydyissä keskusteluissa oli kuitenkin se, 

että mitalitaiteen tekijät itse etsivät vastausta 

kysymykseen, mitä on mitali ja mitalitaide. 
Symposiumin aikana syntyneistä teoksista 

koottiin yhteisnäyttely Taideakatemian teat

teriaulaan. Näyttelyn avasivat Wäinö Aalto
sen museon johtaja Päivi Kiiski ja FIDEMin 

pääsihteeri Ilkka Voionmaa. Näyttelyssä oli 
esillä mitalien ohella myös pienoisveistoksia, 

sekä joitain suurikokoisia veistoksia kontras

tina pienikokoisille teoksille. Kokonaisuutena 

tapahtuma osoitti tämänkaltaisten taiteilijoi
den tapaamisten olevan erittäin tarpeellisia. 

Näkemysten, mielipiteiden, kansainvälisten 



kontaktien ja teknisten ratkaisujen vaihto on 
omiaan rikastuttamaan työskentelyä ja avaa

maan ovia yhä mielenkiintoisemman ja haas
tavamman mitalitaiteen kehitykselle. 

Hankkeen rahoituksesta vastasivat: 
Turun ammattikorkeakoulu 

Suomen Kulttuurirahasto 
Suomen Mitalitaiteen Kilta 
Sporrong oy 
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Leena Räty 

Kirjoittaja on FM ja 
Etelä-Karjalan taide

museon amanuenssi. 
Kuvat Seppo Pelkonen, 
Etelä-Karjalan taidemuseo 

"Hiljaa hyvä tulee" 

Vilho Härkönen 

Retrospektiivinen näyttely Etelä-Karjalan 

taidemuseossa 31 .3. - 6.5. 2007 

Hiljainen herrasmies harmaassa 
puvussa, asiakirjasalkku kainalossa 
kävelemässä Lappeenrannan Ainonka
tua oli ensimmäisiä henkilökohtaisia 
muistikuvia Vilho Härkäsestä. Hänet 
tunnetaan valtakunnallisesti mitalien 
tekijänä. Koska Etelä-Karjalan taidemu
seolla on tapana esitellä laajemmin mer
kittäviä taiteentekijöitä alueeltaan, Vilho 
Härkösen näyttely päätettiin koota. 
Näyttelypäätöksestä alkoi kirjoittajan 
tutustuminen Vilho Härköseen ja hänen 
taiteeseensa tarkemmin. Härköselle tieto 
retrospektiivisen näyttelyn kokoamisesta 
tiesi tiukkaa puurtamista yli vuoden 
ajan niin näyttelyyn liittyvissä yksityis
kohdissa kuin erikoisesti keskeneräisten 
tai suunnitelman asteella olevien töiden 
toteuttamisessa lopulliseen muotoon. 
Näyttelyyn koottiin tunnetut mitalit ja 
vähemmän tunnetut vapaat veistokset 
eri vuosikymmeniltä. Vilho Härkönen 
esittäytyi tässä näyttelyssä taideyleisölle 
laajemmin kuin koskaan. Samalla vietet
tiin taiteilijan BO-vuotisjuhlia pienem
män piirin parissa. 

POHJOIS-KARJALAN ENOSTA lähteneelle Vilho 

Härköselle (s. 1927) taiteen maailma ei ollut 
vieras, vaikka asuttiin syrjäseudulla uskolli
sessa maaseutuyhteisössä. Vilhon isä Eino J. 
Härkönen ( 1886 Joensuu - 1944 Eno) oli yksi 

niistä harvoista taiteilijoista, jotka palasivat 

elämään ja asumaan syrjäseuduille Ateneu

min ja Pariisin matkojen jälkeen. Härkösen 

opettajana toimi mm. Eero Järnefelt, jonka 

vaikutus näkyi varsinkin maisemateoksien 

värimaailmassa. Härkönen oli loistava piir

täjä. Lähipiirin ihmisistä piirretyt hiilipiir

rokset ovat vahvoja realismissaan. Eränkä

vijänä Eino Härkönen maalasi kalastus- ja 
metsästysaiheita, joissa suhteellisen niukka 

väriasteikko (harmaa, sininen, violetti, vihreä) 

pääsi oikeuksiinsa. Hänet tunnetaan Poh
jois-Karjalassa myös muotokuva- ja alttari
taulumaalaajana. Myös isän taiteilijaystävät 

Rudolf Koivu ja Lauri Välke tulivat tutuiksi 
perheen jäsenille. Eino J. Härkösen rakentama 

ateljeetalo on edelleen pojan käytössä. Vilho 
on myöhemmin korjannut sitä pieteetillä, 
vanhaa kunnioittaen. 

Isän ammatti merkitsi jatkuvaa talou
dellista epävarmuutta perheessä. Talouden 

tasapainoa pyrittiin ylläpitämään osittaisella 
omavaraistaloudella. Isän varhainen kuolema 
vuonna 1944 vain viidenkymmenen ikäisenä 

muutti oleellisesti seitsemäntoistavuotiaan 
Vilhon tulevaisuuden suunnitelmia. Vilholle 
lapsuuden elämän ankarat realiteetit merkit
sivät pyrkimystä hakeutua turvalliseen por

varilliseen ammattiin. Isä olikin varoitellut 
häntä taiteilijan ammatin epävakaisuudesta. 

Vilho muistaa vieläkin kuinka ollessaan vajaa 
kymmenvuotias näytti ukistaan piirtämäänsä 



kuvaa isälle. Eino J. vilkaisi kuvaa ja sanoi 

ettei pojasta taiteilijaa tule. Kyseinen kuva on 

edelleen tallessa taiteilijan arkistoissa. Ukki 
on hämmästyttävän kypsä kuvaus isoisästä. 

Enon vanhasta Kaltimosta lähti maail

malle nuori mies tavoitteenaan insinöörin 

paperit. Valmistumisen jälkeen hän oli töissä 
Savonlinnassa ja muutti sieltä Lappeenran

taan, jossa teki pitkän uran Kaukaan teh
taiden standardisointi-insinöörinä. Taide ei 
jättänyt Vilhoa kuitenkaan rauhaan. Taide

kouluja hän ei ehtinyt käydä, vaan Härköstä 
voidaan selkeästi pitää itseoppineena kuvan-

Aurora Borealis, 1989, 
maalattu puu, 150 x 50 x 30 cm. 
Oleellisen lisän teokseen tuo varjojen 
muodostuminen tilassa. 

veistäjänä, joka on saanut oppinsa eri lähteistä 
elämän varrella. Ahkera työ ja yrittäminen 

ovat tuoneet vuosikymmenten aikana hyviä 
tuloksia ja tunnettavuutta valtakunnalliselle 
tasolle saakka. 

Eräänä oppi-isänä voi pitää professori 

Unto Pusaa, ja arvokkaana tietolähteenä 
hänen teknillisen korkeakoulun luentomonis
tettaan Plastillinen sommittelu. Unto Pusaan 

hän tutustui henkilökohtaisesti 1960-luvulla 
Lappeenrannassa toimittaja Jussi Komo-
sen kautta, joka oli Pusan henkilökohtainen 

ystävä. Pusa kävi opettamassa paikallisessa 

Kolme sulotarta, alumiini. 
Ohuet metallilevyt heijastavat 
ympäristönsä värejä, valoja ja 
varjoja. Naisen herkkä lantionkaari 
syntyy näkyväksi vain valon ja 
varjon kautta. 
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Yleiskuva Vilho Härkösen 
näyttelystä. Edessä Symbioosi, 

2007, marmori. Ensimmäiset 
luonnokset ovat vuodelta 1966. 

Vilho Härkönen kotonaan viimeistelemässä 
Symbioosi-teoksen marmorimunaa. 

taideyhdistyksessä viikonloppukursseilla. 
Mielenkiintoisia keskusteluja käytiin taiteen 

olemuksesta ja taiteen ilmiöistä_ Härkönen 
on ollut aktiivinen paikkakunnan taide- ja 

kulttuuripiireissä vuosikymmenten ajan mm. 
taideyhdistyksen puheenjohtajana ja kult

tuuriarvoja edistävän Lappeenrannan Killan 
puheenjohtajana ja pitkäaikaisena hallituksen 

jäsenenä. Härkösen näkemykset ovat harkit

tuja ja uskollisia kulttuurisille arvoille. 
Varhaisimmat mitalit ovat 1970-luvun 

puolivälistä ja uusimmat viime vuosilta. Koti
maassa hän on saanut alansa erilaisia tun
nustuspalkintoja kolmenkymmenen vuoden 

aikana useampia, samoin ulkomaisissa mita

litaiteen näyttelyissä hänen yksittäisiä mita

leitaan on huomioitu mm. parhaan patinan 

palkinto myönnettiin FIDEMin (Federation 
Internationale de la Medaille) Neuchatelin 
näyttelyssä 1996 valetulle mitalille "Syvillä 
vesillä': Hän on osallistunut lähes vuosit-

tain Suomen Mitalitaiteen Killan näyttelyihin 

ja kilpailuihin. Ensimmäinen Mitalitaiteen 

Killan kilpailu, johon Vilho Härkönen osal
listui oli vuonna 1975 ja palautteena tuli 2. 
palkinto mitalilla Kultainen leikkaus, mikä oli 
omiaan rohkaisemaan Härköstä jatkamaan 

alalla ja antoi myös itsevarmuutta tekemi

seen. Hänen mitaliehdotuksensa ovat olleet 

niin vakuuttavia, että ne ovat kiinnittäneet 

aina uudelleen valitsijoiden huomion kilpai
luissa. Mitalitaiteen Killan vuosimitaleina on 
toteutettu Kulttuurin uhrit, 1977, Muinais
löytö, 1980 Harjoitusvastustaja, 1983, Mens 
Fennorum - J. L. Runebergin mitali, 2004. 

Mitaleissa Vilho Härkösen tavoitteena on 

tehdä jämäkkää, plastista ja suhteellisen kor

keaprofiilista harkittua kokonaisuutta, jossa 

pieneen tilaan mahtuvat elementit tukevat 
toisiaan; vain oleellinen on tärkeää. Hänen 



tekemiinsä mitaleihin liittyy aina kertomus 

tai/ja juoni, joka nivoo yhteen mitalin molem
mat puolet. Valetun mitalin koko 7 - 12 cm 
asettaa omat vaatimuksensa, mutta varsinai

sesti haasteellisinta on saada mitalin muoto, 

tekotapa ja sisältö toimimaan molemmin 

puolin saumattomasti yhteen. Mitalin yksit
täiset elementit on saatava järjestykseen; teks
timateriaalin ja kuvallisten rakenteiden yhdis

täminen on vaativaa ja aikaa vievää. Härkö

sellä on myös huumoripilkettä silmässä, kun 

hän tekee teoksiaan. Kaikki elementit eivät 

avaudu heti. Katsoja voi olla myös löytäjän 

asemassa, sillä mitaleissa on monesti kerrok

sellisuutta, "piilokuvia" kuten esim. Harjoi

tusvastustajassa ( 1983), jossa nyrkkeilyhan

sikkaista muotoutuu myös kuva turvonneista 
nyrkkeilijän kasvoista. Samoin J. L. Rune

bergin mitaliin "tunkeutui" kuva nuoresta 

pojasta lippalakissa. Mitalia kääntämällä näet 

nuoren, keski-ikäisen ja vanhan runoilijan. 

Härkönen lähtee yksittäisen mitalin työs
tämiseen ajatuksista ja pienistä muistiinpa

nopiirroksista, joiden kautta se hahmottuu 
muotoonsa aluksi muovailuvahaan, sitten 

kipsiin ja lopuksi pronssiin. Hänen työta

pansa on harkitseva, hätäilemätön ja hitaasti 

etenevä. Oman ilmaisun tyyli on muotou

tunut tekemisen kautta käsialaksi, jonka 
pystyy tunnistamaan. Hän on työskentelys
sään ankaran itsekriittinen, perfektionismiin 
pyrkivä - piirteitä, jotka osaltaan selittävät 

Syvillä vesillä, 1995, pronssi, 
valettu, halk. 100 mm. 

kokonaistuotannon lukumääräistä pienuutta 

elämäntilanteen lisäksi. Koska taiteellinen 
työskentely tapahtui leipätyön ohessa aina 
eläkkeelle pääsemiseen saakka hän kuvasi sil

loista tilannettaan taiteilijana seuraavasti: " . . .  

tavoitteet voivat olla vain laadullisia tällai

sessa elämäntilanteessa!' 
Patinointi, mitalin jälkikäsittely on käsi

työtä ja merkityksellistä halutun loppuilmeen 
saavuttamiseen. Härköselle omien valettujen 

mitalien patinointi on seikkailu, jossa on pyr

kimyksiä, näkemyksiä millainen sen pitäisi 

olla, mutta joskus haluttua patinaa joutuu 

etsimään ja työstämään kauankin, eikä tulos 

siltikään ole aina juuri sitä mitä taiteilija on 
hakenut. Hyviä teknisiä neuvoja patinointiin 

ja sen nikseihin on antanut mm. kuvanveis

täjä Toivo Jaatinen. 

Nykyisin vapaana taiteilijana ja eläkeläi
senä Härkönen on ahkeroinut mitaleja ja 

reliefejä tasaiseen, hiljaiseen tahtiin. Hän on 

suunnitellut mm. Lappeenrannan kaupun
gin 350-vuotisjuhlamitalin, Turun kaupun

gin 750-vuotismitalin. Uusin julkinen teos on 
Lappeenrannan Linnoituksen 30-vuotisen 

restauroinnin muistolaatta vuodelta 2006. 

Reliefissä on kuvattu Lappeenrannan Lin

noituksen vuosisatainen historia niin lännen 

kuin idän etuvartiona. Kuva-aiheina ovat 
ruotsalaisen linnoitusvaiheen rakennuttaja 
kreivi Axel Löwen (1686-1772) ja venäläisen 

kauden !innoittaja ja kanavien rakentaja mar-

Arktinen abstraktio on vahva• 
profiilinen valettu mitali, joka sai 

tunnustuspalkinnon 1 1 1  kansainvä
lisessä mitalitaiteen kvadriennaa-

lissa vuonna1993 Kremnicassa. 
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Mens Fennorum - J. L. Runebergin 200-vuotisjuhlavuoden mitali. 

Mitalista löytyy nuori poika, keski-ikäinen - ja vanha runoilija. 

Harjoitusvastustaja, 1983, pronssi, halk. 85 mm. 

Toteutettiin Mitalitaiteen killan vuosimitalina 1983. 

Nyrkkeilyhansikkaat muodostavat kuvan myös turvonneista, 

hakatuista kasvoista. 

Kuvat: E KTM/Leena Räty. 

Kulttuurin uhrit, 1977, pronssi, valettu, halk. 120 mm. 

Toteutettiin killan vuosimitalina 1977. Mitali ottaa kantaa 

länsimaiseen kulutuskulttuuriin: norppa ja eskimo - molemmat 

edustavat alkuperäistä ja uhanalaista luontoa, elämäntapaa. 



salkka Alexandr Suvorov (1729-1800). Muita 
julkisia reliefejä ovat mm. Sankarivaina-
jien muistoreliefi vuodelta 1983 Kaukaalla ja 
Toivo Kuulan reliefi vuodelta 1985 Skinna
rilan hovissa. Härkösen vanhempien hau
dalla Enossa on moderni hautamuistomerkki 
toteutettuna mustaan gabroon. Muotokielel
tään se on yksinkertainen ja linjakas. Veistok
sen tunnelma on hiljainen ja seesteinen. 

Abstraktit veistokset ovat Härkösen 
vähemmän tunnettua tuotantoa, vaikka ne 
ovat olleet osa hänen taiteellista ilmaisu-
aan jo 1960-luvulta lähtien. Teoksia on ollut 
esillä mm. Lappeenrannan Taideyhdistyksen 
näyttelyissä eri vuosina. Monet veistoksista 
ovat eläneet taiteilijan suunnitelmina, muis
tiinpanoina ja pienoismalleina ateljeessa, 
jona on toiminut yksittäinen huone perheen 
asunnossa. Tunnettu, jatkuvasti uusia muo
toja saava Tetraedri-tilateos ihastutti näyt
telyvieraita kekseliäisyydellään ja muuntu
vuudellaan 1970-luvulla - päivittäin taiteilija 
teki siitä uuden kokonaisuuden geometri
sia elementtejä siirtämällä, jolloin myös tila 
muuntui teoksen myötä. Nyt on työn alla 
uusia pienehköjä vapaita veistoksia kivestä ja 
pronssista, jotka jatkavat abstraktien veistos
ten sarjaa. 

Tasapaino, puhtaat, selkeät, geometri
set muodot ja niiden väliset jännitteet kiin
nostavat taiteilijaa. Materiaalien rinnastus, 
niiden erilaisuus, kontrastit, valon ja varjon 

tuomat muodot kuuluvat oleellisesti Härkö
sen veistoksiin. Samat taiteelliset tavoitteet 
näkyvät niin mitaleissa kuin vapaissa veistok
sissa. Muotokieli on harkitsevaa ja vähäeleistä 
kautta linjan. 

Näyttelyluettelo: 
Vilho Härkönen. Hiljaa hyvä tulee 
Etelä-Karjalan taidemuseo 
ISBN 978-951-785-090-2 
28 sivua 

Lappeenrannan kaupungin 
350-vuotisjuhlamitali, 1999, 
pronssi, valettu. Paikallista 

historiaa mitalissa. 
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Leo Ääri 
Kirjoittaja on FM ja 

numismatiikan tutkija. 

Kuvat Harri Suomalainen 

Jussi Vikaisen syntymästä 100 vuotta 

Kuvanveistäjä Jussi Vikaisen 
(1907-1992) syntymästä on vuonna 
2007 kulunut 100 vuotta. Tämän joh
dosta hänen kotipitäjässään Vehmaalla 
järjestettiin kesällä muistonäyttely, jossa 
oli esillä koko Vikaisen laaja mitalituo
tanto. Tapahtumapaikkana oli luon
nonkaunis Rautilan kulttuurikeskus, 
jossa samanaikaisesti oli esillä erilaista 
veistotaidetta monelta eri tekijältä. Syk
syllä mitalit siirrettiin yleisön nähtäville 
Turun linnan näyttelytiloihin. 

Sankaripatsaista mitaleihin 

Vikaisen luomiskauden huippu osui sodan

jälkeisiin vuosiin, jolloin hän veisti granii

tista monumentaalisia sankaripatsaita var
sinkin moniin lounaisen Suomen kuntiin. 

Samalla hän kuitenkin ehti suunnitella kuu

tisenkymmentä mitalia, jotka aiheiltaan ovat 
hyvin monipuolisia. Vikaiselle korkokuvat 
ja plaketit olivat alusta alkaen olleet lähei

siä, eikä niistä tietenkään ole paljon matkaa 
mitaleihin. 

Muutamien mitalien tilaukset tulivat aina 

Helsingistä ja Viipurista asti, mutta muuten 

voidaan sanoa että Vikaisen mitalituotanto 
on metalliin lyötyä Varsinais-Suomen his
toriaa. On mielenkiintoista, että varsinkin 
Turun ruotsinkieliset kulttuurielämän ihmi
set innoittivat Jussi Vikaista mitalintekoon. 
Niinpä Vikaisen ensimmäinen mitali oli Åbo 

Akademin kirjaston kunniaksi lyöty mitali, 

joka on jo vuodelta 1935. Tätä seurasivat 

sitten mm. Åbo Svenska Klassiska Lyceum, 
Åbo Svenska Samskola ja Svenska Lyseum i 

Wiborg. 

Perinteitä kunnioittaen 

Vikainen kulki alusta alkaen Pisanellon vii
toittamaa tietä. Symboliikan tuli olla selkeää, 

jotta kuka tahansa saattoi kokea miellyttävän 
taide-elämyksen pitäessään mitalia kädes
sään. Kääntöpuolen teksti, legenda, täydensi 

aina kuvan sanomaa. 

Vikaisen kotikunnalla Vehmaalla on kaksi 

tunnettua vahvuutta. Sen kallioperä on har

vinaista punaista graniittia, jota eri puolilla 

maailmaa käytetään monien suurten monu
menttien ja palatsien rakennusaineena. Kuten 

kunnan nimestäkin voidaan päätellä, se sijait

see myös keskellä Suomen vaurainta vilja-ait
taa. Nämä kaksi ominaisuutta nähdään Veh
maan mitalin kuvasymboliikassa, jota täy

dentää sitten legenda: Kivi ja multa. Vehmaan 

kultaa. Voiko sen enää selkeämmin sanoa? 
Keskellä vaikeita aikoja, vuonna 1943, 

Vikainen suunnitteli kaksi merkittävää kun

tamitalia, Naantalin kaupungin 500-vuotis
juhlarnitalin ja Maarian kunnan muistomi

talin. Tuntematta tarkemmin kummankaan 
kunnan historiaa, voi mitaleista nähdä, että 
Naantalin juuret ovat jo keskiaikaisessa luos
tariyhteisössä, josta vuosisatojen aikana tie 



Tunnetun yrittäjäsuvun P. C. Rettig & Co:n 
100-vuotisjuhlamitali on Vikaisen parhaita 
henkilömitaleja. 1945_ 56 mm, pronssia. 

Jukolan Juhani ja Männistön Venla. 
Valettu pronssiin 1973,160 mm. 

Josef Julius Wecksell. 1936. 56 mm, 
pronssia. Kääntöpuolen symbolii
kassa heijastuu runoilijan henkistä 
riitasointuisuutta. 
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Maarian kunnan mitali. 1943, 60 mm, 
pronssia. Varsinainen muistomitali siitä 
tuli v. 1967, jolloin Maaria liitettiin 
Turun kaupunkiin. 

on kulkenut kohti nykyaikaista teollisuus-, 
kulttuuri- ja kylpyläkeskusta. Maarian asuk
kaat taas ovat aina ahkeroineet sekä oman 
kotiseutunsa että suuremman naapurinsa, 
Turun, rakentamiseksi. 

Vikaisen suunnittelemat monet kunta
mitalit ovat nykyisin saamassa aivan uuden 
merkityksen, kun kuntia yhdistettäessä 
monen muistorikkaan kunnan vuosisatainen 
elämä itsenäisenä päättyy 

Pronssia, mutta myös rautaa 
Toisinaan tulee keskustelun alaiseksi, mikä on 
se oikea materiaali, josta mitalit pitäisi val
mistaa. Monen mielestä ainoastaan pronssi, 
tombakki, on ainoa todellinen mitalimetalli. 
Tästä säännöstä Jussi Vikainen teki mielen
kiintoisen poikkeuksen, kun hän lyötti rau
taan talvisodan muistomitalin. Kuva-aiheena 
tässä on kivääriryhmä taistelussa ja reunaa 
kiertävät Marskin kuuluisat sanat: En ole 
vielä nähnyt vertaisianne sotureita. T ässä 
mitalissa myös metalli, rauta, ilmentää noita 
ylipäällikön sanoja. 

Ehkä sittenkin paras osa Jussi Vikaisen 
mitalituotantoa ovat henkilömitalit. Aivan 
selvästi taiteilija keskittyi erityisellä huo-
lella jokaisen henkilömitalin suunnitteluun. 
Hänelle ei tuottanut vaikeuksia mallin karak
täärin tavoittaminen ja tässä nähdäänkin 
ehkä selvimmin Vikaisen lahjakkuus. Häneltä 
tilattiin monia sotilashenkilöitä, lääkäreitä, 

yrittäjiä ja kulttuurielämän henkilöitä esit
täviä mitaleja. Esimerkiksi akateemikko 
Yrjö V äisälän mitalissa nähdään tähtitieteen 
ongelmia pohtiva tiedemies ja tunnetun kul
tasepän ja numismaatikon Hj. Saarron mita
lissa taas vahvistetaan henkilön olennaisia 
piirteitä sanoilla: työ, taito, harrastus. 

Vapaasti valaen 
Perinteiseen tapaan mitalin valmistus etenee 
siten, että taiteilijan suunnitelman pohjalta 
tehdään meistit, leimat, joiden avulla sitten 
voidaan helposti monistaa mitaleja suuria
kin määriä. Kaiken pohjana ja lähtökohtana 
on taiteilijan suunnitelma, josta sitten tek
niikan ammattilaiset suorittavat toteutuk
sen edelleen. Taiteilijan on tietenkin täyty
nyt ottaa huomioon tilaajan toiveita aiheen ja 
varmaan osaksi myös toteutustavan suhteen. 
Luovan taiteilijan toiveena on tietenkin aina 
mahdollisimman suuri vapaus, mutta täy
delliseksi tämä vapaus tulee vasta sitten kun 
aiheen valinnasta alkaen kaikki yksityiskohtia 
myöten lähtee taiteilijan sisimmästä. Kaiken 
tämän tuloksena onkin sitten usein aivan 
suurenmoinen taideteos. 

Vapaita, valettuja mitaleja Jussi Vikainen 
ehti suunnitella yhteensä seitsemän kappa
letta. Kaikki nämä mitalit Vikainen teki vasta 
1970-luvulla, jolloin hänen pitkä ja ansio
kas kuvanveistäjän ja mitalitaiteilijan uransa 
alkoi olla loppuvaiheessaan. Vuosikym-



Jussi Vikaisen mitalituotanto 

1. Åbo Akademis biblioteks boktorn, 1935 
(s6 mm, lyöty), takasivun teksti lyöttäjän laatima 

2. J.J. Wecksell, 1936 (56 mm, lyöty) 

3. Åbo Svenska Klassiska Lyceum, 1937 
(56 mm, lyöty) 

4. Erik Savön - Av vänskap Numismatiska 
Föreningens i Åbo medlemmar, 1937 
(s6 mm, lyöty), takasivu lyöttäjän laatima 

5. Turun raatihuone, plaketti 1937 (45x68 mm lyöty) 

6. Åbo Svenska Samskola, 1938 (56 mm, lyöty) , 
Axel Hartmanin piirroksen mukaan 

7. Apotheca aboensis, 1939 (56 mm, lyöty), 
Axel Hartmanin piirr. mukaan 

8. Severin Johansson, 1939 (s6 mm, lyöty), 
Axel Hartmanin piirroksen mukaan 

9. Svenska Lyceum i Wiborg 50 år, 1939 
(56 mm, lyöty), uusintalyönti 1967 

10. Turun Kauppaopisto 100 vuotta, 1939 
(s6 mm, lyöty) 

11. Suomen urhoolliselle armeijalle, 1940 (s6 mm, 
rautaa, lyöty) 

12. Jon Hartman - Turun Vakuutusyhdistys, 
1942 (s6 mm, lyöty) 

13. Maarian kunnan muistoksi, 1943 (60 mm, lyöty) 

14. Naantalin 500-vuotismitali, 1943 (56 mm, lyöty) , 
Axel Hartmanin piirroksen mukaan 

15 . Turun kaupungilta, plaketti 1943 (?ix104 mm) 

16. P.C. Rettig & Co 100 vuotta - P.C. Rettig 
ja Hans von Rettig, 1945 (56 mm) 

17. Kummikuntamitali - Mieron tielle Herran huomaan, 
1946 (56 mm) 

18. Bore-yhtiön 50-v.mitali, 1947 (s6 mm) 

19. Erik Julin - Suomen Merivakuutusyhdistys 100 v., 
1950 (s6 mm) 

20. Turun Ammattioppilaitos - Göteborgs Yrkeskola, 
1951 (s6 mm) 

21. Harald Jensen - Suomen Trikoo, 1952 (s6 mm) 

22. H.J. Saarto 70 vuotta, 1953 (56 mm) 

23. Varsinais-Suomen Maanviljelysseura, 
1955 (45 mm) 

24. Vakka-Suomen maamieskoulu 50 vuotta, plaketti 
1956 (75x100 mm) 

25 .  Mannerheimin patsaan paljastusmitali 4.6. 1960, 
1960 (72 mm) 

26. Carolus Wrede, 1960 (s6 mm) 

27. Augusta Heurlin - Heurlinska skolan 
i Åbo 100 v, 1961 (s6 mm) 

28. Rakennushallitus 150 vuotta, 1961 (72 mm) 

29. Turun linnan restaurointi, 1961 (56 mm) 

30. Ilmari Kataja - Sampo-yhtiöt, 1962 (72 mm) 

31. Tullihallitus 150 vuotta, 1962 (s6 mm) 

32. Turun Kauppakorkeakoulu, 1962 (72mm ja 56 mm) 

33. Tornion kaupungin perustaja Kustaa 1 1  Adolf 
-Tornion museo- ja kotiseutuyhdistys, plaketti 
1964 (8ox8o mm) 

34. Lions Club Turku-Aura, 1963 (72 mm, tinamalli) 

35. Toivo Edward Olin 80 vuotta, 1965 (72 mm) 

36. Turku-Leningrad ystävyysmitali, 1965 (72 mm) 

37. Uusikaupunki 350 vuotta, 1966 (72 mm) 

38. Rauman kaupungilta, 1967 (32 mm) 

39. Turun käsityöläisten eläke- ja avustuskassa 
100 vuotta, 1967 (s6 mm), piirustusten mukaan 
kaivertanut A. K-s 

40. Hugo Österman 75 vuotta, 1967 (72 mm) 

41. Olavi Meurman, 1968 (72 mm) 

42. Kustaa Hiekka, 1969 (72 mm), takasivu: 
piirustuksen mukaan kaivertanut A. K-s 

43. A.R. Klossner, 1969 (72 mm) 

44. Varsinais-Suomen kokoomus, 1969 (70 mm), 
piirustusten mukaan kaivertanut A. K-s 

45. Yrjö Väisälä, 1972 (72 mm) 

46. Auno Kuiri, 1972 (72 mm) 

47. Vehmaan työn patsas, 1975 (70 mm) 

48. Aarno Aho, 1976 (72 mm) 

49. Sylvi Siltanen, 1976 (72 mm) 

50. Tuomiokapituli 700 vuotta, 1976 (80 mm) 

51. Säkylän hyväksi, 1979 (70 mm) 

52. Peipohjan ammattikoulu, 1979 (70 mm) 

53. Susanna, 1970 (100 mm, valettu) 

54. Auringonpimennys, 1971 (100 mm, valettu) 

55 .  Ruusu kuin ruusu, 1973 (100 mm, valettu) 

56. Turun Taiteilijaseura 50 vuotta,1974 (100 mm, valettu) 45 



Turku-Leningrad ystävyyskaupunkimitali. 1965, 

72 mm, pronssia. Kolmen vuosikymmenen 

aikana Vikainen oli siis omaksunut myös 

mitalitaiteen uusia tyylisuuntia. 

menien ajan Vikaisen työt olivat rakentu
neet lähinnä tyylitellyn realismin perustalle, 
mutta viimeisen vuosikymmenen aikana 

hän omaksui yhä enemmän myös abstrakti
sia muotoja korostavia toteutustapoja. Tämä 

nähdään myös Vikaisen vapaissa mitaleissa, 
jotka ovat suomalaisen mitalitaiteen hienoja 

ja puhdaslinjaisia edustajia. 
Elämänmyönteisyys ja huumori olivat 

Jussi Vikaiselle voimaa antavia ominai

suuksia, jotka tulevat esiin erityisesti hänen 
omissa, vapaissa mitaleissaan. Vikainen tunsi 
varmaan läheisyyttä kansalliskirjailija Alek
sis Kiveen, sillä Jukolan Juhani ja Männistön 
Venla-mitali sisältää samaa räiskyvää huu
moria kuin itse Kiven tekstit. 

Suomessa nähtiin täydellinen auringon
pimennys vuonna 1945 ja sen jälkeen on 

nähty osittaisia auringonpimennyksiä useita 

kertoja. Suojatuin silmin auringonpimen
nystä tarkkailevat ihmiset herättivät Vikaisen 

mielenkiinnon siinä määrin, että hän päätti 

valaa aiheesta mitalin modernin realismin 

pohjalta. Taiteilija on selvästi iloinnut siitä, 
että hän on vapaasti voinut valita aiheen ja 

sen toteutustavan. 

Naisen vartalon kauneutta Jussi Vikainen 
halusi kuvata kahdessakin valetussa mita

lissa. Kummassakin tapauksessa Susanna oli 
riisuuntunut kylpemistä varten. Turun mai
neikas taiteilijaseura vietti 50-vuotisjuhli

aan vuonna 1 974. Tämän johdosta Vikainen 

suunnitteli myös juhlamitalin, joka sitten 
toteutettiin valamalla. 



Jarkko Roth ja Reijo Paavilainen 

myös mukana näyttelyssä 
koonnut Veikko Löyttyniemi 

Vehmaan Rautilakeskuksen mitali-
ja veistosnäyttelyssä oli mukana Jussi 
Vikaisen mitalien lisäksi kahden muun 
varsinaissuomalaisen kuvanveistäjän eli 
vehmaalaisen Jarkko Rothin ja pyhäran
talaisen Reijo Paavilaisen mitaleita. 

VAKKA-SUOMEN SANOMIIN toimittaja Harri 
Suomalainen oli haastatellut Rothia ja Paavi
laista. - Lyömällä tulee tarkempia mitaleita, 
valamalla pinta jää rosoiseksi, sanoi lehdessä 
Reijo Paavilainen, jolta oli esillä molemmilla 
tekniikoilla tehtyjä töitä. Paavilainen kertoo 
haastattelussa lähtevänsä kehittelemään mita
liaihettaan piirtämällä. - Mieleiseni luonnok
set esittelen tilaajalle, jonka jälkeen teen mal
likappaleen muovailuvahan tapaiseen plasto
liiniin. Jussi teki aikoinaan mallin saveen. 

Jarkko Rothin mitaleihin liittyy usein tari
nanomainen perusidea. Hänen mukaansa 
Suomi mitalitaiteen maana on taantunut, 
kirjoittaa Harri Suomalainen Vakka-Suo
men Sanomissa. - Mitaleja ei enää lyödä niin 
paljon kuin aikaisemmin, kai se on rahasta
kin kiinni, sanoo Roth. 

Ihan pihalla -veistosnäyttelyyn tuli tänä 
kesänä töitä kaikkiaan 10 taiteilijalta. Näh
tävänä oli siten laaja katsaus suomalai-
sen veistostaiteen nykytilaan. Edustettuina 47 



olivat Riitta Liede, Oona Tikkaoja, Sofia 
Saari, Miika Karttunen, ja Tirno 0. Nenonen 
Turusta, Anna-Maria Osipow, Järvenpäästä, 
Kimmo Ylänen Norrskatasta, Petri Kiviniemi 
Viialasta ja Johanna Uusitalo Porista sekä 
Elina Tuhkanen Helsingistä. 

Näyttelyjen järjestelyistä vastasi Vehmaan 
kulttuuritoimi yhteistyössä taidegraafikko 
Juhani Vikaisen sekä kuvanveistäjä Hasan 
Fuat Sarin kanssa. 

Sunnuntaina 17.6. avatun Rautilakeskuk
sen taidekesän tervehdyssanat lausui kunnan
johtaja Pekka Seppälä, avauspuheen piti filo
sofian maisteri Leo Ääri. Musiikista vastasi 
Pekka Railamaa. Vehmaan kirjasto- ja kult
tuuritoirnenjohtaja Sirpa !kala-Suomalainen 
esitteli avajaisissa ne keskeiset henkilöt, jotka 
olivat olleet näyttelyä aikaansaamassa. 

Reijo Paavilaisen mitalit Vehmaalla 

1. Tahdon, 1995 (lyöty, pronssia) 

2. Kubistiset naamiaiset, 1999 (kipsiä) 

3. Jaakko Ilkka, 1988 (lyöty, pronssia) 

4. Suomen Apteekkariliitto, 1989 
(lyöty, pronssia) 

5. Viidakko, 2006 (kipsiä) 

6. Tampere, 1999 (lyöty, pronssia) 

7. Mynämäki, 1991 (lyöty, pronssia) 

8. Claes Thunberg, 1992 (lyöty, pronssia) 

9. Rakastan naisiasi Modigliani, 1966 
(lyöty, pronssia) 

10. Jälki (Elias Lönnrot), 2002 
(valettu, pronssia) 

11. Naamio, 1998 (valettu, pronssia) 

12. Aino, 1999 (valettu, pronssia) 

13. Sayonara, 1999 (valettu, pronssia) 

14. Aurinkopyörä, 2002 (valettu, pronssia) 

Jarkko Rothin mitalit Vehmaalla 

1. Elvi ja Pauli Lappalaisen sukuseura, 
2002 (80 mm, lyöty) 

2. Mauno Koivisto 70 vuotta, 1993 
(70 mm, lyöty) 

3. Matti Koivu rinta 70 vuotta, 2001 
(80 mm, lyöty) 

4. Turun Yliopiston Lääketieteellinen 
tiedekunta 60 vuotta, 2003 
(80 mm, lyöty, moniosainen) 

5. Pallomme, 1992-2007 
(100 mm, kivi, kupari ja lanka) 

6. Kivikartio, 1985 (80 mm, lyöty) 

7. Turun Sanomat 100 vuotta, 2005 
(66 mm, lyöty, kaksioisainen) 

8. Turun Akatemia 350 vuotta, 1989 
(70 mm, lyöty) 

9. Turun Kauppakorkeakoulu 50 vuotta, 
2000 (80 mm, lyöty) 

10. Pro Salmo Salar, 2002 
(80 mm, lyöty) 

11. Suomen Gynekologiyhdistys 75 vuotta, 
2003 (100 mm, lyöty) 



Outi Järvinen 

Kuvat Sampo Parkkonen 

Mitalitaiteen vuosikilpailu 2007 

Suomen Mitalitaiteen Kilta ry järjestää 
säännöllisesti mitalitaiteen vuosikilpai
luja. Huhtikuussa 2007 ratkaistu kil
pailu oli järjestyksessä 42. Yleisen kilpai
lun aihe oli perinteiseen tapaan vapaa ja 
mitali tarkoitettu toteutettavaksi valet
tuna. Viime vuosina on ollut toisin, sillä 
mitalitaiteen vuosikilpailut ovat sujuneet 
J. L. Runebergin (2004) ja J. V. Snellma
nin (2006) juhlavuosien lyötyjen mita
lien merkeissä. Killan oman juhlavuoden 
(2005) valettu mitali puolestaan toteu
tettiin tilaustyönä, joten edellisen kerran 
oli vapaa-aiheisesta valetusta mitalista 
järjestetty kilpailu vuonna 2003. Vuo
sien varrella on tehty joitakin lyötyjäkin 
vapaa-aiheisia vuosimitaleita, samoin on 
toteutettu yksi valettu mitali, jonka aihe 
on määrätty kilpailuohjelmassa. 

EHDOTUKSEN KOKO OLI kilpailuohjelmassa 
rajattu 100-120 millimetriin, ja siitä oli yksi
puolisen version lisäksi jätettävä myös kaksi
puolinen malli, josta ilmeni taiteilijan aikoma 
lopullinen paksuus. Käytäntö on ollut voi
massa jo joitakin vuosia. Kilpailuehdotusta 
voi näin paremmin arvioida kokonaisuutena. 

Palkintolautakunnan puheenjohtajaksi 
Kilta oli nimennyt Erik Mäkisen ja sihteeriksi 
Outi Järvisen. Jäseniksi oli kutsuttu museon
johtaja Maritta Pitkänen Serlachiuksen taide
museosta Mäntästä sekä ekonomi Maarit Toi-

vanen-Koivisto Onvest Oy:stä. Kuvanveistäjä
liiton nimeäminä asiantuntijajäseninä toimi
vat kuvanveistäjät Maija Helasvuo sekä Anne 
Meskanen. 

Kilpailuehdotuksia jätettiin kaikkiaan 49. 
Määrä on suurempi kuin muutamana edel
lisvuonna jolloin sellaiset seikat kuin ennalta 
määrätty aihe sekä mitalin toteuttaminen 
lyötynä ilmeisesti karsivat yrittäjiä. Tällä 
kertaa jäätiin kuitenkin jälkeen normaalivuo
sien osallistujaluvuista. Oma vaikutuksensa 
saattoi olla sillä seikalla, että vain paria kuu
kautta aiemmin oli päättynyt kilpailu Mikael 
Agricolan juhlavuoden mitalista. 

A-luokkaan valikoitui 8 ja B-luokkaan 
12  ehdotusta eli kaikkiaan alle puolet kai
kista ehdotuksista. Määrä on suhteellisesti 
suurempi verrattuna esim. vuosien 2003 (27 
ehdotusta kaikkiaan 70 ehdotuksesta) tai 2001 
(33 ehdotusta 1 19  ehdotuksesta) vastaavanlai
sissa, vapaa-aiheisissa kilpailuissa. 

Loppulausuntonaan palkintolautakunta 
totesi, että kilpailun taso jäi keskinkertaista 
heikommaksi. Puheenjohtaja totesi lisäksi, 
että uutta etsiviä ehdotuksia ei kilpailutöi
den joukossa juuri ollut. Osanottajamäärä oli 
tavallista pienempi, mutta toisaalta A- ja B
luokat olivat toisaalta melko tasaisia. Varsin
kin A-luokan ehdotukset olivat käsittelyta
voiltaan monipuolisia. 

Kilpailusääntöihin ei kaikissa tapauk
sissa ollut perehdytty, mutta palkintolau- 49 
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takunta päätti kuitenkin olla hylkäämättä 

yhtään ehdotusta. Säännöissä oli mainittu, 
että ehdotus on jätettävä kahtena kappaleena, 

joista toisen on oltava kaksipuolinen. Myös 
ehdotuksen koko on määritelty, ja näitä sään
töjä on syytä noudattaa. 

Monen ehdotuksen idea oli jäänyt puoli

tiehen, ja palkintolautakunnan pöytäkirjaan 

tuli merkityksi toive, että molemmat puolet 

työstettäisiin niin sisällön kuin muodonkin 

osalta tasapuolisesti ja loppuun saakka. Mita
lin reunan käsittelyyn olisi myös syytä kiin
nittää enemmän huomiota. 

Palkintolautakunta kokoontui kahdesti ja 

päätyi yksimieliseen ratkaisuun. Ensimmäi
sen palkinnon sai ehdotus Elämän värit, joka 

oli noussut kärkijoukkoon jo alkuvaiheessa. 
Toinen palkinto päätettiin antaa ehdotuk
selle Kristitty kommunisti. Kolmas palkinto 

puolestaan meni ehdotukselle Lapsen näkö
kulmasta. Nimimerkkikuorien avaamisen jäl

keen todettiin, että voittaja oli Erja Tielinen. 

Hänen luonnosmaisesti toteutetun ehdotuk

sensa kuvaa elämän eri ikävaiheita. Toisen 
palkinnon voittajaksi paljastui Pertti Mäki

nen. Hänen ehdotuksensa oli vapaa-aihei

sessa kilpailussa harvinaisempi muotokuva
mitali, jossa kohteena on 80 vuotta täyttänyt 

taiteilija Ossi Somma. Kolmas palkinto meni 
Toivo Jaatiselle. Lunastuksetkin päätettiin 

jakaa, ja nimimerkkien Sortajat ja sorretut ja 
Takki (yö ja päivä) takaa paljastuivat Toivo 

Jaatinen ja Andrei Baharev. 
Erja Tielistä lukuun ottamatta kaikki pal

kitut ovat nousseet palkintopallille useam
man kerran. Pertti Mäkisellä on entuudes
taan kuusi palkintosijaa. Toivo Jaatinen on 

viime vuosina nostanut tasaisesti sijoitus

taan vuosimitalikilpailussa parhaiten menes

tyneiden taiteilijoiden joukossa. Tilastoista 
kiinnostuneet voivat Killan puheenjohtajan 

Veikko Löyttyniemen vuoden 2001 vuosi

kirjassa (s. 54-55) julkaistun artikkelin tie
tojen perusteella laskeskella, mikä on Toivo 
Jaatisen sijoitus vuosien 2004 (II palkinto ja 
lunastus) sekä 2006 (III palkinto ja lunastus) 

kilpailujen jälkeen. Andrei Baharev puo

lestaan on tuore tekijä, joka on menestynyt 

opiskelijoiden taidemitalikilpailussa 2006 
sekä Agricola-mitalin kilpailussa 2007. 

Palkintosummat olivat 3 000 euroa 
(I palkinto) ,  2 300 euroa (II palkinto) ja 
1 800 euroa (III palkinto). Lunastussummat 

olivat kumpikin 850 euroa. Killan hallitus 
päätti omassa kokouksessaan, että vuosimi
talina toteutetaan ensimmäisen palkinnon 
voittanut ehdotus. 

Kilpailuehdotukset on aina pyritty aset
tamaan yleisön nähtäville. Aina ei ole ollut 

mahdollisuuksia esitellä kaikkia ehdotuksia, 
vaan esillä ovat olleet lähinnä A- ja B- luok
kaan sijoittuneet ehdotukset. Tämä ei täysin 

täytä kilpailusääntöjen vaatimuksia. Tällä 
kertaa ehdotuksille järjestyi näyttelypaikka 



Turun taideakatemian tiloista niin, että kaikki 
saatiin mahtumaan mukaan. Ne olivat esillä 
myös Turussa elokuussa järjestetyn kansain

välisen mitalisymposiumin aikana. 

Vuosimitalit postitettiin jäsenille syys

kuussa, ja niiden valamisesta vastasi Pertti 
Kukkonen Helsingin Käpylästä. Mitalia valet

tiin 180 kappaletta. 
Kilpailun voittanut T ielinen kuvaa ehdo

tuksensa sisältöä seuraavasti: "Mitalissani 

olen kuvannut elämän eri ikävaiheita tunnel
mineen - nuoripari haaveilemassa tulevai

suudesta, kauempana aikuinen lapsen kanssa 

ja iäkäs henkilö poistumassa kuvan vasem
massa reunassa, kääntöpuolella on sommi
telma kasvokuvista Mitali on olemukseltaan 

vapaamuotoinen ja olen tarkoituksellisesti 
halunnut korostaa muovailun ja piirros

jäljen luonnosmaisuutta - se on mielestäni 

eräs vapaan valetun mitalin puhuttelevimpia 

ominaisuuksia." 

A-luokka (8 ehdotusta) 

1 palkinto 

Elämän värit 

Erja Tielinen, Helsinki 

Tunnelmaltaan elävä ja eloisa ehdotus, 

jonka toisen puolen kuva-aihe avautuu m italia 

pyörittämällä. Muovailussa herkkä, raikas ja 

spontaani ote, joka jatkuu hienostuneen 

ohuen mitalin reunoissa. 

11 palkinto 

Kristitty kommunisti 

Pertti Mäkinen, Lavia 

Sisällöllisesti yhtenäinen kokonaisuus, 

jossa huomio keskittyy taidolla muovail

tuun muotokuvaan. 
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1 1 1  palkinto 
Lapsen näkökulmasta 

Toivo Jaatinen, Nurmijärvi 
Lämmöllä ja hellästi muovailtu, lapsen perspektiiviin eläy
tyvä ehdotus, jossa on valon ja varjon avulta tuotu vahva 

kolmiulotteisuuden vaikutelma. 

Lunastus 
Takki (yö ja päivä) 

Andrei Baharev, Helsinki 
Ehdotukseen on saatu tilantuntua ja hyvää liikettä. 

Elokuvamaisesti esitetty puolelta toiselle jatkuva tarina 
on monitulkintainen ja kerroksellinen. Ehdotus ei kai

kilta osin noudata kilpailusääntöjä. 

Lunastus 
Sortajat ja sorretut 

Toivo Jaatinen, Nurmijärvi 
Ehdotuksen voimakas, aggressiivinen ja raju puoli tuo 

esiin nykyajan sodan käynnille tyypillisen teknologi
suuden. Toinen puoli jää sen rinnalla tarpeettoman 

vaisuksi ja heikkotehoiseksi. 

Tulkoon valkeus (eläköön muoto) 
Ehdotuksen figuuri puoli on hienostunut ja vähäeleinen. 

Toisen puolen muotokieli ei puhuttele. 



Runotar 

Ammattitaidolla tehty ehdotus, jonka keskiakselille 

painottunut sommitelma jää kuivakkaaksi. Mitalin 

reuna hallitsee kokonaisuutta liiaksi. 

B-luokka (12 ehdotusta): 

Se ja sama 

Ehdotuksessa on hauskaa leikinomaisuutta ja 

runsaasti erilaisia elementtejä. Jäntevyys kuitenkin 

puuttuu ja kokonaisuus jää hajanaiseksi. 

Tuhkakuppi 

Aiheeltaan ajankohtainen ja kantaaottava 

ehdotus, jonka tyyliltään pelkistetty tuhkakup

pimainen puoli on irrotteleva ja jopa hauska. 

Kasvopuoli ei kuitenkaan yllä samalle tasolle. 

Elämää kaamoksessa 

Herkkä ja hienostunut, jopa pikkutarkkuuteen saakka 

viimeistelty ehdotus, jossa arktinen tilantuntu ja tunnelma 

on tavoitettu hyvin. Kokonaisuus on hiukan kliseinen ja 

monotoninen. 

53 



54 

Vastuu ja vapaus 
Pinnan käsittelyssä tuore ja mielenkiintoinen idea. Ehdo

tuksen aihemaailma jää hämäräksi. 

Koivu ja tähti 
Sympaattinen ja lämmin ehdotus, joka on kokonaisuu

dessaan hiukan raskas. 

Karttavirhe? 

Muuttoliike 
Ehdotuksen ulkoinen muoto ei toimi sisällön kanssa. 

Jäykästi työstetty pinta jää elottomaksi. 

Ongelma ja ratkaisu 
Muodoltaan hyvin käteen sopiva ehdotus. Jyrkänneai

heessa vahva plastinen ote, tikapuusommitelma on sen 
sijaan viimeistelemätön. 

Rohkean kömpelö ehdotus. 



Muusa 

Runottaren vaihtoehtoinen ehdotus, jota rasittaa 

liiallinen samankaltaisuus. 

B-luokka (12 ehdotusta): 

Sikasota 

Ehdotuksen pintaan on saatu paljon eloisaa liikettä, 

johon yksityiskohdat toisaalta hukkuvat niin, että 

kokonaisuus jää selkiytymättömäksi. 

Vanhuus ja yksinäisyys 

Ehdotuksen sisätilanäkymässä on selkeitä ansi

oita, kasvopuoli epäonnistunut. Puoliskojen 

yhteensovittaminen on teknisesti vaikeaa. 

Kevät 

Ehdotus, joka on tarkoitettu seisomaan pystyasennossa. 

Huolellinen pinnan viimeistely tekee ylityöstetyn vaikutuk

sen. Perhospuoli kaavamainen. 

Maitokone/Niin muuttuu maailma 

Menneen maailman idyllistä lypsyhetkeä kuvaava puoli onnistu

nut, muovailultaan heikomman kääntöpuolen muotokieli on sen 

sijaan raskasta ja epämääräistä. 
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Ilkka Voionmaa 
Kirjoittaja on FM ja 

englannin kielen lehtori, 

mitalitaiteen harrastaja 

sekä FIDEMin vastavalittu 

puheenjohtaja. 

Kuvat Ilkka Voionmaa 

FIDEM XXX - Mitalitaiteen juhlaa 

Colorado Springsissä 

Yleistä 
FIDEM (Federation Intemationale de la 
Medaille d'Art) perustettiin vuonna 1937, 
joten syyskuussa 2007 Colorado Springsissä 
pidetty maailmankongressi oli liiton juhla
kongressi. FIDEMissä on jäseniä 35 maasta, 
näyttelyyn oli teoksiaan lähettänyt yli 550 tai
teilijaa 32 maasta. FIDEMin kongressi on aina 
alan harrastajien ja ammattilaisten kohtaa
mispaikka, jossa järjestön merkitys alan kan
sainvälisenä edelläkävijänä korostuu. 70-vuo
tisjuhlaa juhlistettiin monin tavoin mm. 
aiemmin vuonna 2007 päättyneellä FIDEM at 
70 kansainvälisellä mitalikilpailulla sekä pää
näyttelyn rinnakkaisnäyttelyllä, jossa oli esillä 
neljäntoista yli 70-vuotiaan ansioituneen eri 
jäsenmaita edustavan mitalitaiteilijan teoksia. 
Tällä kertaa perinteinen workshop järjestet
tiin neljänä erillisenä maksullisena tapahtu
mana halukkaille. 

Moni osallistuja oli saapunut paikalle 
hyvissä ajoin: tulimme 16.9. lentäen Denve
riin, josta maitse Colorado Springsiin. Ennen 
kongressin avausta 19.9. ehdimme tutustua 
kaupunkiin ja sen lähialueen tarjoamiin upei
siin vuoristomaisemiin. Automatka Pikes Pea
kiin liki neljän kilometrin korkeuteen oli hät
kähdyttävä kokemus. Vallinneen lumisateen 
vuoksi emme tosin aivan huipulle päässeet. 

Järjestelyt 
Colorado Springs ja Arnerican Numismatic 
Association (ANA) oli FIDEMin kongressin 
isäntänä nyt toista kertaa sitten 1987 jälkeen. 
Kongressinäyttely oli sijoitettu ANAn pää
majaan Money Museumiin, luennot pidet
tiin Antlers' Hilton hotellissa, jossa myös 
suuri osa n. 130 kongressivieraista asui. Suo
mesta oli viisi varsinaista osallistujaa. Näyt
tely ja luentosalit, kokoukset ja hotellit olivat 
kävelymatkan päässä toisistaan. Kongressin 
valmistelut oli aloitettu hyvissä ajoin, minkä 
olin todennut käydessäni paikan päällä Ame
rikan delegaatin kanssa tammikuussa 2006. 
ANAn henkilökunta oli panostanut järjeste
lyihin monen henkilön voimin ja suoriutui 
tehtävästään hienosti. 

Kongressin avajaiset sekä luennot 
Kongressin avasivat ANAn presidentti Barry 
Stuppler ja FIDEMin presidentti Carlos Bap
tista da Silva, ja kunniapresidentti Lars 0. 
Lagerqvist valotti FIDEMin historiaa. Tilai
suuden pääpuhuja, USA:n rahapajan joh
taja Edmund Moy, piti innostavan esityksen 
rahapajan uusista tuulista. 

Kongressin kolmena päivänä pidetyt 26 
luentoa oli jaettu kymmeneen sessioon, 
minkä seurauksena luentoja oli kaksi tai jopa 
kolme samanaikaisesti. Aihevalikoima oli 
laaja kuten aina, luennoitsijat taiteilijoita, 
mitalitaiteen harrastajia ja kansainvälisesti 



tunnettuja alansa asiantuntijoita. Kongressin 
teema Passages to reconstruction tuli hyvin 

esiin aiheissa jotka liittyivät mitali.kilpailuihin 

tai nuorille mitalitaiteilijoille kohdistettui

hin projekteihin Englannissa ja USA:ssa joita 

Marcy Leavitt Bourne sekä Mashiko käsitteli
vät luennoissaan. Renessanssin aikaa käsitte

levät amerikkalaisen Stephen Scherin luennot 
ovat yleisön kestosuosikkeja. Ruotsin ja Venä

jän valtasuhteet välittyivät kiintoisasti Lars 0. 

Lagerqvistin esityksessä. Ron Dutton kertoi 

luennossaan rinnakkaisnäyttelyn taiteilijoi

den mitalituotannosta. Oman esitykseni aihe 

oli Killan vuosimitalikilpailut kautta aikain. 
Odotan mielenkiinnolla seuraavaa vuonna 

2008 ilmestyvää FIDEMin Medailles -julkai

sua, jossa luennot julkaistaan runsaan kuvi
tuksen kera. 

Mitalinäyttelyt 
Kongressin päänäyttelyssä - joka on auki 

31.5.2008 saakka - oli esillä noin 1 070 eri 
mitaliteosta, minkä lisäksi rinnakkaisnäyt

telyn noin 130 mitalia olivat esillä samassa 

tilassa. Maat oli eroteltu toisistaan selkeästi 

värikkäin kansallistunnuksin, jokaisen mita

lin vieressä oli taiteilijasta ja teoksesta ker
tova lappu. Näyttelyn mitalien esillepano oli 
melko ahdas, minkä lisäksi monista mita
leista oli valitettavasti esillä vain mitalin 
toinen puoli. Mitalin suurimmaksi halkaisi
jaksi oli tälläkin kertaa asetettu 150 mm, jota 

useimmat olivat noudattaneet. Monet maat 
olivat keränneet näyttelyyn hienoja koko
naisuuksia, joista mieleen jäi hyvin Unkarin 

monipuolinen osasto, jossa usean taiteilijan 

herkät ja intiimit ratkaisut kiinnittivät huo

miota. Mielestäni myös Englanti on edennyt 

mainiosti ja monipuolisesti vapaan mitalitai-

Sarah Peters: 

FIDEM XXX kongressimitali 

Ublfc 

teen alueella. Niin ikään Slovakia on lyhyen Suomen mitaliosaston esittely 

tauon jälkeen palannut mitalitaiteen eturiviin. 

Bulgaria, Hollanti, Portugali, Puola ovat olleet 
kestosuosikkejani vuosien varrella, muuta

man esimerkin mainitakseni. Näyttelytila 

oli sen verran lähellä, että siellä ehti onneksi 
käydä useammankin kerran. Matkan varrella 
tuli mieleen myös ajatus kahden- tai kolmen

välisistä mitalitaiteen näyttelyistä kongressien 

välillä. Hyviä näyttelykumppanikandidaatteja 

mitalitaiteen kulttuurivaihtoon voisi hyvinkin 
löytyä - kunhan rahoitus on kunnossa. 

Rinnakkaisnäyttelyn Suomen edustaja 

oli Kauko Räsänen kymmenellä teoksellaan 
vuosilta 1967-1977. Muut rinnakkaisnäytte

lyn kolmetoista tunnettua FIDEM-taiteilijaa 
edustivat USA:ta, Englantia, Espanjaa, Hol

lantia, Italiaa, Kanadaa, Portugalia, Puolaa, 
Ruotsia, Saksaa, Slovakiaa, Unkaria ja Venä

jää. FIDEMin järjestämänä rinnakkaisnäyt
tely on ensimmäinen laatuaan: kaikille jäsen

maille oli lähetetty tiedustelu, johon yllä 
olevat maat reagoivat myönteisesti. Näyttelyn 

taiteilijat tarjosivat monipuolisen yhdistelmän 
perinnettä, kokemusta, teemoja vuosien var-

Suomi esittäytyy 
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relta, kokeilua, uudistamisen ja uudistumisen 
intoa. Monet rinnakkaisnäyttelyn osallistu
jista osallistuivat myös päänäyttelyyn. 

FIDEM Grand Prix 
FIDEMin tämänkertaisen 2 000 euron arvoi
sen Grand Prix -palkinnon voitti Portuga
lin Helder Batista (s. 1932) teoksillaan, joita 
oli esillä molemmissa näyttelyissä. Jury on 
perustellut Grand Prix -valintansa myös 
FIDEMin verkkosivulla, minkä lisäksi juryn 
jäsen Cory Gillilland antoi Batistan mitali
taiteesta seuraavan lausunnon: "With ama
zing economy Helder Batista creates a vision 
of flying, of light, of air, of history. Through 
the combination of unconventional materials 
such as acrylic and bronze or wire and acry
lic or even bronze alone, his ideas come alive. 
Stories resound with only the minimum of 
statement". Jury antoi lisäksi kunniamainin
nan unkarilaiselle Laszlo Szlavics nuorem
malle (s. 1959) tämän koko esilläolevasta tuo
tannosta. 

FIDEM at 70 mitalikilpailu 

Kilpailun ehdotukset muodostivat pieni
muotoisen, levollisen ja hienon kokonaisuu
den: kahdesta parhaasta, kilpailun voittajan 
Alessandro Verdin ja toisen palkinnon voitta
neen Ron Duttonin teoksista oli näyttelyssä 
esillä valetut pronssiversiot, kolmanneksi tul
leen Marica Siposin teoksesta kipsinen valos. 

FIDEM at 70 mitalikilpailu 

Lisäksi vitriinin yläpuolella oli esillä seitse
män muun palkitun kilpailuehdotukset piir
roksina. Kilpailuunhan osallistui eri puolilta 
maailmaa 94 kilpailuehdotusta. Kuorien jou
kosta en kilpailun tiimellyksessä syyskuussa 
2006 löytänyt yhtään suomalaisella postimer
killä varustettua kuorta. Verdin kaksisivui
nen voittajamitali on tarkoitettu FIDEMin 
ansiomitaliksi muutamaksi tulevaksi vuo
deksi. Mitalia ei ole tarkoitettu myyntiin. 
Ensimmäiset kahdeksan mitalia jaettiin kon
gressin päätösillallisilla 22.9. ja sen saivat ava
jaisten pääpuhuja Edmund Moi, kongressin 
isännän, ANAn ja Money Museumin edus
taja Ken Bressett, FIDEMin kunniapuheen
johtaja Lars 0. Lagerqvist, FIDEMin väistyvä 
presidentti Carlos Baptista da Silva, uudeksi 
kunniajäseneksi valittu Claude Arthus-Bert
rand, entinen presidentti Mark Jones sekä 
entiset varapresidentit Mariangela Johnson 
ja Pierre Zanchi. 

Erilainen kongressimitali 

FIDEMin kongressin perinteisiin kuuluu 
myös USA:n valtuuskunnan vastaanotto, 
missä tilaisuudessa delegaateille ja muille 
läsnäolijoille jaettiin newyorkilaisen Mashi
kon suunnittelema kongressimitali Passa
ges to reconstruction, joka oli vain vähän 
perinteisen mitalin näköinen koostuen pie
nestä peltikotelosta, jonka sisällä on mate
riaalia paperimassasta, hartsista, tinasta ja 



filmistä, eli kertomus olemassaolon seitse
mästä vaiheesta. 

Mitalinäyttelyn luettelo ja kongressimitali 
Luettelo on yli 370 sivun pehmeäkantinen 
kaksikielinen ( englanti ja ranska) teos, joka 
sisältää kunkin maan edustajan kirjoittamat 
esipuheet maansa mitalitaiteesta, taustatie
dot kustakin taiteilijasta sekä mustavalkoi
sen kuvan yhdestä hänen näyttelyssä esillä 
olleista mitaleistaan. Luettelon alussa luetel
laan kaikki FIDEMin delegaatit ja lopussa on 
taiteilijaluettelo, josta löytää taiteilijan nimen 
ja sivunumeron perusteella. Monista mita
leista oli luettelossa kuvattuna vain mitalin 
toinen puoli, mikä voi jonkin verran korjaan
tua, mikäli järjestäjät toteuttavat aikeensa jul
kaista CD kaikkien mitalien kaikista sivuista. 
Suomen osasto käsitti 24 taiteilijan 33 mitalia. 
Rinnakkaisnäyttelyn 14 osallistujan teoksista 
julkaistiin useampi kuva värillisenä omassa 
osastossaan luettelon lopussa. Pääluettelon 
esipuheen oli kirjoittanut Carlos Baptista da 
Silva ja rinnakkaisnäyttelyn esipuheen alle
kirjoittanut. Luettelon kansia koristaa Sarah 
Petersin muovailemasta kaksisivuisesta kong
ressimitalista tehty hauska figuratiivinen 
mitalirakennelma, jossa mies ja nainen ovat 
kuin palapelin osat joita voi yhdistellä eri 
tavoin. Luettelon voi tilata menemällä Money 
Museumin sivulle www.money.org, josta 
pääsee myös tutustumaan mm. Numismatist-

Grand Prix -voittajan Helder Batistan teos My 

song shall sow through the world's every part 

lehden (syyskuu 2007) ansiokkaaseen artikke
liin kongressistamme ( >money museum > 
current exhibits). 

Kokouksissa sanottua ja päätettyä 
Kongressin yleiskokous valitsi järjestölle 
uuden hallituksen seuraavasti: presidentiksi 
allekirjoittaneen, varapresidenteiksi Cory 
Gillillandin USA:sta ja Ron Duttonin Eng
lannista, pääsihteeriksi Maria Rosa Figu
eiredon Portugalista, varainhoitajaksi Ines 
Ferreiran Portugalista, ja muiksi jäseniksi 
Marie-Astrid Voisinin Ruotsista ja Philip 
Attwoodin Englannista. Hollannin Carolien 
Voigtmann jatkaa hallituksessa. Konsulta
tiiviseen komiteaan valittiin Carlos Baptista 
da Silva, Pierre Zanchi, entisten Mark Jone
sin, Ewa Olszewska-Borysin, Aimo Viitalan 
ja Eniko Szöllössyn lisäksi. Edellinen varain
hoitaja Mikko Timisjärvi valittiin FIDEMin 
uudeksi tilintarkastajaksi. Keskustelua herätti 
seuraava kongressi, jonka pitopaikka selviää 
vasta lähimpien kuukausien aikana. Kokouk
sessa sai hyväksynnän ensi syyskuussa Brysse
lissä järjestettävä mitalitaiteen pienoistapah
tuma luentoineen ja vierailuineen. Kokous 
vahvisti lisäksi järjestön uudet säännöt, jotka 
julkaistaan seuraavassa Medailles-lehdessä, 
sekä päätti julkaista kirjasen kansainvälisten 
mitalikilpailujen pitämisestä ja ohjeita taitei
lijoille ja kilpailujen järjestäjille sopimuksen 
tekoa helpottamaan. Keskustelun aihe, jota 

Amerikan delegaatti Cory Gillilland 

ja Helder Batista 
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FIDEM at 70: Alessandro Verdin voittajateos 

Yleiskokouksen tilannekuva: oikealta Michael Meszaros, Australia, 

Marie-Astrid Voisin, Ruotsi, sihteeri sekä allekirjoittanut 



hallitus kehittelee jatkossa liittyy FIDEMin 
päänäyttelyyn: moni teoksiaan näytteille aset
tanut ja maan delegaatin tai juryn valitsema 
taiteilija ei ole FIDEMin jäsen, kun taas osa 
maksaa samasta täyden 50 euron jäsenmak
sun. Ilmassa on muutoksen tuntua ja FIDE
Min hallitus kertoo tarkemmista käytän
nöistä delegaattien kautta ja FIDEMin verk
kosivulla vuoden 2008 jälkipuoliskolla. 

Kongressin muu ohjelma 
FIDEMin kongressiin on aina kuulunut kon
gressin ja näyttelyn avajaisten ohella kongres
siviikon erilaiset tilaisuudet ja retket. Tälläkin 
kertaa isäntämme olivat huolehtineet siitä, 
että olimme koko ajan liikenteessä. Teimme 
kierroksen Colorado Springsin taidekohtei
siin, Garden of the Gods -alueelle, jossa kal
liot hohtivat ruosteenvärisinä iltapäiväau
ringossa, sekä Fine Arts Centeriin ja tutus
tuimme Business of Art Centeriin ja Starr 
Kempfin tuuliveistoksiin hänen kotipihal
laan. Päätösillalliset pidettiin Cheyenne Lod
gessa korkean vuoren rinteellä Broadmoo
rilla, josta kongressikaupunki aukeni upeasti 
hämärtyvässä syyskuun illassa. Kolmen vuo
rokauden jälkimatka suuntautui tällä kertaa 
Santa Fehen ja Taosiin. 

Lue lisää kongressista ja FIDEMistä 
FIDEMin omalla websivulla www.fidem
medals.org on päivitettyä tietoa kongressista. 

Starr Kempf: 
Wind Sculptures. 
Teokset kääntyvät tuulessa, 
siitä nimi. 

lltapäiväretki Colorado Springsissä: 
oikealta James Malone Beach, USA, ja vastavalittu 

hallituksen jäsen Philip Attwood, Englanti 61 
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Tapio Suominen 

Kirjoittaja on FL ja Tampereen 

taidemuseon kokoelmista 

vastaava amanuenssi. 

Kuvat Tapio Suominen 

FIDEMin korkean paikan leiri 

Colorado Springissä 2007 

FIDEMin kongressi 2007 Colorado 
Springsissä Yhdysvalloissa oli ensim
mäinen kosketukseni järjestöön ja kan
sainväliseen mitalitaiteeseen ylipäänsä. 
Puitteet olivat komeat. Kokoushotelli 
Antlers Hilton sijaitsi kaupungin yti
messä Kalliovuorten kupeessa 6000 
jalan korkeudessa. Jostakin historian 
oikusta museoitu raha on kotiutunut 
tähän suurvallan kolkkaan, joka on 
yhtä kaukana rahakeskuksista niin itä
kuin länsirannikollakin. 

KONGRESSIA ISÄNNÖINEEN ANAn (Ameri
can Numismatic Association) päämaja on 

Rahamuseossa kaupungin pääkadun varrella 

parin uneliaan kilometrin päässä kokous

hotellista. Se oli saavutettavissa jalan, mutta 
kuljetuksiakin järjestettiin. Kongressijär

jestelyt toimivat muutenkin hyvin, ainakin 
omalta osaltani kiitettävästi. Tapaamisen 

teemaksi oli valittu Passages to Reconstruc
tion, jolla kiinnitettiin huomiota maailmaa 

kohdanneisiin luonnonkatastrofeihin. Teema 

huokui monin tavoin läpi mitalinäyttelystä, 
mutta ei niinkään runsaasta yli 30 luennon 
ja työpajan ohjelmatarjonnasta. 

Vuosikokouksessa Mikko Timisjärvi 
luopui FIDEMin taloudenhoitajan tehtävistä. 
Samalla väistyvän Carlos Baptista da Silvan 
tilalle valittiin FIDEMin johtoon Ilkka Voion
maa. Hänellä on johdettavanaan haasteelli-

nen yhteenliittymä, jonka yhteisen tavoitteen 
sisään on rakennettu hedelmällinen kilpailu

tai vertailuasetelma. Onnistumista mitataan 
jäsenmaiden mitalituotantona mutta myös 

esimerkiksi jäsenmäärinä, jonka kasvattami
sessa Ruotsi oli erityisen kunnostautunut. 

Pontimena naapurimaassa on ollut se, että 50 
euron taiteilijajäsenmaksu oikeuttaa auto

maattisesti osallistumaan FIDEMin kansain

väliseen näyttelyyn. Suomessahan näyttely
toiminta on kanavoitu Killan kautta tavalla, 
joka on osanottajille huomattavasti edul
lisempi. Ruotsin kaltainen käytäntö vallit

see muissakin maissa, esimerkiksi Belgiassa, 
USA:ssa ja Australiassa, joissa ei ole Killan 

tapaista kattojärjestöä. 

FIDEM joutuu myös pohtimaan olemas
saolonsa perusteita tavalla, joka ei ole aivan 

tyypillistä muille järjestöille. Tämä on seura

usta itse sisällöstä, mitalitaiteesta, joka jatku

vasti koettelee oman erityisalueensa määri
telmällisiä rajoja. Esimakua saatiin amerikka
laisen delegaation tuottamasta ja Mashikon 

suunnittelemasta käsitteellisestä kongressi

mitalista, joka oli mitali oikeastaan vain siinä 
mielessä, että se oli pieni ja toisinnettu. 

Mitali on viesti 

Juhlanäyttely levittäytyi Rahamuseon yhteen 
saliin, ja se oli otsikoitu The Medal is the 

Message - Global Ideas in Handheld Sculpture. 
Yli 1400 mitalin lisäksi huoneeseen oli pys-



tytetty rinnakkaisnäyttely, johon oli valittu 
yli 70-vuotiaita mitalitaiteilijoita 14 maasta, 
Suomen edustajana Kauko Räsänen. Ja olipa 

samaan yhteyteen saatu mahtumaan FIDE

Min tämänvuotisen mitalikilpailun luonnok

siakin. Tila oli siis tässä kohteessa käytetty 
tarkkaan, ikkunasta katsoen toisaalla olisi 

ollut aavaa preeriaa silmänkantamattomiin. 
Ahdas esillepano loi näyttelylle pakosta

kin epäyhtenäisen ilmeen, mikä oli toki seu
rausta monesta muustakin tekijästä, muun 
muassa siitä, että taiteilijavalintojen käy

tännöt vaihtelevat maittain. Niinpä esimer

kiksi Israelin nuorin osanottaja oli l l -vuo
tias Gilad Neiger. Toisaalta osa taiteilijoista 

ja muutamat maat Ruotsin tapaan melkein 
kokonaisuudessaan olivat ottaneet suunnit

telun lähtökohdaksi kokousteeman Passages 
to Reconstruction ja lähestyneet sitä hyvinkin 
väljästi, yhtä hyvin poliittisena tai psykologi

sena kuin luonnon katastrofeihin liittyvänä 
kysymyksenä. Saksassa oli järjestetty aiheesta 

kilpailukin. Suurella osalla mitaleista ei ollut 
teeman kanssa mitään tekemistä, ja Suomi 

kuului tähän joukkoon. 

Vitriineissä oli rinnakkain vapaa-aiheisia ja 

tilattuja, lyötyjä, valettuja ja uusia materiaali

kokeiluja. Arviolta puolet oli toteutettu seka
tekniikoin. Tässä kilpajuoksussa tuntematon 
henkilömitali - esimerkiksi meidän Rune

bergimme - ei pystynyt kielimuurinsa takaa 
mitenkään kilpailemaan huomiosta globaaleja 

teemoja käsittelevien veistosten kanssa. 

Ahtaasta ensivaikutelmasta ylipäästyä 
näyttely alkoi kuitenkin vaikuttaa kiinnosta

valta. Ja tuskin tämän tyyppistä katselmusta 

voikaan toteuttaa yhdenmukaisesti kura

toituna niin, että mitalit asetettaisiin harki
tusti vuorovaikutukseen keskenään. Työt ovat 

pakostakin esillä yksilöinä, eivät osana temati
soitua kokonaisuutta. 

Näyttelyn avajaisissa Unkarin ja Puolan 
osastot tekivät voimakkaan ensivaikutelman. 

Ehkä se johtuu siitä, että molempien maiden 

vitriinit olivat tulvillaan "rajatapauksia" -

tämä on käsite, jota Unkarissa on muodostu
nut iskusanaksi viittamaan juuri uusiin mita
litaiteellisiin lähestymistapoihin. Näyttävyyttä 

oli saatu myös kaksipuolisuuden kustannuk

sella, mutta kuten Tamas E. Soltran mitali
sarja osoitti, myös lyyrisin keinoin voi saada 

tilan haltuunsa. 

Puolalaisten työskentely tuntuu enemmän 
kuvanveistolta kuin esimerkiksi italialais-
ten, joiden tuotanto on kaivertajavetoisem
paa, taitavaa ja eleganttia. Maiden vertailu on 

kuitenkin vaikeaa, sillä italialais- ja esimer

kiksi belgialaismitalien joukossa oli runsaasti 

tilaustöitä, kun taas Puolan osasto oli melkein 

kokonaan syntynyt kongressiteeman innoitta

mana. Myös taiteilijoiden ikäjakauma vaihteli 
maittain suuresti. 

Toisella tutustumiskerralla oli jo mahdol

lista tunnistaa vivahteita ja lukemattomia hie-

Mashiko (oik.) valmistautuu ker
tomaan hankkeesta New ldeas in 
Medallic Sculpture, joka ensi vuonna 
tulee täyttäneeksi kymmenen vuotta. 



noja yksilösuorituksia. Luulenpa, että useim

milta jäi huomaamatta nuoren englantilaisen 
Natasha Ratcliffen pieni ja kekseliäs 
The Black Spot. Mitalin etusivulla oli sarja

kuvatyylinen revolveri, josta lähtevän luodin 
kulkua seurattiin etusivun, syrjän ja takasi

vun äänteellisin kirjainyhdistelmin POW -
ER - LESS. Myös saksalainen Bernd Göbel 

käytti tekstiä - voiko puhua legendasta? -

mitaliensa keskeisenä sommitteluelement
tinä. Hänen Rumour-mitalissaan Apollo ja 
Neil Armstrong laskeutuivat vuonna 1969 

kuuhun, joka taustasta päätellen sijaitsee 

newyorkilaisessa studiossa. Takasivun tyyli
telty teksti väitti, ettei tapauksesta kuvattuja 

otoksia löydy enää mistään. 
Näyttelyssä oli maita, joissa mitalitaide

harrastus selvästi on vähäistä, mutta minulle 

jäi arvoitukseksi, miksi perinteikäs Ranska 
oli niin pysähtynyt. Vahvoja mitalimaita oli 

useita, sinänsä monipuolinen Suomi ei mie

lestäni erottunut tässä suuntaan eikä toiseen. 

Hollanti, Englanti ja Portugali pitävät kiinni 
perinteestä, mutta tuottavat yleisilmeeltään 

moderneja mitaleita. Heidänkin tarjonnassaan 
löytyi runsaasti esimerkkejä rajatapauksista. 

Mitali on rajatapaus 
Taidemitalin rajojen pohdinta tuntui-

kin olevan sekä näyttelyn että kongressin 
puheenvuorojen keskiössä. Haettiinpa mita

lille minkälaista määritelmällistä muotoa 

FI DEMin juhlanäyttely oli esillä 

Colorado Springsin Rahamuseossa. 

tahansa, joku näyttelyesineistä kyseenalaisti 

sen heti. Esimerkiksi tekotavoiltaan ja materi

aaleiltaan mitali voi olla mitä tahansa, vaikka 

löytötavaraa, mikä tietenkin estää mitalin 
monistamisen sellaisenaan. Toisaalta jos tark

koja ollaan, ihan identtisiä kappaleita ei synny 

pronssia valamallakaan. Mitalin tyyppiomi

naisuuksiin kuuluva kaksipuolisuus on sekin 

aikaa sitten ylitetty Kauko Räsäsen moniosai

sissa teoksissa, joiden perillisiä löytyi myös 
tästä esillepanosta. Mitalitaide ei välttämättä 

ole kädessä pidettävää kuvanveistoakaan, 
"handheld sculpture", niin kuin amerikka

laiset sanovat. Mitali voi olla siihen tarkoi
tukseen liian hauras tai kuin bulgarialaisen 

Ventsislav Markovin rautanauloista hitsattu 
Explosion, johon ei tee mieli kajota lainkaan. 
Kädessä pitämisen ehto toimii vain siinä mie

lessä, että sillä tarkoitetaan pientä kokoa. 
Numismatist- lehden 2007 syyskuun 

numerossa D. Wayne Johnson käsitteli mita
litaiteen irtautumista perinteisen raha- ja 
mitalisuunnittelun säännöistä. Etsiessään 
yhtä käsitettä, jolla luonnehtisi mitaliesineen 
muotoa, hän päätyi käänteiseen termiin 

"bas-relief unleashed''. Uskoakseni hän näin 
tavoitteli mitalin olemusta ikään kuin negaa

tion kautta, siis suhteessa matalaan reliefiin, 

jonka talutusnuorasta se on irrottautunut. 
Samalla tavalla kai kääpiövillakoira voidaan 
määritellä lähtökohdiltaan sudeksi, vaikkei 

se siltä näytäkään. 



Taidemuodon määrittelytaakkaa ei voi 
sysiä kokonaan mitali-ihmisten niskaan, 
koska se liittyy laajempaan taidefilosofiseen 
yhteyteen. Donald Scarinci esitti puheenvuo
rossaan, että mitalitaide siirtyi edellisvuosisa
dalla art nouveaun myötä dekoraation maa
ilmaan, josta se palasi kuvanveiston piiriin 
vasta 1960-luvulla. Kyseessä on yksinkertais
tus, mutta joka tapauksessa se kertoo, että 
nykytaidemitalikin etsii rooliaan yhteiskun
nassa osana kuvataiteen kenttää. Mitalitai
teessa rajankäynti on näkyvämpää, koska sana 
"mitali" tuo ensi sijassa mieleen sen ulkotai
teelliset ilmentymät, kuten urheilumitalit. 
Erontekona FIDEM päättikin lisätä järjestön 
englanninkieliseen nimeen termin "Art" 

Näitä asioita on mukava pyöritellä kor-

keassa ilmanalassa, mutta tuskin niillä on 
kovin suurta merkitystä taiteilijan tekopro
sessissa. Mielestäni avointen kysymysten ole
massaolo on kuitenkin osa koko ilmiön vie
hätystä. Se kertoo myös siitä, että mitalitaide 
on kiinni oman aikansa taiteellisessa orien
taatiossa. Mutta toisin kuin maailmanlaajui
sissa taidenäyttelyissä, joihin valikoituu vain 
murto-osa maailmassa tuotetuista taide-esi
neistä, FIDEMin juhlanäyttelyssä olivat esillä 
kutakuinkin kaikki kahden viime vuoden 
aikana syntyneet taidemitalit. Runsaudes
saankin se on pelottavan vähän, vain kou
rallinen. FIDEMin uusille toimihenkilöille 
on siksi syytä toivottaa kaikkea mahdollista 
menestystä heidän työssään tämän erityisalan 
turvaamiseksi. 

Kongressin avausistunnossa 
FIDEMin väistyvä presidentti 
Carlos Baptista da Silva luovuttaa 
vuoden 2007 näyttelymitalin USA:n 
Rahapajan johtajalle Edmund Moylle. 
Mitalin on suunnitellut italialainen 
Alessa ndo Verdi. 
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Outi Järvinen 
Kuvat Mauno Honkanen, 

Andrei Baharev, 

Jari Kuusenaho ja 

Outi Järvinen 

Suomen osuus FIDEM-näyttelyssä 2007 

FIDEM-kongressin yhteydessä järjes
tetään näyttely, jossa on mahdollisuus 
tutustua jäsenmaiden uusimpaan 
mitalitaiteeseen. Näyttelystä toimite
taan myös luettelo, johon on valittu 
yksi teoskuva kultakin osallistuvalta 
taiteilijalta. Tällä kertaa luetteloa 
varten kirjoitettu Suomea koskeva esi
puhe oli anonyymin toimittajan käsissä 
muuttunut lähes tunnistamattomaksi, 
eivätkä muutkaan tekstit täysin vastan
neet tarkoitustaan. Ohessa julkaistaan 
Suomen osuus kokonaisuudessaan. 

Suomen Mitalitaiteen Kilta järjestää vuosit

tain taidemitalikilpailuja, joiden aihe on muu
tamana viime vuotena ollut ennalta annettu 
aihe. Nämä kilpailut on kytketty Suomen his

torian "suurmiesten" juhlavuosiin. Ratkaisulla 

on ollut omat tavoitteensa. Kilta on saanut 

merkittäviä yhteistyökumppaneita sekä talou
dellista tukea kilpailujen järjestämiseksi. Näin 

on kilpailuihin saatu huomattavat palkinto
summat samalla kun mitalitaide on saanut 

tavallista laajempaa julkisuutta. 
Kilpailujen päämäärä, ihmisen ja hänen 

elämäntyönsä muiston säilyttävä mitali 

on osa tietoista mitalitaiteen perinnettä 

ja perusolemusta. Samalla Kilta on myös 
halunnut osoittaa, että tämän päivän mita

litaiteella on jotain uutta annettavaa tähän 
vanhaan perinteeseen. 

Taiteilijoita eivät kuitenkaan näytä kiin

nostavan teemakilpailut. Osallistujamäärä 

on ollut noin kaksi kolmannesta pienempi 

kuin tavallisessa mitalitaiteen vuosikilpai
lussa. Voittajat on näin valittu suhteellisen 

pienestä joukosta. Toisaalta nämä harva

lukuisemmat kilpailuehdotukset näyttävät 

olleen korkeatasoisia, mikä ilmenee A-luok

kaan sijoittuneiden ehdotusten suhteellisen 

suurena osuutena. 

On vaikea kuvitella, että ennalta annettu 

aihe voisi olla mikään todellinen este tai
teelliselle ilmaisulle. Kilpailuissa on voinut 

vapaasti valita, sisällyttääkö ehdotukseensa 
muotokuvan, tai tehdäkö ehdotuksesta 

täysin abstrakti. Kilpailuohjelmaan on voitu 

sisällyttää ehdotus legendaksi, jota taitei
lija on voinut halutessaan käyttää. Legenda 

sinänsä, samoin kuin sen suunnittelu tilaa

jan toimesta on ollut yksi elementti mitali

taiteen perinteessä. Mitalin toteuttaminen 

lyömällä asettaa muovailulle joitakin rajoi
tuksia, mutta lyödyn mitalin ei silti tar
vitse olla rahamainen tai edes pyöreä. Oma 

kysymyksensä on, miten nykypäivän huip
puunsa viritetty teollinen prosessi selviy

tyy niistä haasteista, joita voimakas veistok
sellinen ilmaisu ja mielikuvituksen rajoja 

uhmaavat ideat sille asettavat. Mitalitaiteen 
lähihistorian huippusaavutukset osoittavat 

kuitenkin, että haaste kannattaisi yleensä 
ottaa vastaan. 



Numeroina tarkasteltuna Suomen edus
tus Colorado Springsissä näyttää seuraa
valta: Osallistuvia taiteilijoita on 24, sama 
lukumäärä kuin edellisellä kerralla Seixalissa 
(2004). Kuusi osallistujista voidaan katsoa 
"uusiksi nimiksi" mitalitaiteen alalla. Kaik
kiaan mitaleita on 34, joista 23 on toteutettu 
valamalla tai sekatekniikalla. Lyödyt mitalit 
( I I  kpl) ovat näin vähemmistönä. Tilattuja 
mitaleita on 14, loput ovat kunkin taiteilijan 
oman innoituksen tulosta. Muotokuvamita
leita on joukkoon mahtunut yhdeksän. Kilta 
järjestää mitalikilpailuja myös kuvataiteen 
opiskelijoille, ja vuoden 2006 kilpailun hedel
miä on nyt esillä viisi. 

Näyttelyn Suomen osuutta koottaessa 
konkretisoitui se seikka, että Suomessa teh
dään tänä päivänä hyvin vähän mitaleita, 
joiden taustalla ei tavalla tai toisella vaikuta 
Suomen Mitalitaiteen Kilta. 

FIDEM-organisaation täyttäessa 70 vuotta 
oli tapauksen juhlistamiseksi päätetty järjes
tää erillisnäyttely FIDEM at 70, johon jäsen
maat olivat saaneet valita maalleen edus
tajan, joka olisi iältään vähintään vuonna 
1937 syntyneen "päivänsankarin" ikäinen. 
Suomea edusti Kauko Räsänen (s. 1926) 
hänen itsensä kokoamalla kymmenen mita
lin valikoimalla. Näin mukaan seuloutui 
pääosin moniosaisia mitaleita niin, että pai
nopiste oli 1970-luvulla. Esillä oli myös har
vemmin nähtyjä hopeisia tekijänkappaleita. 

Otos tuo varsin hyvin esille Räsäsen mitali
taiteelle ominaiset elementit: positiivisten ja 
negatiivisten muotojen vuoropuhelun ja siitä 
kehittyneen moniosaisuuden, sekä läpi vuo
sikymmenten esiintyneen monimerkityksi
sen naishahmon. Mukana on myös materiaa
likokeiluja. 

Näyttelyluetteloa varten toimitettiin teksti, 
jota ei kuitenkaan jostain syystä julkaistu näyt
telyluettelossa. Se perustui vuoden 2001 vuosi
kirjassa (s. 4-8) ilmestyneeseen artikkeliin. 

Andrei BAHAREV 

Pyöräily B (2006), 1. palkinto 

kuvataiteen opiskelijoiden 

taidemitalikilpailussa 

2oox115x115 mm, valettu 

Andrei BAHAREV 

Pyöräily A (2006) 

100 mm, valettu 

Tuija HElKURA 
Oulun kaupunki 400 vuotta (2005) 

80 mm, lyöty 
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Åse HENSBO 
Ikuisesti sinun (2006), 

3. palkinto kuvataiteen opiske

lijoiden taidemitalikilpailussa. 

1oox1oox70 mm, valettu 

Mauno HONKANEN 
Nisse Hagman (2005) 

70 mm, lyöty 

Vilho HÄRKÖNEN 
J. L. Runeberg, 200 vuotta syntymästä (2004) 

85 mm, lyöty 

Heikki HÄIVÄOJA 
Pohjoinen taivas, Suomen Mitalitaiteen 

Kilta 40 vuotta (2005) 

120 mm, valettu 

Raimo JAATINEN 
Lähi-Idästä ei mitään uutta (2007) 

18ox150 mm, sekatekniikka 

(betoni ja metalli) 



Toivo JAATINEN 

Kronid Gogolev (2004) 

115 mm, valettu 

Anja JUURIKKALA 

Jorma Lyytikäinen 70 vuotta (2006) 

115 mm, valettu 

Erkki KANNOSTO 

Ahmatti (2006) 

16ox150, valettu 

Toivo JAATINEN 

Timo Laatu n en 70 vuotta (2005) 

107 mm, valettu 

Erkki KANNOSTO 

Leivontaa (2006) 

15ox130 mm, valettu 

Erkki KANNOSTO 

Tornin salaisuus (2006) 

17ox135 mm, valettu 
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Heli KAUHANEN 

Kirje, Nordia 2006 postimerkki
näyttelyn palkintoplaketti (2006) 
6ox6o mm, lyöty, yksipuolinen 

Pertti KUKKONEN 

Olli Parviainen 70 vuotta (2003) 
115 mm, valettu 

Assi MADEKIVI 

Peili, "Kerro kerro kuvastin ... " (2005) 
77 mm, valettu (pronssia ja akryylia) 

Ville KIRJANEN 

Suolistokramppi (2006), lunastus 
kuvataiteen opiskelijoiden taide
mitalikilpailussa 
120 mm, valettu 

Pertti KUKKONEN 

Kuurojen Liitto 100 vuotta (2005) 
Bo mm, lyöty 

Minerva MARTISKAINEN 

Keittiön kahdet kasvot (2006), 2. palkinto 
kuvataiteen opiskelijoiden taidemitalikilpailussa 
115x110 mm, valettu 



Pertti MÄKINEN 
Mitä kuuluu, toveri? (2006) 
118 mm, valettu 

Reijo PAAVILAINEN 
Helsingin teknillinen oppilaitos 
1881-1998 (1999, valm. 2005) 
80 mm, lyöty 

Antero RUOTSALAINEN 
Uusi aika (2006) 
120 mm, sekatekniikka 
(teräs ja messinki) 

Pertti MÄKINEN 
Miten menee, toveri? (2006) 
118 mm, valettu 

Reijo PAAVILAINEN 
Viidakko (2006) 
118 mm, valettu 

Antero RUOTSALAINEN 
Valoisa tulevaisuus, Nuorten Ystävät 
100 vuotta (2006) 
95 mm, valettu 
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Kauko RÄSÄNEN 
Lotta Salminen (2004) 
Bo mm, lyöty 

Marjo SUIKKANEN 
Tämä planeetta (2006) 
13ox120 mm, valettu 

Leena TURPEINEN 
Idylli (2004) 
110 mm, valettu 

Hannu SIREN 
100 vuotta suomalaista demokratiaa, 
eduskuntauudistus 100 vuotta (2006) 
Bo mm, lyöty 

Erja TIELINEN 
Tarja Halonen 60 vuotta 2003 (2004) 
Bo mm, lyöty 

Leena TURPEINEN 
Isin lettipää (2004) 

100 mm, valettu 



Pirkko Viitasalo 
J. V. Snellman, 200 vuotta syntymästä (2006) 

85 mm, lyöty 
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Pirkko Viitasalo 

Itsenäinen Suomi 90 vuotta (2006) 

70 mm, lyöty 

Kauko RÄSÄNEN 
(erillisnäyttelyssä FIDEM at 70) 

Via Salaria, 1967. Pronssia ja puuta. 

Suomen Kultaseppien Liitto 
65 vuotta, 1970. 
2-osainen, pronssia (osittain kul
lattu). 

Suomen Kuvanveistäjäliitto 60 
vuotta, 1970. Pronssia. 

YK:n ympäristönsuojelukonferenssi, 
1972, 2-osainen, pronssia. 

Kustaa VI Adolf, 1973, 
2-osainen, pronssia ja hopeaa. 

Leonardo da Vinci, 1974. 
3-osainen, pronssia. 

L. M. Ericsson 100 vuotta, 1975. 
3-osainen, pronssia 
(osittain hopeoitu). 

Kansainvälinen naistenvuosi, 1975. 
3-osainen, pronssia ja hopeaa. 

Helsingin evankelisluterilaiset 
seurakunnat, 1975. 6-osainen, 
pronssia (osittain kullattu). 

Michelangelo, 1977. 
3-osainen, pronssia. 
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Keskustelua 

Hieman J. V. Snellmanin hiustupsusta ja 
latinan kielestä 
Rahakammion yli-intendentti, dosentti 
Tuukka Talvio käsitteli Mitalitaiteen Vuosi
kirjassa 2006 J. V. Snellmanista tehtyjä mita
leja. Hän kommentoi artikkelissaan myös 
viimeisintä niistä, joka syntyi Suomen Mitali
taiteen Killan vuosimitalikilpailun tuloksena 
2006. Sen tekijä on Pirkko Viitasalo, jonka 
traditiota rohkeasti uudistava ehdotus voitti. 

Tuukka Talvio kiinnittää arviossaan huo
miota Snellmanin "hiustupsuun". Talviota 
on ärsyttänyt merkkimiehen hiuslatvojen 
tyylittely Pirkko Viitasalon mitalissa. Tal
vion mielestä Snellmanin ohimolla usein 
ennenkin mitaleissa kuvattua - ja huomat
tavan luonteenomaista - tupsua on Viitasa
lon työssä liioiteltu. Vallattomia latvussuor
tuvia näkyykin Viitasalon tulkinnassa peräti 
molemmin puolin päätä. Talvion silmissä 
tällainen kampaus on arvokkaan henkilön 
kuvaukselle sopimatonta. 

Kuuluin kilpailun tuomaristoon, eikä 
tämä hiusten yksityiskohta vaikuttanut asiat
tomalta mitalin kauniisti hallitussa kokonai
suudessa. Olen myös sitä mieltä, että hen
kilön kampaus on osa hänen identiteetti
ään eikä hiusten karakteristisia piirteitä pidä 
ainakaan sensuroida. Sen sijaan voidaan tie
tyllä "liioittelulla" saada aikaan todellisuutta 
todempi vaikutelma kuvattavasta. Tiukka 
sovinnaisuus ei ole hyvästä. 

Koska Pirkko Viitasalo on tarkastellut 
kuvattavaansa suoraan edestä, näkyvät Snell
manille tyypilliset pitkähköt ohimohiuk-
set jo tästäkin syystä kasvojen molemmin 
puolin - ja vieläpä ilmeikkäästi tyyliteltyinä. 
Hiustupsut eivät myöskään millään tavoin 
vähennä komeapiirteisten kasvojen vaikutta
vuutta. Muotokuva nousee pinnasta luon
tevasti ja lämpimän oloisesti. Vaikutelmaa 
täydentää kaulalla oleva väljä solmuke. Snell
man on mitalissa arvokas olematta jäyk
kään kaavaan puristettu. Ehkäpä ensi kertaa 
on mukana viite myös hänen runoilijapuo
leensa ja kiinnostukseensa kuvataiteeseen. 

Pirkko Viitasalon tulkinta ilmentää hyvin 
monipuolisesti sivistynyttä, luonteikasta 
kulttuuripersoonallisuutta. Kaikkinensa 
tämä on aiheen tarkastelun lähtökohtana 
olennaisempaa kuin jokin detalji, jolla on 
merkitystä ainoastaan henkilön kokonais
luonnehdinnan osana. 

Viitasalon luoma Snellman-mitali on 
molemmilta sivuiltaan kauniisti jäsentyvä ja 
massaltaan onnistunut kokonaisuus. Se on 
uskottava, hyvä katsoa ja pitää kädessä. Pal
kintolautakunnan ei ollut vaikeata päätyä 
voittaneeseen ratkaisuun, vaikka kilpailussa 
oli muitakin kiintoisia ehdotuksia. 

Myöskin takasivun teksti "culturae vis" 
soveltuu mielestäni erinomaisesti tarkoi
tukseensa. Olihan latina sentään länsimai
sen sivistyksen kulmakiviä. Tuukka Talvio 



olisi kannattanut suomenkieltä. Silti hän on 
valinnut artikkelinsa Snellman-kuvitukseen 
esimerkiksi hyvänä pitämänsä Helvi Hyväri
sen mitalin (1949), jossa on teksti "Natio ost
robotniensis". 

Soili Sinisalo 
Museonjohtaja emerita 

Toimituksen lisäys 

Tuukka Talvion artikkelissa esiteltiin Helvi 
Hyvärisen muovailema Pohjalaisen osakun
nan ansiomitali, jonka etusivulla on mm. /. V. 
Snellmanin pienoismuotokuva. Mitalin varsi
nainen legenda on mitalin takasivulla, josta ei 
artikkelin yhteydessä ollut kuvaa. Tämä siksi, 
ettei mitali itsessään eikä varsinkaan sen taka
sivu liity Snellmaniin millään tavalla (kirjoit
tajan mielipide koski mitalia kokonaisuutena). 
Olisi tietenkin ollut hyvä, että asia olisi tullut 
esille esimerkiksi kuvatekstissä - tämän niteen 
vastaavassa Agricola-artikkelissa on pyritty 
korjaamaan tämä puute. 

Outi Järvinen 

Lisäys J. V. Snellmanin kuvista 

Toivo Jaatinen on ilmeisen viisas mies. Yritin 
viime vuosikirjassa olla humoristinen ja kir
joitin: "Vallattomat hiukset ovat yksi keino 
tehdä suurmiehestä inhimillinen, mutta vää
rensikö Toivo Jaatinen historiaa, kun hän 

Pirkko Viitasalo: 

J. V. Snellman 2006 

siirsi Snellmanin hiustupsun vasemmalta 
oikealle ohimolle?" Jaatinen ei valittanut 
sanoistani, mutta puhuessaan kanssani jostain 
toisesta asiasta hän huomautti, että Wikström 
oli käyttänyt mallinaan daguerrotypiaa, ja 
niissä henkilö on aina peilikuvana. Tämä oli 
jäänyt huomaamatta myös Signe Hammar
sten-Janssonilta, jonka piirtämä Snellmanin 
kuva esiintyi Suomen seteleissä vuosikymme
nien ajan. Ja siis minultakin. 

Viime kädessä kommenttini lähtökohtana 
oli kuitenkin hiustupsu itse, ei sen sijainti. On 
tiedossa, että sen ilmestyminen valokuvaan 
harmitti Snellmania ja hän oli halunnut retu
soida sen pois. Toinen asia, joka häntä luulta
vasti olisi häirinnyt, on se että hänet postuu
meissa kuvissa yleensä esitetään ankaran ja 
jopa nyrpeän näköisenä. Oletettavasti saamme 
tästäkin syyttää vanhojen valokuvien käyttä
mistä malleina. Hänen aikanaan valotusajat 
olivat aina pitkät, ja seurauksena oli totinen, 
jähmettynyt ilme. Kaikki ihmiset eivät kuiten
kaan halua tulla muistetuksi samannäköisenä 
kuin passikuvassa. Bernhard Reinholdin maa
lauksessa (1874) ja Johannes Takasen veistok
sessa (1879/1885), jotka molemmat ovat Snell
manin viime vuosilta, hän hymyilee ystävälli
sesti tukka kammattuna. 

Tuukka Talvio 
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Poimintoja Suomen Mitalitaiteen Killan 

toiminnasta 

Mitalitaiteen Killan mitalikokoelma 

täydentyi 

Vuoden 2006 aikana Mitalitaiteen Kilta osti 
kokoelmiinsa ne FIDEMin kongressinäyt
telyyn 2007 lähetettävät valetut mitalit, joita 
Killan kokoelmassa ei vielä ollut. Tällöin 

ostettiin 16 taiteilijalta yhteensä 19 mitalia ja 

lunastuksen yhteissumma oli 6 650 euroa. 
Vuonna 2007 Kilta osti mitalitaiteen vuosikil

pailussa palkitut ja lunastetut työt valettuina 
kokoelmiinsa. Killan mitalikokoelma karttui 

myös lahjoituksilla. 

Taiteilijoille taloudellista tukea 

Taiteilijoiden mitalituotantoa Mitalitaiteen 

Kilta tuki vuonna 2006 taloudellisesti mm. 
siten, että edellä mainitun, mitaliostoihin 
käytetyn 6 650 euron lisäksi mitalikilpailuissa 

jaettiin palkintoina yhteensä 13 750 euroa. 

Lisäksi asiantuntija-, valu- ja viimeistely

töistä maksettiin taiteilijoille yhteensä 

19 000 euroa. Kaikkiaan nämä merkitsivät 
noin 40 000 euroa. 

Vuoden 2007 aikana Mitalitaiteen Kilta 
osoitti taiteilijoille palkintoja sekä korva
uksia mm. valutyöstä ja valmiiden mitalien 
sekä reliefien viimeistelystä yhteensä noin 

50 000 eurolla. 

Reliefejä 

Mitalitaiteen Kilta teetti vuonna 2006 J. V. 

Snellmanin juhlavuoden mitalista pronssisia 

seinäreliefejä, joita lunastivat seuraavat Snell

manin elämäntyöhön liittyneet tai juhlavuo
den järjestelyissä aktiivisesti mukana olleet 
tahot: TS-Yhtymä Oy (Turun Sanomat), 

Helsingin yliopisto, Valtiovarainministeriö, 
Valtioneuvoston kanslia, Suomen Hypoteek

kiyhdistys, Snellman-säätiö, Kokkolan kau
punki ja Kuopion kaupunki. 

Mikael Agricolan juhlavuoden 2007 mita

likilpailussa voittaneen kuvanveistäjä Pirkko 
Viitasalon ehdotuksen pohjalta Kilta valmis
tutti kahdet 38 cm halkaisijaltaan olevat sei
näreliefit. Kirkkohallitus ja TS-Yhtymä Oy 

(Turun Sanomat) - joka myös oli edustet
tuna juhlavuoden valtuuskunnassa - lunasti

vat ne omaan käyttöönsä. 
Vuonna 2004 Mitali taiteen Kilta oli järjes

tänyt J. L. Runebergin juhlavuoden mitalikil

pailun. Kuvanveistäjä Vilho Härkösen voit
taneen ehdotuksen ja siitä toteutetun mita

lin pohjalta valmistettiin kuudet seinäreliefit. 
Tuolloin ne lunastivat kokoelmiinsa Helsin

gin yliopisto, Paraisten kaupunki, Pietarsaa
ren kaupunki, Svenska litteratursällskapet 

sekä TS-Yhtymä (Turun Sanomat) kahdet 
reliefit. 

Nyt vuoden 2007 aikana teetettiin lisäksi 
reliefit kuvanveistäjä Toivo Jaatisen muovai
lemasta toisen palkinnon saaneesta ehdo
tuksesta Runeberg-mitaliksi. Lisäksi valmis
tettiin pronssireliefit kuvanveistäjä Tapio 
Kettusen kolmannen palkinnon saaneesta 



ehdotuksesta ja kuvanveistäjä Reijo Paavilai
sen lunastetusta ehdotuksesta. Nämä kaikki 
reliefit osti Svenska litteratursällskapet i Fin

land kokoelmiinsa. 

Näyttelyjä 

Vuonna 2006 mitalitaiteen vuosikilpailuun 
jätetyt ehdotukset olivat kilpailun jälkeen 

näytteillä Helsingissä Yliopistomuseossa. 

Kuvataiteen opiskelijoille järjestetyn kilpai
lun A- ja B- sarjaan luokitellut ehdotukset 

olivat näytteillä Killan syyskokouksessa ja 
sen jälkeen vielä Helsingin yliopiston taide

historian laitoksella. 

Vuonna 2007 mitalitaiteen vuosikilpailuun 

jätetyt ehdotukset olivat näytteillä Turun tai
deakatemian tiloissa. 

Mikael Agricolan juhlavuoden valtuus
kunta järjesti Mikael Agricolan juhlavuoden 

mitalikilpailun ehdotusten näyttelyn Turun 

Raatihuoneessa ja Turun tuomiokirkon 
sakastissa. Lisäksi Turun yliopistosäätiön sekä 

Turun yliopiston toimesta näyttely oli esillä 

myös Liedon Vanhalinnassa. 

Mitaleita 

Mitalitaiteen Kilta tilasi Sotavahinkosää
tiöltä saamansa taloudellisen tuen turvin 

kuvanveistäjä Pirkko Viitasalolta itsenäi
sen Suomen 90-vuotisjuhlamitalin vuodeksi 
2007. Sen löi Sporrong Oy. Mitalin tuotto 

meni sotiemme veteraanien hyväksi ja mita
lia markkinoivat veteraanijärjestöt. 

Mikael Agricolan juhlavuoden mitalia on 

selostettu toisaalla tässä julkaisussa. 

Sopimusluonnos mitalin teettämisestä 

Mitalitaiteen Killan hallitus laati vuonna 
2007 sekä lyötävän että vaiettavan mitalin 
teettämistä varten sopimusluonnoksen. Sitä 

kuvanveistäjät sekä mitalien tilaajat voivat 
käyttää apunaan sopiessaan mitalin muovai

lemiseen liittyvistä yksityiskohdista. 

Kilta sai keväällä vastaanottaa kokoelmiinsa lahjoituksen. 
Nordia 2006 -postimerkkinäyttelyn hopeisen palkintoplaketin on 
suunnitellut Heli Kauhanen. Kamarineuvos Kari Rahiala ja Killan 
puheenjohtaja Veikko Löyttyniemi plaketin luovutustilaisuudessa. 
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English Summary 
Ilkka Voionmaa 

Art medals and exhibitions (p. 5) 
Veikko Löyttyniemi 

During 2007 the Guild was involved in pro
ducing as many as three art medals per year. 

In other words, many Finns have been able to 
hold once again a new, stylish and actual art 
medal on his or her palm. 

Medallic art was being displayed in many 

exhibitions in 2007. The submissions of the 
Mikael Agricola art medal competition were 

displayed in several places around the city of 

Turku. The submissions of the annual year 

medal competition were displayed at Arts 

Academy at Turku, where they also had the 

art medal exhibition of the intemational 

art medal symposium. Art medals were also 
being displayed at Turku Castle, at Vehmaa 

and in the city of Lappeenranta. 
The Guild has been able to attract artists 

to make art medals and aimed at supporting 

them both mentally and financially. The Guild 
has thus followed the principles adopted by 

the members who founded it in 1965. 

Mikael Agricola - a celebrity who looks 

like himself (p. 7) 

Liisa Lindgren 

The monumental high conjuncture that pre

vailed in Central Europe in the 19th century 

gained added strength from the rise of nation-

alism, economic development, the strength
ening of the bourgeoisie and positive cultural 

vision that gave its support to the cult of celeb
rities and religious tolerance. The conventions 

of public art gave the guidelines conceming 

the manners of presenting celebrities and their 

merits. Even those whose appearance was not 
known needed a portrait. One of them was 

Bishop Mikael Agricola (c. 1510-1557). 

The series of reliefs by Erik Cainberg as 
early as in the 1810's on the assembly hall wall 

of Turku Academy, Mikael Agricola is por
trayed as a translator of the Bible handing 

the New Testament to King Gustavus Vasa. 

Mikael Agricola, the bishop, gained more 
dignity in the course of decades. As late as in 

the 1870's Carl Eneas Sjöstrand (1877, Turku 
Cathedral Chapter) described the bishop as 

a narrow-faced young man, as did also Ville 
Vallgren when modelling his monument on 

Agricola (1887) in Helsinki Cathedral. 
Over the years, the bishop gained in heavier 

body build, as is the case in particular with the 

Agricola statue in Viborg by Emil Wikström 

(1908) or with the monument by Oskari Jauhi

ainen in Turku (1952). Agricola was also given 

high cheekbones as symbols of his Finnishness. 

An essential question from the point 
of view of historism in the 19th century 
was Agricola's outfit which was described 
minutely. The reason why different artists 

described the details of his outfit in differ- 79 
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ent ways may be due to the fact that there is 
only a little reliable data on how the clergy 
dressed in the 16th century. 

The figure that was given to Agricola little 

by little goes back to the visual traditions on 
German religious reformers, in particular, 

which became popular in the 19th century. 
The best-known monuments in this category 

were the first Luther monument by Johann 
Gottfried Schadow, which was unveiled in 

Wittenberg in 1821 and Ernst Rietschel's big 

monument on the Reformation unveiled in 

Worms in 1868. They both bear resemblance 

even to older traditions, the visual tradition 
of St Hieronymus and with the iconography 
of Italian monuments on humanists in the 

15th century. The well-known drawing by 
Albert Edelfelt showing Agricola translating 

at his desk is based on the German tradition. 

The drawing can be found in the fairy tale 

The San of Pernaja which is included in Sto

ries for Children written by Z. Topelius (pub
lished in 1901--03). 

ln the picture gallery of the Finnish Pan

theon Agricola needed an identifiable face 

and a physical appearance. Figurative mon
ument was the only alternative under the 

dominance of realism in public art in the 
19th century. Realism was based on an estab
lished way of describing celebrities and it 
could convince if the details it was based 

on were plausible. The ways of perform-

ing public monuments reflected the figura
tive language that Finnish artists had learnt 
while working in Central Europe in the 19th 

century. This figurative language was in use 

as late as the middle of the 20th century and 
the picture we have on Mikael Agricola, the 
16th century Finnish celebrity who looks like 
himself, is based on it. 

Medallic Portraits ofMichael Agricola (p. 19) 
Tuukka Talvio 

In 1817, the tercentenary of the Reforma
tion was celebrated in Finland with a medal. 

It was one of the hundreds of medals that 
have been issued in Europe over the centu

ries to commemorate the Reformation and 

its leaders. A hundred years later a new medal 
was commissioned by the Finnish Society 

of Church History, but owing to problems 
caused by the World War, it was not ready 

before 1921. It was modelled by Emil Wik
ström, the then leading medallist in Fin
land, whose statue of Michael Agricola ( c. 

15 10-1557), the Finnish church reformer, 

had been erected in Viipuri (Vyborg) in 1908. 

He placed miniature portraits of Luther and 
Agricola on the obverse of the medal (fig. 1 ). 

Owing to his 1548 translation of the New 
Testament, Agricola is also known as the 

father of the Finnish literary language, and in 
this role he was in 1930 commemorated with 

a small portrait medal by the Otava publish
ing house ( fig. 2). Modelled by Victor Malm
berg, the medal was issued with a blue ribbon 

and awarded to employees and authors of 

the company. In 1948 Sulho Sipilä modelled 

a medal of Agricola for the Finnish Numis
matic Society on the occasion of the 400th 

anniversary of the Finnish New Testament 
(fig. 3), and at the same time Gerda Qvist 
made a east medal of Agricola on her own 
initiative (fig. 4). 

The fifth Agricola medal was modelled by 
Oskari Jauhiainen in 1979. It belonged to a 
series of portrait medals issued by the Finn

ish Cultural Foundation, ali with the same 
reverse. As a sculptor Jauhiainen is nowa

days probably best known for his 1952 statue 
of Agricola outside the Turku Cathedral. The 
words abc kiria on the obverse of the medal 
refer to another of Arcola's important works, 

an ABC-book in Finnish. 
A sixth medal, presented elsewhere in this 

publication, was issued on the occasion of the 
450th anniversary of Arcola's death in 2007. 

There are no contemporaneous portraits 
of Agricola. Since the late nineteenth century 

he has usually been depicted as middle-aged 
and looking learned and serious, as befits a 



theologian. This was how Wikström saw him, 

and the statue in Viipuri (now lost) and its 
replicas have been very influential in shaping 
the popular image of Agricola. In 1877, C. E. 
Sjöstrand had depicted the future reformer in 

his bloom of youth, but this portrait type has 
so far evoked no response in medallic art. 

Mikael Agricola Art Medal Competition in 

Honour of the Memorial Year (p. 22) 
Christian Hoffmann 

450 years had passed in 2007 since Mikael 

Agricola <lied. Agricola was a religious 
reformer, translator of religious texts, and the 

person who laid the foundation of Finnish as 
a literary language. Agricola, who was bishop 

of Turku, <lied on his way back from Moscow 

where he had negotiated as a member of a 

peace elegation with Ivan the Terrible. He 
was buried in Viipuri (Viborg), where he had 
also spent his school years. 

The delegation of the 2007 memorial year 

and the work group had decided to organ-
ise two sculptural competitions, one for 

the commemorative coin and the other for 
the art medal. The competition which was 

realised together with the Guild of Medal-
lic Art, was open to ali. The first prize was 

won by Pirkko Viitasalo for her submission 
MIKAEL@suomi.fi (the photo on the medal is 

on the cover of this publication). 
The competition results were announced 

at the gallery of the Old Town Hall of Turku 

in March. An exhibition displaying the com

petition entries of categories A and B was 

opened on the same occasion. These sub

missions were later displayed also at Turku 
Cathedral and at Vanhalinna of Lieto. 

There exists a lot of earlier illustrated 

material in the history of the fine arts that 
has shaped our ideas on Mikael Agricola, 

which has been presented in this yearbook 
(as well as art medals dealing with Agricola). 

The essential importance of the earlier inter

pretations on Agricola as a visual starting 

point was clearly seen in some submissions. 

However, the first-prize winner showed Agri
cola's characteristically personal, and yet, not 

too individual facial contours, which are his
torically unknown. 

Hands remember the medals 
Taina Myllyharju, the new director of Tampere 
Art Museum modelled clay in order to make 

medals in Rauma in her childhood (p. 32) 
Riitta Mäkelä 

Taina Myllyharju, the director of Oulu Art 
Museum (b. 1968) had her first medallic expe

riences as a child at the workshop of Rauma 

Art School. Later her connection with med
allic art became more intense as a curator of 

education in Nelimarkka Museum at Ala
järvi, as the first director ofVeturitalli (Engine 

House) of the Salo Art Museum and as the 

director of the Oulu City Art Museum. 
Ms Myllyharju will start as the new direc

tor at Tampere Art Museum in January 2008. 

An early and concrete connection with medal

lic art has offered guidance with the new posi
tion. The collection of the Guild of the Medal

lic Art consisting of about 1 800 art medals has 
been deposited in the museum and is being 
complemented continuously. Medallic art has 
a place also in the art exhibitions arranged by 

the museum. 

Young and Old - the second International 
Symposium of Medallic Art in Turku in 2007 
(p. 34) 
Juha Welling 

An international medallic symposium was 
arranged in Turku in August with partici
pants from Portugal, the US, Russia and Fin
land. The participants were mainly young 
sculptors, who have modelled art medals 

side by side with their artistic work. The art 

director of the event was Mr Erik Mäkinen, 

the sculptor. 81 
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During the three-week symposium the 
participants worked at the sculpture depart
ment of Arts Academy at Turku. The students 
of sculpture at Turku Academy of Art were 
also given a chance to participate and work 
together with professional artists. 

The works of art modelled during the 
symposium were displayed at a joint exhi
bition at the entrance hali of the Academy. 
As a whole, an event like this emphasised 
the importance of meetings between artists. 
Exchanging views, ideas, international con
tacts and technical solutions does certainly 
enrich our ways of working and apen doors 
so that we can develop medaliic art in a more 
and more interesting and chalienging way. 

The symposium received financial support 
from Turku Polytechnic, Finnish Cultural 
Foundation, Guild of Medaliic Art in Finland 
and Sporrong Ltd. 

"Slowly but surely" 

Vilho Härkönen's retrospective exhibition 
at the South-Karelia Art Museum, March 

3lst-May 6th 2007 (p. 36) 

Leena Räty 

Vilho Härkönen (b.1927), a self-learned sculp
tor and an artist in the second generation is 
well-known ali over Finland as a maker of art 
medals. Because the museum is in the habit 
of introducing important artists from South
ern Carelia, this retrospective exhibition was 
arranged. The familiar art medals together 
with the less known pieces of sculpture were 
displayed at the exhibition. Mr Härkönen's art 
was displayed more widely than ever before 
and, at the same time, the audience could cel
ebrate Mr Härkönen's 80th anniversary. 

His earliest art medals are from the 
mid 1970's and the latest from this decade. 
Härkönen has received many different prizes 
in the field of medaliic art in Finland during 
the past thirty years. Likewise his art medals 
have received attention at art medal exhibi
tions abroad. 

Vilho Härkönen aims at a wholeness well 
thought of which is strong and plastic and 
with a high profile and where elements sup
port each other in a smali tight space. When 
at work Mr Härkönen proceeds carefully, 
patiently and slowly. 

Jussi Vikainen - 100th Anniversary (p. 42) 
Leo Ääri 

The great number of art medals that Jussi 
Vikainen ( 1907-1992) had produced was dis
played at the 100th Anniversary Commemo
rative Exhibition at Vehmaa, his home parish. 
In the autumn the medals were displayed at 
Turku Castle. 

Vikainen is famous for his many monu
ments on our war heroes. In addition he also 
modelled about sixty art medals. He was in 
favour of explicit symbolism so that anybody 
could have an art experience when holding an 
art medal on his or her palm. The legend, the 
text on the reverse, always made the message 
more complete. Vikainen concentrated on 
modelling his portrait medals in particular. 

Towards the end of his long career Vikai
nen started to design also non-commis
sioned east medals. His medals had by then 
been based on conventionalised realism but 
these medals emphasise more and more often 
abstract forms. His late non-commissioned 
medals often reflect his positive view of life 
and humour. 

Jarkko Roth and Reijo Paavilainen were also 
there (p. 47) 
Compiled by Veikko Löyttyniemi 

In addition to Jussi Vikainen's art medals the 
Medal and Sculpture Exhibition at the Rau
tila Centre at Vehmaa also showed art medals 
of Jarkko Roth, from Vehmaa, and those of 
Reijo Paavilainen, from Pyhäranta (both 
of these parishes are situated in Finland 
Proper). The exhibition which had works of 
art from ten artists was calied Ihan Pihalla 



("Right in the Yard" or "Hasn't Got a Clue") .  
The exhibition gave thus a wide review into 

Finnish sculpture today. 

Year Medal Competition 2007 (p. 49) 

Outi Järvinen 

The 42nd year medal competition of the 

Guild was held in April 2007. The competi
tion had no theme and the year medal was 

east in bronze. The jury consisted of sculp

tor Erik Mäkinen, the chairman, museum 

director Maritta Pitkänen from Serlachius 
Art Museum, Maarit Toivanen-Koivisto, BSc, 

from Onvest Ltd. The expert members were 

sculptor Maija Helasvuo and sculptor Anne 
Meskanen. 

The competition had 49 entries - some
what more than in the past few years when the 

competitions had a theme and the year medal 
was struck. This time, however, the number of 

submissions was lower than normally. 

The jury decision was unanimous. The first 
prize was won by Erja Tielinen with his Elämän 
värit (The Colours of Life) the photo on which 
is shown on the back cover. The board of the 

Guild made a decision to have Tielinen's sub
mission realised as the year medal of 2007. All 

the submissions of the competition were dis

played at Arts Academy at Turku. 

FIDEM XXX - Impressive Medallic Art in 
Colorado Springs (p. 56) 

Ilkka Voionmaa 

FIDEM XXX 2007, the 70th anniversary con

gress of FIDEM was held on September 19th-

22nd. One vitrine was dedicated to FIDEM at 
70 art medal competition held in 2006-2007, 
in addition to which the Parallel Exhibition 

showed the medals of 14 artists in their sev
enties or older who represented 14 differ-
ent countries and who had participated in 

FIDEM exhibitions before. The theme of the 

congress was Passages to Reconstruction, the 

arrangements were taken care of by Money 

Museum and the American Numismatic 

Association (ANA) as they did in 1987. 
The keynote speaker of the opening cer

emonies was director Edmund Moy from 
the US Mint. The 26 lecturers were collec

tors, artists and intemationally well-known 
experts. Most of us dealt with our topics 
from the point of view of the theme of the 
congress. The lectures will be published in 
Medailles 2008. 

Every participating country had chosen its 

medals according to the quotas it had been 

given. The medals were displayed rather close 
to each other and some medals showed only 

one side. Not all the countries had paid atten

tion to the theme of the exhibition. On the 
other, hand many countries showed medals 

that were most interesting and unforgetta

ble. The Finnish representative at the Paral
lel Exhibition was Kauko Räsänen who dis

played medals from 1967-1977. The exhibi
tion will be apen tili May 31st, 2008. The con

gress catalogue (370 pages) can be ordered 

from www.money.org. 
The FIDEM Grand Prix, worth € 2 000 was 

awarded Helder Batista from Portugal. The 
jury's statement can be found on the FIDEM 

website www.fidem-medals.org. An honor
ary mention was awarded Laszlo Shi.vies Jr. 

from Hungary. Sarah Peters had designed the 

congress medal, the photo on which can be 
found on the covers of the exhibition cata

logue. The medal of the US delegation Pas
sages to Reconstruction had been designed 

by Mashiko. 

Alessandro Verdi from Italy was the 
winner of the first prize at FIDEM at 70. The 

medal is to be distributed as the honorary 
medal of FIDEM and will not be for sale. The 

medal was given to eight persons at the Clos
ing Banquet. 

The General Assembly confirmed the new 
statutes of FIDEM and decided to have a 
new booklet published on how to arrange art 

medal competitions and discussed the mem
bership fees of FIDEM conceming the fees 



of the artists participating in a FIDEM exhi
bition. The new General Secretary Ms Maria 
Rosa Figueiredo and the new Treasurer Ms 
Ines Ferreira are from Portugal. The new 
President is Ilkka Voionmaa. Mikko Timis
järvi will be the next Auditor of FIDEM after 
M. Claude Arthus-Bertrand from France who 
now became an honorary member of FIDEM. 
The other members of the Executive Com
rnittee can be found on the FIDEM website. 

During the congress there were several 
other events and excursions. The Closing 
Banquet was given at Cheynne Lodge on the 
slope of a mountain at Broadmoor. The par
ticipants of the three-day post-congress tour 
were taken to Santa Fe and Taos. 

FIDEM - High Altitude Camp in Colorado 
Springs in 2007 (p. 62) 
Tapio Suominen 

FIDEM XXX 2007 was arranged in Colorado 
Springs. The theme of the congress was Pas
sages to Reconstruction which paid attention 
to the natural catastrophes of the world. 
The General Assembly elected Ilkka Voion
maa to preside over the challenging coali
tion of FIDEM after Carlos Baptista da Silva. 
FIDEM members have a cornmon aim, inside 
which the setting with competitions and 
comparisons is most fruitful. How success
ful one will be will depend on the numbers 
of art medals produced or on the number of 
new members per country, as shown recently 
most positively by Sweden. 

The Jubilee exhibition was titled The 
Medal Is the Message - Global Ideas in 
Handheld Sculpture. The overall picture 
of the exhibition has to be heterogene-
ous, which is due to the fact that e.g. differ
ent countries choose their artists in different 
ways. On the other hand, a review such as a 
FIDEM exhibition cannot possibly be carried 
out uniforrnly so that the medals would be in 
interaction with each other. The medals have 
to be displayed as individuals. 

The first impression made by the Hun
garian and Polish medals was most inten
sive. The vitrines of both of them were full of 
medals that were "bordercases" - a concept 
that has become a slogan in Hungary and 
refers to new ways to approach medallic art. 
However, it is difficult to compare the partic
ipating countries because of the high number 
of commissioned medals, whereas some art
ists and countries as a whole had the theme 
of the congress as the starting point for their 
plans and approached in a broad manner. 
A great number of the medals shown did 
not have anything to do with the theme, as 
shown by the medals from Finland. 

Innumerable and great individual per
formances as well as borderline cases were 
displayed. Sifting the borderlines of med
allic art seemed to be right in the centre of 
the exhibition and lectures. No matter what 
kind of definition the medal has one of the 
medals exhibited questioned it then and 
there. Defining the form of art, however, is 
part of a wider art philosophic context and 
the modem medallic art is clearly looking 
for its role in society, in the field of picto
rial arts. Theoretical pondering is hardly of 
a very great importance to an artist working 
on a medal, but I think the existence of open 
questions is part of the charm of the whole 
phenomenon. It also tells us about the fact 
that medallic art is closely attached to artistic 
orientation of its own time. 

Finnish art medals in the FIDEM exhibition 
2007 (p 66) 
Outi Järvinen 

The Guild of Medallic Art in Finland 
arranges annual art medal competitions. In 
recent years there have been three competi
tions connected with the jubilee years of cer
tain prominent persons. Important national 
organisations and foundations have given 
their support by financing or otherwise pro
moting these competitions. The prizes have 



been substantial and the prize-awardings 
have attracted more attention than normally. 
The results of these competitions, medals 

that celebrate the life and work of great men 

are part of a conscious tradition, the original 
essence of medallic art. On the other hand 

the Guild has wanted to emphasize that the 
medallic art of today has something new to 

give to this old theme. 
These kinds of competitions do not seem 

to attract many sculptors. lt is difficult to 

believe that a given theme would be any 
real obstacle for artistic expression. Another 

question is how modern industrial processes 
adapt to new sculptural ideas. The highlights 

in the history of medallic art show that the 
challenge is usually worth taking. 

Finland was represented in Colorado 

Springs by 24 artists and 34 medals. Six of 

them were more or less newcomers in medal

lic art. Twenty-three medals were east or made 
by mixed media. Fourteen of the medals were 
commissioned, the rest are made by artist's 

own initiative. Five of the east medals were 

result from the medal competition that was 

arranged for the students of visual arts. 

Compiling the Finnish section for this 

exhibition revealed the fact that very few 

medals are nowadays made in Finland other

wise than for the yearly medal competitions 

arranged by the Guild of Medallic Art. 

The Guild of Medallic Art in Finland 
The Guild of Medallic Art in Finland was 

founded in 1965 as a connecting link between 
artists, collectors, medal issuers, museums, 
galleries and similar institutions, to promote 

medallic art in Finland. 

The Guild organises competitions for art
ists, issues medals and organises exhibitions. 
lt is a member ofFIDEM (www.fidem-med

als.org/), which organises international con

gresses and exhibitions. The Guild also has a 

collection consisting mostly of modern Finn

ish medals. Tne collection is deposited in the 

Tampere Art Museum (www.tampere.fi/eng
lish/artmuseum/index.html). The yearbook of 

medallic art has been published since 2000. 

Contact the Guild 
The Guild of Medallic Art in Finland, 

POB 3 1 1 ,  Fl-00101 Helsinki. E-mail: 

outi.jarvinen@nba.fi. The Guild's website 
is www.mitalitaide.fi. 
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Svenskt sammandrag 
Gunnel Sievers 

Medaljer och utställningar (s. 5) 

Veikko Löyttyniemi 

Gillet för Medaljkonst var under år 2007 med 

om att producera hela tre medaljer. Sålunda 

har en ny, elegant och aktuell konstmedalj 
funnit sin väg till månget finskt hem. 

Medaljkonsten har också varit aktuell på 

många utställningar, förslagen till Mikael Agri

cola -medaljtävlingen har visats på flera orter 

kring Åbo. Förslagen till tävlingen för årsme
dalj ställdes ut i Åbo konstakadernis lokaliteter. 
I samma utrymme fanns också utställningen 
av medaljer från det internationella medalj

symposiet. Medaljer kunde också skådas på 

Åbo slott, i Vemo och i Villmanstrand. 

Gillet har också kunnat sporra konst
närer att göra medaljer samt försökt stöda 

dem både andligen och ekonomiskt. Sålunda 
har man fortsatt att följa de principer som 
omfattats då man grundade Gillet. 

Mikael Agricola - stormannen 
som liknar sig själv (s. 7) 

Liisa Lindgren 

På 1800-talet rådde i Centraleuropa en hög
konjunktur inom den monumentala konsten. 
På detta fenomen satt fart nationalismens 

uppgång, den ekonomiska utvecklingen, att 
borgerskapet blev starkare samt en positivis

tisk kultursyn, som gynnade stormannakult 

och religiös fördragsamhet. Konvenansreg-

ler för offentlig konst styrde hur man fram

ställde stormän och deras meriter. Redan på 

reliefen i en serie som Erik Cainberg gjorde på 
1810-talet till Solennitetssalen i Åbo Akademi, 

har man framställt Mikael Agricola som en 
bibelöversättare, som överräcker det Nya Tes
tamentet tili kung Gustav Vasa. 

Med årtionden fick biskopen en värdighet 

som kommit med åldem. Ännu på 1870-talet 

beskrev Carl Eneas Sjöstrand (1877, Åbo dom

kapitel) Agricola som en ung man med ett 
smalt ansikte såsom också Ville Vallgren fram
ställde i sin staty för Helsingfors domkyrka år 
1887. Under årens lopp fick hans kroppsbygg

nad mera tyngd, speciellt i Emil Wikströms 

Agricola -monument i Viborg (1908) och 
Oskari Jauhiainens staty i Åbo (1952). Som 

ett kännetecken för sin finskhet fick Agricola 
också höga kindknotor. 

En noggrant beskriven klädedräkt var en 
central fråga för historismen på 1800-talet. Hur 

detaljema i biskopens klädedräkt varierar i olika 

konstnärers versioner kan ha påverkats av att 

det finns bara få tillförlitliga uppgifter om hur 
prästerskapet klädde sig på 1500-talet. 

Den skepnad som man skapade åt Agri
cola kan härledas ur en bildtradition, som blev 

allmän på 1800-talet och som hänför sig speci
ellt till de tyska reformatorema. Speciellt väl

kända var Johann Gottfried Schadows första 
staty av Luther som avtäcktes i Wittenberg år 



1821, samt Ernst Rietschels stora minnesmärke 

för reformationen, som blev färdig år 1868 i 
Worms. Dessa kan härledas tili en ännu äldre 

tradition, den S:t Hieronymus' bildtradition och 
bildspråket i humanistmonument i 1400-talets 

Italien. Också den välkända teckningen av 

Albert Edelfelt, där Agricola översätter tili finska, 
grundar sig på en tysk tradition. Teckningen 
finns i Bonniers upplaga (1901-03) av Z. Tope
lius' saga Pernåpojken i boken Läsningför barn. 

I det finska bildgalleriet Pantheon behövde 

Agricola ett ansikte och en fysisk skepnad, som 

man kunde känna igen. Inom realismen för 
den offentliga konsten som rådde på 1800-talet 

var det inte ens möjligt att göra annat än en 

figurativ bild. Realismen grundade sig på ett 
vedertaget sätt att framställa stormän och hur 

den övertygade baserade sig på ett trovär-

digt sätt att använda historiskt sanningsen

liga detaljer. Hur man framställde offentliga 
monument var ett bildspråk, som konstnärer 
från Finland lärde sig då de arbetade i Cen
traleuropa på 1800-talet och på denna grund 

gjorde man av Mikael Agricola en finsk stor
man "som liknade sig själv': 

Porträttmedaljer av Mikael Agricola (s. 19) 

Tuukka Talvio 

ÅI 1817 firades 300-årsjubileet av reformatio

nen i Finland med en medalj. Den var en av 

de hundratals medaljer som hade getts ut i 

Europa under århundraden för att fira minnet 

av reformationen och dess ledare. Etthundra 
år senare beställde Finska Sällskapet för Kyr
kohistoria en ny medalj, men på grund av 

världskriget var medaljen inte färdig förrän 

år 1921. Den var utformad av Emil Wikström 

som då var den ledande medaljskaparen i 

Finland och vars staty av Mikael Agricola ( ca 
1510---1557) ,  den finländska kyrkoreformatom, 

hade rests i Viborg (Vyborg) år 1908. Han pla
cerade miniatyrporträtt av Luther och Agricola 
på åtsidan av medaljen (fig. 1) .  På grund av sin 

översättning av det Nya Testamentet är Agri

cola också känd som det finska skrivna språ-

kets fader och i denna roll firades hans minne 

år 1930 med en liten porträttmedalj av Otavas 
förlag (fig. 2). Medaljen utformades avViktor 

Malmberg och gavs ut med ett blått band. 
Den tilldelades förlagets anställda och för

fattare. ÅI 1948 modellerade Sulho Sipilä en 

medalj över Agricola för den Finska Numis
matiska Föreningen för att hedra 400-årsjubi
leet av det finskspråkiga Nya Testamentet (fig. 
3) och samtidigt gjorde Gerda Qvist på eget 

initiativ en gjuten medalj av Agricola. 

Den femte Agricolamedaljen utformades 

av Oskari Jauhiainen år 1979. Den hörde tili 
en serie porträttmedaljer utgivna av Finska 

Kulturfonden och de hade alla samma från

sida. Som skulptör är Jauhiainen nuförtiden 
troligen bäst känd för Agricolastatyn utanför 

Åbo domkyrka. Orden abc-kiria på medal
jens åtsida syftar på ett annat betydande verk 

av Agricola nämligen ABC-boken på finska. 
En sjätte medalj, som beskrivs på annan 

plats i denna tidskrift, gavs ut på den 450:e 

årsdagen av Agricolas bortgång år 2007. 

Det finns inga samtida porträtt av Agri
cola. Sedan slutet av 1800-talet har man van

ligen framställt honom som en medelålders 
man, som ser lärd och allvarsam ut såsom 
det anstår en teolog. Så såg Wikström honom 
och statyn i Viborg (nu förlorad) och dess 

kopior har mycket påverkat den allmänna 

bilden av Agricola. ÅI 1877 hade C. E. Sjö
strand framställt den framtida reformatom i 

blomman av sin ungdom, men denna typ av 

porträtt har tilisvidare inte framkallat någon 
motsvarighet i medaljkonsten. 

Medaljtävling med anledning av 

Mikael Agricolas jubileumsår ( s. 22) 

Christian Hoffmann 

År 2007 har det gått 450 år sedan Mikael Agri
cola dog. Agricola var reformator, översättare 
av heliga texter, den som lade grunden tili det 
finska skriftspråket. Agricola som verkade 
som biskop i Åbo, dog på returresan från 

Moskva där han som medlem av en fredsde-
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leghation hade underhandlat med Ivan den 
förskräcklige. Han begrovs i Viborg som också 
hade varit hans skolstad. 

Delegationen för Mikael Agricolas jubi
leumsår och arbetsgruppen under den beslöt att 
under jubileumsåret ordna två tävlingar i skulp
turkonst. Den ena gällde ett jubileumsmynt och 
den andra en medalj. Medaljtävlingen, som var 
offentlig, arrangerades i samarbete med Gillet 
för Medaljkonst i Finland. Tävlingen vanns 
av skulptrisen Pirkko Viitasalo med förslaget 
M1KAEL@suomi.fi (bild på tidskriftens fram
sida). Resultaten offentliggjordes i mars i Åbo 
i Gamla Rådhusets galleri. Samtidigt öppnades 
en utställning med bidragen i A- och B-seriema. 
Senare visades de också i Åbo domkyrka och i 
Vanhalinna i Lundo. 

I finsk konst finns det en del tidigare fram
ställningar av Mikael Agricola som fonnat vår 
föreställning om honom. De presenteras på 
annat håll i denna tidskrift (liksom också tidi
gare medaljer med Agricolamotiv). Ett starkt 
inflytande av tidigare Agricolatolkningar som 
visuell utgångspunkt kunde ses i några förslag 
till medaljer. I det vinnande förslaget är Agrico
las historiskt sett okända anletsdrag karaktäris
tiskt personliga men inte alltför specificerade. 

Händema minns medaljer 
Den nya chefen för Tammerfors konstmu
seum Taina Myllyharju modellerade medaljer 
ur lera i bamdomens Raumo (s. 32) 

Riitta Mäkelä 

Chefen för Uleåborgs konstmuseum Taina 
Myllyharju (f. 1968 i Raumo) fick sina första 
erfarenheter av medaljer redan som barn i bild
konstskolans verkstad i Raumo. Senare har hon 
fått kontakt med medaljkonsten på sina tidi
gare arbetsplatser som museilektor på Neli
markkamuseet i Alajärvi, som den första chefen 
för konstmuseet Veturitalli (Lokstallet) i Salo 
och som chef för konstmuseet i Uleåborg. 

I början av år 2008 börjar Myllyharju som 
den nya chefen för Tammerfors konstmu
seum. Den tidiga och handgripliga kontakten 

med medaljkonsten har varit en inledning 
till det nya arbetet. Gillet har ju deponerat 
sin samling av ca 1 800 medaljer, en sam
ling som kontinuerligt kompletteras, just i 
Tammerfors konstmuseum. Medaljkonsten 
har också en given plats i utställningar som 
arrangeras i konstmuseet. 

Nytt och ungt - 2:a intemationella sympo
siet i medaljkonst i Åbo 2007 (s. 34) 

Juha Welling 

I augusti arrangerades ett intemationellt 
medaljsymposium i Åbo. Till evenemanget 
kom deltagare från Portugal, Förenta Sta
tema, Ryssland och Finland. Deltagama var 
till största delen unga skulptörer som har 
gjort medaljkonst vid sidan om sin övriga 
konstnärliga verksarnhet. Ansvarig och 
konstnärlig ledare var skulptör Erik Mäkinen. 

Under de tre veckor som symposiet varade 
arbetade man i bildhuggaravdelningens 
utrymmen vid Åbo konstakademi, vilka gav 
en ändamålsenlig inramning för själva arbe
tet. Det var också möjligt för skulpturstu
deranden vid Åbo konstakademi att delta i 
evenemanget och att arbeta tillsammans med 
professionella konstnärer. Verk som kom till 
under symposiet ställdes ut i Konstakade
mins teateraula. Som helhet visade symposiet 
att en dylik sammankomst av konstnärer är 
mycket nödvändig. Utbyte av synsätt, åsikter, 
intemationella kontakter och tekniska lös
ningar är ägnat att berika arbetet och öppna 
dörrar till en alltmer intressant och utma
nande utveckling av medaljkonsten. 

Ekonomiskt stöd åt symposiet gavs av Åbo 
yrkeshögskola, Finska Kulturfonden, Gillet 
för Medaljkonst i Finland och Sporrong AB. 



"Sakta och väl slår ingen ihjäl" 

Vilho Härkönen 
En retrospektiv utställning i Södra Karelens 

konstmuseum 31.�.5.2007 (s. 36) 
Leena Räty 

Den självlärde skulptören och konstnä-

ren i andra led Vilho Härkönen (f. 1927) är 
en nationellt välkänd medaljskapare. Södra 
Karelens konstmuseum brukar presen-

tera betydande konstnärer i regionen mera 

omfattande och man beslöt att arrangera en 

retrospektiv utställning av Vilho Härkönens 

verk. Man sarnlade för utställningen kända 

medaljer och mindre kända fria skulpturer 

från olika årtionden. Härkönen framträdde i 
denna utställning för konstallmänheten mera 
omfattande än någonsin. Samtidigt firade 

man hans 80-årsfest. 
De tidigaste medaljerna är från mitten av 

1970-talet och de nyaste från senaste år. I det 

egna landet har Härkönen under trettio år 

fått olika pris i sin genre. Man har också upp
märksammat enstaka av hans medaljer på 

utställningar i utlandet. 

Vilho Härkönens målsättning för medaljer 
har varit att göra en rejäl och plastisk helhet 

med hög profil, en helhet i vilken element 

som ryms på detta lilla utrymme stöder var

andra. Hans arbetssätt är eftersinnande, utan 

brådska och att framskrida långsamt. 

100 år sedan Jussi Vikainen föddes (s. 42) 
Leo Ääri 

I skulptör Jussi Vikainens (1907-1992) hem

socken Vemo arrangerades på sommaren 

en 100-årsminnesutställning i vilken Vikai
nens hela omfattande medaljproduktion var 
utställd. På hösten ställdes de ut i Åbo slott. 

Vikainen är känd för monumentala s.k. 

hjälteminnesmärken (minnesmärken för stu
pade), Men samtidigt hann han utforma ett 

sextiotal medaljer. Han föredrog en enkel 

symbolik så att vem som helst som höll en 
medalj i sin hand kunde erfara en behaglig 

konstupplevelse. Texten på frånsidan, legen
den, kompletterade alltid bildens budskap. 

Konstnären koncentrerade sig med extra 

omsorg då han planerade en personmedalj. 
I slutet av sin långa karriär började Vikai

nen också modellera fria gjutna medaljer. 
Dittills hade hans arbeten närmast byggt på 

en stiliserad realism, men sedan tillägnade 

han sig allt mera ett sätt att förverkliga som 

framhävde abstrakta former. Livsbejakelse 
och humor kom också fram speciellt i hans 

senare medaljer. 

Jarkko Roth och Reijo Paavilainen var också 

med på utställningen (s. 47) 
Sammanställd av Veikko Löyttyniemi 

I en medalj- och skulpturutställning i Rautila 
centret i Vemo fanns förutom medaljer av 

Jussi Vikainen också medaljer av två skulp
törer från Egentliga Finland dvs. av Jarkko 

Roth från Vemo och Reijo Paavilainen från 

Pyhäranta. Tili utställningen Ihan pihalla (en 
ordagrann översättning "Riktigt på gården" 
men betyder också "Vet inte ett skvatt") hade 

man samlat verk av allt som allt tio konst
närer. Sålunda kunde man få en omfattande 

översikt över nuläget i finsk bildhuggarkonst. 

Årliga tävlingen i medaljkonst 2007 (s. 49) 

Outi Järvinen 

I april 2007 avgjordes den 42:a tävlingen om en 
årsmedalj. Motivet var traditionsenligt fritt och 

medaljen realiserades som gjuten. Ordförande 
för juryn var Erik Mäkinen. Tili medlemmar 
hade kallats museidirektör Maritta Pitkänen 
från Serlachius konstmuseum samt ekonom 
Maarit Toivanen-Koivisto, OnvestAB. Som 
sakkunniga medlemmar fungerade skulptö

rerna Maija Helasvuo och Anne Meskanen. 

Allt som allt 49 tävlingsbidrag lämnades 

in. Antalet var större än under föregående år 

då motivet var bestämt på förhand och med
aljen präglades. Men även denna gång var 

antalet mindre än under normala år. 
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Juryns beslut var enhälligt. Första priset 
vanns av Erja Tielinen med förslaget Elämän 
värit ("Livets färger': bild på den bakre 
pärmen). Gillets styrelse beslöt att realisera 
som årsmedalj förslaget som vunnit första 
priset. Alla bidrag ställdes ut i Åbo Konstaka
demis utrymmen. 

FIDEM XXX - Imponerande medaljkonst i 

Colorado Springs (s. 56) 

Ilkka Voionmaa 

Det intemationella konstmedaljförbundet 
FIDEM hade sin 70-årsjubileumskongress 
FIDEM XXX i Colorado Springs 19-22.9.2007. 
Förutom den traditionella kongressen hade 
man tidigare arrangerat en medaljtävling 
FIDEM at 70 samt ordnade en parallellut
ställning med över 70-åriga konstnärer som 
varit länge med i FIDEM sammanhang. 
Temat för kongressen var Passages to Recon

struction (ung. "Vägar till omstrukturering"). 
Från Finland kom fem ordinarie deltagare, 
För kongressarrangemangen svarade Ameri
can Numismatic Association (ANA) och dess 
Money Museum, nu för andra gången (före
gående var 1987). 

Huvudtalaren vid öppningsceremonin var 
Edmund Moy, direktör för US Mint. Förelä
sare (26) var konstnärer, medaljsarnlare och 
intemationellt kända sakkunniga. De flesta 
behandlade sina teman ur kongresstemats syn
vinkel. Föreläsningarna kommer att publiceras 
i FIDEM:s tidskrift Medailles 2008. 

Varje land hade valt antalet medaljer enligt 
de kvoter det fått av FIDEM. Medaljema 
hade ställts ut något trångt och tyvärr såg 
man av några medaljer endast en sida. Alla 
länder hade inte heller tagit i beaktande kon
gressens tema då de valt medaljema. Å andra 
sidan kunde man hitta många intressanta 
och oförglömliga glädjeämnen bland med
aljema från olika länder. Finlands represen
tant i parallellutställningen var Kauko Räsä
nen med tio medaljer från åren 1967-1977. 
Utställningen är öppen till den 31 maj 2008. 

Kongressens katalog på 370 sidor kan man 
ännu beställa på adressen www.money.org. 

Kongressens Grand Prix, värt 2 000 €, gick 
till Helder Baptista från Portugal. Juryns 
motivering kan läsas på FIDEM:s hemsida 
www.fidem-medals.org. Ett hedersomnäm
nande fick Laszlo Slåvics d.y. från Ungem. 
Sarah Peters hade utformat kongressmedal
jen som också prydde katalogpärmen. För
enta Statemas delegation hade beställt av 
Mashiko sin medalj också kallad Passages to 
reconstruction. 

Alessandro Verdi från Italien hade vunnit 
tävlingen om FIDEM at 70 -medaljen. Medal
jen är avsedd att vara FIDEM:s förtjänstme
dalj och kommer alltså inte att vara till salu. 
På avslutninsgalan delades den ut till åtta 
förtjänta personer. 

Generalförsarnlingen stadfäste de nya 
stadgama, beslöt att ge ut ett häfte om hur 
man arrangerar medaljtävlingar och diskute
rade FIDEM:s medlemsavgift speciellt angå
ende dem som deltar i utställningen. Till ny 
generalsekreterare valdes Maria Rosa Figuei
redo och till skattmästare Ines Ferreira, båda 
från Portugal. Till ny president valdes Ilkka 
Voionmaa. Mikko Timisjärvi valdes till ny 
revisor efter Claude Arthus-Bertrand, som nu 
valdes till hedersmedlem. De övriga styrelse
medlemmama finns att se på hemsidan. Det 
fanns också under kongressen olika tillställ
ningar och utfärder. Avslutningsmiddagen 
intogs på Cheyenne Lodge på en hög bergs
sluttning på Broadrnoor. En tredagars resa 
efter kongressen gjordes till Santa Fe och Taos. 

FIDEM:s läger på hög höjd i Colorado 
Springs 2007 (s. 62) 
Tapio Suominen 

FIDEM:s XXX kongress 2007 arrangerades 
i Colorado Springs i Förenta Statema. Som 
tema för kongressen hade man valt Passa
ges to Reconstruction, med vilket man fäste 
uppmärksamhet på naturkatastrofema som 
drabbat världen. 



Generalmötet valde tili FIDEM:s ledning 
Ilkka Voionmaa efter Carlos Baptista da Silva. 
Det är en utmaning för Voionmaa att leda en 

sammanslutning med en fruktbar tävlings
eller jämförelsekonstellation i sin målsättning. 
Hur man lyckas mäts med medaljproduk
tionen i medlemsländema men också med 

ökning i antalet medlemmar. Sverige har lyck

ats exceptionellt väl i den senare uppgiften. 

Jubileumsutställningen hade kallats The 
Medal is the Message - Global Ideas in Hand
held Sculptures ("Medaljen är ett budskap 

- globala ideer i en lätthanterlig skulptur"). 

Det allmänna intrycket var oundvikligen 
oenhetligt vilket berodde t.ex. på att ländema 

hade använt olika kriterier i sina val av konst
närer. Å andra sidan kan man knappast reali

sera en dylik mönstring så att den är enhetligt 

ordnad och så att medaljema kunde placeras 

i en växelverkan med varandra. Verken är av 
nödtvång utställda som individer. 

Ungems och Polens avdelningar gjorde 

ett starkt förstahandsintryck. Båda länders 

vitriner var fulla av "gränsfall" - detta är ett 

begrepp, som i Ungem har blivit ett slagord 
som hänvisar till just nya sätt att närma sig 

medaljkonst. Det är dock svårt att jämföra 

olika länder, för i många avdelningar fanns 

det rikligt med beställningsarbeten, medan 

en del konstnärer och några länder hade 
nästan helt tagit som utgångspunkt för pla

neringen kongresstemat och närmat sig det 
t.o.m. vidlyftigt. Största delen av medaljema 

hade ingenting att göra med temat och Fin
land hörde till denna grupp. 

Ett otal fina individuella prestationer och 

många gränsfall fanns utställda. Att fundera 

över gränsema för en konstmedalj tycktes 
också vara i centrum av både utställningen 

och kongressens anföranden. Man må ha sökt 
hurudan form som helst för definitionen av 
en medalj så fanns det alltid ett utställnings
föremål som ifrågasatte den. Definitionen av 
en konstform hänger dock ihop med ett mera 

omfattande konstfilosofiskt samband och en 

modem konstrnedalj söker uppenbart en roll 

i samhället som en del i bildkonstens fält. Ett 
teoretiskt begrundande har knappast en allt

för stor betydelse för en konstnärs arbetspro
cess, men enligt författarens mening är exis
tensen av öppna frågor en del av tjusningen 

i fenomenet. Det berättar också om det att 
medaljkonsten har en anknytning till den 

konstnärliga orienteringen i sin tid. 

Finska konstrnedaljer på FIDEM:s 

utställning 2007 (s. 66) 

Outi Järvinen 

Gillet för Medaljkonst i Finland arrangerar 
årligen tävlingar om konstmedaljer. Under 

de senaste åren har det funnits tre tävlingar 

i samband med vissa prominenta personers 

jubileumsår. Viktiga nationella samfund och 
fonder har understött genom att finansiera 

eller på något annat sätt verka för dessa täv
lingar. Prisen har varit ansenliga och tillfäl

len för prisutdelning har tilldragit sig mera 

uppmärksamhet än vanligt. 
Resultaten av dessa tävlingar, medaljer som 

högtidlighåller dessa stormäns liv och arbete, 
är en medveten tradition, det ursprungliga 

innersta väsendet av medaljkonsten. Å andra 
sidan har Gillet velat betona att medaljkon

sten av idag har något nytt att ge åt detta 

gamla tema. 

Den här typens tävlingar tycks inte att

rahera många skulptörer. Det är svårt att 
tro att ett givet motiv skulle vara ett verk

ligt hinder för konstnärligt uttryckande. En 
annan fråga är hur modema industriella 

processer kan anpassa sig till nya ideer inom 

bildhuggarkonsten. Höjdpunktema i medalj
konstens historia visar att det i allmänhet är 

värt att anta utmaningen. 

Finland representerades i Colorado 
Springs av 24 konstnärer och 34 medaljer. 
Sex konstnärer var mer eller mindre nykom
lingar inom medaljkonsten. Tjugotre medal

jer var gjutna eller gjorda med blandteknik. 
Fjorton medaljer var beställningsarbeten, 

resten fria medaljer. Fem av de gjutna med- 91 
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aljerna var resultatet av en medaljtävling för 
studeranden i bildkonst. 

Då man samlade medaljer för den finska 
avdelningen på denna utställning visade det 
sig att väldigt få medaljer görs numera i Fin
land för något annat ändamål än för årliga 
medaljtävlingar arrangerade av Gillet för 
Medaljkonst. 

Suomen Mitalitaiteen Kilta - Gillet för Med

aljkonst i Finland ry 

Gillet för Medaljkonst grundades 1965 för 
att verka för medaljkonsten i Finland. Det 
fungerar som en förbindelselänk mellan 
konstnärer, samlare, museer, gallerier, med
aljtillverkare osv. 

Gillet ordnar medaljtävlingar för konstnä
rer, produeerar medaljer oeh ordnar utställ
ningar. Gillet är medlem i FIDEM (www. 
fidem-medals.org/) som ordnar internatio
nella kongresser oeh utställningar. Gillet har 
även en medaljsarnling som är deponerad i 
Tammerfors konstmuseum ( www.tampere. 
fi/ekstrat/taidemuseo/svenska/) En del av 
samlingen är permanent utställd. Årsbok för 
medaljkonst publieeras årligen. 

Kontaktinformation 

Gillet för Medaljkonst i Finland, PB 3 1 1, 
00101 HELSINGFORS, e-post 
outi.jarvinen@nba.fi, Gillets hemsida 
är www.mitalitaide.fi. 
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Suomen Mitalitaiteen Kilta -
Gillet för Medaljkonst i Finland ry 
perustettu 1 965 

Mitalitaiteen Kilta on mitalitaiteilijoiden, keräilijöiden, mitalinvalmistajien, taidegallerioiden ja museoiden yhdysside. Kilta edistää Suomen mitalitaidetta, tukee mitalin tekijöitä sekä mitalitaiteen tutkimusta ja julkaisutoimintaa. Mitalitaiteen Kilta järjestää mitalinäyttelyitä museoissa, gallerioissa, kirjastoissa, virastoissa ja yrityksissä sekä kotimaassa että ulkomailla. Killan yhteistyömuseo on Tampereen taidemuseo - Pirkanmaan aluetaidemuseo (www.tampere.fi/taidemuseo/ ), jonne Kilta on tallettanut oman mitalikokoelmansa. Kokoelmaa kartutetaan edelleen. Jäsenmaksutulojen ja mitalien myynnistä saatavien välityspalkkioiden lisäksi Kilta saa tukea toimintaansa Opetusministeriöltä sekä Mitalitaiteen edistämissäätiöltä. Killan suojelija on Tasavallan Presidentti Tarja Halonen. 
Mitalitaiteen edistämissäätiö Suomen Mitalitaiteen Kilta perusti Mitalitaiteen edistämissäätiön vuonna 2004. Säätiön tarkoituksena on edistää mitalitaiteen harrastusta ja kehitystä tukemalla alan aatteellista ja ammattitaidollista koulutusta, tiedonvälitystä, tutkimusta ja alan perinteiden sekä yhteiskuntasuhteiden vaalimista. Säätiöllä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia, tarkoitemääräyksiä sekä testamentteja. Liiketoimintaa se ei voi harjoittaa. Säätiöllä voi olla myös erityisrahastoja, joista myönnetään hallituksen päätöksellä apurahoja esimerkiksi lahjoittajien toivomiin kohteisiin. Säätiön tilinumero on 102330-227889 
Killan hallitus 2008 
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Suomen Mitalitaiteen Kilta ry. verkossa: www.mitalitaide.fi. Suomen Mitalitaiteen Killan jäsenyys Killan jäseniksi voivat liittyä kaikki mitalitaiteesta kiinnostuneet. Killan jäsenmaksu on 85 euroa. Taiteilijajäseniltä maksu on 8,50 euroa ja kannattajajäseniltä 400 euroa. Jäsenmaksua vastaan Killan jäsenet saavat vuosimitalin sekä vuosikirjan. Sääntömääräisten kokousten lisäksi Kilta järjestää mm. retkiä, näyttely- ja ateljeekäyntejä, kongressimatkoja ja esitelmätilaisuuksia. Killan jäsenmäärä on yli 200. 

Jäseneksi voi hakeutua vapaamuotoisella jäsenhakemuksella tai täyttämällä verkkosivuilla (www.mitalitaide.fi) sähköisen jäsenhakemuslomakkeen. 
Sääntöjen mukaan Killan hallitus voi hyväksyä - jäseneksi tai ainaisjäseneksi luonnollisen henkilön sekä taidemuseota tai sitä vastaavaa laitosta ylläpitävän oikeuskelpoisen yhteisön - taiteilijajäseneksi Suomen Kuvanveistäjäliit-to ry:n jäsenen, Killan kilpailuissa menestyneen mitalin tekijän sekä vähintään yhden julkistetun taidemitalin muovailleen henkilön - kannattajajäseneksi tai ainaiskannattajajäseneksi luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 

Yhteystiedot Suomen Mitalitaiteen Kilta ry PL 3 1 1  00101 HELSINKI outi.jarvinen@nba.fi 09 4050 9437 (faksi) 












